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T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „Religio-Vallás" 1902. II. félévi folyamához. 

Vezéreszmék és Tanulmányok. 
Világszemle. Szerk. 1, 2. 
A Rituale-kérdés Magyarországon, dr liajner Lajos. 3, 4, 6. 
f Schlauch Lőrincz bibornok 1824 — 1902. 4, 5. 
Walter Gyula dr praelatus előadói előterjesztése. 4, 5. 
Szent beszéd Szondy emlékére, dr Eajner L.-tól. 5. 
Mailáth Gusztáv gr. erdélyi püspök ur felhivása kate-

ketikai értekezletre. 6. 
Schlauch Lőrincz bibornok végrendelete. 6. 
Föl a zászlót! (Költ.) 6. 
S amassa József dr. 7. 
A társadalmi rend és béke alapjai. Samassa érsek főp. 

levele. 7, 8, 9, 10. 
A premontrei rend szelleme a múltban és a jelenben, 

dr Takács M. prelátus emlékbeszéde. 7, 8, 9, 10, 11. 
Samassa József dr jubileumára. 10. 
Az egyház kegyelete a holtak iránt. Markovits B. dr-

tól. 11, 12, 13, 14, 15. 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30. 

Visszaemlékezések Mocsonokra. F. J. 12, 13. 
Az egyház tagjainak természetfölötti élete. Deniflc után 

Vulnicsek. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 
Szent István ünnepére. 15. 
H o z s a n n a . . . ! 16. 
Veni Sancte . . . 22. 
Az emberiségnek tökéletesedése a kath. egyházban. 

22, 30. 
A m. o. kath. tanitók 0 . B.-nak pápai jubileumos köz-

gyűlése. 23. 
A természeti ember s a kegyelem embere. Dr Gtatt-

felder G-y. szent-István-napi beszéde. 24, 25, 26. 
Don Davide Albertario. Szerk. 27. 
Egyetértésről és összetartásról kath. nagygyűlésünk 

megnyitása előtt. Szerk. 28. 
Még egy szó a kath. nagygyűlés kapunyitása előtt. 

Szerk. 29. 
Indítvány Lubrich Ágost szoboremléke ügyében. Szerk. 30. 
Katholikus nagygyűlés, autonómia, parlamenti képvi-

selet. Szerk. 31. 
A magyar katholikusok hódolata XIII . LEÓ pápa előtt. 

Vaszary Kolos bibornok-herczegprimás ünnepi beszéde 
a katholikus nagygyűlésen. 32. 

Püspöki konferenczia. 33. 
Katholikus nagygyűlésünk múltja. Szerk. 34. 
Kolos napjára. Szerk. 35. 
A kath. jogi szakoktatásról. Dr Késmárky l.-tól. 35, 36, 37. 
Halottak napja. Breth Gyula. 36. 
Nyilt levél egy if jú áldozópaphoz. Szerk. 37. 
SS. D. N. Leonis Divina Providentia PP. XIII. Lit-

terae Apostolicae de Consilio S. Script. 38. 
Az egyház és állam közötti küzdelem fő okai. Sarma-

ságh G.-tól. 38, 40. 
Mélt. és főt. Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök ur 

beszéde. 40. 
A katholiczizmus mint életelv a X X . században. Maraalits 

E. dr-tól. 40, 41, 42. 
Mivel akarja a ker. vallást pótolni a mai ál-tudomány? 

Szerk. 42. 
A franczia püspöki kar peticziója a szerzetes-rendek 

ügyében. Szerk. 42, 43, 44, 45. 
Tények és jelenségek a nm. püspöki kar által kezde-

ményezett kateketikai „reform-akczióu-ban és kö-
rülte. Szerk. 43. 

Szabad Egyetem. Szerk. 44, 45, 46. 
Pázmány Péter. Foss Bert, dr-tól. 45, 46, 47, 48. 
Néhány nyugtalan német kath. tudós u. n. reform-

mozgalmának apostoli kioktatása. Szerk. 47. 

A római katekizmusról. Dr Kádár Ambrus. 48. 
Előfizetési felhivás, mely egyúttal ujveretü irodalmi 

munkára való felszólitás. Szerk. 49. 
Zrinyi Miklós a költő és a hadvezér. Kozári Gry .-tói. 

4 >, 50, 51, 53. 
VILÁGSZEMLE. Két világ harcza. Szerk. 50. 
Valami a „Religio^ melléklapjáról, az ő és a m. t. 

olvasóközönség érdekében. Szerk. 5^1. 
A Megváltó születése. Breth Gyula. 51. 
Szentséges atyánk XIII . LEO pápa körlevele Olasz-

ország püspökeihez a papnevelésről és a papi mél-
tóság illő viseléséről és gyakorlásáról. Szerk. 52. 

Békeség a küzdelemben. Kádár Ambrus. 53. 

Egyházi Okmánytár. 
A leviharzott egyetemi kereszt-ügyben jogfenntartás és 

óvás. Breznay B. drtól. 1. 
XII I . Leo pápa bullája a Fülöp-szigetek egyházi kor-

mányzása ügyében. 50,' 51, 53. 

A Lelkipásztorság Körebői. 
Az egyházi temetés megtagadása. 37. 
Ministeri döntés párbér-ügyben. 38. 
Statistika az áttérésekről. 39. 
Kik választanak plébánost szabad kir. városokban. 39. 
A nazarénusok gyermekeiről. 42. 
Az ifjúsági egyesületekről. 43, 44. 

Nekrológok. 
f Ledochovszky biboros. 7. 
y Mally János dr esztergomi kanonok. 34. 
t Pintér Kálmán. 39. 
f Janky Károly., 40. 
f Kerékgyártó Árpád dr. 49. 

Egyházi Tudósitások. 
A) Belföld. 

Balassa-Gyarmat. Zászlószentelés. 15. 
Beszterczebáiiya. A IX. sz. főpásztori körlevélről. 11. 

— Dr Bimely Károly megyés püspök ur hittudori 
jubileuma. 38. 

Budapest. II. Vilmos német császár beszéde. 1. — A 
papi nyugdíjintézet ügyében tartott esztergomi főegy-
házmegyei tanácskozmány. 3. — Schlauch bibornok 
halálának hatása az ország fővárosában. 4. — A 
„Sárospataki Lapok u Ízetlen tréfája. 5. — Kossuth 
Lajos és az — Isten. 24. — Az örökimádás tem-
ploma. 25. — A katholikus hitoktatás képe az ország 
fővárosában. 27. — A társadalmat egy természet-
elleni bűntől kell megmenteni. 28. — Áz őszi püs-
pöki konferenczia előtt. 29. — Katholikus nagygyű-
lésünk és a pápa. 30. — Mit mondott és mit tett, 
leleplezése alkalmából, Mátyás király szobra Kolozs-
várott. 31. — Elhirtelenkedett interpelláczió s elha-
markodott ministeri válasz a kath. nagygyűlésben 
való részvevés ügyében. 33. — Felhivás adakozásra 
XIII . Leo pápa jubileumi tiarájára. 34. — Maholnap 
emanczipálni fog kelleni Magyarországban a keresz-
ténységet. 34. — A farkas és a bárány meséje. 35. 
— Teremtsünk iskolát népünknek a kath. egyesületi 
életre való nevelés számára. 36. — A félreértések és 
félremagyarázások napjai. 37. — Örvendetes hir a 
kath. egyetem ügyében. 38. — Bánffy Dezső protes-
táns kiáltványa. 39. — Leo-ünnepély az óbudai r J ó 



Pásztor" intézetben. 89. — Prohászka, Bartha és — 
Bánffy. 40, 41. — Zichy János gr. kath. nagy gyűlési 
beszédének prot. visszhangja. 42. — A Széchenyi nem-
zetség dicsősége. 43. — Rákosi Jenő előadása a rák-
betegségről és a szentelt vizről. 44. — Rákosi Jenő 
a I). K. E. közgyűlésen a kivándorlásról. 45. — A 
magyarországból Amerikába kivándorolt tótok egy 
részének gyűlölete és harcza a magyarság ellen. 
46. — Borzasztó, „elszomorító, szinte kétségbeejtő 
vakmerőség" Debreczenben. 47. — Az amerikai apos-
toli visitator önvédelme. 48. — A debreczeni „két-
ségbeejtővakmerőség" esete. 49. Kováts Kálmán 
monongahelavölgyi r. k. magyar plébános észre-
vételei. 50, 51. — Ugyanannak nyilt levele Széli 
Kálmán miniszterelnökhöz. 53. 

I udapest. A Don-Bosco-intézetből. 8. —: Wilfinger 
József kinai hithirdető levele. 9, 10. — Uj oltár-
szobrok megáldása. 10. — A lazaristák templomáról. 
1*2. — Szent István napja Budavárában. 12. — A 
páli sz. Vincze-egyesületek hazánkban. 13. —. Nem-
zeti zászló az amerikai magyaroknak. 13. — Szent 
István napja. 16. — Levél Kínából. 16. — Erzsébet 
királyné emléke. 23. — Emlékbeszéd Hollosy Jusz-
tinián felett. 43. 

'Csanádi egyházmegye. A temesvárgyárvárosi Mária-
templom számára engedélyezett búcsúról főp. levél. 
27, 28. — Az egyházmegye papságának tiltakozása. 34. 

Eger. Samassa József érsek ur f'őp. köszönete. 29. 
Erdélyi egyházmegye. A VI. sz főpásztori körlevélről. 

15. — Ministeri és püspöki iskolalátogatások. 37. — 
Gr Mailáth Gr. K. püspök ur beszéde az eucharistikus 
kongresszuson. 43. • 

Esztergom. A XI . sz. főp. körlevélről. 15. — A Kolos 
kórház zárköve. 20.— O eminencziája a papi nyugdíj-
ról. 20. — Negyven évre szóló találkozás. 23. — 
Oszi korona. 30. 

Fonyód. Kápolna megáldása. 20. 
'Győr. Dr Mohi Antal lelki életéről. 6. — Zarándokok 

Lourdesben. 14. — Huszonöt óv után. 18. — Az 
első kapavágás. 22. — Kath. iparos és kereskedő-
tanulókat védő egyesület. 49. 

"Gyulafehérvár. A szentségimádás terjesztésének néhány 
eszközéről. 7. — Két papi lelkiszentgyakorlathoz fő-
pásztori zárószózat. 25. — Főpásztori figyelmezteté-
sek és buzdítások a végzett főp. látogatás alapján. 42. 

Kalocsa. A XVI. sz. főp. körlevélről. 11. — A XVIII . 
sz. főp. körlevélről. 24. 

Kassa. A nyelvkérdés ügyében kiadott főp. szózat. 25. A 
nyelvkérdés ügyében kiadott főt. levél csúcspontja. 26. 

Kassai egyházmegye A keresztény irányú krajczáros 
újság érdekében. 30. 

Léka. Leányiskola és zárdai kápolna felszentelése. 21. 
Magyar-Kimle. A kántor-póttanfolyam. 14. 
Nagyvárad, f Schlauch Lőrincz bibornok emlékezete. 5. 

— A Kath. Kör ünnepélye Schlauch Lőrincz bibor-
nok emlékére. 53. 

Nyitra. Az Oltár-egyesület zászlószentelése. 1. — Az 
Oltár-egyesület közgyűlése és kiállítása. 2. — A ma-
gyar nyelv népiskolai tanításáról. 24. 

Pécs. A VII. sz. főpásztori körlevélről. 11. — Püspök 
körlevél. 37. — Koszorút az érdemnek. 44. 

Rozsnyó. A XI. sz. főpásztori körlevélről. 15. 
Sopron. A két plébánia rendezése. 40. 
Szatmár. A szatmári If j . Mária-Congregatio zászlószen-

telési ünnepsége. 2, 3. — A szatmári Ifj. Mária Kongre-
gáczió zászlószentelési ünnepsége. 4.— A kereszt. 24. 

Székesfehérvár. Az u j kanonokról. 2. 
Szombathely. Zászlószentelés. 17. — Egyházmegyei 

hirek. 30, 37. 
Temesvár. A VIII. sz. főpásztori körlevélről. 11. 
Tihany. Aranymise. 14. — Iskolaszentelés és felavatás. 

29, 30, 31. 
Ungvár. A VI. sz. főpásztori körlevélről. 18. — Papi 

lelki szentgyakorlatok. 26. 
Vácz. A VI. sz. főpásztori körlevélről. 11. — A VII. 

sz. főp. körlevélről. 15. — Ezüstmise. 18. —•. Oltár-
egyesületi választmányi gyűlés. 28. — „Szent Antal" 

jótékonysági egyesület. 31. — Az uj kanonokról. 35. 
Főp. beszéd az irgalmasság gyakorlásáról. 38, 39, 40. 
— Egyházmegyénk történetéből. 43. — Ismeretter-
jesztő felolvasások rendezése az egyházmegye na-
gyobb városaiban. 47. 

Veszprém. Portiunculai búcsú. 13. — Templomszente-
lés. 23. — Az esperesi kerületek uj beosztása Vesz-
prém* és Zalamegyében. 35. 

B) Külföld. 
Aachen. Samassa érsek aranymiséje. 8. 
Agosta. A németországi katholikusok társadalmi szer-

vezkedéséről. 24. — A vallási helyzet Bajorország-
ban. 50. 

Antiin. Perraud bibornok püspöki fizetésének letiltása 
és a hozzá fűződő események. 38. 

Averbod. A premontreiek egyetemes káptalana. 18, 19. 
Bécs. Primiczia a Pazmaneumban. 6. — A bécsi kath. . 

legényegyesület félszázados jubileumáról. 7, 8. — Dr 
Belopotoczky Kálmán püspök a Pazmaneumban. 39. 
— Püspöki tanácskozások. 43. — Körber mint a 
katholikusellenes mozgalmak pártfogója. 4. 

Berlin. A porosz egyetemeken tanuló if júság vallási 
tekintetben. 29. — A „reformáczió*4 ünnepe alkalmá-
ból egy pillantás a protestantizmus hithű és hittől 
oldozkodó táborának szellemébe. 42. 

Bologna. Az olasz kath. nagygyűlések állandó bizott-
sága. 42. 

Cleveland. 0. E.-A. E.-A. A clevelandi r. k. püspöki 
• székesegyház ünnepe. 46. 
Francziaország. A kulturharcz. 9. 
Freiburg. (Svájcz.) Meghívó a mariánus kongresszusra 

és műkiállitásra. 1. — Nemzetközi kongresszus a b. 
Szűz tiszteletére. 11, 12. — A Mária-kongresszus. 19. 
— A katholikusok nem imádják Máriát. 22. 

Fulda. A porosz püspöki kar főp. levele. 33. 
Genf. Nagy végrendeleti hagyományozás egyházi czé-

lokra. 24. 
Köln. Az érseki szék betöltése. 39. 
London. Változás Angolország közoktatásában a val-

lásos nevelés jellegének javára. 6. — A kath. hit 
terjesztő társulata. 36. 

Loretto. Pittsburgi egyhásm. E.-A. E.-A. Papi szent-
gyakorlatok. 21. 

Manheim. A német katholikusok nagygyűlése. 19. 
McKeesport Pa. É. A. E.-A. Fordulat Amerikában élő 

gör kath. hitrokonaink pasztorácziójában. 29. — Az 
amerikai gör. kath. visitator. 44, 45. 

Milano. Don Davide Albertarionak az olasz katholiku-
sok szobrot emelnek. 27. 

München. Congrua-emelés. 26. A kath. egyház Né-
metországban. 37. — Egy pillantás az itteni theolo-
giai kar életébe. 40— A német kath. főiskolai if júság 
egyesületi életének izmosodása. 41. 

New-Yorlí. Az amerikai magyarságnak küldött nemzeti 
zászló fogadtatása. 31. 

Norvégország. Protestantizmus, mely nem tud feleletet 
adni arra, hogy mi az evangelium? 51. 

Páris. A franczia nők hazafias szövetsége. 6. — A 
franczia vallásüldözés. 17. — A franczia püspöki kar 
peticziója a szenátorokhoz és képviselőkhöz. 33. — 
A peticzió jogával élő püspökök üldöztetése, a peti-
cziót alá nem irt püspökök mentegetődzése, és még 
valami. 36. — Richard bibornok betegsége. Loubet 
elnök levele. Adhat-e a pápa magának utódot? 43. 

Pittsburgh. É.-A. E.-A. Egyházmegyei zsinat. 47. 
Róma. A Vatikán köréből. 1. — Az egyház Franczia-

országban nagy lépésre készül. 3. — Ledochowski 
bibornok temetése. 10. — A pápa nevenapján. 18. 
Templomok. 20. — Egy pápai mise leirása. 23. — 
Az uj müncheni nuntius. 24. — A legközelebbi con-
sistoriumról. 25. — A pápa ajándéka. A genfi sza-
badkőműves kongresszus határozata. Nathan az olasz 
nagy Oriens nagymesterének indítványa a pápaság 
sorsáról. 27. — A pápa római püspök-helyettesének 
nyilatkozata. 28. — Magyarok a Vatikánban. 33. — 
Orök-emlékezet okáért. 34. — Az antiochiai szír 



patriarchaság liódolata és XII I . Leo válasza. 35. — 
Nevezetes kinevezés. 36. — Ismét magyarok a Vati-
kánban. 36. — Az olasz katholikusok társadalmi 
szervezkedésének természete és szelleme. 39. — A 
pápa végrendelete. 40. — A szent Collegiumról. 41. 
— Magyarok a Vatikánban. 45. — Motu proprio a 
kath. hit védelmére. 46. — A Breviárium revisiójá-
ról. 47. — A pápa a papnevelésröl az olasz püspö-
kökhöz. 50. — XII I . Leo karácsonyi beszéde. 51 

Rottenburg. Igazi reform- és álreform a katholikus 
egyházban. 47, 48, 49. 

Strassbnrg. A theologiai fakultás ügyéhez. 27. — Fiók-
Concordatum a kath. theol. fakultás ügyében. 53. 

A „Religic-Vallás" Tárczája. 
Bolanden Konrád arany miséjére. 17. 
Ledochowski bibornok és Klavér sz. Péter társulata. 20. 
Egyházi ügyekben hozott nevezetesebb polgári rende-

letek és végzések. 21. 
„Szónoki babérok." 22. 

Kath. Autonomia. 
Az erdélyi róm. kath. Státus igazgató-tanácsának jelen-

téséből kivonat. 40. 
Az erdélyi róm. kath. Státusgyülés lefolyásáról. 41. 

Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. 
A Mária-Congregatiók országos értekezlete. 3. 
Uj tagok az Orsz. Pázmány-Egyesületben. 5, 11. 
A Kath. Egyesületek Orsz. Szövetségének u j tagjai. 5. 
Az eszteigomi papi nyugdíj-tanácskozmány köréből. 

7, 8, 9, 10, 11, 12. 
A Szent-Imre-Collegium programmja. 13. 
A katholikus legényegyesületek országos szövetségé-

nek nagygyűlése. 14, 16, 19. 
A vasárnapi munkaszünetről. 16. 
A magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. tanitók 

segélyalapjának vagyonáról, 17. 
Felhívás nagygyűlésre Magyarország katholikusaihoz. 1$. 
A III. orsz. kath. nagygyűlés ügyében főp. nyilatko-

zatok. 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30. 
A magyar kath. tanitók római zarándoklatáról. 22. 
A magyar Szaleziánum. 24. 
Az ezidei kath. nagygyűlés napirendje. 26. 
Egyházzenei kongresszus Egerben. 28. 
Az ezidei kath. nagygyűlés munkarendje. 31. 
Országos Katholikus Nagygyűlés : Bevezetés. A kath. nagy-

gyűlés előestéjén. I. Az 0 . Pázmány-E. v. ülése II. 
A Kath. Egyes. 0 . Szövets.-nek közgyűlése. — A 
nagyayűlése első napja. I. Yeni Sancte és szentmise. 
II. Az első nyilvános gyűlés. III . A Szent-Imre-Col-
legium házavatása. IV. Az eucharisztikus értekezlet. 
V. A második nyilvános gyűlés. — A nagygyűlés má-
sodik napja : I. a z eucharisztikus kongresszus. II. A 
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Vegyesek. 

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

Világszemle. 
I . 

Fulget crucis mysterium. A szent kereszt 
t i tka uj tényben ragyogot t fel e n a p o k b a n a 
czivilizált világ felett . Nemcsak azért , mer t 
Vilmos császár, a nagyeszű és n a g y a k a r a t u 
imperá tor m a g á t és népét szent fogadással a 
kereszt ol talma alá helyezte aacheni nyilat-
kozatában, hanem mer t e ny i la tkoza t ta l csak-
nem egyidejűleg, junius 21-én, Pár isból az 
egész világon hire t e r j ed t annak a tör ténet i 
nevezetességű eseménynek, hogy az egyszál 
emberig elpusztult St. P ier re város utolsó élet-
je ladása a — szent kereszt jele, a mi keresz-
tény katholikus nyelvünkön szólva, a szent 
keresztvetés vala. 

Ez az utóbbi dolog úgy tör tént , hogy 
május 8-án, St. Pierre borzasztó elpusztulásá-
nak napján, a F o r t de France-ban levő táviró 
állomáson, a st. pierrei pusztulás pi l lanatában, 
reggeli 8 óra 2 perczkor, egy utolsó kérdésre 
semmi válasz sem érkezett , hanem e helyet t 
a fort-de-lrancei távirógépben tompahangu 
forgás volt hal lható és a t áv i ra toka t jelző 

papirszele ten utolsó je lül — f — a 
szent keresz t a lak ja j e l en t meg .* A többi t St . 
P ie r reben elvégezte a r e t t ene tes halál. 

Németországban, v i lágura lomra törő császár 
vezetése alat t , az élet, egy ha ta lmas b i rodalom 
népének élete vonul t a kereszt o l ta lma alá. T e t t e 
ezt a császár, hogy b i roda lmának életét a nemzet i 
halál, a m a g a és a la t tvalói egyéni életét az örök 
halá l csapása ellen biztosítsa. Mart in ique szi-
ge tén a képzelhete t len kinok közt e lpusztul t 
város lakosságának gondo la t á t a táviró utolsó 
je le fejezte ki, h i rdetve a vi lágnak, hogy a 
test i halál p i l lana tában nincs menekvés az örök 
halál veszedelme .ellen, csak a sz. kereszt oltal-
mában . Fulget , va lóban fulget crucis myster ium : 
qua vi ta mor tem pertulit, et vi ta mor tem protu-
lit. Mart inique szigetén a haldoklók a szen t 
keresz t ereje által v igaszta lódva és lelkileg 
él te tődve szenvedték el a legkegyet lenebb halál t ; 
az u j német birodalom császár ja szintén a szent 
keresz t ereje á l ta l k ivánja és reményli háza,, 
népe, b i rodalma életét hosszúvá tenni. Az t m o n d t a 
a császár, hogy a kinek nincs vallása, a z 
elveszett . Áll ez egyesekről és egész nemze-
tekről . Nemzetek végzete egyesek sorsában 
van megpecsételve. 

Vilmos imperá tor rex Atil la tüzes k a r d j a 

* Augsb. Postz. jun. 24. 



•2 RELIGIO. LXI. évi. 1902. 

g y a n á n t k ipa t t an t aacheni beszédjének megfe-
lelő méltatása ám bizony nem könnyű feladat . 
Sok pon t j a ennek az imperátor i beszédnek 
r a g y o g mint a fényes nap ; vannak azonban pon-
tok. a hol mély homály közepe t te kell keresni 
a theologizáló császár gondola ta i t és ösztöneit, 
melyek fellépéset sugalmazták . Már m a g a az 
a körülmény, hogy e beszédről a lapok több 
min t háromféle szöveget szolgál ta t tak a kö-
zönségnek, akadályul szolgál a császári beszéd 
igazi ér te lmének megta lá lásában . Az, hogy 
Kr i sz tus evangél iumának és keresz t jének 
•császári prédiká tor ja szent P á l apostol a jkaira 
a d j a azokat a szavakat , melyekkel szent 
P é t e r apostol, a római pápa elődje, hir-
de t t e Krisztus Urunkról , hogy nincs másban 
üdvösség, csak a Jézus szent nevében, — 
ez utóvégre is közönséges nyelvbotlás lehet 
csupán, a mely a theologiai szabatossághoz 
nem szokott laikus emberek elméjében könnyen 
o t thonossá válik, kivált ha valaki imperátor . 

Té r jünk a dolog velejére. Mi lehet, mi 
volt Vilmos császár aacheni beszédének indító 
oka és a lapgondola ta ! Ennek tudása nélkül 
minden 7iQ06xvvrjőis és leborulás, minden fel-
lengzö dicséret és magaszta lás , homokra épí-
t e t t kár tyavár , ér te lem nélkül való üres fecse-
gés és szószaporítás. 

Vilmos császár igazi imperátor i lélek, telve 
német fa ja vi láguralomra való h iva to t t ságának 
ösztönével és az ő pro tes táns keresz tény val-
lása képzelt fensőbbségének téves meggyőző-
désével, mely a kathol ikus hi tben és egyházban 
csak lejár t korszakok becses maradványá t l á t j a és 
t iszteli az á l ta la t rón ja biztosítása tekinte té-
ben re t t ege t t val lás ta lanság és is tentelenség 
ellen való szövetség számára mel lőzhetet len szö-
vetséges társul. Hogy valaha kathol ikus csá-
szár állhasson a szerinte vi láguralomra t e rme t t 
g e r m á n faj élén és a római szentszék s a 
német császár közt más, például engedelmesség 
lehessen irányadó, mint nagy Károly idejében 
vala, — a mostani pusz ta udvariasság helyett , 
az t Vilmos császár lelke nem tud ja elképzelni. 
G is az t gondolja lelkében, mit minden ker. 
h i tében megtévedt ember szokott : hogy az isteni 
Gondviselés fog az ő emberi, az ő tudós, az 
ő császári gondolkozása szerint igazodni, nem 
neki kell az isteni Gondviselés utait és intéseit 
kuta tn i . 

Ez a Vilmos császár, ezekkel az ösztö-
nökkel és gondolatokkal , nagy imperátor i ki-
tekintéssel a jövőbe és szük emberi korlátolt-
sággal elméjében, nagyot akar t ütni a keresz-
tény vallástól e l rugaszkodot t is tentelen f ranczia 
ál lam tekinté lyén s e lment Aachenbe szellemi 
AVaclit ain Rhein-t t a r t an i vagyis ezút ta l pré-
dikálni a szent kereszt erejében való üdvös-
ségről, és ez ál tal bebizonyítani a világnak, 
még a pápa t anúságá t is segítségül híva, hogy 
ő, kardcsapás nélkül biztosí tot ta Francziaor-
szág felet t az ál tala veze te t t német biroda-
lomnak a szellemi és anyagi fensőbbségét, a 
ker. czivilizáczióban a hegemóniá t — a vallásos 
ság pápai dicséretben részesült császári oltalma, 
ápolása és fej lesztése által. Azu tán vall juk 
meg, Vilmos császár nevén a nagy szláv világ 
ellen e lkövetet t és Klófac cseh képviselő által oly 
durván visszavágott meggyalázás ál tal csorba 
esett . E z t a csorbát is, hamarosan , tün te tő szel-
lemi magas szárnyalással kel let t Vilmos csá-
szárnak Európa előtt kiköszörülni. 

A ki a le lkekben tud olvasni, ezeket a 
t ényeke t fog ja Vilmos császár beszédjének 
sorai közt alapgondolat- és indító okkeltő 
tényezők g y a n á n t megtalálni . 

0 imperátor , a ki hogy házának és fajá-
nak u ra lmá t biztosítsa, kezébe veszi a szent 
keresztet , és nem tekintve arra, hogy a szent 
keresz tnek csak legitim, Is ten akara táva l 
megegyező haszná la ta jogosult , hirdeti általá-
ban a világnak, a mit kétségbe vonni nem 
lehet, hogy az isteni megvál tás elfogadása 
nélkül nincs menekvés sem egyesek, sem nem-
zetek számára a pusztulástól . Ennek az alap-
meggyőződésének kihirdetésére Aachenben 
indító okul az az imperátor i ösztön szolgált, 
hogy a világ Vilmost és birodalmát , a pápa 
t anúsága szerint is, mint a vallásosság, mint 
a l egmagasabb kul túra fe l legvárát tekintse és 
bámul ja meg. 

Megjegyzendő, és fölöt tébb jel lemző körül-
mény az, hogy a ,,Los von Rom" riadó lefu-
va tásának Vilmos imperá tor egész életében 
semmi nyoma. Mind a két felekezet emlege-
tése és buzdí tása az aacheni beszédben t ehá t 
csak ideiglenes modus vivendit je lent a pro-
tes táns császár imperátori , lelkében. A je len 
békés állapot, az 1886-ig t a r to t t kul turharcz 
üldözésével szemben, világos, hogy jó té temény. 
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De köteles jó té temény , mely ly el a porosz 
állam és a n é m e t császár t a r t oz t ak a katho-
likusoknak, k iknek joguk van, hogy békében 
élhessenek. 

De erről a pontról legközelebb — külön. 
* 

# Hí 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

A le viharzott egyetemi kereszt-ügyben 
jogfenntartás és óvás. 

— A jogfenntartó különvélemény szövege. — 
Nagyságos Rector Ur ! 
Tekintetes Egyetemi Tanács ! 

Miután 1. / a f. hó 13-án tartott ülésben, a 
kereszt kifüggesztésére s általában a kereszt-ügyre 
vonatkozólag, már eleve kijelentettem azt, hogy, ha eset-
leg oly többségi határozat jön létre, amely egyete-
münkön a szent kereszt vagyis a mit a szent kereszt 
képvisel a keresztény vallás statusquójának, jogi és 
tényleges, valamint lemondás nélkül elidegeníthetetlen 
jogos jövő állapotának a deterioratio vagyis ezen állapo-
ton való rontás irányában praejudikálhat : én ahhoz 
hozzá nem járulhatok és abba egyáltalán bele nem 
nyughatok ; miután 2. / már az általános szavazáskor 
éppen azért szavaztam a prorectori javaslat egésze 
eilen, mert az a maga saját alapelvével, a „quieta non 
movere"-vel homlokegyenest ellentétben több oly állás-
foglalást tartalmaz, melyek a szent kereszt vagyis a 
keresztény vallás jogállása épségének statusqu óján 
szemlátomást rontanak ; miután 3. / habár magam is 
kötelességszerűen s legjobb akarattal oda igyekeztem 
felszólalásaim, figyelmeztetéseim és megjegyzéseim által 
közreműködni, hogy a többségi határozatból lehetőség 
szerint kiküszöböltessék minden, a mi a kereszt jogai-
nak egyetemünkön praejudikálhat, s abban mégis nem 
egy sérelmes és a szent kereszttel járó keresztény vallás 
érdekeire nézve ártalmas mozzanat maradt benn: mind-
ezeknél fogva alulírott köteles és kénytelen vagyok 
mindarra nézve, a mi magának a többségi határozat-
nak a „quieta non movere" alapelvével teljes ellentét-
ben a szent kereszthez fűződő jogokat és érdekeket 
megbolygatja és azoknak épségét a jelenben és jövőben 
koczkáztatja, — különvéleményemet tiszteletteljesen kifej-
teni és megokolni, hogy azt a tekintetes Tanács fel-
terjesztéséhez csatolni és az ülésről szóló jegyzőkönyvbe 
felvenni lehessen. 

I. 
A prorectori javaslatnak és az annak alapján meg-

állapított többségi határozatnak első pontja dönt az 
ifjúsági kérvény érdemében, a szent keresztnek az 
egyetem tantermeiben való kifüggesztése ügyében, 
tagadó nem-mel és tiltó ne-ve 1, vagyis : míg eddig 
egyetemünkön soha sehol illetékes, döntő tényező ki 
nem mondotta azt, hogy az u. n. három világi kar 
tantermeiben keresztet kifüggeszteni s tartani nem leliet ; 

mától vagyis a Tanács többségi határozatának napjától 
kezdve a három u. n. világi karban, e határozatból 
kifolyólag, keresztet kifüggeszteni és tartani, hacsak 
teljesen világos helyzetet nem teremtünk, nem lelietr 

tilos, holott eddig nem volt az. 
A szent kereszt statusquojának, a hozzá fűződő 

magasztos, nagy érdekek szent ügyének eme kézzel-
fogható megrövidítése, megkárosítása ; ezen érdekek 
épségének szembeszökő, első pillantásra talán csekély-
nek látszó, de következményeiben óriási méretű megcson-
kítása ; a statusquónak, a „quieta non movere"-nek ez 
a hirtelen, incidentaliter keletkezett megbolygatása, ime : 
— ez az oka annak, a miért a többségi határozat ellen 
adtam be votumomat, valamint az általános, ugy a rész-
letes szavazásnál, és kénytelen vagyok most is fel-
emelni szavamat ebben az igénytelen különvélemény-
ben. Gondolom, az ok elég nagy ok. 

En tehát mély tisztelettel alulírott ez igénytelen 
különvéleményemmel, ne qui tacet consentire videatur, 
óvást vagyok köteles és kénytelen tenni az ellen, hogy 
a tekintetes Tanács többségének határozatából a jövőre 
nézve valamit, a mi a szent kereszt mint a keresztény-
ség jelvénye jogállapotbeli statusquojának, e statusquo 
épségének bármikép hátrányára és kárára van, levonni, 
következtetni lehessen. 

Óvásom indokolásául csak két tényre kívánok 
szorítkozni : 

a) Tény az, hogy a tekintetes Tanács a jelen 
esetben nem organikus szabályalkotásra, hanem csakis 
egy kérvénynek t. i. a kereszt tantermekben való ki-
függesztésére vonatkozó iíjusági kérvénynek ad hoc 
administrativ elintézésére (illetve csak véleményezésére) 
volt hivatva. 

Ha tehát a többségi határozatnak merőben csak 
az volna az értelme, hogy csak a visszautasított ifjú-
sági kérvény kapcsán nincs helye a tantermekben a 
kereszt kifüggesztésének : az ily többségi határozat, 
mint a feladat keretein belül mozgó, esetről szóló s 
esettel végződő administrativ végzés akár szó nélkül 
is volna részemről hagyható a kereszt jogainak épsége 
és jövője szempontjából. 

Ha azonban a többségi határozat intentiója és 
tartalma tényleg azt, czélozza, hogy a tekintetes Tanács 
ad hoc alakult többségének ezen az ifjúsági kereszt-
peticzió ötletéből hozott visszautasító ítélete inciden-
taliter egyúttal döntsön az egész jövőre nézve abban 
az elvi kérdésben is, van-e helye egyáltalában a ke-
resztnek az egyetem tantermeiben, vagy nem : akkor 
ez az eljárás átugrás volna az administratio teréről a 
szabályalkotáséra, alterálása volna a feladatnak, meg-
rontása végül a statusquónak, a mit tulaj donképen ha 
még szabályalkotás menetében sem szabad elkövetni^ 
annál keyésbbé lehet incidentaliter megengedett. 

b) Maga a tekintetes jogtudományi Karnak véle-
ményes jelentése második részében hol a vallás és tu-
domány szellemének együttes érvényesítéséről nyilat-
kozik, tényleg, szerencsére, oly elvet állapított meg, és. 
emelt fel a magyar kulturális élet axiómájává, a mely-
lyel aligha lehetne bármikor, tehát a jelen esetben is, 

1* 
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következetesen a keresztet az u. n. világi karok tan-
termeiből bölcsen kitiltani és kitiltottnak tekinteni. A 
tekintetes jogtudományi Kar ugyanis, igaz, tárgyilagos 
és bölcs világfelfogással és emberismerettel, kimondja 
azt, hogy az egyetem világi karaiban is „a hit és észbeli 
szükségleteknek összhangzóan kell egyesülniök" s az egye-
temnek (tehát a világi karokban is) értelmi jellegű mű-
ködése közben is figyelmeztetnie kell polgárait, intézményei 
által, hogy az egész emberben, a ki életpályáján gyakor-
lati czélokat megvalósitani hivatott, az értelmi és hitbeli 
felfogásoknak egyesülniök kell." Yajjon mi lehetne in-
tézményileg is hathatósabb figyelmeztető a világi karok 
polgáraira nézve, abban az irányban, hogy értelmi 
vagyis tudományos és hitbeli vagyis vallásos felfogá-
saiknak és érzelmeiknek „összhangzóan egyesülniök kell " 
mint annak világos és biztos tudata, világos és biztos 
látása, hogy a keresztény vallásnak szent jelvénye, 
melybe a keresztény embernek még sirjában is jól esik 
elnémult tudományával együtt kapaszkodnia, — a tan-
termekből nincs kizárva, nincs kitiltva, csak az adott 
körülmények között esetleg nem foglal ott helyet. El-
lenben, mi lehet egy-egy ifjúra nézve, a ki lelkében 
hitét és tudományát összhangzásban egyesülve kivánja 
fejleszteni, zsibbasztóbb, mint az a nyomasztó tudat, 
hogy tudományos elmélkedéseinek és emelkedéseinek 
szentélyéből a kereszt, a világ páratlan keresztény czi-
vilizácziójának jelvénye, elvileg és tényleg ki van tiltva, 
— mintegy ki van dobva ? Ily helyzeteket a keresz-
tény czivilizácziónak, ily lelki állapotokat az ifjúságnak 
okozni és teremteni se nem jogos se nem üdvös eljá-
rás lenne. 

Ha tehát csakugyan elvi kitiltás van czélba véve 
a többségi határozat által: az ily eljárás ellen a „resti-
tutio in integrum" jogát ezennel fenntartani kivánom 
és szorgalmazom. 

II. 
Második pontja a prorectori javaslatnak, illetve 

az annak alapján keletkezett többségi határozatnak, a 
tekintetes jogtudományi Kar egyhangú véleményével 
ellentétben, azt mondja ki, hogy a tekintetes Tanács 
ősi keresztje, mely functiók esetén kivül a rectori szo-
bában két gyertya közt őriztetik, a tanácsi functiók 
idején pedig a tekintetes Tanács elé kitétetik, csakis 
akkor legyen a tekintetes Tanács előtt, mikor e nagy-
tekintetü testület a tanácsteremben tanácskozik és 
minden egyetemi dolog felett dönt ; de akkor már ne 
legyen ott előtte, mikor a diszteremben promoveál 
vagy diszülést tart. 

Vagy tanácsi kereszt a tanácsi kereszt, vagy nem 
az. Ha valaki elfogadja azt a tagadhatatlan tényt, hogy 
a tanácsi kereszt a tekintetes Tanács keresztje : ugy 
teljesen érthetetlen dolog az, hogy miért ne legyen a 
tekintetes Tanács előtt a Tanács keresztje akkor, mi-
dőn a Tanács promoveál vagy diszülést tart, -ellen-
ben előtte legyen mikor tanácskozik és határoz, pél-
dául az ő határozatának alávetett diszülések felett. „A 
maiori ad minus !" Hol végez a tekintetes Tanács 
messzevágóbb, nagyobb fontosságú ügyeket: a tanács-
teremben-e vagy a diszteremben? Ha tehát helyén van 

a Tanács keresztje a Tanács előtt a tanácsteremben, 
még inkább helyén kell, hogy legyen a diszterem asz-
talán. Es hogy ha a diszteremben állandóan alkalmazott 
s 6 különféle helyen látható kereszteken nem ütközik 
meg senki : a Tanács asztalára időről-időre kiteendő 
tanácsi hetedik kereszten sincs oka vagy joga, s nem 
lehet alkalma sem, megütközni senkinek. „Qui jure suo 
utitur, neminem laedit." 

Ha pedig valaki arra az álláspontra kiván helyez-
kedni, hogy a tanácsi kereszt nem az a mi, nem 
tanácsi kereszt, hanem más valami, például, talán régi-
ségtani ereklye, akkor ezt köteles bebizonyítani ; „asse-
rentis est enim probare." Csakhogy ezt bebizonyítani 
lehetetlen. Tényt nem ténynyé tenni nem lehet. „Fa-
ctum infectum fieri nequit." A tanácsi kereszt a tekin-
tetes Tanács keresztje s követi a tekintetes Tanácsot 
a tanácsteremből a díszterembe, a díszteremből a tanács-
terembe vissza. Ott van, a hol a tekintetes Tanács 
működik. Ennek jogilag is, következetesség szem-
pontjából is, így kell lennie. Az ellenkező eljárás, 
második megbolygatása lenne a jogállapot épségének, 
a mi ellen alulírott köteles és kénytelen szintén óvást 
tenni. 

Nem lehet ebben a dologban hivatkozni arra, 
hogy az u j épület dísztermében a tekintetes Tanács 
asztalán még nem volt kereszt. Miért ? Mert az uj 
díszteremben megesett két évi mulasztás vagy feledés 
nem praescriptio. Az sem hozható fel alaposan, hogy 
éveken át nem volt kereszt a tekintetes Tanács aszta-
lán, midőn promoveált vagy diszüléseket tartott. Mért ? 
Mert diszüléseket addig, mig saját dísztermünk nem 
volt, saját asztala mellett a tekintetes Tanács nem is 
tarthatott. Tudjuk jól, hol tartotta. Promotiókat is 
ezek alatt az évek alatt a tekintetes Tanács szintén 
nem a maga asztala mellett, hanem úgyszólván zsél-
lérségben, a tekintetes jogtudományi Kar vizsgáló ter-
mében volt kénytelen tartani. „Non firmatur trac-tu 
temporis, quod ab initio non erat." Azon idő, a mely 
a régi diszterem lebontása és az uj diszterem elkészü-
lése közt lefolyt, disztermi kérdésben, praescriptio alap-
jául nem szolgálhat. Miért ? Mert ez alatt az egész idő 
alatt egyetemi diszterem egyáltalában nem volt, tehát 
diszterembeli asztal sem volt. Nem létező dologra nézve 
nem jöhet létre praescriptio, elévülés. 

It t is tehát jogorvoslásra van szükség, még pedig 
ez esetben szintén éppen a jogtudományi Kar véleménye, 
illetve fölterjesztésének értelmében. 

Kelt az 1900. decz. 13-án tartott III. rendes 
tanácsülésben tett bejelentésem alapján. 

I)r Breznay Béla s. k. 
hittudománykari e. i. dékán és elnök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Budapest, jul. 1. II. Vilmos német császár beszéde, 

— melyet a szólás mesterségében is hatalmas imperá-
tor junius hó 19-én Aachenben, a városházán, a pol-
gármester hódoló üdvözletére válaszul mondott: 
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A császárné és magam nevében teljes szivemből 
mélyen meghatva mondok önöknek köszönetet azért a 
leírhatatlan hazafias és lelkes fogadásért, a melyben 
Aachen városának minden része bennünket részesített. 
Lelkemnek régi vágya volt, hogy meglátogassam 
Aachen városát, és köszönöm önnek, hogy meghívásá-
val erre alkalmat adott nekem. Kit ne ragadna meg 
olyan történeti talajon, a minő Aachen, hatalmas erő-
vel a mult és jelen fuvalma és ki ne gondolna az ég 
rendelésére, ha végigmegyünk a századok történetén, 
a melyeket hazánk Aachennel együtt átélt. Aachen a 
német császárság bölcsője. Mert itt állította föl trónját 
Nagy Károly, és az ő fénye tette ragyogóvá Aachen 
városát is. Oly jelentős és nagy volt a hatalmas ger-
mán fejedelem alakja, hogy Rómából a régi római czé-
zárok méltóságát ajánlották föl neki s őt szemelték ki, 
hogy elfoglalja az impérium romanum örökét, bizony 
nagyszerű elismerése a történelemben akkor fölbukkanó 
germán törzs képességeinek. Mert a római jogar kie-
sett a czézárok és utódaik kezéből, szertedarabolva és 
korhadtan ingadozott a római birodalom és csak a 
tisztalelkü, diadalittas germánok megjelenése volt ké-
pes a világtörténetnek azt az utat mutatni, a melyet 
addig követett. 

Egészen természetes volt akkor, hogy Nagy Ká-
roly, a nagy frank király, magára vonta Róma figyel-
mét, a mely benne látott oltalmat és menedéket. Ámde 
a római császár föladatát és hivatalát a germán király 
méltóságával és természetével egyesíteni nagyon nehéz 
dolog volt. A mit ő a maga hatalmas eszméjével meg 
tudott tenni, azt a sors megtagadta utódaitól, és az 
egyedüli impérium gondjaiban a későbbi császár-nem-
zedékek elvesztették a germán népet. Délre mentek, 
hogy föntartsák a világuralmat és a mellett megfeled-
keztek a germánokról. Így azután német országunknak 
és népünknek lassan hanyatlania kellett. Valamint az 
álóénál, a mikor virágzik, a növény ereje erre a föla-
datra összpontosul ; fölfelé törve virágot hajt s lebilin-
cseli a bámuló néző szemét, mialatt a növény maga 
összetörik és gyökere elszárad: ugy járt a német nem-
zeti római császárság is. 

Most egy másik császárság keletkezett, a német 
nép ismét kapott császárt, a kit maga szerzett magá-
nak, karddal kezében és csatatéren vivta ki a koronát 
és a birodalom zászlaja ismét fönn lobog a magasban. 
Az uj császári birodalomnak ugyanaz a lelkesedés és 
szeretet adott életet, a melylyel a német nép régi csá-
szársága gondolatán csüngött. Ámde a föladatok mások. 
Kifelé országunk határaira kell szorítkoznunk, hogy 
belül újra megaczélozva magunkat, készüljünk azokra 
a föladatokra, a melyek népünkre most várnak, s a 
melyeket középkorban megoldani nem lehetett. És itt 
azt látjuk, noha a birodalom még fiatal, magában évről-
évre erősödik, mig az iránta való bizalom minden 
oldalról mindinkább megszilárdul, a hatalmas német 
hadsereg pedig támaszt nyújt Európa békéjének. A 
germánok jellemének megfelelően kifelé korlátozzuk 
magunkat, hogy befelé korlátlanok lehessünk. Nyel-
vünk messze terjeszti határát a tengeren tul is, mesz-

szire terjed tudományunk és kutatásunk. Nincs oly mű 
az uj kutatás terén, a mely ne volna meg nyelvünkön : 
nem fakad a tudományban gondolat, a melyet nem mi 
őriznénk meg először, hogy azután más nemzetek is 
átvegyék. Es ez az az impérium, a melyre a germán 
szellem törekszik. Ha tehát minden irányban meg aka-
runk felelni nagy föladatunknak, ! nem szabad feledni, 
hogy az ős alap, a melyen a birodalom keletkezett, elődeink 
egyszerűségében, istenfélelmében. magas erkölcsi nézeteiben 
gyökerezik. 

Hogy ránehezedett országunkra a mult század 
elején Isten sújtó keze! De a nyomor kohójában a 
Gondviselés karja hatalmas erőt kovácsolt és összefor-
rasztotta a vasat, a melyből a fegyver elkészült. így 
várom el önöktől is, mindnyájuktól, lelkészektől és világiaktól 
egyaránt, hogy segítsenek nekem a népben fönntartani a 
vállast. Együt t gondoskodjunk, hogy a germán törzs 
egészséges erejét, erkölcsi alapját megtartsuk. De ez 
csak ugy lehetséges, ha megtartjuk vallásunkat, s ez mind 
a két felekezetre egyaránt áll. 

Annál nagyobb az én örömem ma, hogy az egy-
házi uralmak, a kik itt képviselve vannak, oly hirt 
hozhatok, a melyet büszkén közlök önökkel. It t áll 
Loë tábornok, királyának hűséges szolgája. Jlnnen ki-
küldtük Rómába a szentatya jubileumára, s a mikor 
átadta neki szerencsekivánatainkat és jubileumi aján-
dékaimat s bizalmas beszélgetésben fölvilágosította őt 
azokról az állapotokról, a melyek a német tartomá-
nyokban vannak, a szentatya azt válaszolta : örömére 
szolgál, hogy megmondhatja neki, hogy mindig sokat 
tartott a németek s különösen a német hadsereg jám-
borságáról; de mondott neki még egyebet is és meg-
hagyta, hogy közölje császárjával. „Az az ország Euró-
pában, a hol még fegyelem és rend van, a hol a ha-
tóságnak tekintélye és az egyháznak tisztelete van, a 
hol minden katholikus háborítatlanul élhet hitének, a 
német birodalom, és ezt a német császárnak köszönheti." 

Ez följogosít engem arra a kijelentésre, hogy mind 
a két felekezetünk egymás mellett azt a nagy czélt 
állandóan szeme előtt tartsa, hogy az istenfélelmet és 
a vallás tiszteletét fönntartsuk és erősítsük. Akár mo-
dern emberek vagyunk, akár ezen vagy azon a téren 
működjünk, az mindegy. A ki életét nem a vallásra ala-
pítjaaz elveszett. így akarom én is, s minthogy ezen a 
napon és ezen a helyen nemcsak beszélni, hanem fo-
gadalmat tenni is illik, ezennel megfogadom, hogy az egész 
birodalmat, az egész népet, e parancsnoki bot (Commandostok) 
által képviselt hadseregemet, a birodalmat magát és há-
zamat a kereszt alá állítom és annak az oltalma alá, a ki-
ről Pál apostol azt mondta, hogy másban nincs üd-
vösség és hogy az embereknek nem is adatott más név, 
a melylyel üdvözülhetnek, a ki maga azt mondhatta 
magáról: vAz ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem 
múlnák, el. 11 

Aachen városára ürítem poharamat abban az erős 
meggyőződésben, hogy azok a szavak, a melyeket itt 
mondottam, jó talajra találnak, a minthogy engem is, 
a mit ma a város polgárságától, aprajától-nagyjától 
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láttam, biztosít arról, bogy falai között házunk és 
trónunk jövőre is erős támaszt fog találni. Aachen 
városa éljen soká! 

Nyitra. Az Oltáregyesület zászlószentelése. — 
Minden püspöki székvárosban van legalább egy, 

ujabb korban támadt intézmény, mely körül a város és 
vidékének mintegy egész katholikus hitélete szokott 
olykor olykor ünnepélyesen kifejlődni. Néhol több ily 
intézmény virágzik. Minél több annál jobb. 

Nyitrán a katholikus kör mellett főleg az Oltár-
egyesület izmosodott ki hatalmas katholikus társadalmi 
tényező nagyságára. Kitűnt ez junius hó 15-én, a mi-
dőn a nyitrai Oltáregyesület zászlószentelési ünnepét 
tartotta, közgyűléssel és kiállítással. Ma csak a zászló-
szentelésről kívánunk a „Ny. Sz." után a „Religio" 
országszerte szétszórt t. olvasói lelke elé egy mozgal-
mas, pompás, igazán lelkesítő képet felrajzolni, a mint 
következik. 

Mekkora érdeklődés támadt és nyilvánult Nyitra 
városában az Oltáregyesületi zászlószentelés iránt, meg-
látszott a szentelés napján az alsó városi plébánia-
templom belső képén. A közönség színültig töltötte meg 
a tágas templomot. A szentélyben helyet foglaltak a 
koszorúslányok, a kik a jelvényeket hozták, a választ-
mányi hölgyek, kik előtt két sorban óvodai kis széke-
ken a fehérruhás apróságok ültek, mint hóvirágok, melyek 
az erdő koronás csúcsának lábainál nyílnak. A szentély 
jobb oldalán külön helyen ültek dr Bangha Istvánné 
urnő az Oltáregylet elnöknője, a ki a zászlóanyát özv. 
gróf Hunyady Imréné úrnőt helyettesítette és a társ-
elnöknő Sándor Pálné urnő. A baloldalon a keresztény 
nőegylet képviselői Thuróczy Yilmosné elnöknő csil-
lagkeresztes hölgy és Tombor Kornélné úrnők, továbbá 
a budapesti Oltáregylet képviseletében Kiss Aladárné 
alelnöknő, Heinrich Gusztávné és Ghiczy Ida úrnők 
foglaltak helyet. 

A templom főoltárát két oldalról a jelvényeket 
tartó koszorúslányok állották körül és a papság, mely-
nek soraiban ott láttuk az ünnepélyre érkezett papi 
vendégeket, úgymint Kánter Károly kir. várpalotai 
apát-plebánost és a budapesti Oltáregylet igazgatóját, 
dr G-alcsek György váczi theol. tanárt és oltáregyleti 
igazgatót, Izsóf Alajos fővárosi hitoktatót és a Mária-
kongregáczió praesesét. 

A hajó jobb oldalán az első padsorokat a meg-
hívott előkelőségek foglalták el. Ott voltak Yenczell 
Eerencz cz. püspök, nagyprépost, Czeizel Gábor és 
Yagner József praelátusok, Markhot Gyula alispán, dr 
Rudnay Sándor polgármester, Schertl György alezre-
des, dr Bobok József, Jeszenszky Alajos apátkanono-
kok, dr Bangha István káptalani ügyész stb., a kik 
mögött az ünneplő közönség hetyezkedett el. A bal-
oldali első padsorokat az oltáregyleti tagok töltötték 
meg. A szentély és a padok között baloldalról a ko-
szorúslányok ékes seregének nagy csapata, a középső 
hadtest, jobbról pedig az egyletek állottak, gazdag 
szinpombában ragyogó zászlóik alatt. A rendezés teen-
dőit Kubinyi Endre, Chmielovszky József, Drlák János, 
Süttő István, Tóth Rezső, Tribusz Béla, Ronchetti 

József tűzoltó-parancsnok és Ronchetti Oszkár urak 
végezték. 

Pontban 9 órakor érkezett meg a püspök ur ö 
méltósága, kit a templom-ajtóban a segédkező papság 
fogadott. Nyomba-n ezután kezdetét vette a szent mise, 
mely alatt a székesegyházi énekkar Dusinszky Lipót 
karnagy vezetése alatt remek egyházi énekeket adott 
elő. Mise után az ősz főpásztor teljes püspöki ornátus-
ban, pásztor-bottal kezében a főoltár legfelsőbb lépcső-
jéről alkalmi szent beszédet intézett a nagyszámú ün-
neplő közönséghez. Szivéből vette a megható szavakat, 
melyek átszellemült arczára fellobbantották a lelkese-
dés lángját. Mély érzéssel ecsetelte az oltáregyletek 
czélját, a fölszentelendő zászló jelentőségét, megemlé-
kezve egyúttal a zászlóanyáról, özv. gróf Hunyady 

! Imréné úrnőről, a kit fennkölt lelkű férjének elhunyta 
akadályozott a megjelenésben, de a ki lelkileg az egy-

! lettel együtt ünnepel és részt vesz azokban az érzel-
mekben, melyek ez alkalommal az oltáregylet tagjainak 
szivét eltöltik. 

Ezután a felszentelés rövid szertartása követke-
zett, majd pedig a szegbeverésre került a sor. Sze-
get vertek be : Bende Imre püspök, dr Bangha Ist-
vánné a zászlóanya nevében, Thuróczy A'ilmosné a 
keresztény nőegylet nevében, Sándor Pálné a nyitrai 
oltáregylet nevében, Yenczell Ferencz cz. püspök, 
nagyprépost a székeskáptalan képviseletében, Markhot 
Gyula alispán dr Kramolin Yiktor főispán helyett, 
Schertl György m. kir. honvéd alezredes Lóskay Gábor 
dandárparancsnok helyett, dr Rudnay Sándor polgár-
mester, Kánter Károly az euch, társulat országos igaz-
gatója, Kiss Aladárné a budapesti oltáregylet nevében, 
Czeizel Gabor a kath. betegsegélyző-egylet, Yagner 
József a kath. kör, Jeszenszky Alajos a kath. kőmives-
egylet nevében, Cseffalvay Aladár kath. legényegyleti 
másodelnök, Hevera János nyitra-alsóvárosi plebános-
helyettes, Horváth Sándor c. gimn. főigazgató, kegyes-
rendi házfőnök, Glósz Lipót szt. Ferencz-rendi házfő-
nök, dr Franciscy Lajos az egyházm. euch, társulat 
igazgatója, Kubinyi Endréné a nyitrai irgalmas test-
vérek nevében, Ronchetti József tűzoltóparancsnok, 
Yagner József a szt Zórád temetkezési egylet nevében. 

A szögbeverés után feltűzték a rúdra a pompás 
zászlót, melynek pazar diszét csak most szemlélhettük. 
Szövete nehéz selyem damasz, melyet vékony arany 
paszomány és hosszú arany rojt ion körül. Négy szög-
letéből arany himzésü virágszálak futnak ki, melyek 
átfonják az oldalmezőket és mélyen benyúlnak a szö-
vet középső részéig. I t t az egyik oldalon harántos fek-
vésben az Oltáriszentség, másikon az oltáregyletek 
védőszentjének Sz. Paskál Baylonnak képe látható. Az 
előbbi kép aranynyal, az utóbbi szines fonállal van 
himezve. Mind a két képnek a kivitele bámulatosan 
finom tökélyü munkát állít szemünk elé. A himző-
öltések ugy egymásba olvadnak rajtok, hogy a legéle-
sebb szem sem képes akárcsak egyetlenegy öltést meg-
különböztetni, mintha nem tűvel dolgoztak volna a 
hímzett részeken, hanem a legfinomabb ecsettel. A jó 
Pásztorról nevezett ó-budai apáczák művészi ügyessé-
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gét és finom Ízlését dicséri a remek kivitel, mig a 
zászló gyönyörű tervrajza dr Bangha Istvánné úrnő-
nek a müve. 

Freiburg. (Svájc,2 ) Meghívó a nemzetközi marianus 
kongresszusra és műkidttításra. — 

A mariánns kongresszussal kapcsolatosan nemzet-
közi mariánus műkiállítás lesz összekötve, a melyen 
inariánus könyvek, iratok és más sajtótermékek lesz-
nek kiállítva. A mariánus művészet és irodalom min-
den művelője és barátjához ezennel felhívás megy az 
iránt, hogy ezt a freiburgi mariánus mű- és irodalmi 
kiállítást megfelelő művek beküldésével támogatni szí-
veskedjék. Útbaigazítással szolgál mgre Kleiser apostoli 
protonotárius svajczi Freiburgban. 

Rónia, jun. 22. A Vatikán köréből — a következő 
hírekkel szolgálhatok. 

Hertling báró müncheni egyetemi tanár és bajor 
birodalmi tanácsos a német birodalmi kormány meg-
bízásából már hetek óta itt tartózkodik az örök város-
ban, hogy a Vatikánban út ját egyengesse annak, hogy 
a birodalmi kormány Strassburgban katholikus theolo-
giai kart állíthasson fel az ottani egyetemen. Már előbbi 
években is többször megfordult Hertling báró ennek 
az ügynek úttörője gyanánt Rómában. Igyekezete 
azonban eddig mindig hajótörést szenvedett. Most is 
ugylátszik, hogy az ap. szentszék nem, vagy legalább 
is nem egészen hajlandó a birodalmi kormány kívánsá-
gát teljesíteni, mert Hertling báró a kath. theologiai 
fakultás felállítása mellett a strassburgi nagy papi 
seminárium megszüntetését is kívánja, a melyben 
tudvalevőleg teljes theologiai tanfolyam virágzik. 

Minap fogadta XIII . Leo Jules Bois katholi-
kus újságírót audienczián. Bois a pápával folytatott 
beszélgetést leirta a „Gaulois"-ban. E szerint a pápa 
szórói-szóra a következőket mondta : „Én ebben a palo-
tában fogoly vagyok és harczban állok oly kormány-
nyal, mely ellenségem. Ellenséges hatalom uralkodik 
felettem. A sajtó a pápának minden tettét féktelenül 
megkritizálja. Én nem mozdulhatok, egy szót sem 
mondhatok, a nélkül, hogy rosszakaratú magyaráza-
tokkal ne találkoznám. Pedig hát nekem is jogom van 
arra, hogy szabad legyek. Birtokomtól megfosztottak. 
Róma a pápáé." 

BIVATALOS. 
r > 9 0 . szám. 1901—2. 
50421/1902. Helytartósági szám. 

Pályázat. 
A Lackenbacher-féle alapítványból egy 945 koro-

nás pályadíj adandó ki 15—20 szentírási versnek héber 
nyelvről arab nyelvre való legjobb lefordításért. 

A pályázati feltételek a következők : 
1. Héber nyelvről arab nyelvre fordítandó le 

Mózes öt könyvének mindegyikéből egy a sors által 
kijelölt, 3—4 versre terjedő rész. (A genealógiai fel-
sorolások kivétetnek). 

Egy arab szótár használata meg van engedve. 

Egyenlően jó fordítások mellett azonban ama segéd-
eszköz nem használása előnyt biztosít. 

Legjobb fordításnak tekintendő az, mely legin-
kább egyezik a londoni Polyglottéval. 

2. Pályázhatnak mindazon az osztrák-magyar mo-
narchiában honos egyének, akik ebben, vagy a leg-
utóbb lefolyt 1, 2, legfeljebb 8 évben a bécsi, prágai 
vagy budapesti egyetemen a theologiai tanfolyamot 
elvégezték és a római katholikus presbyteri rendet 
elérték. 

Egyenlően jó fordítások készítői között előnyben 
részesül az, a ki legrövidebb idővel ezelőtt végezte be 
theologiai tanulmányait. 

3. A pályázati versenymunka a bécsi egyetemen 
1902. november 24-én hétfőn, a prágai és budapesti 
egyetemeken pedig 1902. november 28-án pénteken fog 
végeztetni. 

Ez alkalommal a vizsga-munka folytonos 12 óra 
alatt elkészítendő. Rövidebb munkaidő viszonylagos 
előnyt biztosít. 

A pályázni kívánók legalább 3 nappal előbb tar-
toznak erre való jogosultságukat az illető egyetem 
theologiai karának dékánjánál okmányilag igazolni. 

Bécs, 1902. május 26. 
A es. kir. alsó ausztriai helytartóság. 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére a szombathelyi székes-káptalanban dr 
Stegmüller Károly olvasó-kanonoknak a nagyprépost-
ságra, Schivarcz Mihály éneklő-kanonoknak az olvasó-, 
Batkovics Vendel pápóczi perjel és zalaegerszegi főes-
peresnek az éneklő- és Illés Ferencz alsó-lendvai fő-
esperesnek az Őr-kanonokságra való fokozatos előlép-
tetését jóváhagyva, az ekként megüresedő pápóczi per-
jelességre és zalaegerszegi főesperességre Horvóih István 
szombathelyi prépost-plébánost, az utolsó kanonok-
ságra és alsó-lendvai főesperességre Vidos Lajos püs-
pöki titkárt, és ugyanazon székeskáptalanban Tulok 
József csákányi esperes-plebánost tiszteletbeli kano-
nokká kinevezem, Illés Ferencz kanonoknak pedig a 
Boldogságos Szűz Mária hegyéről nevezett czimzetes 
apátságot adományozom. Kelt Bécsben, 1902. évi jun. 
hó 11-én. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Jedlicska Pál felső-diósi esperes-plebá-
nost az esztergomi főkáptalan mester-kanonokjáva ki-
nevezem. 

III. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Mihálik József czimzetes apát-plebánost 
a nyitrai székeskáptalan mesterkanonokjává kinevezem. 
Kelt Bécsben, 1202. évi junius hó 13-án. FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— Óvás. May Károly dr, a kinek utazási regényei 

Magyarországban is kedvelt olvasmányok, közönséges 
rémregényiróvá vedlett által, ki piszokban szeret bab-
rálni. A'olt idő, mikor őt mint katholikus irót kolpor-
tálták Németországban. Most már világos, hogy vállá-
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sára nézve protestáns, vilagnézletére nézve pedig közön-
séges utilitarista, a ki gyalázatos regényeket is ir. csak 
haszna legyen belőle. Már a 80-as években irt ő ilyen 
re^é/yeket. De akkor még nem adta oda a nevét. Most 
a Mainchmeyer nevű drezdai czég ezeket a kalandoros 
rémregényeket, melyek a papságnak sem hagynak békét, 
illusztrálva, dr Kari May neve alatt hirdeti és terjeszti. 
May neve tehát Magyarországban többé senkit el ne 
csábítson. 

— Internátus. A József Ágost főherczeg és 
Vaszary Kolos bibornok herczegprimás fővédnöksége 
alatt álló budapesti Mária-congregatió internatusában 
fölvételre jelentkezni lehet. Tartásdij 600 korona. A 
növendékek egyenruhát viselnek. Jelentkezés történik : 
Budapest, VII.. Damjanich-utcza 50. szám. 

— Kitüntetett papok és tanitók. Junius 12. ke-
lettel küldötték szét Hetyey Sámuel pécsi megyés püs-
pök ur legújabb (V. sz.) körlevelét. A körlevélben a 
többi közt olvassuk, hogy Aschenbrenner József, Glüch 
István, Vaszary Kálmán, Fá jk Lajos, Moyzis Imre, 
Tichy Sándor, Auerbach József, Polgár János és Ka-
possi János segédlelkészek dicséretben részesülnek a 
mult évi theologiai tétel sikerült kidolgozásáért. 
Továbbá, részletes birálatban részesülnek az egyház-
megyei tanítóknak (49) mult évi dolgozata. A 49 tanító 
közül a nagyobb rész dicséretben, másik része pedig 
10—10 koronás arany jutalomban részesült. A tanitói 
dolgozatok birálatát a képezdei tanárok birálatai alapján 
Döbrössy Alajos tb. kanonok, egyházmegyei tanfel-
ügyelő készítette el és az ő aláírásával jelent meg 
a püspöki körlevélben. 

— Befejezett bérmaut. Kohl Medárd dr püspök 
ur ezidőszerinti bérmautját befejezte s visszaérkezett 
Budapestre. 

— Szent László napján a budapest-belvárosi szent-
fereiiczieknél a Szent-László-Társulat védőszentje tisz-
teletére szent misét és prédikácziót tartatott. A szent-
mis eáldozatot Mészáros Kálmán házfőnök mutatta be 
az Istennek. 

— Lelkigyakorlatok Pécsett. Az idén is lesznek 
ugy a pécsegyházmegyei tanitók, mint papok részére 
lelkigyakorlatok; mindkettőt Schlick János jezsuita 
atya, kalocsai főgimnáziumi tanár fogja vezetni. A 
tanítóké augusztus 10-én (vasárnap) este kezdődik és 
aug. 14-én reggel végződik. A papoké aug. 25-én (hét-
főn) este végződik. Jelentkezni lehet a papnevelő inté-
zet viczerektoránál. A tanítók ingyenes ellátást nyer-
nek a szemináriumban, a papok 10 koronát fizetnek a 
három napi élelmezés czimén. A tanitók figyelmét 
külön is felhívjuk, hogy a vasárnap (aug. 10.) esti 
vonattal még jókor jöjjenek. 

— Egyházi személyzetiek. Dr Várossy Gyula 
megyéspüspök Alaghy Dezső városi tanácsost, Mészáros 
Amand előszállási czist. rendi plébánost, K. Horváth 
István fejérvárosi belvárosi plébánost és Gudenusz Er-
vin báró theol. tanárt és papneveidei lelkiigazgatót 
szentszéki ülnökökké ; továbbá Mészáros Amandot a 
székesfejérvári alsóesperesi kerületi egyházmegyei tan-
felügyelőjévé nevezte ki. 

— Hol nincs zsidó Nyitravárni egy ében? Neveze-
tes, hogy ebben a vármegyében a zsidóság száma 20 
év óta évről-évre apad. 1880-ban még 7.6°/0 volt a 
számarányuk, tiz év múlva ez leszállt 6'87%-ra, jelen-
leg pedig már csak, vagyis még mindig 5'9°/0. A zsi-
dóság tudvalevőleg a városokat szereti ellepni. Nyitra 
megyében is legtöbb zsidó van Nagy-Tapolcsányban, 
a lakosság 33-9%, Vágujhelyen 1617 zsidó, a lakosság 

30-5%) Nyitra vároa 3674 zsidóval, a lakosság 24-9''/ 
Nyitra után legmagasabb rekordot ér el Verbó 19-7"/0-
kal. Utána következnek Galgócz 13-4°/0, Pöstyén 12.9 
%., Holies 12-2 Vo, Érsekújvár, 1504 zsidó, 11-3%-ával. 
De hol, hol nincs zsidó ? A vármegye 430 községe kö-
zül csak 25-ben. Ezen községek a „Ny. Sz.u szerint a 
következők : a galgóczi járásban Poszátka ; a miavai já-
rásban Podkilava (907 lak.) ; a nagy-tapolcsányiban : 
Kakasfalu, Kis-Jácz, Nagy-Bodrog (822 1.), Pacolaj, 
Vittkóc : a zsámbokréti járásban : Chinorán (1864 lakos), 
Chudolehota, Libichava ; a pöstyéniben : Kis-Orvistye, 
Kocúric, Lancsár és Tyapkó ; a privigyeiben : Alsó-
Lelócz, Chrenoc (341 lak.), Dubnica, Hradec (337 lak.) 
Kis-Lehotka, Morovno, Pollusz, Szecs, Szolka ; végre 
Tövisfalu (363 lak.) a szakolczai és Komárno a váguj-
helyi járásban. Ezen községek egy része — igaz — 
olyan, hogy a néphumor szerint „egy zsidót sem bir 
eltartani" ; azaz szegény és kevésbbé népes. A fenti 
kimutatásban ugyanis ahol nem tettük ki a lakosok 
számát, ott azoké nem üti meg a 300-at. De mint lát-
juk, vannak olyanok is, melyeknek minden esetre tel-
nék egy zsidóra, és még sem tartanak. Ebből két ta-
nulságot vonunk le, egy közgazdaságit, és egy politi-
kait. Közgazdasági tekintetben a nevezett községekben 
a nép aránylag vagyonosabb, mint másutt sőt mond-
hatni jómódú, mig politikai szempontból tekintve a 
községeket azok függetlenebbek. Vegyük pl. csak a 
privigyei járást, hol az ellenzéknek az ott birtokos 
Pálffy uradalommal kellett megküzdenie és mégis az 
utolsó (1901. jul. 23-án) lezajlott képviselőválasztáson 
a zsidómentes községek 119 néppárti és csak 22 kor-
mánypárti szavazatot adtak le. Pedig ez utóbbi szám-
ban benne vannak a birák és Pálffy grófnak összes al-
kalmazottai és általa fizetett emberei. 

— Az idei katholikus nagygyűlés. A Katholikus 
Egyesületek Országos Szövetségének igazgató-tanácsa a 
legutóbbi ülésén kimondotta, hogy a III. Országos Katho-
likus Nagygyűlést október közepe táján még ezúttal is 
Budapesten fogják megtartani. A szükséges előkészüle-
tek megtételére egy kisebb bizottság küldetett ki, 
amelynek t ag ja : a. Szövetség elnöksége, Kánter Károly 
apát és Mihályfi Ákos dr. 

— Az iskolatestvérek Budán. A fővárosba 1896-
ban hozta be őket Pálffy grófnő és leánya özv. Káro-
lyi Gyuláné, akik 80,000 koronát gyűjtöttek a rend 
czéljaira, melyből a Svábhegyen kitűnő berendezésű 
iskolát emeltek. Az intézet 40 gyermek bennlakására 
van berendezve és kényelmes hálószobákkal, fürdő és 
mosdóhelyiségekkel, azonkivül két tanteremmel az 
1—2—3—., illetve 4—5—6. osztályok számára van el-
látva. Az épületet park veszi körül. Az igazgató keze 
alatt három iskolatestvér működik, mind magyar fiu. 
magyar oklevéllel. Az ellátás 400 és 600 korona éven-
kint, amibe az ellátáson kivül az elegáns egyenruha is 
bele van számitva. Az intézet nagy kedveltségnek 
örvend és a szülők*bizalommal viszik gyermekeiket a 
testvérek gondjai alá, ugy, hogy a régi épület már 
szűknek bizonyult és kibővítéséről kell gondoskodni. 
Magyarországon még Csornán, a hol 1894-ben teleped-
tek le. Ürményben, Nyitra-Bánon és Bács-Topolyán 
vannak intézeteik az iskolatestvéreknek. 

— Kérelem. A magyarországi Katholikus Egyesü-
letek Országos Szövetsége fölkéri a ftdő Plébános Urakat, 
hogy a Krajczáros Újság ügyében szétküldött fölhivásra 
mielőbb felelni szíveskedjenek. Budapest, IV. ker. Mol-
nár u. 11. A Katholikus Egyesülek Országos Szövetsége. 

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

Budapest, Í902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (TV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
I )I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

„Perge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . . . Nos interimgrati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus religioni docti-inaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Világ-szemle. — Egyházi Tudósítás: N y i t r a : Az Oltáregyesület közgyűlése és kiállítása. — 
S z é k e s f e j é ' r v á r : Az uj kanonokról. — S z a t m á r : A szatmári Ifj. Mária Kongregáczió zászlószentelési ünnepsége. — 

Irodalom. Szót kérünk! — Vegyesek. 

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

Felhivas előfizetésre. 
A ,,Religio" 61 év alatt három egyház-gondozó, 

papi nemzedéket, a Kopácsyak, Scitovszkyak és Simo-
rok történelmivé vált nemzedékét szolgálta végig, min-
denkor találva tárgyat, melyet megvilágítani, kérdést, 
melyet megoldani, ügyet, melyben a vélekedések szél-
sőségei között a katholikus meggyőződést, a változha-
tatlan katholikus igazság utján, vezérelnie kellett. Elég 
legyen csak az autonomia ügyére tekinteni. Lappáliák-
kal ez a lap nein foglalkozott soha, csak nagy dol-
gokkal. Most szolgálja immár a negyedik egyházgon-
dozó, papi nemzedéket, már magával második félszá-
zadba nyúló hosszú életével is páratlanul álló tanúsá-
got téve a katholikus papságban rejlő ama országos lét-
íenntartó erkölcsi erőtényezőről, mely következetessége 
és kitartása által minden más társadalmi tényező fölé 
emelkedve az ő régi meghitt lapját minden körülmé-
nyek között ernyedetlen ragaszkodással fenntar t ja és 
tovább viszi az idők méhébe. 

A „Religio" nem egy egj^házmegye, nem egy 
pártárnyalat vagy külön divatos irányzat szószólója, 
hanem valamennyi egyházmegye érdekének és dicsősé-
gének egyenlő szeretettel dolgozó szolgája, az egységes 
katholikus hitrendszernek és életközösségnek állhatatos 
és következetes képviselője a magyar katholikus sajtó 
körében. 

Az előfizetési föltételek és 'könnyítések maradnak 
a régiek. Kérjük a lap terjesztését és a lejárt előfize-
tés mielőbbi szives megujbolítását. A szerkesztő. 

Világszemle. 
II. 

Timeo Danaos et dona ferentes . Az, hogy-
Vilmos néme t császár a német kat l iol ikusokat 
a kathol ikus vallás németországbel i he lyze tének 
pápai dicséretével lepte m e g aacheni beszédében,, 
igazán meggondolni való kedveskedés, sok 
észrevételre ingerlő alkalom. 

A n é m e t katl iolikusok csakugyan, ennek 
a császári kedveskedésnek örülnek is, nem is. 
Örülnek, mer t az egyház ellenségeivel szem-
ben, kik R ó m á t és a kat l iol ikusokat arról 
vádol ják, hogy ellenségei a n é m e t szel lemnek 
és b i rodalomnak, - m a g a a - c s á s z á r ál l í tot ta és 
bizonyí to t ta be, hogy ez nem igaz, hogy a 
pápa szereti és kedveli, dicséri Németországo t . 
Másrészről azonban a néme t ka thol ikusoknak 
nem nagy öröme telik a pápa imperátor i sze-
repel te tésében. Részint azért , mer t a p á p a 
tekintélyének ü tőkár tyáu l k i já tszását a katho-
likusok ellen az egyházellenes saj tó máris ká r -
örömmel haszná l ja ki saját , katholikusellenes-
czéljaira; részint azért , mer t a pápa dicséretét 
császár és saj tó Németországról annyira tú l -
ha j t j ák , hogy az a valóságnak meg nem felel 
és csak fé l reér tésekre ad alkalmat . 

Hogy ez nem it thoni elméleti feltevés., 
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h a n e m valóságos tényállás , m u t a t j a a követ-
kező fej tegetés, mely az Augsb. Pos tz . 140-ik 
s zámában je len t m e g : 

A pápa tekintélyét , úgymond alkalmilag 
;a kathol ikusok sőt maguk a püspökök ellen is 
kihasználni , a ku l turharczos saj tó régi fogásai-
hoz tar tozik, a mely azonban most má r hatás-
ta lan . A „M. N. N." mai számának vezető 
helyén csakugyan az aacheni császári beszé-
det kerít i elő a német kathol ikusok ismeretes 
panaszai ellen. Biztosra vehető, hogy más sza-
badelvű és p ro tes táns lapok hasonló el járást 
fognak követni. De mi tö r tén t há t vol taképen ? [ 
A császár elbeszélte Aachenben, hogy a pápa 
neki Loë tábornok ál tal ezt ü z e n t e : „Az az 
ország Európában , a hol még rend s fegyelem 
a felsőbbség és az egyház i rán t t isztelet ural-
kodik, a hol minden kathol ikus zavar ta lanu l 
•élhet hite szerint, * ez az ország a néme t 
birodalom, és ezt a császárnak lehet kö-
szönni. " 

Mielőtt részle tekbe bocsátkozunk, min-
denek előtt á l lapí tsunk meg ke t tő t : a) vala-
mely beszélgetés fordula ta i t i lyetén szóbeli 
•á tszármaztatásnál szószerint alig lehet föltét-
len szabatossággal megállapí tani . Csakis a 
p á p a kézi ra ta t a r t h a t n a igénj^t teljes szóbeli 
szabatosságra , b) Szóbelileg közvet í te t t beszél-
ge tés csak viszonylagosan és cum g rano salis 
ér tendő és magya rázandó . És i t t a z u t á n az 
olyan értelem, melyet l e t agadha ta t l an tények 
czáfolnak meg, már előzetesen kizárandó. 

Ezek a lapján igazán nevetséges a katho-
likusellenes saj tó elj arasa, midőn a pápa sza- ! 
vait ekkép magyarázza : Németországban türe-
lem és egyenlőség ellen semmi sértés nem for-
dul elő, Los von Rom mozgalom nem létezik, 
jezsui tael lenes törvényszó nem lehet, Wür t -
t embergben és Badenben a férfi szerzetes 
rendek nincsenek kiti l tva, Szászországban, 
Mecklenburgban, Braunschweigben katholiku-
sok és protes tánsok teljes egyenlőséget élvez-
nek, kathol ikus t aná rok há t t é rbe szorítása a 
n é m e t egyetemeken nem lé tez ik: szóval, a 
mi t a katholikusok, a mit maguk a kathol ikus 
püspökök, katholikus sérelmekről beszélnek, az 
mind csak mese. H á t mondha to t t vagy csak 
gondolhatot t -e is ilyesmit a p á p a ? Nem és 
ezerszer nem. Ityesmi képtelenség. 

* Világos czélzás a szerzetes rendekre vonatkozó 
franczia eljárásra. 

Az emlí te t t szabadelvű lap ferdítési 
jókedvében odáig megy, hogy még a pápai 
tévmentességre is hivatkozik, mint a katholi-
kusokra nézve kötelező tényezőre. Kötelező 
tényezőre ebben az esetben ! ! A pápa tévmen-
tessége t ehá t e szerint a felfogás szerint 
tönkre si lányít ja a Cent rum türelmi javasla tá t , 
a kathol ikusok egyenlőségért való kiál tását , a 
ba jo r püspöki k a r n a k a Los von Rom mozga-
lom ellen való sikra szállását, mint jog és 
a lap ta lan hebehurgya el járásokat . H á t nem 
ostobaság ez a beszéd? ! K é t hónapja , hogy a 

j pápa a néme t zarándokokhoz in tézet t beszédé-
ben a következőket m o n d o t t a : 

És valóban nem hiányzik oh arra nézve, hogy 
irántatok aggodalmasok legyünk. Hogyha ugyanis 
az országotokban levő kathol ikus népekre 
tek in tünk, az t lá t juk, a mi t ti maga tok is 
beismertek, hogy őket még mindig a régi 
viszályok nyomják és ostromolják, (premi et 
impeti.)" 

A mit a pápa az udvarias kedveskedés 
st í lusában, a nag}T megtiszteléssel üdvözölt 
jubiláris ember magas hangu la tában a porosz 
király nagyköveteihez a császárnak és királynak 
megviendő feleletül viszonzásképp mondot t , 
bizonj^ára ugy volt felfogva és szánva, hogy a 
valláspolitikai helyzetnek apodikt ikus állam-
jogi megál lapí tása legyen. Ennélfogva a csá-
szár sem vehet te a pápai nyi la tkozatot ebben 
az ér te lemben. Az ily felfogással az okok és 
tek in te tek egész sora ellenkeznék. És pedig: 

1. Von Loë tábornok a pápához nem mint a 
császár, hanem mint a porosz király követe 
érkezet t . A ba jor regens herczegnek és a 
szász kirá lynak külön követeik voltak. Loë 
t ábornok nem mint Mecklenburg, Braun-
schweig s más thüringiai kis állam képviselője 
je len t meg, a hol tudvalevőleg „nem minden 
kathol ikus élhet hite szerint szabadon." A 
pápa válasza első sorban Poroszországra vonat-
kozot t ; a helyzete t egész Németországra nézve 
csak egyoldalulag fogta fel, ennél fogva nyi-
l a tkoza ta csak relativ je lentőségű. 

2. Hogy a német birodalom államjogi 
fogalmával ez esetben sem a pápa sem a csá-
szár nem foglalkozott , erre nézve Bülow állam-
kanczel lár klasszikus tanu. A türelmi tvjavas-
la t első tá rgyalásakor a kanczellár világosan 
ki je lente t te azt, hogy a vallási viszonyok törvé-
nyes rendezése az egyes államok illetékességének van 
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fenntartva és nem tar tozik a b i rodalomra ( tehát 
a császárra se.) Egyidejűleg a kanczel lár elis-
merte , hogy7 némely államokban m é g oly törvé-
nyek is vannak, melyek a katholikusok szabad 
vallásgyakorlatát korlátozzák. Meg is Ígérte továbbá , 
hogy az illető ko rmányokná l lépéseket fog 
tenni ezeknek megvá l toz ta t á sa i ránt . Es ezt a 
mecklenburgi ko rmányná l meg is te t te . 
Ezideig azonban sehol semmi sem tör tén t . 
Mindezt a szent a tya nagyon jól tud ja , minél 
fogva szavai é r te lmének kor lá tozása önként 
következik. Egyébiránt , a p á p a szavai külöm-
ben is csak a kathol ikusok és az állami hatalom 
közt levő viszonyra szor í tkoztak. Azt , hogy 
mit kell szenvedni a néme t ka thol ikusoknak a 
más vallású n é m e t polgárok kihágásai és 
támadása i tó l , különösen a jelen időben, az t a 
pápa gondo la tban sem ér inte t te . H a erre is 
gondol a pápa, ny i la tkoza ta másképp szólt 
volna. 

Váj jon mit kel le t t volna a p á p á n a k mon-
dani, ha olvasta, mit a pro tes tánsok Bräunl ich 
pásztor vezetése a la t t egy nürnberg i gyűlés 
zá róhymnusa g y a n á n t igy énekel tek a katho-
likus polgár tá rsak val lásának és vallási béké-
jének nagy szeretetével nagy t iszteletére : 

„Hört ihr's Pfaffen ? Tausendfältig 
Schallt ein Rufen: „Los von Rom." 
Zitternd lauscht der altersschwache 
Greis im stolzen Petersdom. 
Nicht mehr sei in Geistesknechtschaft 
Unser Volk, im frommen Wahn 
Jesuit 'schen Herrschgelüsten 
Unterthan, dem Vatikan." 

Es azu tán : 
„Drum hinweg mit all dem Plunder — 

Ohrenbeicht und Coelibat ! 
Aus dem finst'ren Aberglauben 
Spriesze reine Gottessaat ! 
Stürzen musz der Pfaffenbollwerk, 
Nimmer hält im Siegeslauf 
Des beflügelten Gedankens 
Schwungkraft Menschenwille auf. 
Schon erschüttert sind die Mauern, 
Zitt ;re Greis im Petersdom ! 
Stolze That den Geist befreie 
Mit dem Rufe : „Los von Rom !" 

H a az ily fanat ikus lutheri t ámadásokra 
tekint a pápa, a melyek most Németországban 
napirenden vannak, dicsérete Vilmos császárról 
és Németerszágról bizonyára másképp üt 
vala ki. 

Vilmos császár dicsekvéseinek t ehá t n e 
ül jön fel senki. Az imperá tor ur nagy poli t ikai 
kókler. Öt dicsérni is ócsárolni is csak cum 
grano salis lehet. Sokszor a legveszedelme-
sebb szúrást méri oda, a hová mosolyogni 
látszik. 

Az isteni Gondviselést az ily emberi nagy-
zások és ügyeskedések azonban m e g nem 
zavarha t j ák . Malmai zavar ta lanu l őrlik tovább 
az örök törvény szabályai szerint az emberek 
és nemze tek sorsát. Ot t van Angolország és VII.. 
E d u a r d király. Világraszóló ünnepe t rendez^ 
t e k ; király koronázás t , a milyet Eu rópa m é g 
nem látot t , az öt világrész jelenlétében. I s t en 
nem engedte m e g az eszközökben nem válo-
ga tó angol ha t a lom — megdicsőülését . Z a v a r t 
bocsá to t t a készüle tekbe és halá l fé le lmet a 
lelkekbe. Az igazságta lanul on to t t vér bosz-
szuér t k iá l to t t az égbe. Es az ég e kiál tás t 
meghal lga t ta . Az összesereglet t fejedelmi ven-
dégeknek is szégyenszemre kel le t t szétoszlani. 
A min t rész tve t tek E u r ó p a ha ta lmassága i em-
ber te len té t lenségökkel , az angol h a t a l o m 
nagy vérontásu népgyilkolásában, azonképpen 
kel le t t bűnhödniök kudarczos visszavonulásuk-
kal a d u g á b a dőlt londoni ünneplés szinte-
réről. 

Emberek ! „Nolite er rare : Deus non invi-
de tu r . "* ** 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nyitra. Az Oltár egyesül et közgyűlése és kiállítása — 

junius hó 15-én. 
A zászlószentelési ünnepseg alatt az idő kitisz-

tult, halvány napfény szűrődött át az ablakon, odakint 
felszikkadt a lucsok, ugy hogy a programmba felvett 
díszmenet akadálytalanul indulhatott el az egyleti köz-
gyűlés és kiállítás helyszínére, a kath. kör helyiségébe-

Ez volt az ünnepély fénypontja. A tűzoltóság ha-
talmas zászlója nyitotta meg a menetet, melyben az 
összes katholikus egyletek résztvettek. A nyitrai zene-
kedvelök egyletének zenekara után, mely az egyletek 
mögött helyezkedett el, a koszorús leányok haladtak, 
kiknek sorai felett a felszentelt zászló, mint szelíd égi 
nemtő, áldástosztólag terjesztgette lengő szárnyait. 

A zászló mögött haladt az egylet tisztikara, vá-
lasztmánya, a papság és az ünneplő közönség belátha-
tatlan sokasága. Résztvettek a menetben a templom-
ban volt előkelőségek, katonai ós polgári hatóságok.. 
Az 1900-iki jubileumi nagy körmenet óta nem láttunk 
együtt annyi uri népet vallásos manifesztáczióban a 
város utczáin. 

* Gal. 6, 7. 
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A kath. kör helyisége előtt a diszmenetben részt 
vet t egyletek és a koszorús lányok sorrendbe állottak, 
tisztelegtek a zászló előtt, azután szép rendben szét-
oszoltak, mig az egylet vezetőségével jött közönség 
bement a kör nagytermébe, a hol az évi közgyűlés 
folyt le a püspök ur ő méltóságának elnöklete alatt. 

Kútvaszer István egyleti igazgató lelkes szavak-
kal üdvözölvén az elnöklő főpásztort, felkérte őt a 
közgyűlés megnyitására. 0 méltósága válaszában min-
denekelőtt a megjelent vendégeket üdvözölte, kiemel-
vén ezek között különösen Kánter Károly várpalotai 
apátplebánost és a budapesti oltáregylet küldötteit, ki-
nek megjelenése az összetartás érzetét erősíti a két 
egylet között, és a tervszerű együttműködésnek zálo-
gát képezi. 

Ezután dr Bangha Istvánné urnő, elnöknő ter-
jesztette elő nagy gonddal összeállított, tartalmas, szép 
jelentését, melynek legkiemelkedőbb pontja volt a 
zászló anyáról, özv. gróf Hunyady Imréné ő nagymél-
tóságáról való kegyeletes megemlékezés, „Nagy hálára 
van kötelezve egyletünk", úgymond „nagyméltóságú 
gróf Hunyady Imréné, Győry Felicitas grófnő, zászló-
anya iránt, ki e tisztet elvállalni, ezen ünnepélyen a 
nagy távolság és súlyos hitvesi gondok daczára is 
megjelenni kész volt és gyönyörű szallaggal díszítette 
lobogónkat; — de a megjelenés reá nézve lehetetlené j 
vált, férjének imént bekövetkezett elhunyta miatt. Igen 
nagy örömünket a felett, hogy hazánk katholikusságá-
nak egén tündöklő ezen elsőrangú csillagot nyerhettük 
meg zászlóanyának, követi most legmélyebb részvé- ! 
tünk nagy és méltó gyászában, mely őt, családját, de I 
a nemzetet is érte férjének, a hithű, legpéldásabb életű | 
kath. férfiú elhunytával." 

Az elnöki jelentésnek idézett része mély hatást ! 
tett a közönségre, mely végre a lángbuzgalmú, érdem- j 
dús elnöknőt nagy óváczióban részesítette. 

Nem csökkenő érdeklődés ós figyelem között ol-
vastattak fel ezután a titkári és pénztári jelentések. 
Kubinyi Endréné urnő titkári jelentéséből kitűnt, hogy 
a nyitrai anyaegyletnek ezidőszerint van 1142 rendes, 
57 résztvevő és 128 jótevő tagja, 40 fiókegylete. Tipula 
.Amália úrhölgy, pénztárosnő jelentéséből pedig a kö-
vetkező örvendetes adatokat jegyeztük k i : Bevétel 
volt 5889 kor. 21 fillér, kiadás 3227 kor. 66 fill. Pénz-
tári maradvány 2661 kor. 55 fillér. A közgyűlés a fel-
olvasott jelentéseket zajos éljenzéssel honorálta. 

Az egylet tisztviselőnőinek és a választmánynak 
választására került ezután a sor, de a programm ezen 
pont já t nem volt nehéz lebonyolítani, mert a püspök 
urnák szavai, melyekben köszönetét ós elismerését fe-
jez te ki a tisztviselő és választmányi hölgyeknek, élénk 
visszhangra találtak a közgyűlésnél, mely ennélfogva 
az eddigi tisztikart és választmányt egyhangú lelkese-
déssel újra megválasztotta 's ezzel a szép aktussal és 
Kánter Károly apátplébános gyönyörű buzdító beszé-
dével a közgyűlés véget ért. 

Az egyleti kiállítás termében ekkor már ott len-
get t a középső asztal felett az uj zászló, mely most, 
xaidőn teljesen kibontva szabadon volt látható, még 

élénkebb érdeklődésnek a tárgya volt. Maga a kiállí-
tás tárgyainak sokféleségeivel, a szegény templomnak 
szánt ajándékok értékével és a szebbnél-szebb kézi-
munkák gazdagságával, a közönség osztatlan tetszését 
és elismerését vivta ki. Volt is az egész idő alatt, a 
mig nyitva volt, igen sok látogatója, a városi és vidéki 
társadalom minden osztályából, a kik nem győzték 
csodálni egyrészről a kiállított tárgyak szépségét, más-
részről az egylet elnöknőjének, a ki az egyleti tevé-
kenység lelke, páratlan odaadását és áldozatkészségét. 

A zászlószentelési ünnepély és a közgjailés után 
dr Bangha István ur a budapesti vendégek tiszteletére 
a Korona-szállóban díszebédet adott, mig a papi ven-
dégek a püspök ur asztalához voltak hivatalosak. Dr 
Bangha István diszebédjén résztvettek : Kiss Aladárné, 
Heinrich Grusztávné, Grhiczy Ida; a nyitrai oltáregylet 
részéről: dr Bangha Istvánné, Sándor Pálné, Huszár 
Istvánné, Kubinyi Endréné, özv. dr Nagy Józsefné, 
Nevery Ignáczné, özv. Szaitl Arnoldné, Tipula Amália 
úrnők, Bangha Ildi és Huszár Marienne kisasszonyok ; 
továbbá a háziuron, dr Bangha Istvánon kivül, Kút-
vaszer István cz. kanonok, oltáregyleti igazgató, Kubi-
nyi Endre püspöki pénztáros és dr Franciscy Lajos 
theol. tanár. Ebéd alatt a jelen volt urak lelkes fel-
köszöntőkben ünnepelték a budapesti és nyitrai oltár-
egyletek buzgó vezetőit és áldozatkész tagjait. 

Ebéd után a budapesti vendégek még néhány lá-
togatást tettek, azután a fél 5 órai vonattal elutaztak. 
Kedves emléket vihettek és vittek is magukkal, mert 
a nyitrai oltáregylet ünnepe méltó volt az alkalom ma-
gasztosságához és az egylet nagy hivatásához. 

Székesfejérvár. Az wj kanonokról. — 
A legifjabb mesterkanonokságot f. é. jun. 13-án 

kelt legkegyelmesebb elhatározásával Posits Mihály 
perkátai esperes-plebánosnak adományozta ő felsége. 

Tudjuk nagyon jól, irja a r F . N.u, hogy sok ér-
demes egyházi férfiú tartott igényt e szép kitüntetésre, 
de azt, hogy a felség kegye igazi érdemet jutalmazott 
csak azok fogják tagadni, a kik Positsot vagy nem 
ismerik, vagy az egyház igazi érdekeit nem ismerve, 
ismerni nem akarva, nem tudják méltányolni azokat a 
nagy szolgálatokat, a melyeket az uj kanonok egyhá-
zának, illetőleg hazájának tett. Posits Mihály a pap-
ságnak abba az osztályába tartozott, a mely megérti 
az uj kor hívó szavát, azokat az eszméket, a melyek 
a mai társadalmat mozgatják, az életbe nyúlt és a szo-
cziális élet sebeinek orvoslására fordította erejének 
nagy részét. A modern társadalmi intézmények az ő 
plébániája területén már az első időben szives fogad-
tatásra találtak. 

A perkátai keresztény fogyasztási szövetkezet, a 
kath. kör, a takarékmagtár, mindmegannyi rugó az ő 
kezében, a melylyel az erkölcsi és anyagi romlás felé 
közeledő népet az anyagi és erkölcsi restauráczió felé 
segítette. S ő maga csinálta valamennyit, maga fára-
dott legtöbbet azok fönntartásán és fölvirágoztatásán. 
Ugy, hogy, ha elfelednék a perkátaiak Posits Mihály 
nevét, azok a művek, melyeket létesített, mindennél 
kiáltóbban beszélnének. 
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De nemcsak a modern szellem ezen agilitása volt 
meg az ő lelkében, hanem a mély tudomány, a szak-
képzettség is, a mely az egyház tanainak avatott mes-
terévé tette, a mely a tanári katedrára ültette, s most 
midőn otthagyja a lelkipásztorkodás nehéz munkáját, 
ismét alkalmassá fogja tenni arra, hogy a papnevelde 
igazgatója s annak egyszersmind jeles képzettségű ta-
nára is lehessen. Örömmel üdvözöljük őt a központban 
s meg vagyunk győződve, hogy a modern keresztény 
szellem, mely nemcsak a templomban kiván hangoz-
tatni, hanem az élet nehézségei közé is be kiván vo-
nulni, nemcsak támogatót, hanem lelkes és avatott 
vezetőt is fog kapni Posits Miháty személyében. 

Az uj kanonok életrajzát a következőkben fog-
laljuk össze : 

1848-ban november 20-án született Iháros somogy-
megyei községben, jómódú földmives családtól. Bátyjai 
mellett csakhamar kitűnt eszessége S értelmességével, 
s szülei felvitték Nagy-Kanizsára a piáristák gymná-
siumába, hol Wlassics Gyula mosiani vallás- és közok-
tatásügyi ministerrel négy éven keresztül küzdött az 
elsőségért. Elvégezvén a kis gymnásiumot, Pécsre ment 
tanulmányait folytatni, hol tanárainak kedvencze, tár-
sainak példaképe volt. Egerben tette le az érettségit 
jeles eredménynyel. 1872-ben Jekelfalusy püspök fel-
vette kispapjai közé s a tehetséges if jút a bécsi Páz-
máneumba küldte, a katonaügy miatt azonban a IY-ed 
évet a budapesti központi szemináriumban kellett vé-
geznie. Tanulmányait azonban ezzel még nem végezte 
be. 1876. julius 2-án pappá szenteltetvén, alig három 
hónapi káplánkod ás után Dulánszky Nándor, akkor 
fehérvári püspök tanulmányai folytatására a bécsi 
Augustineumba küldte hol a boldog emlékű Steiner 
püspök szellemi és lelki igazgatása mellett három évet 
töltött, mielőtt azonban utolsó szigorlatát letehette 
volna az egyházmegyének is szüksége volt e tehetsé-
ges papjára, 1879-ben Pauer püspök visszahívta, hogy 
egyik legszebb, de legnehezebb állást bízza reá, t. i. 
az ^egyházmegye leendő papjainak lelki kiképzését. 
Mint lelkiigazgató és a theologián a Biblicum tanára 
egy időben működött egyházmegyénk két kitűnő pap-
jával, Szubovics Jenő és Krencz Ignácz kanonokokkal. 
Tanítványai és növendékei mindig a legnagyobb sze-
retettel csüngtek rajta. 1882-ben Prosynodalis Exami-
nator let t ; de Fehérvárott még csak egy évet töltött. 

1883-ban Galgóczy Ferencz megbetegedvén, a 
perkátai plébániáról lemondott és Győry Teréz grófnő, 
a plébánia kegyura, Posits Mihályt jelölte. Nehezen 
tudott megválni a lelkiigazgatói állástól és a kathedrá-
tól, de végre is engedve a kegyúr óhajának, 1883. 
áprilisában elfoglalta plébániáját. Ez időtől fogva egész 
mostanáig e plébániát kormányozta ugyanoly lelkese-
déssel, tapintattal és bölcsességgel,' mint működött 
előző éveiben a szemináriumban. Perkátának vad-
ságáról messze ismert népét, amennyire csak lehetsé-
ges, megszelidítette, szeretetöket megnyerte, készséges 
tanácsadójuk és segítőjük volt ugy, hogy bár jól meg-
érdemlett kitüntetésének mindnyájan örvendenek, érezve 
a nagy veszteséget, távozását mélyen fájlalják. 

Az ő mindig tenni vágyó, agilis lelke nem elége-
dett meg szorosan vett lelkipásztori kötelességének 
teljesítésével; a reá bizott híveknek igazi atyja akart 
és tudott lenni legelőször is virágzó Katholikus Kört 
alakított, hol a község színe-java mind együtt van, 
majd a Katholikus Körnek takarékmagtárt, melynek 
alapját Győry Teréz grófnő vetette meg 180 mérő ga-
bonájával, utána legtöbbet adott ő maga, majd a te-
hetősebb gazdák, ugy, hogy jelenleg 160 métermázsa 
gabonája van, mi elég tekintélyes összeget tesz ki. Ez 
után ugyancsak a Katholikus Kör keretében Temetkezési 
Egyletet, majd Keresztény Fogyasztási Szövetkezetet alakí-
tott s mindezen szocziális intézményeknek nemcsak 
elnöke, hanem intézője igazán éltető lelke volt. Nem 
egyszer megtörtént, hogy főként vasárnaponkint 3—4 
választmányi vagy közgyűlést vezetett és nem fáradt 
ki, nem keresett pihenést. Legkedvesebb helye a Kath. 
Kör volt, hol hívei között két-három óráig is elidőzött 
s a kör tagjai soha sem távoztak el anélkül, hogy tőle 
valami hasznos dolgot ne tanultak volna. 

Theologiai tudása, természettudományi, földtani, 
csillagászati, földrajzi, történelmi ismereteit mindany-
nyiszor megbámulták, nemcsak egyszerű hallgatói, ha-
nem a műveltebbek is. Nagy műveltségét s képzettsé-
gét főleg annak köszönheti, hogy sohasem henyél ; 
könyvtárában a legjobb munkák feltalálhatók, melye-
ket folyton tanulmányoz, s a mit egyszer elolvasott, 
azt mondhatni, sohasem felejti el. Személyesen ismeri 
minden egyes hívét, azok gyermekeit, életmódjukat, 
családi összeköttetésüket, vagyoni állapotukat, hibáikat, 
erényeiket, szóval mindazt, ami a sikeres lelkipásztor-
kodáshoz elengedhetetlenül szükséges. 

Szeretetét mindig leginkább tudta éreztetni káp-
lánjaival, kik a házba való lépésük első pillanatában 
érezték, hogy benne atyát találtak. Összesen tiz káp-
lánja volt, kik között bizonyára voltak különböző ter-
mészetűek, de soha egygyel sem volt összekoczczanása 
soha egyhez sem egy rossz szava. Káplánjaiban mindig 
megbecsülte a paptársat, buzgóságát fokozta s ha kel-
lett, fiatalos hevét a kellő mederbe tudta szorítani. Bár 
nagy képzettségénél fogva nem igen szorult tanácsra, 
segítségre, mégis mindent közölt és megbeszélt káp-
lánjaival s velők összefogva, közös erővel haladt a 
czél felé. Magától minden érdemet elhárítva, káplánját 
dicsérte, ő reájuk tolta az érdemet. 

Lelkipásztorkodása mellett szívesen és nagy kedv-
vel gazdálkodik, a ki a földből és az állattenyésztéstől 
is tud annyit produkálni, a mennyit csak lehet. 

Kitüntetést soha sem keresett, a mostani stallum 
betöltésénél is, midőn neve kombináczióba jött, csak-
nem ő volt az egyházmegyében az utolsó, ki erről ér-
tesült s még ekkor sem fordult senkihez protekczióért. 

Szatniár. A szatmári I f j . Mária Kongregáczió zászló-
szentelési ünnepsége. — 

A várva-várt nap végre elérkezett ; megvirradt 
junius 21., a mely drága kincsünk, Nagy-Asszonyunk, 
Királynénk, égi jó Anyánk szent jelvénye, a Kongre-
gáczió zászló keresztnapja lett. Junius 20-án este 
szomorú szívvel tértünk éjjeli nyugalomra, mert hiszen 
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a késő esteli órákig szüntelen szakadó eső ünnepélyünk 
egy részét már is elrabolta, s az egésznek varázsfényét, 
szivhez szóló kedvességét látszott veszélyeztetni. Ámde 
mintha csak meg akarta volna mutatni mennyei Anyánk, 
hogy az a 145 levente és mások hő imája mily ked-
ves előtte, — junius 21-én reggelfelé egyszerre meg-
változott az idő, kiderült az ég, hogy arany napsugá-
ros arczczal mivelünk hódoljon a természet Alkotója 
háromszor csudálatos Anyjának, szűz Máriának. 

Már reggel 1/.ß órától kezdve nagy sürgés-forgás 
volt a Hám-féle konviktus folyosóin és udvarán ; ide 
özönlöttek a kongreganisták, — ezek a derék Mária-
leventék ünnepi ruhát öltendők. I t t látom az egyiket, 
ott a másikat és igy tovább mint osztogatja a szép 
kék válszalagot oda érkező bajtársának, mint tűzi mel-
lére a kedvelt Nagy-Asszony megszentelt érmét. Kinek-
kinek szive fölé illesztettek egy piros rózsa-fejet is, 
mintha csak jelezni akarták volna: Mária, titkos ér-
telmű rózsa, szeretlek, tied szivem ; érted élek, érted 
halok, mint a Máriaország nagy őseinek méltó unokája! 

Fél tiz órakor megindult a díszmenet a felékesí-
tett székesegyházba. Megjelent ugyanott a kir. kath. 
főgymnasium tanári kara, élükön igazgatójukkal, a nagy 
kongreganistával ; ott volt az összes ifjúság is. A tem-
plom valóban megtelt előkelő jközönséggel, midőn a 
püspök ur ő méltósága is bevonult és Pemp Antal ka-
nonok megkezdette a szt. misét. El nem fojthatjuk itt 
azon nagy örömünket és meglepetésünket, melyet gróf 
Hugonnai Béláné ő méltósága, szeretett zászlóanyánk 
szerzett nekünk. Mert. hiszen a legutolsó hir szerint 
gyöngélkedése akadályozta volt, hogy személyesen 
megjelenve szerény körünkbe, hozzánk leereszkedjék. 
Ámde buzgalma s a magyar ifjúság iránt táplált sze-
retete tulemelték őt a nehézségeken, s a Nagy-Asszony 
iránti hő tisztelete szárnyain mondhatni repülve sietett 
hozzánk még az utolsó pillanatban ; a reggeli vonattal 
megérkezett Nagy-Károiyból áldozatok árán is. A szé-
kesegyház sekrestyéjében fogadták őt a kongreganisták, 
kedves férjével gr. Hugonnai Béla főispán úrral, virág-
csokorral kedveskedve az áldozatkész zászlóanyának. 

A szt. mise után püspök ur ő méltósága intézett 
szívélyes, közvetlen hangon atyai szavakat a levente 
hadhoz. Oh mily jól esett hallanunk ajkairól a kon- ! 
gregáczió magasztos eszményét és hivatását ecsetelve ! 
Mily buzditólag hatott ránk, midőn fölemiitette, hogy 
a múltban hazánk egén a legnagyobb történelmi nevek 
javarészt a buzgó kongreganisták albumában is olvas-
hatók. Éppen igy kezd haladni a jelen is; maga Krisztus 
helytartója, dicsőségesen uralkodó szt. Atyánk XIII . 
Leo — kongreganista pápa. 

A zászlót közvetlenül megszentelése előtt meg-
tekintette mélt. püspök ur, mélt. zászló anya és a mélt. ; 
főispán ur. A remek kivitelű zászlót dicsérettel hal-
mozták el. 

Ezután következett a megszentelés ; a szertartást 
maga püspök ur ő mélt. végezte. Az ünnep magasz- 1 

tosságát emelte a szegbeverés ténye. Első helyen 
püspök ur ö mélt. ö szentsége XIII . Leo pápa nevé-
ben verte be a szeget ezen jeligével : Isten nagyobb 

dicsőségére és a Kongregáczió fölvirágzására !u Azután 
ugyancsak ő saját nevében : A szent Szűz és szent 
József tiszteletére mint főpásztor ! A zászlóanya ezen 
jelige alatt verte be szegét: „Isten és a bold, szűz 
Mária dicsőségére!" A főispán ur pedig: Vallásos ne-
velés minden előtt ! Következtek : dr Kádár kanonok : 
Nagyasszonyunk tiszteletére, s az ifjúság védelmére és 
üdvére! Pemp kanonok: Azon óhajom kifejezése mel-
lett, hogy mindazok, a kik ezen zászló alatt a bolds. 
szűznek hűséget esküsznek, ezen hűséget mindvégig 
megtartsák, s ezen vallásos érzet nemesítse meg haza-
szeretetüket ! Steinberger Ferencz kanonok nevében dr 
Heiser Gy. tanár ! Patrona Regni Hungáriáé, ora pro 
nobis ! Hippich István S. J . nevében Bas Jakab S. J . 
Nos cum prole pia, benedicat virgo Maria ! Ratkovszky 
Pál mint a kir. kath. főgymn. igazgatója: Legyen 
azoknak, a kik ezen zászlót magukénak fogják vallani, 
állandó vezérökaszt . Alajos példája és követőjük a 
bold. Szűz oltalma! Ugyancsak ő a pesti szt. Imre 
egyesület nevében : Nem leszünk erősek semmiben, mig 
nem vagyunk első sorban a hitben ! Perényi igazgató 
a tanítóképző nevében : A kik a zászló alá csoporto-
sulnak, legyenek boldogok a földön, bírják az irgal-
masságot a mennyben ! Fásztusz Elek tanár a kir. kath. 
főgymn. tanári kara nevében : E szeg a zászlón legyen 
szt. Alajos tiszteletének hirdetője és legyen egyúttal 
tolmácsa, azon óhajomnak, vajha a m?gyar ifjúságot is 
folyton a szt. Alajoséhoz hasonló élő hit lelkesítené! 
Xátolya Mihály kongr. felügyelő Pály Ede plébános 
helyett: Minden reményünk csak te vagy, szent Szűz 
Anyánk oh el ne hagyj ! Tóth József a férfi kongr. 
nevében : Isten dicsőségére és az ifj. kongregáczió 
gyarapítására ! Frein Ernő hadnagy a budp. egyet, 
ifjúság nevében: Bölcseség királynéja, vedd oltalmadba 
a felső tanintézetek növendékeit ! — Fodor Gyula tanár 
a kath. kaszinó nevében : Iuventus Regni Mariani, in 
hoc signo certe vinces ! Mondik Endre tanító a kath. el. 
iskola nevében : Esdő ajkainkon zengjen az ének. Mária 
szent nevének ! Morgenthal Antal a kath. legényegylet 
nevében : Testvériség, szeretet, egyenlőség ! Mártonfy 
főgym. tanuló a főgymn. ifjság nevében : Szeplőtelenül 
fogantatott szűz Mária, könyörögj érettünk ! 

(Vége köv.) 

I R O D A L O M . 
Szót kérüíik ! 

Vészjósló szózatok napjainkban éppen nem ritkák 
legjobbjaink ajkain is. Az ősi erénynek nincsen keletje, 
— a hit inog, — ezer baj fenyegeti a társadalmat — 
a romlás az emberiség legfőbb javait sem kiméli. Ez 
újra és újra fölhangzó panaszok közül azonban tán egy 
sem fáj annyira, mint az, melyet főkép az ifjúság, vajmi 
sokszor a leggyöngédebb ifjúság erkölcsi sülyedése kelt. 
Nemcsak a mi földi-égi jólétünkre támad az ellenség: 
azt töreti immár ami legdrágább számunkra e földön: 
gyermekeink, ifjaink s leányaink földi-égi jólétének 
alapföltételét : az erkölcsi tisztaságot legfőbb diszüket, 
az ártatlanságot, ezt irtja, pusztítja ezer uton, ezer 
csellel, ördögi ármánynyal. 
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És az eredmény ? Számukra oly fényes, ránk 
nézve oly szomorú ! Mennyi veszély környezi ifjainkat, 
uton útfélen, az iskolákban és társaságokban! Micsoda 
pestises légkör fogja őket körül csaknem mindenütt! 
A sajtó, a művészet, a műveltség — mind zsoldjába 
állnak a korrupcziónak, titkos társulatok évenként 
ezreket áldoznak főkép a sajtó utján arra, bogy a 
zsönge nemzedéket — veszélyre, veszélyről bűnbe, 
bűnből testi-lelki elcsenevészesedésre, földi és másvilági 
boldogságuk romlására vezessék. Mekkora ez a rombo-
lás az ifjú szivekben, a szülők, nevelők, lelkipásztorok 
sokszor nem is sejtik! „Csak az, aki az emberi szivek 
mélyére szokott látni, csak az a megmondhatója, mily 
siralmas pusztulást okoz azokban csak az erkölcstelen 
olvasmány mérge is!" ("Weiss A. dr.) 

E szomorú tények mellett csak az mehet el közö-
nyösen, kinek nincs szive a gyermekek, az ifjúság 
iránt! Az ifjúságon segíteni kell, segíteni és pedig* gyor-
san mig nem késő . . . 

A fősegítséghez, természetes, a nevelés tartozik. 
„Az Isten legnagyobb kegyelme — az igazán keresz-
tény édes anya" — mondá br. Ketteler püspök. Ez | 
azonban nem mindig elég, sokszor hiányos is. Jó volna, ' 
ha minden 10—20 év közötti ifjúnak s leánynak állandó, j 
komoly, szeretettel intő, segítő kísérője volna, ki őt 
harczában biztatná, erősítené, a tömérdek veszély, a 
számtalan kisérlés között. Ily kisérőkép ajánlkozhatik , 
talán azon rövid, lelkes hangon irt, buzdító, óvó fűzetke, 
melyet a „pozsonyi orsz. kath. sajtót támogató egylet" tisz-
tán az ifjúság lelki javának előmozdítására kiadott, s 
melynek első 5 ezer példányát Isten bő áldással árasz-
totta el, midőn többhelyütt feltűnő javulást engedett 
azon ifja közt, kik e művecskét kísérőül választották. 

Adja Is:en, hogy minél több zsönge-gyönge, tán 
már-már elbukó ifjú sziv ismerkedjék meg a buzdító, 
a szivtisztaság megőrzésére lelkesítő gondolatokkal, 
melyeket e kis füzet könnyen fölfogható alakban kifejt ! 
Bár akadnának az ifjúságot igazán szerető lelkek, kik 
e kis füzet terjesztésére vállalkozva, talán sok-sok ifjú 
szivet őrizhetnének meg a leg szomorúbbtól, mi azokat 
érheti: az ártatlanság elvesztésétől. 

A kis füzet czime : A legszebb virág és ápolása. 
Főegyházmegyei jóváhagyással. 

Megrendelhető a „kath. sajtót támogató egylet 
elnökségénél Pozsonyban," A megrendelt füzetek a 
postaköltség beküldése után ingyen szállíttatnak. 

— Lelkészek és tanitók figyelmébe. A ft. hitelemző 
és tek. tanitó uraknak szíves tudomására hozom, hogy 
a kath. sajtó osztatlan elismerésével fogadott és ma 
már 800 példányban közkézen forgó: „Hitelemzési 
vezérkönyv a népiskolák hitelemzői számára" czimű két 
kötetes és egyh. hatósági jóváhagyással kisért munkám 
még kapható és pedig 2 külön, diszes kötetbe kötve 
nálam 14 kor. bolti ár helyett 8 kor. beküldése esetén 
bérmentes szállítással ; fűzve pedig 5 korona árban a 
Szent-István-Társulatnál Budapesten. Somogy-Szent-
Lászlón, 1902. április hóban. Gosztonyi Jenő plébános. 

— Megjelent a „liölcseleti Folyóirat" 1902. II. 
füzete, 160 oldalnyi terjedelemben, a következő igen 

becses közleményekkel : I. Értekezések : Az emberi 
értelem Aristotelesnél. Bihari Ferencz — Isten műkö-
dése a teremtett világban. Dr Krammer György. — 
A földbirtokjog főbb tételei Aristotelesnél és a keresz-
tény bölcseletben. Dr Werdenich Endre. II. Bölcseleti 
mozgalmak, vegyesek : Az Aquinói-Szent-Tamás-Társa-
ságból. — Magyar Filozofiai Társaság. — Társadalom-
tudományi Társaság. — Apróságok: 1. A madarak ván-
dorlási ösztöne. 2. A bőr helyi érzéke. 3. A nagy agy-
kéreg érzéki határai. 4. A tudattalan érzésekről. 
IV. Irodalmi értesítő: Szitnyai Elek. Lélektan és 
logika. Bihari Ferencz. — Szitnyai Elek. Esz és sziv. 
Bihari Ferencz. — Geőcze Sarolta. Az akarat nevelése. 
Dr Hariby. — Sassi Nagy Lajos. A XX. század igazi 
népnevelői X. y. — Folyóiratok. — Hirdetési 
rovat. Ezt a közlönyt .pártolásra a legmelegebben ajánl-
juk. 1886-ban alapította s azóta szerkeszti és kiadja dr 
Kiss János egyetemi tanár, Budapest, VIL, Rottenbil-
ler-utcza 5/a. A folyóirat négy füzetének megjelenési 
napja i : márczius 15., junius 15., szeptember 35. és 
deczember 15. Ara egy évre 5 frt. 

— Megjelent a „Hittudományi Folyóirat" 1902. 
II. füzete, 224 oldalnyi terjedelemben, a következő 
gazdag tartalommal: 1. Értekezések: Az egyházi szó-
noklatról. Dr Bézbávyay József. — Kinevezheti-e a pápa 
saját utódját? Dr Huszár Elemér. — Kháld legenda 
a Szentírásban. Dr Karácson Imre. — Tolsztoj a 
keresztény vallásról. V. S. í l . Hittudományi mozgal-
mak, vegyesek : A csanádi papnevelő-intézet reformált 
tanterve. Dr Kováts Sándor. — Nemzetközi kongresszus 
a boldogságos Szűz tiszteletére. Krasznyánszky János. — 
Apróságok a hazai liturgiához. Régi magyar ünnepna-
pok jegyzéke. 0. P III. A hittudomány magyar nyelve: 
Mi a „Purgatórium" szónak helyes magyar fordítása? 
Hodács Ágost IV. Irodalmi értesítő: Vámbéry Rusztem : 
A házasság védelme a büntetőjogban. Hr. — Acsay Fe-
rencz : Bossuet beszédei. Kuáora János. — Ottó Bar-
denliewer : Geschichte der altkirchlichen Litteratur. Dr 
Vargha Dezső. — Prohászka Ottokár. Föld és ég. Dr 
Kiss János. — Emlékkönyv a görög szertartású katho-
likus magyarok római zarándoklatáról. — Dr Adam 
Krampf : Der Urzustand des Menschen nach der Lehr 
des hl. Gregor von Nyssa. Dr Kádár Ambrus. — 
Folyóiratok. — Hirdetési rovat. Ezt a magasabb tudo-
mányos színvonalon álló folyóiratot 1890-ben alapította 
s azóta szerkeszti és kiadja dr Kiss János egyetemi 
tanár, Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. A folyó-
irat négy füzetének megjelenési napjai ; márczius 15., 
junius 15., szeptember 15. és deczember 15. Ara egy 
évre 5 frt. 

VEGYESEK. 
— Kómában junius 21-én szentelte be Vannutelli 

Vincze bibornok a XIII . Leo pápa bőkezűségéből 
visszaállított maroníta Collegium templomának alap-
kövét. 

— JJLicsoda ürügyek alatt üldözi a franczia pap-
ságot a szabadkőműves kormány, kitűnik a többi kö-
zött abbé Gessalin esetéből, a kinek fizetését Combes 
exklerikus minister azért tiltotta le, mert mikor Castel-
lane képviselő mint jelölt az abbé községében volt és 
kortesbeszédet mondott, a plébánia harangjai temetésre 
szóltak. Isten őrizzen meg minden lelkészkedő papsá-
got az állami fizetéssel járó állami önkénytől! 
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— Történelmi mese. Ilyen czim alatt egy füzet 
jelent meg Czeizel Gábor praelatus, nyitrai kanonok 
úrtól e napokban. A tudós szerző azzal a nagyon el-
terjedt tévedéssel foglalkozik, vájjon igaz-e, hogy 
Podmaniczky István volt nyitrai püspök (1512— 30) 
áttért a Luther tanára és megnősült, mint ez több 
történeti munkában van feljegyezve. Szerző a bécsi 
cs. és kir. házi levéltár és közös pénzügyi levéltár 
okmányaiból bebizonyítja, hogy Podmaniczky Istvján 
püspök már 1530-ban meghalt, tehát azon időben, 
mikor azon nők, kik egymásután mint feleségei vannak 
feltüntetve, még a világon sem voltak. — 1530. október 
10-én ugyanis ingóságai már Bécsbe kerültek, mint 
néhai püspöké, a királyi fiskushoz, s ott a király ked-
vencz emberei közt szétosztattak. Hogy ki mit ka-
pott, arról okmányt is mellékelt a praelatus ur. 
— A püspöknek holta után való megreformálását azok 
erőltetik, a kik a mostani Podmaniczkyaknak a régiek-
kel való összeköttetését szeretnék létrehozni. — Ezek-
nek törekvését most egy csapásra elvágta Czeizel prae-
latus ur füzete, mely a fenti czim alatt Budapesten a 
Stephaneum nyomdájában jelent meg. 

— Hogy megváltoztak az idők! Bécs Reichs-
Haupt-und-Rezidenzstadt polgársága 30—35 év előtt 
még a zsidó-liberális áramlat által vitette magát és 
még büszke is volt erre az ő zsidó szolgaságára. Ma 
már másképp érez és másképp beszél a bécsi ember. 
Katholikus hite felébredt és önérzete megnőtt. Elő 
bizonyítéka ennek az, hogy a városházán katholikus 
hitökhöz ragaszkodó emberek uralkodnak, kiknek élén 
Lueger főpolgármester áll, a ki soha sem csinál titkot 
abból, hogy ő katholikus és erre a hitére büszke. Mult 
héten megjelent a bécsi kath. legényegylet félszázados 
jubileumán és ott Gruschsa bibornok és Taliani nun-
tius nagy tetszésével szónokolt a kath. hit fensőbb-
ségéről. 

— Eucharisztikus csoda. Hitetlen, vagy más val-
lású ember csak mosolyogjon, mikor fenti czimet 
olvassa, de mi katholikusok legalább is oly joggal 
hiszünk az egy igaz Istennek a kath. egyházban soha 
meg nem szűnő csodáiban, mint hisznek uton-utfélen 
még tudós (!) emberek is valóságos babonákban, spiri-
tisztikus és más hasonló természetű rendkivüliségekben. 
Az esemény, amelyről szólunk: 1902. január 26-án tör-
tént Bourbon szigetén, Saint-André városában. P. 
Laumbe plébános e napon ugyanis a reggeli szent 
mise előtt (szentségimádási nap volt) kitette az Oltári 
Szentséget és mikor Offértoriumkor felnézett a mon-
stráncziában levő szent ostyára, Jézus arczát mint 
„Ecce Homo ' arczát vélte megpillantani ; az arcz pedig 
mintegy felhőtől volt környezve. Egész mise alatt meg-
maradt ezen látomása, de ő maga is halluczinácziónak 
vélte s azért szent mise után egy ministráns-fiút kül-
dött az oltárhoz, hogy imádkozzék és nézzen a szent-
ség mutatóra (monstrantia) ; a fiu visszajött és azt állí-
totta. hogy egy emberi arczot látott az ostyában. A 
plébános hasonló próbát tett még egy fiúval, aután 
egy szerzetesnővel és egy urinővel, de mind ugyanazt 
látták. A hír csakhamar elterjedt az egész városban 
és seregestül tódult a nép a templomba és mind látták 
a szenvedő Jézus arczát válláig, arcza fehér hosszú 
haj és szakállal körítve, az arcz végtelen szenvedést 
fejezett ki. A látomást minden oldalról tisztán lehetett 
látni. A vecsernye előtt a kép halványodni kezdett és 
a vecsernye kezdetekor egészen eltűnt. Odavaló mű-
vészek le is rajzolták a látomást. Mi ezen eseményt a 

r Pet i t messager du Coeur de Marie" 1902. januári szá-
mából vesszük át. (P. K.) 

— Katii..tanítónőképző Pápán. Mint Pápáról ír-
ják, az irgalmas nővérek ottani zárdájában 1902. évi 
szeptember hó elsejével megnyílik a kath. tanítónőképző 
intézet első évfolyamra fejlesztetik. Báró Hornig Károly 
megyés püspök ur ő nagyméltóságának áldozatkészsége 
következtében nyílik meg ezen uj intézet, a mely a 
pápai grófnőben is igen bőkezű pártfogót talált. A fel-
vétel iránt a nevezett zárda fövőknőjétöl nyerhet bárki 
felvilágosítást. 

— A czisztercziták köréből. Vajda Ödön, zirczi 
apát Békéi Vilmos tanárt Pécsről Szt.-Gothárdra dispo-
nálta, házgondnoknak. Ezzel kapcsolatosan a pécsi és 
székesfehérvári rendházakban több változás történt. 
Nevezetesen Károly Ignácz és Polgár István Pécsről 
Székesfehérvárra, dr Molnár Samu és Kiss Albin Szé-
kesfehérvárról, továbbá Marosi Arnold Bajáról Pécsre 
küldettek. — Hamzus Gellért, székesfehérvári tanár 35 
évi tanárkodás után nyugalomba vonult. 

— A csorna-preniontrei rend köréből. Rezsőfy 
György, csornai házgondnok a házgondnoki teendők 
alól felmentetett s ezentúl csak a központi pénztárt 
fogja kezelni. Csornára házgondnoknak, mint már he-
tekkel ezelőtt megírtuk, Schreiner Ferencz, helybeli 
főgimn. tanár disponáltatott, kinek helyére JSeogrády 
Gilbert jön Csornáról. A keszthelyi főgymnáziumnál 
szintén történt változás, a mennyiben dr Markovits Ar-
nold, kilépett a rendből s felvétetett a szombathelyi 
egyházmegye kebelébe : helyére Bakó Vilmos, rendtag 
megy Keszthelyre a budapesti Eötvös-kollegiumból. 

— Elvi jelentőségű rendeletét közli Mailáth Gusz-
táv gróf erdélyi püspök ur legújabb főp. körlevelében 
a vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak, a melynek 
értelmében katholikus tanitó állami iskolában katholi-
kus ünnepen tanítani nem köteles. 

— Hála és elismerés illeti meg azokat a női 
szerzetes rendeket, melyek saját erejökből igyekeznek 
a leánynevelés terén áldozatokat hozni. Ezúttal a kő-
szegi dominikánákról és a brassói ferenczrendi apá-
czákról kell említést tennünk. A kőszegi dominikánák 
árpádházi boldog Margitról nevezett konventje, senki-
től garas segélyben nem részesülve, palotaszerű u j 
iskolaépületet létesített, a mely a kőszegi leányvilág 
összes iskoláit egyesíti magában, elkezdve a legalsóbb 
elemi iskoláktól föl a polgáriskolai tanítóképzőig. Bras-
sóban a bajor eredetű szentferenczrendi nőszerzet épí-
tett díszes leányiskolát sajátjából a keresztény magyar 
nőnevelésnek. Ezt az intézetet jun. 27-én szentelte fel 
Majláth Gusztáv gróf erdélyi püspök ur megérdemelt 
nagy dicséretével a brassói apáczáknak, kik ott a ma-
gyarosodásnak is lelkes úttörői. 

— Országgyűlési képviselők zarándoklása — 
Rómába. Nem kell megijedni; nem nálunk fenyegeti 
a hitetlen és hitközönyös szabadelvűséget ez a vesze-
delem. Bécsben támadt ez az eszme. Povsche képvi-
selő hívta össze a konzervatív képviselőket értekez-
letre, mely egyelőre abban állapodott meg. hogy októ-
berben vagy novemberben lesz e zarándoklat és arra 
birodalmi képviselők a lantágok képviselőit is meg-
hívják. 

— A bécsi katholikusok Péter-Pál napján Bauer 
püspök elnöklpte alatt pápai ünnepélyt tartottak, me-
lyet Triduum előzött meg a Jézus-társaságiak templo-
mában. 

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

Budapest, Í902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (TV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
j szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
; félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
j VI., Bajza-utcza 14. sz., 
; hova a lap szellemi 
j részét illető minden 
: küldemeny czimzendö. 

j Előfizethetni , 
j minden 
j kir. postahivatalnál : 
j Budapesten a szerkesz-
I tőnél, es Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
j IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiők is, 
: bermentes nyitott 
• levélben, intézendők. 

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

Budapesten, julius 9. 3. 

DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

.,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.11 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus. quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.*" 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Fölhivás kateketikai értekezletre. — A Rituale-kérdés Magyarországon. — Egyházi Tudósítás : 

Tanitásügy. Evkönyvek Egyesületi Élet és Köztevékenység. A Mária-kongregácziók országos 
Hivatalos. — Vegyesek. ' 

OREMVS P R O PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

FölhiYás kateketikai értekezletre 
Az 1902. január 8-dikán tartott püspöki tanács-

kozmányon kapott megbízáshoz képest feladatomnak 
tekintvén a hazai katekizmus-kérdés lehetőleg meg-
nyugtató megoldásának előkészítését, ezennel felhívom 
az érdekelt egyházi férfiakat, akik a vallástanitással 
elméletileg vagy gyakorlatilag foglalkoznak, illetőleg 
foglalkoztak, hogy a f. é. augusztus 24-dikén délelőtt 9 
órakor Budapesten a központi papnevelő-intézet díszter-
mében (IV. ker. Papnevelde-utcza) tartandó kateketikai 
értekezletre megjelenni szíveskedjenek. Az értekezleten 
egy vagy több erre kiválasztandó előadó fejtegetései-
ből és javaslataiból kiindulva, a következő kérdések 
fognak megvitatásra kerülni : a) hányféle Katekizmus-
kiadás kívánatos a különböző iskolák különböző fokú 
osztályai részére ; b) megtartandók-e a Deharbe-féle 
Katekizmusok; c) ha Deharbe megmarad, milyen eljá-
rással módosíttassék ; d) mily intézkedések kívánatosak 
a többi vallástani könyv tekintetében és általában a 
vallástanítás ügyében. 

Szívesen fogom venni, ha a ft . papság mindazon 
tagjai, akik a vallástanítás terén bővebb tapasztalato-
kat szereztek, vagy behatóbb tanulmányokat tettek, az 
említett kérdésekre vonatkozó véleményöket és általá-
nos vagy részletes javaslataikat f. é. augusztus 10-di-
kéig nekem Bakóczára (Branyam.) írásban megküldik. 

Gyulafehérvár, 1902. julius 2-odikán. 
Majldíh Gusztáv Károly gróf, s. k. 

erdélyi püspök. 

A Rituale-kérdés Magyarországon. * 
Irta : Dr Hajner Lajos. 

X. 

Mint á talán tudva van, az Űrnap ünnepé t 
IY. Orbán pápa rendelte el kötelezőleg az, 
egyházra, 1264. aug. 11-én kelt „Transiturus"-
kezdetű constítutíójával, 1 csak az ünnep meg-
ülését rendeli el, a körmenetről még nincsen 
szó. Mégis alkalmat adha t tak arra a constitu-
tio némely kifejezései.2 Az ünnep megünnep-
lése sem ter jedt el mindjár t . Őseink ugyan 
nagyon korán átvették, mer t 1292. és 1298-iki 
okmányokban már előfordul,3 más országok-
ban azonban ugy látszik nem jött mindjár t 

* Befejezése ennek a történeti nevezetességű 
tanulmánynak. Szerk. 

1 L. III . Epist. Urbani IY. ep. 160. és cap. Sí 
Dominum, un. in Clem. De Reliquiis et vener. Sanct. 
(III. 16.) Y. Ö. Bertholet, Gesch. d. Einführung d. 
Frohnleichnamsfestes. Deutsch übers. Gobienz. 1847». 
3. Aufl. 

2 Béldául : „ut in ipsa quinta feria devotae turbae 
fidelium propter hoc ad ecclesias affectuose concurrant,. 
et tarn clerici quam populi gaudentes in cantica lau-
dum surgant." 

3 L. "Wenzel, Árpádkori Uj Okmánytár Y. 72.200. 
Knauznál Kortan, Budapest, 1876. 158. 1. és Némethy 
Lajos, Urnapi körmenet a budapesti várban. Religio. 
1878. évf. II. félév 29. 1. 

3 
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gyakorla tba s azért Y. Kelemen a viennei 
(1311.) zsinat a lkalmával 4 indít tatva érezte 
magá t IV. Orbán intézkedésének megtar tásá t 
szigorúan megparancsolni. Az urnapi körme-
net eredetét az 1320-ki sens-i zsinat isteni 
sugallatra vezeti vissza,5 és tényleg nem 
ismerjük azt a pápai vagy zsinati constitutiót, 
mely a theophoricus processiót elrendelte volna. 
A tridenti sz. zsinat is j ámbor és a j ta tos szo-
kásból eredő szer tar tásnak mondja ezen kör-
menetet és a maga tekintélyével megadja neki 
a szentesítést. 6 

Ha az urnapi körmenet nem a római 
•egyház és apostoli szék rendeléséből veszi 
eredetét , senki sem fog azon csodálkozni, hog}^ ha 
Kómán kivül, nevezetesen az Alpeseken tul 
eső részeken, a körmeneten oly szertartások 
is jö t tek szokásba, melyek Kómában nem vol-
t a k használatban. Minden nemzet a maga fel-
fogása és saját géniuszának megfelelő módon 
iparkodot t az Oltáriszentségben jelen levő 
Ur Jézusnak hódolatát , háláját , imád^sát be-
mutatni . Ép azért a S. Kit. Congregatio is az 
urnapi körmenet alkalmával szokásba jö t t par-
ticularis ritusok iránt elég elnéző, sőt magok 
a római szertartásos könyvek sem egyeznek 

4 Hefele-Knöpfler, Conciliengesch. VI. 552. 2. Aufl. 
Freiburg Br. 1890. 

5 Hefele-Knöpfler, i. h. 606. Az urnapi körmene-
tet valószínűleg nálunk is már igen korán megtartot-
ták. Biztos adataink azonban nem terjednek Zsig-
mond király korán tul. Dlugoss feljegyzése szerint (Ka-
tona, Hist. Crit. XII. 112. Zsigmond a lengyel király -
lyal Budára érkezvén ,.maximo cultu, maximaque vene-
ratione circa honorandum festum Corporis Christi 
fuere versati.u Tizenkét évvel később (1424.) már a 
körmenetről is történik kifejezetten említés (Windeck, 
História Vitae Imper. Sigism. cap. CXXXV. ap. Men-
ckenius, Scriptores Rer. German. T. I. 1184. Lipsiae 
1728.) midőn azon Zsigmond és vendégei : II. Emma-
nuel Paleologus konstantinápolyi görög császár, Pla-
centinus a római pápa követe, és Zsigmond második 
neje Ciliéi Borbála részt vettek. (L. Knauz. i. h., 
Nemethy i. h.) 

6 Sess. XHI. De Eucharistia cap. 5. „Deciarat 
praeterea sancta synodus, pie et religiose admodum in 
Dei ecclesiam inductum fuisse hunc morem, ut in sin-
gulis annis peculiari quodam et festo die praecelsum 
hoc et venera bile sacramentum singulari veneratione 
ac solemnitate celebraretur, utque in processionibus 
reverenter et honorifice illud per vias et loca publica 
•circumferretur." V. 0 . ugyanott can. 6. De sanctiss. 
Euchar. Sacram. és Berger, Pastoraltheol. II. 349. 
Regensburg. 1862. 

meg egymással hajszálig a körmenet megtar-
tásának módjára nézve. Mig ugyanis a Rituale 
Komanum csak oly körmenetet ismer, mely a 
templomból kiindul és minden kitérés vagy 
megállapodás nélkül oda visszatér, addig a 
Caeremoniale Episcoporum 7 megengedi, hogy 
a püspök útközben egyik másik útban levő 
templomba betérhessen, ott az Ol'táriszentsé-
get az oltárra leteliesse és kevés pihenőt tart-
son. De egyúttal rendeli, hogy mielőtt onnét 
elindulna, az Oltáriszentséget thurificálja. és 
a megfelelő Oratiót elénekelje. Hozzá teszi 
mégis : „Quod tumen non passim in singulis 
Ecclesiis, vei ad singula altaria, quae forsitan 
per viam constructa et ornata reperiuntur, 
faciendum est, sed semel tantum, vei iterum, 
arbitrio Episcopi," Ezen záradék nem annyira 
megszorító mint inkább kibővitő. Megengedi 
ugyanis, hogy pihenőt nem csak a templomok-
ban lehessen tartani, hanem az ut mentén fel-
állított és feldíszített oltároknál is; csak azt 
köti ki, hogy a pihenőkben kellő mérték tar-
tassék és azok száma, helye sat., a püspök 
elhatározásától függjön. A pihenőt megengedő 
szövegben ugyan püspökről van szó, mert 
hiszen a Caeremoniale Episcoporum tulaj don-
kép a püspöki functiók rítusával foglalkozik ; 
mégis az nem ugy értendő, mintha az esetben, 
ha nem a püspök, hanem más egyszerű pap 
vezeti a körmenetet , a templomba betérésnek 
vagy az ol tároknál megállapodásnak nem 
volna helye. Erre nézve is provisiót tar ta lmaz 
ugyanazon Caeremoniale Episcoporum, midőn 
igy rendelkezik: Absente Episcopo, et in Col-
legiatis, celebrans, finita Missa, et depositis 
p lanéta et manipulo, capiet pluviale, et SS. 
Sacramentum thurificabit, illudque sub balda-
chino portabit, et omnia ut supra fient, exce-
ptis iis quae ad Episcopum proprie pert inent"8 

A Caeremoniale Episcoporum értelmében 
tehát helyén van, hogy az urnapi körmenet 
alkalmával diszes sátrak alat t oltárok emel-
tessenek, 9 azoknál pihenő tartassék, a leg-

7 L. II. cap. XXXII I . n. 22. 
8 L. c. n. 35. V. Ö. Comment, ad Instr. Clem. ap. 

Mühlbauer, Deer. auth. T. I. §. XXI . n. 13. pag. 815. 
9 Az 1460-ki szepesi zsinat (Synod. Scepusien. a. 

1460. can. 11. ap. Péterffy, Concilia. I. 191.) intézke-
dése elég világosan mutatja, hogy körmenet közben 
statiók tartattak. Az 1495. királyi számadási könyv 
(Engel, Gesch. d. Ung. Reichs I. 118.) már diszes 
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méltóságosabb Oltáriszentség a díszített oltá-
ron elhelyeztessék, a körmenet újból való 
megindulása előtt thurificáltassék, és a pap az 
Oltáriszentségről szóló közimát elénekelje. 
Hogy a pihenés idejét miként töltsék ki, arról 
a Caeremoniale nem intézkedik. Ez tehát a 
püspök, illetve az egyházmegyei rituálé számára 
van fenntar tva ép ugy mint az oltárok helye 
és száma. 

Pázmány az ő r i tuáléjában négy statiót 
állapít meg és a pihenő idejét egy-egy evan-
geliomi szakasz éneklésével tölti ki. A tliuri-
ficatio, versiculus és Oratio a Caeremonialéban 
is elő van irva. 

Egyben mégis eltér Pázmány ritualéja 
nemcsak a Rituale Romanum előírásától, ha-
nem a Caeremoniale Episcoporumétól is. Mind-
a kettő azt rendeli, hogy az egész körmenet 
alat t csak egyszer adassék a népre áldás a 
szentséggel t. i. a végén, a körmenet befejez-
tével. Pázmány ellenben minden oltárnál ren-
deli a benedictiót és pedig nem is csendben, 
hanem énekelve a pontificalis benedictiót: 
„Sit nomen Domini" etc. 

Hogy honnét vette Pázmány ezen ritust, 
t. i. az evangeliom és benedictio éneklését, 
nem tudom. A régi magyar ritualéban, vala-
mint a Sacramentarium Boldense vagyis a leg-
régibb esztergomi misekönyvben ezen ritus 
nem fordul elő, a minthogy elő sem fordulhat, 
mert az urnapi körmenet sokkal későbbi intéz-
mény. Az 1511-ki zágrábi misekönyvben azon-
ban valamint a Telegdi-féle Agendarius-ban 
már helyén volna ezen szertartás. De ott sem 
fordul elő. Minek okát abban vélem fellelni, 
hogy ezen körmenet megünneplése a mint ke-
letkezett ugy ta r to t ta is fenn magá t helyi 
szokások révén. Valószínűnek tartom, hogy 
Pázmány az esztergomi főszékesegyház ordóját 
ta r to t ta szem előtt és azt vette fel ritualéjába. 
Ez az ordo, ha nem is mindenben, de a főele-
mekre nézve megegyezett az Alpeseken innen 
fekvő legtöbb egyház ordójával. Az általam 
betekintet t rituálék közül, ugy a statiók szá-
mára mint az evangeliomi szakaszok éneklé-
sére és a pontificalis benedictióra nézve Páz-

királyi sátrakról tesz említést, hol Ulászló király várta 
a körmenetet. L. Knauz, í. h. Az 1526-ki királyi szá-
madási könyvben pedig ismételve fordul elő említés az 
urnapi statiókról. (L. Némethy, i. h. „pro ornanda sta-
tione" és „ad ordinationem et erectionem stationis.") 

mány rituáléjával megegyeznek : a würzburgi 10 

augsburgi, 11 paderborni,1 2 eiclistädti,13 sat. 
Es bár eleinte a S. Rit. Congregatio a 

körmenet alat t eg3res templomokban vagy 
oltároknál adandó benedictióra nézve a szigo-
rúbb álláspontot foglalta el, 14 utóbb engedet t 
szigorából és az nem csak feleletképen, 15> 

hanem VI. Piustól jóváhagyot t Generale de-
er etum alakjában is,16 megengedte, hogy 

1,1 Rituale Romano-Herbipolense, P. I. pq. 388 
sq. Herbipoli, 1836. 

11 Rituale Augustanum, Augustae Vind. 1870. pg„ 
346. a benedictiót kivételesen a Rituale Romanumnak 
megfelelő módon rendeli adni: „semel benedicit popu-
lum in modum Crucis nihil dicens." 

12 Rituale Rom. in usum Dioecesis Pade rbo rnes 
Append, pq. 86. Paderb. 1862. Minden statiónál a pap 
négyszer, a világ négy tujéka felé fordulva ad bene-
dictiót. A mindenszentek litania könyörgő versiculu-
sait in tono litaniarum énekli a pap, és midőn a nép 
felel: „Te rogamus audi nos," adja az áldást. 

13 Rituale Romano-Eystettense, Eystadii 1880. pq» 
421. sq. 

14 S. Rit. Congr. n. 1639. die 11. Maii 1652. ap. 
Mühlbauer 1. c. I. 169. sq. A clubium így hangzik r. 
„An in processionibus, in quibus (per Dignitates vei 
Canonicos Cathedralis) defertur Ssmum Sacramentum^ 
dum contingit illud poni super Altaribus, quae erigun-
tur per viam, spectet dare populo benedictionem ante 
eadem Altaria, parochis vei regularibus ea erigentibus, 
an potius iisdem Dignitatibus ?" Eadem S. C. non 
directe dubio respondit, verum sensum Caeremonialis 
declarando certam regulám posuit decrevitque : Ser-
vanda esse Caerremonialis praeseripta, et semel tan-
tum elargiendam esse populo benedictionem in fine 
Processionis." Gardellini in not. ad hoc clecret. 

15 S. R. Congr. in Imolen. die 16. Maii 1744. ad 
dubium : „An liceat eisdem Patribus (sc. Carmelitis in 
processione Corporis Christi) ingredi ecclesiam Monia-
lium S. Stephani et ibidem benedictionem impertiri 
eisdem Monialibus et deinde populo ? Respondit : Licere 
Patribus Carmelitis ingredi Ecclesiam Monialium,. 
accedente consensu Episcopi, ibique impertienclam esse 
unicam benedictionem Monialibus." In Comment ad 
instr. Clement. PP . XI. ap. Mühlbauer, 1. c. §. X X I . 
n. 14. pq. 815. 

10 S. Rit. Congr. in una Urbis et Orbis die 11. 
Dec. 1773. in. Comment, ad Instr. Clem. §. XXXI . n . 
22. ap. Mühlbauer, 1. c. 863 : „Ad hune reprehensibi-
lem et a sacris ritibus et Ecclesiae praxi deviam con-
suetudiaem (se. impertiendi duplicem benedictionem in-
Monialium eoclesiis : alteram nempe versus chorum seu 
Ecclesiam interiorem Monialium, alteram versus popu-
lum) radictus convellendam, praesenti generali Décréta 
districte prohibet, illam in posterum observari, etiam,. 
si diuturno et immemorabili tempore ac usu convalue-
rit, ac praecipit, ut Sacerdos sacram illam exercens, 

S* 
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«gyes templomokban és oltároknál, liol a kör-
menet pihenőt tart , a jelenlevő népre áldás 
•adassék a legméltóságosabb Oltáriszentséggel. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 7. A papi nyugdíjintézet ügyében tar-

tott esztergomi főegyházmegyei tanácskozmány — a főpász-
tori felhivás értelmében f. hó 8-án és 4-én sikerrel 
folyt le. E papi gyűlés felett, a melynek testvéri talál-
kozójáért magáért érdemes volt minden tagnak a magyar 
Sionba felutazni, mint vezető és békéltető angyal lebe-
gett a 82 éves Boltizár József püspök érseki vikárius 
ur atyai szelleme. Előző nap, szerdán este felé, 
a tanácskozmány megérkezett tagjai előértekezletet 
tartottak, a hol megválasztották vezérszónoknak Fehér 
Gyula dr esztergomkirályivárosi plébánost s megállapí-
tották, hogy még kik és miről fognak felszólalni. A 
•tanácskozmány napján a kitűzött tárgysorozat szerint 
reggeli 8 és 1/2 órakor a Szentlélek segítségül hívásá-
val szentmise volt, melyet a papnevelő intézet szelid-
lelkü jelenlegi rektora Venczell Antal prelátus vég-
zett. A gyönyörű kápolna megtelt érdemes papok 
nemes alakjaival, buzgó énekével ós imájával. Középen 
az oltár előtt térdelt a kegyelmes főpásztor, Vaszary 
Kolos bibornok hgprimás és érsek ur általános helyet-
tese, a ki legbuzgóbban imádkozott itt, s a tanácskoz-
mány alatt legfáradhatatlanabbul dolgozott, magas kora 
daczára, a testvéri gondoskodás megnyugvást nyújtó 
intézetének megalkotásán. 

Szentmise után az intézet tágas disztermébe 
vonultak át a tagok. I t t elsőnek az elnöklő püspök ur 
üdvözölte a tanácskozmányt atyai buzdító szavakkal. 
Indítványát, hogy ő emját a gyűlés táviratban üdvö-
zölje, lelkesedéssel fogadták. 0 méltósága előterjesz-
tése szerint megalakult "ezután a tisztikar. Alelnök 
Skarda József sasvári apát-plebános, jegyzőkké Némethy 
Lajos, esztergomi, Palkovics Viktor gótai esperes plé-
bánosok és Machovich Gyula dr pápai kamarás tardos-
keddi plébános lettek. A tanácskozás alapjául itt felol-
vastatott ő emja összehívó rendelete. Az előadó nehéz^ 
de nagyérdemű tisztjét Walter Gyula dr prelátus her-
«zegprimási irodaigazgató teljesítette nagy tanulmány , 
alapján készült, tanulságokban gazdag előterjesztésével. 
Következett az előértekezleten megválasztott vezérszó-
nok, Fehér Gyula dr, a ki feladatát helyes alapon, a 
titulus dioeceseos alapján, tehát igazi kánoni szellem-
ben, és finom^tapintattal oldotta meg s ez által nagyban 
hozzájárult a tanácskozmány sikeréhez.Vezérelvül az adó-
zás általánosságát állította fel. Nyugdíj összegül az 
eddiginél nagyobb összeget, 25 évi szolgálat után 1600, 
25 éven tuli szolgálat után 2000 kt javasolt. Szólottak 

functionem in quibusvis Ecclesiis Monialiam, ubique 
locorum erectis, cujusvis sínt Ordinis et Instituti (omissa 
speciali et separata Monialium benedictione), unicam 
tantum cum eodem Ssmmo Sacramento benedictionem 
interessenti populo elargiatur". 

utána még, valamennyien ad rem s gyakorlati felfogással, 
Molnár János prelátus, Palkovics Viktor és Leszkay 
Sándor esperesplebánosok, továbbá Fábián János t. 
kanonok, Lörincz Gyula dr tanár és dr Bátlnj László 
apátplébános, kiknek felszólalása részben az ügy meg-
valósíthatása, részben uj pénzforrások kijelölésével fog-
lalkozott. Az eredeti javaslat ajánlására szólalt fel 
Csernocli János dr prelátus, apátkanonok, ki az előbbi 
szónokok által megnevezett pénzforrások megszerezhe-
tőségének nehézségeire mutatott rá és a káptalanok 
megadóztatását ellenezte. Az idő délutánra kelvén 
elnöklő püspök ur a tanácskozmány ülését bezárta és 
a tanácskozás folytatását d. u. 3 órára tűzte ki. Ekkor 
az elnöklő érseki helynök ur felolvastatta ő emja 
kegyes válaszát a reggeli táviratra. A hatás lelkesítő 
volt. Ezután Fehér Gyula dr vezérszónok tette meg 
viharos tetszés mellett észrevételeit a tanácskozmány-
ban túlsúlyra emelkedett elv és álláspont ellen felho-
zott kifogásokra. S itt tűnt ki, mily egészséges szerve-
zete van az egyháznak az esztergomi főmegyében. 
Vihar csak mutatkozni, de kitörni nem birt. Az elnök 
atyai tapintata az ügyszeretetet és fegyelmet győzelemre 
vezérelte. A dolog megérvén a határozatra, a tanács-
kozmány a tervezetet, az előre jelzett módosítások 
fenntartásával, a részletes tárgyalás alapjául elfogadta. 
A részletes tárgyalás még aznap megindult és másnap 
befejezést nyert. Kedvező hatást tett a tanácskozmány 
tagjaira s a lelkes hangulatot nagyban fokozta Pongrácz 
Adolf gróf vágujhelyi javadalmas prépost és plébános 
jul. 3-iki kijelentése, hogy ő a maga részéről is elfo-
gadja az általános megadóztatás elvét és 240 korona 
évi járulékot ajánl fel a nyugdíjintézet czéljára. 
Hasonló lelkesedést keltett következő nap vagyis jul. 
4-ikén Walter Gyula dr prelátus adománya, a ki Bol-
tizár püspök-elnök úrhoz intézett levél kiséretében 
2000 koronát ajánlott fel a nyugdij alapjára. 

Az eredeti alapszabálytervezeten megejtett gyö-
keres módosítások röviden összegezve a következők : 

Az 1., 2. és 3-ik szakasz annyiban módosult, hogy 
a javadalmas apátok, prépostok és az ezentúl kinevezendő 
kanonokok nem vétetnek ki a nyugdíjintézet köteléké-
ből ; valami-nt, hogy a 31-ik §-ban megállapított 2 szá-
zalékos járulék reájok is kivettetett és ennek követ-
keztében a 40-ik szakasz teljesen töröltetett. 

A 3-ik §-ban, valamint egyebütt is, ahol rólok 
szó van, kihagyták a nyugdíjintézetből azon egyéneket, 
akik oly állami vagy egyéb szolgálatokat végeznek, 
amelyekkel amúgy is jár nyugdijbiztosítás. 

A 4-ik §-tól a 28-ik §-ig több, de lényegtelen 
változás történt egyes §-okon. 

A 29-ik §-tól a 45-ik §-ig azokon felül, amelyeket 
! fennebb említettünk, több, de lényegtelen változtatást 

szenvedett a szöveg, de néhány lényegeset is, ameny-
nyiben a nyugdíjintézet jövedelmi forrásai közé soroz-
tatott azon óhaj, vajha sikerülne a főpásztornak a 
patrónusoktól és a főpatrónustól kieszközölni azt, hogy 
a templomok 300 koronát meghaladó tiszta jövedel-
mének 5 százaléka ; továbbá az ezentúl talán többé be 
nem töltendő reális prépostságok és apátságok jövedel-
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mei ; nemkülönben ugyanezeknek, valamint a kanonoki 
javadalmaknak interkaláris járulékai, és végül két esz-
tergomi kanonoki stallumnak (ugy, mint ez a legköze-
lebb lefolyt időben ötven egynéhány esztendeig bizo-
nyos czélra történt volt) jövedelme a nyugdíjintézetre 
fordíttassék. 

Végül a 46. §-tól a befejezésig ugy módosították 
az alapszabálytervezetet, hogy azok, akiknek a nyug-
díjigényre beszámítható szolgálati ideje 10 évet meg 
nem halad, kapnak évi nyugdíj gyanánt 1200 koronát. 
Továbbá minden egyes szolgálati év után 20 koroná-
val emelkedik a uyugdij. 

Legvégül még egy fontos mozzanatot kell felem-
lítenünk és ez az. hogy indítvány tétetett a gyűlés 
folyamán arra nézve, hogy a jegyzőkönyv mellé csa-
toltassék a közgyűlésnek olynemü nyilatkozata, amely 
szerint a lelkészkedő papság csak azon feltétel alatt 
ajánlja meg a 2 százalékos hányadot, ha az a királyi 
javadalmazással ellátott apátokra, prépostokra és az 
ezután kinevezendő kanonokokra is kiterjesztetik. 

Mivel azonban ezen, a jegyzőkönyvbe veendő nyi-
latkozatot némelyek a főpásztor elleni pressziónak és 
igy iránta való és a közgyűlés minden egyes tagját 
mélyen eltöltő tiszteletet némileg sértő eljárásnak véle-
ményezték, a közgyűlés elállott attól, hogy ezt a nyilat-
kozatát jegyzőkönyvbe fölvegye. 

Szatmár. A szatmári I f j . Mária Kongregáczió zászló-
szentelési ünnepsége. — 

A szegbeverés után magasra emelték a most már 
megszentelt zászlót. Ezer sziv dobogott felé szent lel-
kesedésben ; ezer szem tekintett felé hódolatteljes pil-
lantással ; ezer ajk zengett felé örök eskü-dalt: Nagy-
asszonyunk megesküszünk ! Hozzád többé, soha többé 
hűtlenek mi nem leszünk ! Erre diadal-menetben kalap 
levéve kisérték a Mária-leventék szivük legdrágább 
kincsét otthonába vissza. A Hám-féle konviktus udva-
rán játszott a honvédzenekar. Még egyszer körülál-
lották itt a leventék zászlójukat: P. Bauclrexler S. J . 
röviden üdvözölte a szent zászlót, hangsúlyozva főleg 
azt. hogy e zászló a már-már mint phoenix hamvai-
bői ébredező Mária-ország előhirnöke, mert e zászlót 
ezrek adakozása emelte jeléül annak, hogy széles e 
hazán él a kath. szivekben mint hamu alatt lappangó 
parázs a nagy eszme. Legyen Regnum Marianum ! s 
csak alkalmas lelki szellőre van szükség, mely a hideg 
hamut elfújja, a szunnyadó parázsot lángra lobbantsa ! 
Ti vagytok hivatva, szent Mária-had, e lelki szellő 
megindítására. Föl tehát a zászlót! — Harczi tűzben 
corda sursum ; Legyen Regnum Marianum ! Végül P. 
Bus J . S. J . vezényszavára éljenezve mindazokat, akik 
e zászló fölállítása körül buzgólkodtak, oszlott szét a 
gyülekezet. Diszküldöttég sietett P. Bus Jakab S. J . 
kongr. elnökkel élükön gr. Hugonnai' Béláné ő méltó-
ságához, igen kedvelt zászlóanyánkhoz, hogy megkö-
szönje neki nagy leereszkedését, őszinte, igaz áldozat-
kész anyai szeretetét. A méltóságos grófné szívélyes 
hangon beszélt a küldöttséggel: biztosított mindnyá-
junkat jóindulatáról a jövőre is. „Ha szükségben lesz-
nek, forduljanak csak a keresztanyához !" — ezen 

szavakkal bocsátotta el a küldöttséget. Örvendj Kon-
gregácziónk, mily melegen szerető keresztanyát adott 
neked Nagy-Asszonyod ! Maga a méltóságos főispán ur 
is megjelent a küldöttség körében, s buzdításul hangsú-
lyozta, hogy ő egyháza hű fia magas állásában is. A 
jó zászlóanya szeretete még arra is kiterjedt, hogy a 
Mária-leventéknek kis mulatságot szerezzen. Imáinkban 
Nagyasszonyunk áldását kérjük, — ez legyen meleg 
hálánk kifejezése. 

Nem feledkeztek meg szerény kongregácziónk 
ünnepéről az ország különféle helyein időző régi leven-
ték, avagy más tekintélyes személyek sem. Több üd-
vözlő levél és sürgöny érkezett hozzánk. A legédesebb 
örömmel töltötte el szivünket mélt. gróf Majláth Gusz-
táv püspök ur nagy mértékben megtisztelő meleg-
hangú sürgönye : „Szép ünnepükön lélekben részt ve-
szek, kongregácziójuk felvirágzásáért imádkozom." 
Isten és a Nagyasszony áldja meg a legbőségesebben 
ő méltóságát a minket annyira megvigasztalt nemes 

leereszkedéseért. 
Köszönetet mondok ezúttal a nagy nyilvánosság 

előtt is mindazon áldozatkész kath. sziveknek, a kik 
ezen örömnapnak lélekemelő megülésében közremű-
ködtek. Első helyen szeretett főpásztorunkat említjük, 
a ki személyesen szives volt zászlónkat fölszentelni, 
hozzánk buzdító szavakat intézni, s nekünk oly igen 
jó szivü zászióanyát szerezni. Imáinkkal és hálánkkal 
adózunk ! 

Ezen rövid tudósításunkat a legalkalmasabban a 
budap. Sz. Imre Egylet elnöke t. Miidós Alajos ur, 
szavaival fejezhetjük be, melyeket üdvözlő levelében 
a kongregánistákhoz volt szives intézni. „Fel a zászló 
alá, kedves kongregánista barátaim ; előre azon az uton, 
melyen a kereszténységnek, a katholiczizmusnak virágai 
teremnek ! Csak ugy remélhetjük, hogy majdan felvi-
rágzík a Regnum Marianum!" 0"ége köv.) 

Róma, jun. 29. Az egyház Franciaországban nagy 
lépésre készül. -— Jelentés érkezett az apostoli szent-
székhez Parisból, hogy f. é. októberben Párisban nagy 
zsinat ül össze. Az előkészületek ehhez a nagy ese-
ményhez már több mint 25 év óta folytak. Az eszme 
Guibert bibornoktól származik, aki az első lépéseket 
tette meg ez irányban. Isten segítségével Richard bi-
bornok végre sikerre vezeti a nagy készülődést. A 
korszakot alkotó zsinat hatása kiszámíthatatlan. 

KATH. NEVELÉS- és TAN1TÁSÜGY. 
Iskolai Évkönyvek és Értesítők. 

4 A pécsi püspöki hittudományi intézet EV-
KÖNYVE az 1901—1902-ïki tanévről, Közli: az Igaz-
gató. I. évfolyam. Pécsett, püspöki lyceumi nyomda, 
1902. 8-r. 160 lap. 

A pécsi püspöki hittudományi intézet örvendete-
sen lepte meg a magyarországi egyházi köröket, 
avval az elhatározásával, hogy évkönyvet ad ki és azt 
ezentúl minden évben folytatni fogja. Pompás gondo-
lat, megvalósítása pedig valóságos esemény Magyaror-
szág katholikus hitéletének történetében. Mert, ha hit-
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tudományi intézeteink követik a példát és mindegyik 
oly remek olvasmányt nyújt évenkint a világi hivek 
értelmesebb részének katholikus szellemű felvilágosítá-
sára és tájékoztatására, mint a minő a pécsi Évkönyv 
elején Szilvek dr tollából a ..Korunk és a theologia" 
czimü értekezés : akkor ebből a sokoldalú tevékeny-
ségből és felvilágosításból lehetetlen, hogy nagy vilá-
gosság ne támadjon a magyar katholikus intelligenczia 
körében. Szivünk legmelegebb érzelmeivel üdvözöljük 
ennélfogva a pécsi nemes vállalkozást és annak reme-
kül sikerült első termékét, a pécsi püspöki hittudomá-
nyi intézet Evkönyvének I. évfolyamát, melynek tar-
talma a következő : I. Korunk és a theologia. Értekezés 
Szilvek Lajos drtól 1—95 1. — II. Adatok a hittudo-
mányi intézet történetéhez. (Az alapítástól, mely 120 
év előtt történt, napjainkig.) 97 - 131 1. Valdinger Ist-
ván tanfelügyelő, h. tanártól. — III. A pécsi püspöki 
hittudományi tanári kar tagjai. 133—134 1. Kiváló tisz-
teletünk jeléül ezt a fejezetet szórói-szóra ide iktatjuk 
a mint következik : A hittudományi intézet főfelügyelője 
méltóságos és főtisztelendő hetyei Hetycy Sámuel ur, 
Isten és az apostoli szentszék kegyelméből pécsi me-
gyés püspök stb. Igazgató : Dr Wurster József, hittudor 
székesegyházi kanonok, papnöveldei kormányzó, az el-
aggodt papok házának igazgatója, a pécsi főgymn. hit-
tanításnál püspöki biztos, zsinati vizsgáló, szentszéki 
ügyész. Tanárok: Dr Szilvek Lajos, bekebelezett hittu-
dor, ö apóst, királyi felsége t. b. udvari káplánja, püs-
pöki könyvtárőr, szentszéki ülnök, a tanári kar seniora, 
a Sz.-István-Társulat irodalmi osztályának és az Aquinói 
Szt Tamás-társaságának tagja, szegények ügyvédje, 
zsinati vizsgáló, az alapvető és ágazatos hittan és a böl-
cselet ny. r. tanára. Dr Rézbányái József, bekebelezett 
hittudor és kánonjogtudor, a Szt István társulat iro-
dalmi osztályának, s a Pázmány-Eg^^esület tagja, zsi-
nati vizsgáló, szentszéki ülnök, az erkölcstan s lelki-
pásztorkodástan ny. r. tanára. Dr Hanuy Ferencz, hit-
tudor, zsinati vizsgáló, a Pázmány Egyesület tagja, a 
„Pécsi Közlönyu cz. napilap szerkesztője, az egyházjog 
és történelem ny. r. tanára. Valdinger István, a hittudo-
mányok baccalaureusa, papneveidei tanulmányi felü-
gyelő, tanítónőképző intézeti hitszónok, az 0 - és Új-
szövetségi Szentirástan h. tanára. Virág Ferencz, a 
kisszeminárium lelkiigazgatója, a pécsi kath. legény-
egylet elnöke, a kath: egyesületek s oltár-egyesület 
egyházmegyei igazgatója, főreáliskolai hittanár és hit-
szónok, a „Szent Család Kis Követe" cz. hitbuzgalmi 
lap szerkesztője, a szocziologia és pedagógia rendkí-
vüli tanára. Dr Bahula József, orvostudor, gyakorló-
orvos, előadja a közegészségtant. Somsich Béla, akadé-
miai segédtanár, a főt. egyházmegyei hatóság engedé-
lyével a földmivelésügyi ministerium által a pécsi taní-
tóképző intézethez beosztott gazdasági szaktanár, elő-
adja a gazdaságtant. Wajdits Gyula, székesegyházi t. 
b. kanonok, nagyszemináriumi lelkiigazgató, t. b. pápai 
káplán, előadja a gyakorlati szertartástant. Glatt Ignácz 
székesegyházi énekiskola igazgatója, székesegyházi kar-
mester, t. b. pápai káplán, előadja az elméleti s gya-
korlati egyh. éneket. IV. A hittudományi intézet tan-
terve. 135—138. 1. — V. Az 1901—1902. tanév alatt 
elvégzett anyag. 139—152 1. — VI. A hittani intézet 
hallgatói, név, évfolyam, születési hely és idő, érettségi 
és nyelvismeret szerint. 153. 1. — VII. A lefolyt tanév 
története 154—156. 1. — VIII. Szent Pál Társulat 
15 '—160 1. Megjegyzendő, hogy a tagság mindenkire 
kötelező. Feltűnik, hogy a társulat az „öreg- katholi-
kus lapokra, Religio, M. Állam, Magyar Sión, nem for-
dít figyelmet. Pedig hát a E. csak egy levelükbe ke-
rülne a lelkes ifjaknak. 

KATH. KGYESÜLET1 ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
A Mária-kongregácziók országos értekezlete. 
A Mári-kongregácziók vezetői, Majláth Gusztáv 

Károly gróf erdélyi püspök, a budapesti központi kon-
gregáczió protektorának elnöklésével, f. hó 2-án tartot-
ták országos értekezletüket. 

Ott voltak : Kánter Károly kir. palotai apátplébá-
nos, a budapesti kongregáczió elnöke, dr Prohászka 
Ottokár esztergomi spirituális, Komárik István S. J., 
a kalocsai kogr. praesese, Krasznyánszky Károly tren-
cséni ós Janni László kolozsvári k. r. házfőnök, Szilá-
gyi Oszkár benczés hittanár, Sopronból, dr Láng Incze 
cziszterczita hittanár Székesfejérvárról, Guzsvenitz A'il-
mos képezdei igazgató és dr Trikál József hittanár 
Esztergomból, Honti Béla szombathelyi spirituális, Rott 
Nándor cs. és kir. udvari káplán, a bécsi Agustineum 
magyar igazgatója, dr Ernszt Sándor orsz. képviselő, 
dr Pokorny Emánuel budai hittanár, Thyme Adolf és dr 
Sebők Imre a budai kongregácziók elnökei, K ramm er 
György, Csajka Ernő esztergomi, Amon Pál kalocsai 
theol. tanárok, Kőszegiig Mihály kalocsai és Galcsek 
György váczi szemináriumi aligazgatók, P. Soós István 
karmelita házfőnök Budapest, dr Glattfelder Gyula az 
egyetemi ifjak Szent Imre-egyesületének elnöke, dr 
Zelliger Vilmos, Fischer Ágoston a budai Jó-Pásztor 
intézet lelki-igazgatója, lzsóf Alajos a budapesti hitok-
tató-ház főnöke, és még számosan. 

A gyűlés imádsággal kezdődött. 
Kánter apát rövid üdvözlő beszédére az elnöklő 

püspök örömét fejezi ki a fölött, hogy e nagy fontos-
ságú ügy — a Mária-kongregácziók — ügyének tár-

j gyalására ennyien és oly nagy távolságból idő-, pénz-
; és egyéb áldozatok árán is eljöttek. Fölszólítja a gyü-
i lés tagjait, hogy tartózkodás nélkül, nyíltan és őszin-
j tén szóljanak hozzá a tárgyalandó tételekhez, mert 
j nekünk főczélunk az, hogy egymástól tanuljunk, a 

félreértéseket kiküszöböljük, egymást megértsük és a 
közös czél közös szeretetével egyesüljünk egyöntetű 
munkásságban. Indítványozza egyben, hogy a buda-
pesti kongregácziók fővédnökeihez : Vaszary Kolos bi-

, boros herczegprimáshoz és József Ágost kir. herczeg-
: hez üdvözlő táviratokat küldjön az értekezlet, mint 

olyanokhoz, kikről meg vagyunk győződve, hogy szív-
ben lélekben egybe vannak forrva a Mária-kongregá-

! cziók nagy érdekeivel. A jelenlevők örömteljes hozzá-
járulása után a gyűlést megnyitva, jegyzőkül dr Zelli-

; ger Vilmos és Kryivald Ottó hittanárokat jelöli ki. 
A tárgyalás egész anyaga három főpont körül 

csoportosult, melyek mindegyikét egy-egy előadó ké-
szítette elő. 

Az első pont a konyregácziok belélete volt. Ezt dr 
; Sebők Imre hittanár, a budai középiskolai kongregáczió 

praesese fejtette ki. Egész lélektani tükröt készített, 
melyben a fejlődés különböző fokain mutatta be a 
tanuló-ifju lelkét és azt, hogy ezen lelken miként végzi 
pusztítását a legsötétebb hatalom: a bűn és pedig első 
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sorban a tisztátalan bűn. Ezzel szemben azután lefes-
tette, miként veszi oltalmába fokról-fokra a szegény 
vergődő lelket a boldogságos Szűznek a Mária-kongre-
gácziókban szervezett erős szeretete. 

Guzsvenitz Vilmos mindenben helyesli Sebők sza-
vait, de hangsúlyozni kivánja azt, hogy a Mária-kon-
gregácziók ereje nem egyedül a szent tisztaság meg-
őrzésében merül ki, hanem inkább abban, hogy az if jú 
keresztény világnézlettel, keresztény gondolkodással, 
erős öntudattal, bátor, nyilt hitvallással töltse el. 

Dr Trikál József ajánlja a keresztény világnézlet-
tel szemben álló elterjedt közszellem, frázisok, eszmék, 
irányelvek ismertetését és azok czáfolatát, kivált a ma-
gasabb osztályok ifjúságánál. Tanitsuk a kongregácziók-
ban lehetőleg praktice az ifjú lelkeket a természet-
fölötti világnézletre. 

Komárik István atya nem tart ja Sebők és Guzsve-
nitz irányát ellentétesnek, sőt éppen kiegészítik egymást. 

Hozzászóltak még a tárgyhoz Buday Gerő, Po-
komy Emánuel, Pompéry Aurél, Ernszt Sándor és mások. 

Ezután következett a második pont : a Mária-kongre-
gácziók helyes megalapításának és szervezésének módja. Az elő-
adó : Komárik István atya, a kalocsai kongregáczió praese-
se, az alapítás, a szervezés és a vezetés kérdését fejtegette. 
Kiterjeszkedett a részletekre is, a hol alkalma nyilt a 
Guzsvenitz által fölvetett eszme tüzetesebb megvilágo-
sítására is. Szerinte a praesesnek nem prédikácziókat 
kell tartani a kongregácziói gyűléseken, hanem ki kell 
terjeszkednie mindazon kérdések anyagára, melyek a 
nagy világ forgatagában élő ifjú lelki világát érintik 
és kiteszik, tehát azokra is, melyeket Guzsvenitz és 
Trikál említettek, de nem szabad megfeledkeznie az 
imádságról és szentségekről sem, melyet Sebők olyan 
szépen hangsúlyozott, mert ha csak egy lelket taníta-
nak is meg jól imádkozni és a szentségekhez járulni, 
az óriási nyereség. 

A püspök elnök ur szives köszönetet szavaz a vilá-
gos, rövid és rendszeres előadásért, egyúttal kijelenti, 
hogy megalakult itt Budapesten már a papok Mária-
kongregácziója is. Fölszólítja a jelenlevőket az abba 
való belépés megfontolására. Kötelezettség külön nincs. 
Elég a breviárium elvégzése, de kötelezi magát minden 
belépő tag a Mária-kongregácziók érdekeinek lehető 
előmozdítására. 0 maga a legnagyobb örömmel vállalta 
el ezen papi Mária-kongregáczió praesesi tisztét és ki-
váló örömére fog szolgálni, ha minél számosabb oltár-
testvért fog látni e szent ügy érdekére sorakozni. 

Krasznyánszky Károly k. r. házfőnök indítványozza, 
hogy a Komárik atya előadása nyomattassék ki köz-
használatra az egyöntetű eljárás czéljából, mivel pl. a 
trencséni kongregáczió, mely legelső volt hazánkban, 
még ma is az 1668-iki évben szerkesztett törvények 
szerint él. Az elnöklő püspök kijelenti, hogy éppen 
most van kefenyomásban a budapesti központi Mária-
kongregácziónak hasonló tárgyú vezérkönyvecskéje. 
Krasznyánszky kéri egy bizottság kiküldését, mely a 
vezérkönyvecskét Komárik atya előadásával összeha-
sonlítsa ós a pótolandókat pótolja. Az indítványt el-
fogadták. 

A. harmadik pont, a kongregácziói közlöny ügyé-
nek előadója Izsóf Lajos hitoktató volt. Három kér-
dést fejtegetett. A születendő lap alapelveinek az ösz-
szes magyarországi kongregácziókhoz való viszonyának 
és a lap szellemi és technikai berendezésének kérdését. 
Hangsúlyozta, hogy a lap alapelveinek össze kell vág-
nia a kongregácziók alapelveivel és pedig nemcsak 
általánosságban, de a mostani modern viszonyokhoz 
idomított alapelveivel. A viszony pedig olyan legyen, 
hogy az összes kongregácziók ugy tekintsék e lapot, 
mint az ő elveik hordozóját. Szellemi és anyagi kiál-
lítását illetőleg legyen első sorban ifjúsági lap, mert 
más közönsége egyelőre alig is van. 

Legyen a czime például „Keresztény Magyar 
Ifjúság 

Dr Köszeghy kijelenti, hogy ő maga már két év 
óta foglalkozik egy hasonszellemü lap megindításának 
eszméjével. Csatlakozik Izsóf fejtegetéseihez. 

Komárik atya hozzájárult dr Köszeghy indítvá-
nyához. 

Az elnöklő püspök az igéknek testet kiván adni, 
azért határozatot óhajt az iránt, hogy kit bízzon meg 
az országos értekezlet a lap szerkesztésével. 

Az értekezlet egyhangúlag az előadó személyében 
állapodott meg. Izsóf, midőn megköszöni a kitüntető 
bizalmat, kijelenti, hogy a lap szerkesztését, tekintettel 
annak nagy missiójára, félelemmel ugyan, de Istenbe 
vetett bizalommal elfogadja, mert a kongregácziók 
ügyét oly fontosnak ismeri, hogy arra akár egy életet 
is méltó feláldozni. 

A közlöny mint képes ifjúsági havi lap már szep-
tember hóban megindul. 

Végül dr Prohászka Ottokár intézett szózatot az 
egybegyűltekhez. Szörnyű bajokkal küzködik az egy-
ház saját fiainak fespedése, ellenségeinek szervezett 
ereje ellen — mondá. Nincs mit várni. Nekünk is szer-
vezetekbe kell lépni, hogy azok által fölszitsuk ma-
gunkban az apostoli szellem tüzét és tetterejét. Azért 
ő még egy lépéssel tovább megy. Ne csak az ifjúságot, 
de a katholikus művelt férfiakat is állítsuk bele a 
Mária kongregáczió életerős szervezetébe, mert ezek 
különben, mint füzetlen, drága gyöngyök szertepereg-
nek. Ha nehéz is a munka — nem baj. Gondoljunk 
arra, hogy ez — kezdet ! Mink szántásra vagyunk hi-
vatva, hogy utánunk mások arassanak. „Itt a Damja-
nich-utcza elején látok egy patikát a boldogságos 
Szűzhöz. Uraim, beteg a társadalom ! Nyissunk neki 
patikát! A legjobb patika lesz: Patika a Boldogságos 
Szűzhöz. íme, ez a Mária-kongregáczió." (Éljenzés !) 

Az elnöklő püspök ur összefoglaló szives búcsú-
szavai és Kánter apát lelkes köszönete zárta be a 
nagyfontosságú tartalmas értekezletet. Ezután az egész 
társaság átvonult a vendéglátó Mária-kongregáczió in-
ternátusának ebédlőjébe, hol a liliomokkal díszített 
asztalokhoz telepedtek le. 

Még éppen oszlóban volt a lelkes társaság, midőn 
megjött a biboros-herczegprimásnak az országos érte-
kezletből küldött üdvözletre szóló választávirata. A 
nagy lelkesedéssel fogadott távirat ekkép szól : 

Méltóságos Majláth Gusztáv püspök urnák. Buda-
pest, Damjanich-utcza 50. 

A Mária-kongregácziók országos értekezletéből 
küldött szives üdvözletet őszinte köszönettel vettem. 
Az értekezlet tanácskozásaira Isten áldását kérem. 

Vaszary Kolos, 
bibornok. 
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H I V A T A L O S . 
I. A'allás- és közoktatásügyi magyar mini^terem 

előterjesztésére Mohi Antal dr győri apátkanonoknak 
és püspöki helynöknek a szerbiai püspöki czimet ado-
mányozom. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére a győri székeskáptalanban Surdnyi Já-
nos dr őrkanonoknak éneklő, Mladoniczky Ignácz győr-
hegyi prépostnak örkanonokká, Schlegel Péter székes-
egyházi íoesperesnek győrhegyi préposttá, Kutrovdtz 
Ernő felszentelt püspök, soproni főesperesnek székes-
egyházi, Balics Antal dr mosoni főesperesnek soproni, 
Braun Adolf locsmándi főesperesnek mosoni, Giessicein 
Sándor dr pápai főesperesnek locsmándi és Nagy Antal 
iskolás kanonoknak rábaközi főesperessé való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő ka-
nonokságokra és pedig a komáromi főesperességre 
Varga János tiszteletbeli kanonokot és. kisebb papne-
velő intézeti igazgatót, a pápai főesperességre Balics 
Lajos dr nagyczenki plébánost és az iskolás kanonok-
ságra Ruschek Antal győrnádorvárosi plébánost kine-
vezem. 

III. A7allás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Horváth Lajos győrnjvárosi plébánost 
és Bolgár Eerencz egyedi plébánost a győri székeskáp-
talan tiszteletbeli kanonokjaivá kinevezem. Kelt Bécs-
ben, 1902. évi junius 25-én. 

IV. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Páder Rezső horpácsi plébánost a 
soproni társaskáptalan prépostjává, továbbá ugyanazon 
káptalanban Domnanovich Férencz őrkanonokot olvasó, 
Zehetbauer Ottó dr. kanonokot éneklő, Stotz Károly 
nagyhöflányi plébánost örkanonokká, Kovács Ignácz 
peresznyei plébánost, pedig kanonokká kinevezem. 

Kelt Schönbrunnban, 1902. évi junius 24-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k., 

Wlassies Gyula dr s. k. 

VEGYESEK. 
*** Kómából érkezett tudósításunk szerint Ram-

polla bibornok államtitkár a mult hó 23-án adta át a i 
bíbornoki bizottság válaszát a Philippinák egyházi 
ügyében Rómába küldött amerikai küldöttség fejének 
Taft-nak. Az okmány olasz nyelven van fogalmazva és 
a küldöttség püspök tagja, mgre O'Gorman fordította 
le angolra. Az amerikai küldöttség a válaszszal általá-
ban meg volt elégedve és Taft viszonválaszát ebben az 
értelemben adta ,át néhány nap múlva. Denique a 
büszke Egyesült-Államok, mely elvben semmiféle egy-
házi hatóságot egyenrangúnak maga mellett nem tür, 
a róm. kath. egyház lelki fensőbbségével mégis kény-
telen kivételt tenni. 

— Nagy örömük van az egyház ellenségeinek 
Rómában. Van már az örök városban ó-katholikus ima 
szoba is, megfelelő egyén gondozása alatt. Az ó-kath. 
imaszoba a Via Cavour utczában fekszik s ezelőtt 
csapszék vala. Most püspöki czimer díszeleg az utczai 
ajtó felett ezzel a felirattal: „Reformált kath. egyház." 
Lelkésze e csapszékből átvedlett kultushelyiségnek, 
még pedig püspöki igényekkel, egy piacenza-megyei 
apostata pap, a ki magát msgre Miraglia-nak nevez-
teti. Püspöki ordinatióját állítólag ott szerezte, a hol 
tudvalevőleg ilyen nincs, a methodistáknál. Egyébiránt 
az önmagát ordináló mgrenek nincsen csak két baja. 

De ez aztán mindakettő fatális baj. Első az, hogy nin-
csenek hivei. Második az, hogy a mgreval üzelmei 
miatt a rendőrség hadi lábon áll s nem egyszer tette 
már hűvösre a lázító agitátort. Egy ily hüsölés — 
csak másfélévig tartott. 

— A drégelyi ünnep Szondy emlékére és tiszte-
letére kitűnően volt rendezve és fényesen, nagy hatás-
sal sikerült. A hazafiság és vallásosság e nevezetes ün-
nepét Vaszary Kolos bgprimás, mint a drégely-palánki 
uradalom és Szondy várának tulajdonosa, a vármegyé-
vel közösen csinálták. Részt vett pedig benne Hont-
megye szine-java és még sok más előkelő vendég. A 
Sim or által épített Szondy-kápolnában Hont nagy szel-
lemű szülöttje Bajner Lajos dr prelátus esztergomi 
kanonok pontifikált. Mise után a tudós főpap gyönyörű 
hazafias szentbeszédet mondott, élénken ecsetelve 
Szondy hazafiságát : mily hősiesen utasitá vissza Ali 
basa ajánlatát, mily bátran harczolt féltérden, mikor 
jobb térde megsebesült. Sinior herczegprimás ezt a 
hazafiságot akarta megjutalmazni és kitüntetni a Szondy-
kápolna építésével, melyet a Magyarok Nagyasszonyá-
nak oltalmába ajánlott. Szondy-szobrot is állíttatott e 
kápolnába, mert Szondynak, ki a kereszt védelmében 
küzdött a török ellen, itt van legméltóbb heij^e. 0 
mint keresztény hős többet érdemel, mint obeliszket : az 
ő szent emlékét kápolna őrizze, a hős szobrával. Két 
erőssége van e hazának — folytatta a prelátus : egjnk 
Szent-István, a másik Magyarország Nagyasszonya. 

— Az esztergomi nyugdij-lanácskozmány kedves 
emlékei közé a többi közt a régi ismerősök találkozása 
és a kanonok urak feledhetetlen vendégszeretete sorol-
ható. E lap szerkesztője majdnem ketté volt kénytelen 
szakadni, hogy a két oldalról is tapasztalt szívességnek 
eleget tehessen. Mások szóljanak másokról, én ezúttal 
Bajner és Bogisich kanonok urak vendégszeretetének 
hirdetői közé csapok fel, kik között ugy oszlottam meg, 
hogy ezidőszerint — il l'a voulu — Bogisich püspök 
ur terhére estem, a ki Váray és Kánter urakkal csak-
nem tejben-vajban fürösztött bennünket s rég ismert 
szellemes barátságával igazán feledhetetlenné tette a 
vele töltött rövid időt. 

— Ebéd és tisztelgés a pápánál. Most vasárnap 
XIII . Leo pápa jubileuma emlékére 1500 szegény em-
bert vendégelt meg a Vatikánban. Azután egyletek s 
az ifjúság felvonulása volt, mely igen sikerült. 

t Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: A szeged-alsóvárosi szentferenezrendi zárda 
tagjai a fájdalomtól megtört lélekkel jelentik szeretett 
atyjuknak és testvérüknek, főtisztelendő Sárgay János 
Tamás szent ferenezrendi áldozópap, házfőnök, szeged-
alsóvárosi plebános-lielyettes, kiérdemült gymnasiumi 
tanárnak, élete 64-ik, szerzetesi életének 48-ik, áldo-
zópapságának 40-ik évében, f. hó 4-én este 7 órakor 
szívszélhűdés következtében hirtelenül történt gyászos 
elhunytát, A forrón szeretett drága halott földi marad-
ványai f. hó 6-án délután 4 órakor fognak a szeged-
alsóvárosi sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az en-
gesztelő szent-miseáldozat pedig folyó hó 6-án délelőtt 
11 órakor fog a szeged-alsóvárosi templomban az Egek 
Urának bemutattatni. Béke hamvaira ! Szeged-Alsóvá-
ros, 1902. évi julius hó 5-én. 

A szerkesztő telefonja. 
Bécsi levelező. Hova küldjem a lapot ? Hol tölti a 

vakácziót '? 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezaay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. taüár. 

Bndapest. 1^02. Nagy Sándor könyvnyomdájából. IV., Papnöveide-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- £ 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. ; 
Előfizetési dij : j 

félévre helyben s posta- ; 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : § 
Budapest. 

VI., Bajza-utcza lé. sz., | 
hova a lap szellemi j 
részét illető minden I 
küldemény czimzendő. f 

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

Budapesten, julius 12. 4. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
1 3 I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
,Additos tibi animos auctorítate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas. 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

t 

SCHLAUCH LOF$INCZ BIBORNOK 
1824 -1902. 

Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres. A halál zsold-
j á t meg kell fizetni mindenkinek, a ki Á d á m t ó l születet t . Ekkor tűnik ki legkézzelfoghatób-
ban, hogy Is ten az Ur, mi pedig csak szolgái vagyunk mindannyian . 

Te tsze t t a véghete t len i rgalmu Is tennek k i fürkészhete t len Ítéletével épp most szólítani 
magához az egyház és haza ez oszlopos férfiát, a mikor m é g sok j ó t t ehe t e t t volna velünk 
i t t e földön. Simor és Hayna ld u t án ő a ha rmadik bibornok, a ki t e helyen néhány rövid év 
leforgása a la t t el kell pa ren tá lnunk . A boldogul t leg jobban hasonl í to t t Haynaldhoz . Fényes 
tehetségei és s imulékony te rmésze te az ö életét is összekötő kapocscsá a lak í to t ták Is ten és a 
világ, az egyház és a haza, az oltár és a trón, az isteni hit és az emberi t u d o m á n y közöt t . 
A mióta autonomiai képviselővé vá lasz to t ták meg 1868-ban és 1870-ben csanádmegyei pap-
társai, azóta te t te i Magyarország egyházi és világi tö r téne tének legkiválóbb eseményeivel 
lorrot tak össze. 

Nagy az egyház és a haza, a t rón és a nemze t vesz tesége; de legnagyobb veszteség-
ér te a nagyváradi lat . szert, egyházmegye püspöki t rónjá t , a melynek Schlauch bibornok 
kiváló fényt szerzett . 

Eletét , lelkének nagy tu la jdonsága i t s tevékenységének sok je lentős alkotását , a halál 
hírének ha tása alat t , sebtében mél tóképen alig lehet ecsetelni. Elvesztése fá j s le lkünk vissza-
sírni, visszakiyánni haj landó az egyház és a haza nagy ha lo t t j á t . Á m d e végre is, l á tva az Is ten 
szent akara tá t , a megmás í tha ta t l an végzetbe megadássa l bele törődünk mindnyájan , és le lkünk 
egyetlen egy imádságba olvad össze, mely az e lhunytnak örök boldogságot kiván. 

R, i. p. 
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OREMVS P R O PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Rajner Lajos. 

_ (Folytatás.) 

Ezek u tán mél tán kérdi Gardellini az 
Ins t ruc t io Clementina tudós szerzője: Huic 
Decreto quis est, qui adquiescere non debeat?" 
És mégis csalódott. A volaterrai püspök az 
i smer te te t t jogforrásokra való hivatkozással 
az ordo divini officii vagyis az egyházmegyei 
Directoriumban elrendelte ugy a székesegyház 
min t az egész egyház számára, hogy a Caere-
moniale Episcoporum, Rituale Romanum és S. 
Rit . Congr. n. 1689. die 11. Maii 1652. decre-
tumainak megfelelőleg csak egyszer, még pedig 
a körmenet végén adassék áldás az Oltári 
Szentséggel . Utóbb azonban tekintet tel az 
>ellenkező ősrégi szokásra azon kérdést volt 
kénytelen a S. Rit. Congregatióhoz intézni: 
T a n potius praedicto S. R. C. Decreto quam 
<consuetudini sit in posterum inserviendum ? " 
.Annak daczára, hogy a kérdés elég irányza-
tosan volt föltéve, a Congregatio mégis ekként 
válaszolt : „ Jux ta votum, nimirum : non ob-
s t an te Decreto inserto in ordine Divini Officii 
reei tandi vetustissimam consuetudinem tole-
rar i posse, eo tamen modo, ut saltern serve-
tur regula Caeremonialis, quod non toties 
pausatio fiat et benedictio elargiatur, quoties 
altaria occurant, sed semel vei iterum, et alta-
ria per viam exstructa sint decenter ornata, 
•et a probo Caeremoniarum Peri to prius aucto-
ri tate Episcopi visitata." 1 

Pázmány tehát , mondhat juk, szerencsés 
kézzel j á r t el az urnapi körmenet rendezése 
körül. Voltak nálunk is oly dolgok szokásban, 
melyek inkább színműi felvonuláshoz illettek 
mint isteni szolgálathoz. Ezeket Pázmány az 
urnapi körmenet szertartásai közül lenyeste. 
Az 1525-ki királyi számkönyv megőrizte annak 
emlékét, hogy az urnapi körmenet alkalmával 
•szokás volt a szentek ereklyéit és szobrait 
diszesen felékesítve körülhordozni.2 Az 1505. 
vés 1520-ki Ordinarius Strigoniensis, melyeket 

1 S. Rit. Congr. in una Volaterrana n. 4574. die 
23. Sept. 1820. ap. Mühlbauer, 1. c. I. 170. 

2 Némethy, i. h. 4. „Item feria quinta in festo 
sacratissimi Corporis Christi, emere feci de sindone 
peciam unam florenis quatuor, et de thaffotha rasciana 

be nem tekinthettem, és Knauz nyomán idézek, 
szintén rendelik a szent ereklyék körülhordo-
zását, 3 sőt a szepesi zsinat már idézett 
kánonja arra enged következtetni, hogy az 
Oltáriszentség többszörös példányban is körül-
hordoztatot t . 4 Pázmány ezeket az abnormitá-
sokat szerencsés kézzel megszüntet te. 

A mi a pontificalis benedictiót illeti az 
Oltári Szentséggel, arra nézve figyelmeztettek, 
hogy még a jelenben sem létezik oly congre-
gatiói határozat , mely azt kifejezetten helyte-
lenségnek vagy visszaélésnek jelentené ki. 
Igaz ugyan, hog}' mind a Caeremoniale Episco-
porum, mind a Rituale Romanum a szentség-
gel való áldást egész csendben adatni rendeli 
és a S. Rit. Congregatio időközben hozott 
ha tározata i is azt mondják, hogy az áldás in 
fine hymni „Pange lingua" et non ad versi-
culum „Sit et benedictio" adandó, 5 hogy az 
áldást osztó pap „nihil dicere, Cantores et 
musici nihil quoque canere debent ad prae-
scriptum Rituális Rom. et Caerem. Episcop." 6 ; 

ulnas quin quaginta florenis viginti quinque, ad ornanda 
illa instrumenta ligriea, super quae reliquiae sanctorum 
et cruces atque imagines argenteae deauratae Capellae 
Regiae Majestatis in festivitate huius diei deferri de-
buerunt ; ad colligandas vero huiusmodi reliquias et 
cruces atque imagines emere feci de bysso ulnas 
septuaginta pro florenis quatuordecim et dedi ad ma-
ims Magnifici Domini Petri Korlathkewy magistri cu-
riae Regiae Majestatis, qui faciunt fl. XLIII ." 

3 Knauz. Kortan, i. h. : „Alii Cappis induti ha-
bentes reliquias in manibus". 

4 Synod. Scepusien. a. 1460. can. XI. ap. Péterfïy 
1. c. : v . . . ut in singulis annis in die Corporis Christi 
Plebanus Ecclesiae B. Mariae Virginis in suburbio pro 
tempore constitutus, cum suis Capellanis, scholaribus 
et Venerabili Eucharistiae Sacramento, cum reliquiis, 
superpelliciis, et caeremoniis, et solemnitatibus con~ 
suetis veniant processionaliter ad Ecclesiam Collegia-
tam nostram S. Martini, statim post primam missam 
ibidem in Ecclesia nostra decantandam et exinde de-
core Ecclesiae nostrae processionem cum venerabili 
Eucharistiae Sacramento conducat decenter, et proces-
sionaliter usque ad Ecclesiam B. Mariae Virginis in 
eodem suburbio, deinde ad claustrum ibi situatum, et 
post haec una cum processione nostrae Ecclesiae rever-
tantur decenter usque ad imaginem de prope pedem 
mortis S. Martini, et sic deinceps solemniter in sua 
processione ad honorem Dei vadant, quo ipsis visum 
fuerit congruum et opportunum". 

5 S. Rit. Cong. n. 1124. die 5. Febr. 1639. ap. 
Mühlbauer, 1. c. 166. 

6 S. R. Congr. n. 4303 die 9. febr. 1762. és n. 
4748. ad 3 die 23. Maii 1835. ap. Mühlbauer 1. c. 167. 
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azt azonban sehol sem jelentik ki, hogy az 
urnapi körmenet a la t t bizonyos kivételnek ne 
volna vagy lehetne helye, mikor azt indokolt tá 
teszi nemcsak az alkalom ünnepiessége, hanem 
az a körülmény is, hogy a pap a sátorban 
adván az áldást, a körülálló nép csak a pap 
megszokott énekéből vesz tudomást az áldás-
osztás tényéről és annak elfogadására az előre-
bocsátot t versiculusok éneklése a la t t előkészül. 

A liturgiái jog szempontjából pedig meg 
kell jegyezni, hogy a congregatiói ha tározatok 
egy római suburbicarius püspökség (Sabina) 
és két szintén olaszhoni t . i. Capaccio-Vallo 
(Caputuquen. et Valien.) és Ruvo et Bitonto 
(Bituntinen.) egyházmegyékre, vagyis oly jog-
területre vonatkoznak, hol a Rituale Roma-
num kötelező és természetesen minden avval 
ellenkező liturgiái szokás helytelenség és visz-
szaélés, hacsak azt az apostoli szék, vagy 
annak nevében a Congregatio kivételképen, 
per modum privilegii nem engedélyezi. Azon 
jogterületekre azonban, hol a Rituale Roma-
num a maga egész ter jedelmében soha sem 
volt kötelező és ma sem az, nem szabad hely-
telenségnek és visszaélésnek bélyegezni min-
den eltérést a római rituáléktól, különösen 
pedig akkor nem, ha ezen eltérés az illető 
jogterületen előirt, törvényes ri tualéban elő van 
irva. Pázmány a minthogy iparkodott még a 
mi legspeciálisabb magyar szertar tásainkat is 
lehetőleg hozzáidomítani a római rituáléhoz, 
bizonyára az urnapi benedictiónál is követte 
volna azt, ha az évszázadokra visszanyúló 
ellenkező szokás nem állta volna ú t j á t és 
tanácsosnak vélte volna ezen szokást meg-
szüntetni. 

Walter Gyula dr prelátus előadó 
előterjesztése 

az esztergomi papi nyugdijintézeti tanácslcozmányon. 

Méltóságos Elnök Ur ! 
Mélyen Tisztelt Uraim! 

A megtisztelő bizalomért, amelyben részesíteni 
méltóztattak, őszinte köszönetet mondva, van szeren-
csém a létesíteni szándékolt nyugdíjintézmény alapsza-
bályainak tervezetét a m. t. Tanácskozmány elé ter-
jeszteni. 

A mult század második felében megindult azon 
nevezetesebb mozgalmak között, amelyek a legszélesebb 
körű érdeklődéssel dicsekedhettek, előkelő helyet fog-
lalnak el a nyugdíjintézetek létesítésére irányozott tö-
rekvések. 

Ma már alig van társadalmi osztály, életállapot,, 
vagy foglalkozás, amelynek tagjai nyugodtan ne te-
kinthetnének éltük alkonya felé. 

Nehéz küzdelmeik bő verítéktől átázott csatame-
zejét hatalmas védő gátak körítik, amelyek az öregség 
balesetek, vagy munkaképtelenség esetére az emésztő-
gond, a fájó nélkülözés, hogy ne mondjam kinzó nyo-
mor támadásai ellen ótalmat nyújtani hivatvák. 

Az előrelátás és gondosság sugallatait — ugy lát-
szik — az egyház szolgái méltatták legkésőbb figyel-
mükre. 

Hivatásuk erényeihez illőleg hű odaadással, ön-
feledett kitartással viselték az élet nem könnyű terheit 
és megélhetésük feltételei szempontjából megelégedtek 
azon biztosítékkal, amelyet a felszentelési czim nyú j t 
számukra. 

Mily módon, minő mértékben gondoskodtak a 
püspökök a legrégibb időkben egyházmegyéik elaggott, 
vagy munkaképtelen tagjairól, arra nézve bő adatok 
nem állanak rendelkezésünkre. Azt azonban bátran ál-
líthatjuk, hogy a felszentelési czim joghatálya mindig 
és mindenütt biztosította az egyház szolgái részére a 
megélhetés eszközeit, még azon esetben is, ha bármely 
körülmény folytán képtelenek lőnek hivatásuk kötel-
meit teljesíteni. A régibb idők egyszerűsége és az igé-
nyek mérsékeltség folytán a szerényebb ellátás is kie-
gészítette a várakozásokat. 

A viszonyok azonban — főleg az utolsó félszázad 
alatt — rendkívül megváltoztak. 

Akik az utóbbi évtizedek folyamán voltak kény-
telenek nyugalomba vonulni, sajnosan tapasztalták az 
óriási fordulat következményeit. 

Mindinkább meggyőződtek arról, hogy azok a sze-
rény járandóságok, amelyek megélhetésük forrásait 
képezték, legnélkülözhetlenebb szükségleteik fedezésére 
sem elégségesek. 

A haladó kor megváltozott viszonyaitól teljesen 
különböző állapotok képezvén illetményeik mérő vesz-
szőjét, nagyon természetes, hogy hiányokat éreztek, sőt 
nem ritkán nélkülözéseket szenvedtek. 

Belátták azonban másrészt azt is, hogy egyház-
megyéiktől méltányosan magasabb illetményeket nem 
kívánhatnak. 

Ezek a körülmények érlelték meg az utóbbi év-
tizedek alatt az egyházi férfiak azon törekvéseit, ame-
lyek a hivatal viselés és nyugalom idejének jövedelmei 
között mutatkozó aránytalanság kiegyenlítését és az 
öregség, vagy betegség kétszeresen érzett nélkülözé-
seinek enyhítését, nyomasztó gondjainak könnyítését 
czélozták. 

Hogy óhajaik megvalósulását biztosabban remél-
hessék, önként ajánlották meg az adózás terheinek 
viselését. 

A főpásztorok nem zárkóztak el ezen törekvések 
elől. Sőt inkább. Méltányolván azok jogosultságát, nagy-
lelkű áldozatokat hoztak a siker előmozdítása érdekében. 

Egymásután léptek életbe az egyházmegyei nyug-
díjintézetek. 

A veszprémi egyházmegye volt az első, amely már 
4 * 
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1843-ban szervezte a Sz. Domonkosról nevezett nyug-
díjintézetet. 

A kassai egyházmegye 1868-ban foglalkozott ezen 
korszerű nyugdíjintézet létesítésével. Nemsokára a 
szepesi egyházmegye követte a példát, midőn az uj intéz-
ményt 1872-ben meghonosította. Ugyanezen évben lé-
pett a nyugdíjintézmény életbe a szombathelyi egyház-
megyében. Néhány évvel később — 1875-ben Zágráb-
ban, 1876-ban Váczott. 

A csanádi egyházmegye 1880-ban nyerte nyugdíj-
intézetét. Eger 1883-ban, Pécs 1890-ben, Kalocsa 1893-
ban, Erdély 1895-ben. Legújabban Rozsnyó (1898.) és 
Nyitra (1898.) főpásztorai gondoskodtak a nyugdíjinté-
zet megalakításáról. 

Mindezen nyugdíjintézetek szabályzatai különböz-
nek egymástól. Más az adózás kulcsa, más a nyugdíj-
illetmény nagysága. Megegyeznek azonban mind az 
adózás tényére nézve, ami a nyugdíjintézetek alapját, 
feltételét képezi. 

0 eminencziájának kegyes intézkedése folytán fő-
egyházmegyénk most áll ily nyugdíjintézmény szerve-
zése előtt. A jelen nagytekintetű Tanácskozmány fela-
data, hogy annak módozataira nézve javaslatot készít-
sen. Tanácskozmányának alapját azon szabálytervezet 
képezi, amelyet az ő Eminencziája által kiküldött szű-
kebb bizottság készített és e tanácskozmány mlgos 
Elnöke előzetes tájékozását szétküldeni kegyeskedett. 

Mielőtt e szabályzatot főbb pontjaiban a m. t. 
Tanácskozmány elé terjeszteném, méltóztassék megen-
gedni, hogy néhány vonásban az ügy történeti fejlődé-
sét vázoljam. 

Főegyházmegyénkben a régibb időkben egy alap 
létezett az elaggott, vagy munkaképtelen áldozárok 
fentartására. Az utolsó félszázad óta azonban három 
alap szolgál e czélra. 

A régi alap eredete a XVII. század kezdetére 
vihető vissza. 

Legelső nyomaival Pázmány Péter-nél találkozunk. 
A halhatatlan emlékű főpap Nagyszombatban az Oláh 
Miklós által 1556-ban 10 növendékpap befogadására 
emelt épületet 1619-ben azon egyházi férfiak használa-
tára rendeztette be, akik a tevékenység mezejéről vissza-
vonulva, csendes nyugalomban óhajtották tölteni hátra-
levő napjaikat. 

Pázmány utódai közöl : Lósy Imre, Lippay György, 
később gr. Barkóczy Ferencz, és gr. Batthyány József, 
tettek nagyobb adományokat az intézmény javára. 

Az érsekeken kivűl főleg : 
Kopcsányi Mihály pozsonyi prépost, 
Tóth László, 
Galgóezy János, 
Draveczky Ferencz, 
Gosztonyi István és 
Jordánszky Elek 

esztergomi kanonokok, valamint Dravecz János nagy-
szombati polgár, városi tanácsos gazdagították az in-
tézmény alapjait. 

Az ujabb időben sem hiányoztak nagylelkű me-

czenások. akik tekintélyes összegekkel járultak a nyug-
díj alap növeléséhez. 

A keg}-elet és hála megsértése nélkül nem lehet 
e bőkezű adakozók neveit elhallgatni. 

Diszes soraikban a legelső helyet a bold, bibor-
nok, Simor János hgprimás foglalja el, aki 1883-ban 
1000C0 frtot adományozott az alapnak. 

Kegyelmes főpásztorunk ő Eminencziája 1895-ben 
deczember 19-én 10000 frtot volt kegyes az alap növe-
lésére felajánlani. Majd 1896. julius 22-én kijelentette 
Ő Eminencziája, hog}^ ha a nyugdíjintézet az uj sza-
bályzat értelmében létesül, évenként 1000 frttal fog 
annak alaptőkéjéhez hozzájárulni. 

Gazdagították még e nyugdijalapot a következő 
nemeskeblü férfiak: 

Szabó József püspök 23883 írt. 
Bubla Károly „ 2100 frt. 
Szajbély Henrik eszt. k. 2000 frt ; 
Markus Gyula „ „ 1000 f r t ; 
Majer István „ „ 1000 frt: 
Ürge József pozsonyi kanonok 1000 f r t ; 
Patak János esperes 3000 frt ; 
Döbling Gyula „ 1000 frt ; 
Rimely Károly beszt.-bányai püspök 1050 frt ; 
Blümelhuber Ferencz prael. 11250 f r t ; 
Boltizár József püspök 1000 frt ; 
Lollok József 1000 f r t ; 
Osernocb János 1100 f r t ; 
Nagy továbbá azon jótevők száma, akik egy vagy 

több száz frttal járultak hozzá az alap növeléséhez. 
Ily módon létesült a ,,fundus emeritorum ac defici-

entium sacerdotum", amely a legutóbbi Canonica visita-
tio alkalmával 1857-ben 137479 frt , 24 kr. a mult 1901 
évi számadások tanúsága szerint pedig 598933 korona 
28 fillér alaptőkével rendelkezett. 

Hasonló czélok szolgálatára van hivatva a vSe-
gélyalap", amely 1841. évi augusztus 14-én Majsch 
Jakab akkori budapesti esperes kezdeményezésére lőn 
Kopácsy József által életbe léptetve. Az alap feladata 
részint időleges segélyek nyújtásában, részint a nyug-
díj összegnek rendes évi kiegészítésében állapíttatott 
meg. Az alap kezdetben igen lassú arányokban növe-
kedett. Az említett 1857-iki Canonica visitatio alkal-
mával egész alaptőkéje csak 15336 frt. 24 kr. volt. A 
mult 1901. évi számadások azonban 342855 kor. 73 fii. 
tüntettek fel. 

A harmadik idevonatkozó főegyházmegyei alap a 
sz. Adalbert Intézet. Létét Scitovszky János bőkezű-
ségének és nemeslelkű gondoskodásának köszöni, a. 
nagj^szivű főpap 1854. évi okt. 14-én 20000 frtot tett 
le az áldozárok javára, „qui — mint az alapító okmány 
mondja — ad vitae vesperam veniunt quin vei ampli-
oribus beneficiis gauderent, vei ob aetatis infirmitatem 
servitiis suis vitae media quaerere possent." 

Ezek az alapok szolgáltatták 1884-ig azon évi 300, 
illetőleg 400 frtnyi nyugdijakat, amelyek összege Simor 
János bibornoknak 1884. évi november 9-én 5607. sz. 
a. kibocsátott rendelete értelmében 400, 500, és 600 
frtra emeltetett. 
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Ez az intézkedés azonban végleges nem marad-
hat. Ezek a nyugdij összegek a mai körülmények mel-
lett nem elégségesek arra, hogy csak a legszerényebb 
igényeket is kielégítsék. 

Nem csoda ennélfogva, ha állandóan felhangzot-
tak az óhajok, hogy a nyugdíjügy uj alapokra fek-
tessék ós a végellátási járandóságok a kor követelmé-
nyei arányában emeltessenek. 

Szükségesnek mutatkozik a rendezés azon oknál 
fogva is, mivel a fentebb említett alapok a tetszésre 
hagyott mai hozzájárulás mellett még a jelenleg divó 
szerény nyugdij összegek terhét se képesek viselni és 
abban a komoly veszélyben forognak, hogy az évről-
évre növekvő túlkiadások korábban, vagy későbben tel-
jesen ki fognák meríteni. 

Altalános a meggyőződés, hogy azt a komoly 
veszélyt, amelyet a mult évi 22917 kor. 79 fill, túlki-
adás elég világosan ós szomorúan bizonyít, el keli há-
rítani ; a súlyos bajt nem szabad orvoslás nélkül hagyni. 

A nyugdíjügy újjászervezése azonban nemcsak 
arra nézve nyújtana biztosítékot, hogy a hosszú idő-
kön át gyűjtött alapok megmentetnének a kimerülés 
veszélyétől ; hanem lehetővé tenné — ha nem is azon-
nal, de mindenesetre nem hosszú idő múlva — azon 
teljesen jogosult óhaj megvalósulását is, hogy a vég-
ellátási illetmények összhangba hozatnának a kor hala-
dásával fokozódó szükségletekkel. 

E kettős czél elérésére kívánna szolgálni az a szer-
vezet, amelyet a nyugdíjintézmény, az előttünk fekvő 
szabályzat elfogadása és életbe léptetése által nyerne. 

A szabályzat fő elvei a következő pontokban fog-
lalhatók össze. 

1.) A hozzájárulás kötelezettsége. 
2.) A járulékok egységes mértéke. 
3.) A nyugdíjra vonatkozó jog biztosítása és 
4.) A nyugdijilletmény méltányos megállapítása. 
A szabályzat további intézkedései ez irányelvek 

foganatosításának módozataira vonatkoznak. 
Hogy m. t. Tanácskozmány a hozzájárulás a fő-

egyházmegye minden tagjára nézve kötelezőnek ter-
veztetik, az azt hiszem csak azon óhajunk kifejezése, 
amely évek óta minden oldalról hallható volt. 

Yan azonban a főegyházmegyének néhány tagja, 
akik e tekintetben kivételes helyzetbe jutnának. 

Miután e „kivétel" többnemü észrevételezés tár-
gyát képezte, méltóztassék megengedni, hogy arra nézve 
néhány tiszteletteljes észrevételt koczkáztatni bátor 
lehessek. 

Nem említem m. t. Tanácskozmány, hogy azok-
ban az ujabb nyugdijintézeti szabályzatokban, amelye-
ket áttekinthetni szerencsém volt, mindenütt megta-
lálható az érintett kivétel. 

Nem idézem a veszprémi szabályzat 16. §-át, a 
mely igy szól : „A székeskáptalan javadalmas kano-
nokjai nagylelkűségük szerint szeretetadományt adnak" 
az alap czóljaira, de nem „kötelességszerűig" fizető 
tagjai az intézetnek. 

Nem hivatkozom a csanádi nyugdíjintézet alap-
szabályaira amelyek 6. §-a szerint: „Minden egyház-

megyei pap — a csanádi székeskáptalan kanonokjait 
kivéve — köteles . . . . az alap növeléséhez járulni." 

Elhagyva más ily szabályzatok hasonló értelmű 
rendelkezéseit, csak a következőkre bátorkodom fel-
hívni a m. t. Tanácskozmány nagybecsű figyelmét. 

Általánosan elfogadott elv az, hogy az önkéntes 
és különösen nagyobb mértékű adomány felment a 
kötelező hozzájárulás teljesítése alól. 

Már pedig mint a fentebb érintett szórványos 
adatok bizonyítják, a főegyházmegyei alapok jelenlegi 
állását legnagyobb részben az érsekek ós a káptalani 
tagok nagylelkűségének lehet köszönni. 

Azt a kötelezettséget tehát, amelyet a főegyház-
megye tagjai csak most fognak esetleg magukra vál-
lalni a nevezett jótevők már rég teljesítették. 

A kötelezettség és jog m. t. Tanácskozmány — 
viszonos fogalmak. Ezek karöltve járnak. Elválasztani 
nem lehet anélkül, hogy ne tulozzuk az egyiket, vagy 
ne csonkítsuk a másikat. 

Méltóztassanak ennélfogva bölcs megfontolásukra 
érdemesíteni azt a kérdést, vájjon méltányos lenne-e 
az az eljárás, amely kötelezettségeket állapít meg a 
nélkül, hogy azokat jogokkal viszonozná?! 

Nem szabad talán szem elől téveszteni továbbá 
m. t. Tanácskozmány azon terheket, amelyek a kon-
gruarendezés alkalmából a káptalanokra és egyéb kirá-
lyi adományozásu javadalmakra várakoznak. Amit tehát 
a kötelező hozzájárulás a nyugdijasok részére fog biz-
tosítani, azt fogják a káptalanok és az említett java-
dalmasok a még működő lelkészek számára nyújtani. 

Méltóztassanak még kegyesen figyelembe venni, 
hogy az 1. §-ban foglalt „kivétel" — csak látszólagos 
kedvezmény. Azok u. i., akik e kivétel folytán a kö-
telességszerű hozzájárulás alól fel lesznek mentve, 
mindaddig, mig e kivétel kedvezménye rájok nézve 
alkalmazhatóvá lőn, rendszeresen viselték a közös adó-
zás terheit. 

A rendes tapasztalatok után ítélve akkor fog te-
hát valaki e kivételes kedvezményben részesülni, ami-
dőn az alap iránti kötelezettségeit már évek hosszú 
során át hűségesen teljesítette ! 

A 40. §-ban meghatározott összeg ennélfogva ép-
pen nem minősíthető a fizetési kötelezettség „megvál-
tásának." Erre a szabályzat a fentebbiek folytán nem 
is gondolhatott. A javadalmas prépostok, apátok, to-
vábbá a kanonokok által beiktatásuk alkalmával fize-
tendő összegek csak azon testvéri szeretet némi tanu-
ságai, amelylyel a nyugdíjintézet tagjai iránt viseltetnek. 

A köteles hozzájárulás elvét ennélfogva — azt 
hiszem — nem sérti a szabályzat, ha az 1. §-ban ki-
vételről is intézkedik. (Vége köv.) 

_ EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Budapest, jul. Schlauch bibornok halálának hatása az 

ország fővárosában. — 
Itt Budapesten a nagyváradi bíboros halála az 

országos hatású főpap sokoldalon tevékeny életének 
megfelelő nagy részvétet keltett. 
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A boldogultnak vezető szerepe volt az itteni 
irodalmi és társadalmi egyesületekben, a melyek mind 
oszlopos tagjukat vesztették el benne. Számos gyász-
lobogó hirdeti a főpásztor halálát. Budapesti, zerge-
utczai házára is kitűzték a fekete zászlót. Temetésére 
sok részvevő megy a fővárosból Nagyváradra. A 
Magyar Tudományos Akadémiát, melynek Schlauch 
igazgatósági tagja volt, a temetésen küldöttség képvi-
seli. A Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt-
Egyesülete, melynek Schlauch 1881 óta alelnöke volt, 
küldöttséggel vesz részt a temetésen ; a küldöttséget 
Csekonics Endre gróf vezeti. A budapesti központi pap-
nevelő-intézet, a melynek Schlauch tanitványa volt, 
részvéttáviratot küldött a nagyváradi káptalannak. A 
katholikus irók és ujságirók Pázmány-egyesületét, a 
melynek Schlauch volt az első alapítója, szintén kül-
döttség képviseli a temetésen. A Budapesti Poliklinika-
Egyesület diszelnökének, Schlauch Lőrincznek halála 
alkalmából részvéttáviratot küldött a nagyváradi káp-
talannak. A Szent-István-Társulat, a melynek az el-
hunyt védője volt, részvéttáviratot küldött a nagyvá-
radi káptalannak, hasonló módon fejezte ki részvétét a 
Szent-László-Társulat is. 

Szatmár. A szatmári I f ) . Mária Kongregáczió zászló-
szentelési ünnepsége. — 

Szini-előadás. 
A szerényen működő kongregáczió a fényes zászló-

szentelésen kivül buzgó tevékenységéről s a benne 
rejlő szellemi erőről egy másik kétségtelen bizonyíté-
kot is nyújtott a város közönségének. Ez a sz. Alajos 
napján este tartott szini-előadás volt. A konviktus ud-
varán tágas színpad állott lombokkal, drapériával, 
zászlókkal feldíszítve és villanylámpákkal kivilágítva. 
Színre került „A Nagyasszony kongregácziója" cz. 3 
felvonásos allegorikus darab, melyet ez alkalomra Bau-
drexler Ferencz, jezsuita atya szerzett. A változatossá-
got kedvelő képzeletnek az I. és II. felvonás meg a 
szingazdag élőkép a hitet rendületlenül valló, a szűz 
anyát tisztelő, az igazságért harczoló és a társadalom 
jólétével törődő léleknek pedig a III . felvonás bő és 
választékos táplálékot nyújtott. 

A szereplő ifjakat dicséret illeti a nagy szorga-
lomért, melylyel sokszor terjedelmes szerepüket jól be-
tanulták és azon odaadó lelkesedésért, melylyel a be-
tanultakat előadták. A darab nagy hatását mutatja az, 
hogy az előkelő egyháziakból és müveit világiakból 
álló nagyszámú közönség távozáskor nagy megelége-
déssel beszélt a szép előadásról, a diszes kosztümök-
ről, a kedves zenéről és énekekről. 

A 28 szereplő közöl egyesek különösebben kivál-
tak. Nátolya Mihálynak volt legnehezebb szerepe: hazát 
kellett védenie, a bilincsbe vert egyház felszabadításán 
dolgoznia, a tévelygők haramia-hadával küzdenie s 
mindezt a Kongregáczió közvetítésével, Mária pártfogá-
sával és a szigorú észelvek fegyvertárának felhaszná-
lásával. A szereplő mindvégig igazi bensőséggel, al-
kudni nem akaró meggyőződéssel és bágyadni nem 
tudó érczes hangon játszott. Jihnásy Péter kitűnő szo-

cziálista volt. Nála minden hatott : termet, hang, ruhá-
zat, hitetlen elvekből kiinduló, de aztán kérlelhetlen 
logikával lehozott konzekvencziái, melyektől máguk a 
hitetlenek is visszaborzadtak s melyek gyakorlati ki-
vitelt a pisztoly-lövéstől kisért gyilkos merényletben 
nyertek. Miksa Rezső arczjátékai, kézmozdulatai, kísér-
teties hanghordozása emlékeztettek a valódi Luciferre, 
ki a mások behálózására tör s egyszer bekerített áldo-
zatait többé ki nem engedi. Südy Tibor olyan volt a 
Világfi szerepében, mintha Epikurus elvei nyertek volna 
benne testet. Hronyecz László ugy adta a politúrozott 
liberálist, hogy önkéntelenül is eszünkbe jutott a nem 
rég letűnt franczia ministerelnök. Höllich Kálmán athe-
ista szemüvegen át szinte csábító kedvteléssel kontem-
plálta a világot. Szálka Valérnak elevensége jelképezte 
azt a fáradhatlan munkásságot, melyet a szabadkőmű-
ves páholyok az egyház megrontására világszrte kifej-
tenek. Vinliler János az volt Daliának, ami Pilades 
Orestesnek. Cserveny az „Egyház", méltóságteljes és 
nyugodt volt ; nem csoda: bilincsekben ki ujjong? 
Hungária olyan volt, mint az erőteljes szőlőtő, mely 
mellől azonban a támaszt, az egyházat gonosz kezek 
elvették és amely fölött ezért bizonyos mélabú borong. 
Knoll bölcselkedése hasonlított a harmatgyöngyön ját-
szó ragyogó napsugárhoz. Láng Pál teljes biztossággal 
adta szerepét. Schefflerről senki sem gondolta, hogy 
most játszott először nyilvánosan. 

Midőn a honvédzenekar darabjai által kellemesen 
fűszerezett előadásról a holdvilág szende fényében 
hazaballagtam, eltűnődtem azon, mily nagyszerű lélek-
tani rendeltetése van a szinielőadásoknak s mennyire 
eltértek napjainkban a színházak jellemképző és sziv-
nemesítő magasztos feladatuktól. 

Gyarapodjék a tagok számában, fejlődjék továbra 
is tagjai lelkületének nemesítésében a kongregáczió s 
adjon hű fiakat az egyháznak, munkás polgárokat a 
hazának. 

Vajha a színdarabot minél szélesebb körben meg-
ismernék s minél több helyen előadnák ! 

Bécs, jul. 2. Körber mint a katholikusellenes mozgal-
mak pártfogója. — 

A „Gratzer Volksblatt" a következő leleplezést 
közölte e napokban : „Az itteni (gráczi) szocziáldemok-
rata lap abban a helyzetben van, hogy a gráczi ó-ka-
tholikus hitközség köréből kulisszatitkokat beszélhet 
el. A többi közt megtudjuk ebből a forrásból, hogy 
Malik alldeutsch rajxráti képviselő az ó-katholikus 
egyházi tanács április 1-i ülésében jelentést tett arról, 
miféle s mekkora tevékenységet fejtett ő ki a rajxrát 
előtt, a „Los von Rom" mozgalom ügyében. „Sok fon-
tos dolgot közölt a nevezett képviselő, a többi közt 
azt is, hogy Körber ministerelnökkel tárgyalásokat 
folytatott az ó-katholikus egyház segélyezése iránt. A 
ministerelnök nem ellensége a dolognak, de azt gon-
dolja, hogy nyilt segélyezéssel budgetszerű okoknál 
fogva a dolog nem igen lehetséges. Ellenben azt Kör-
ber Maliknak megígérte, hogy az ó-katholikusoknál 
hajlandó beleegyezni direkt adóban azon összeg tör-
lesztésébe, melylyel ezek, habár kiléptek a róm. kath. 
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egyház kötelékéből, mégis róm. kath. kultusczélokra 
adózni kötelesek. Körber ministerelnök más tekintet-
ben is rokonszenvvel viseltetik az ó-katholikus reform-
mozgalom iránt. Valahányszor Malik ur Bécsből községi 
vagy ó-kath. hitközségi gyűlésbe hazaérkezett, mindig 
sokat tudott beszólni arról, hogy mennyi mindent tett 
ő és dr Eisenkolb szintén alldeutsch rajxráti képviselő 
az ó-katholikus és a „Los von Romu mozgalom érde-
kében/ A ministerelnökkel ebben az ügyben többször 
értekezett. A ministerelnök ur az ó-katholikus mozga-
lom iránt nagy jóakarattal viseltetik és segélyezni is 
akarja azt. Ezt a segélyezést Körber Maliknak meg is 
igérte. De a dolog még megvalósításra nem érett meg 
— a „klerikális" pártra való tekintetből. Nagyobb 
összegről Van szó, és ő, t. i. Malik biztosra veszi a 
dolgot." 

Ezt a szenzácziós leleplezést ezideig senki meg 
nem czáfolta. Tehát igaznak kell vennünk. Annyi tény, 
hogy Körber ministerelnök a „Los von Rom" mozga-
lom ellen nemcsak tel nem lépett, de még csak nem 
is nyilatkozott elitélőleg. Mindenesetre különös állapo-
tok lehetnek azok, a hol a kormányelnök a kettős, val-
lási és állami hűtlenség mozgalmával szemben „sympa-
tisch", „wohlwollend" viselkedik. Ilyesmi is csak Ausz-
triában lehetséges ! 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A vasárnapi munkaszünetröl. 

— A Katholikus Egyesületek Szövetségének felirata a 
képviselőházhoz. — 

Tisztelt képviselőház ! 
Az ember munkára van teremtve ; rendeltetésének 

csak az tesz eleget, aki tehetségéhez és erejéhez képest 
akár szellemi, akár fizikai munkát végez s annál hasz-
nosabb tagja a társadalomnak, annál jobban teljesíti 
hazafias kötelességeit, minél nagyobb munkát végez akár 
szellemi, akár anyagi téren. 

A túlfeszített munka azonban tönkreteszi az em-
beri szervezetet, korán megbénítja azokat a karokat, 
melyeknek a családfentartásért dolgozniok s ha a szük-
ség kívánja, a haza védelmében küzdeniök kellene ; 
elvonja az embert erkölcsi hivatásától, megfosztja a 
művelődés eszközeitől s rabszolgává alacsonyítja. 

Ennek a szempontnak elhanyagolása és mellőzése 
rendkívül káros hatással lehet magára a nemzet életére 
és fejlődésére, mert a munkásosztályban tönkreteszi a 
vallásosságot és erkölcsi érzéket, megrontja családi 
életét, megzsibbasztja a jövendő nemzedékek erejét, 
elégedetlenséget teremt s végre az embereket az anar-
chizmus karjaiba tereli. 

A hetedik nap munkaszünete mellett nemcsak a 
vallási kötelem, hanem a tudomány is hallatja szavát, 
miután Petenkoffer és Niemeyer biologikus alapon ki-
mutatták, hogy az emberi szervezet, de sőt még az 
állaté is, épp ugy megkívánja a hetednapi pihenést, 
mint ahogy bizonyos időközökben megkívánja a teljes 
nyugvást, az alvást. 

Ennek figyelembevételével a magyar törvényhozás 
csakugyan feladatának is tekintette az ipari munkások 
számára a vasárnapi munkaszünetet törvénynyel biz-
tosítani, midőn az 1891 : XIII . törvényczikket meg-
alkotta. 

Azonban, tisztelt képviselőház, ez a törvény a 
jelen alakjában nem felel meg a hozzáfűzött óhajok-
nak és reményeknek, mert sem elegendő erkölcsi alap-
pal nem bir, sem a munkásosztály viszonyai iránt kellő 
figyelemmel nem viseltetett s azonkívül megtartása 
megfelelő ellenőrzés alatt nem áll, miért is revíziója 
elodázhatatlan szükségletnek mutatkozik. 

A Magyarországi Katholikus Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége ennélfogva az 1901. évben tartott Má-
sodik Országos Katholikus Nagygyűlés megbízásából 
is, azon kérelemmel járul a t. képviselőház elé, hogy 
az 1891: XIII . törvényczikket revízió alá venni s azt 
a következő pontokban módosítani, illetve kibővíteni 
méltóztassék : 

A) A munkaszünet ne csak a vasárnapokon és 
Szent István király napján legyen kötelező (1. §.), ha-
nem pl. a németbirodalmi munkásvédelmező novella 
(Arbeiterschutznovelle .1891) mintájára, legyen köte-
lező a kereszténység főbb ünnepein is ; ilyenek gya-
nánt tekintendők legalább is: Karácsony, IJjév, Űr-
napja, Nagyboldogasszony és Mindszentek ünnepei. 

B) A vasárnapi munkaszünet a gyáriparnál az 
eddigi 24 óra helyett (2. §.) hosszabbittassék meg 36 
órára, szombat este 6 órától hétfő reggel 6 óráig, oly 
kivételes esetekben, ahol ez nem eszközölhető, legyen 
a 24 órai szünet éjiéitől éjfélig számítandó. Mert csak 
az ilyen munkaszünet bir egyszersmind erkölcsi érték-
kel, csakis ez teszi lehetővé, hogy a munkás vallási 
kötelmeinek megfelelhessen és családja ügyeivel fog-
lalkozhassék, mig a törvény eddigi rendelkezése csak 
annyi időt biztosít munkaszünetkép, hogy testi fára-
dalmait kipihenje, vagy esetleg lankadó erejét mérték-
telen élvezetekkel felizgassa. 

C) A sátoros ünnepeken, úgymint : karácsony, 
húsvét és pünkösd kettős ünnepein 48 órai munka-
szünet biztosíttassék. 

D) Az 1891 : XIII . t.-czikk 4. §-a ugy módosít-
tassék, hogy azon iparnemeknél, melyeknél az ipari 
munka vasárnapokon is végezhető, köteles legyen az 
illető iparüző az ezen munkánál alkalmazott munkások 
olyatán felváltásáról gondoskodni, hogy a munkások 
minden második héten egy teljes vagy minden héten 
egy fél vasárnapon, és pedig ez utóbbi esetben fel-
váltva, délelőtt és délután, munkaszünetet élvezzenek ; 
mert a törvény jelenlegi intézkedése, mely minden hó-
ban csak egy egész vagy két fél vasárnapot biztosít, 
ugy vallás-erkölcsi, mint humanitárius és egészségi 
szempontból nem nyújt kielégítő védelmet a munkás-
és iparososztálynak. Azonkívül azoknak a munkások-
nak a számára, kik kivételesen vasárnapi munkára 
vannak szorítva, biztosítani kell a jogot, hogy a 
reá következő hét folyamán legalább is hászonnégy 
órai munkaszünetet' élvezhessenek. 

E) A vasárnapi munkaszünet terjesztessék ki a 
kereskedelmi alkalmazottakra ii=s, olyformán, hogy azok 
necsak egy szabad délutánnal rendelkezzenek, hanem a 
délelőtt folyamán vallási kötelmeiknek is eleget tehes-
senek. 

F) A mezei munkásokra nézve pedig oly módon 
alkalmaztassák a, vasárnapi munkaszünet, hogy az 
istentisztelet idején a mezei munka szüneteljen. 

Midőn ezen kérelmünket a tisztelt képviselőház-
hoz felterjesztjük, reméljük, hogy a magyar nemzet 
erkölcsi fellendülése és anyagi jóléte erdekében a tör-
vényhozó testület azt becses figyelmére méltatja. 

Budapest, 1902. junius hó 5-én. 
A Magyarországi Katholikus Egyesületek 

Országos Szövetsége nevében : 
I f j . Zichy János gróf, 

elnök. 

\ 
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I R O D A L O M . 
-4- Értesítő a váczi egyházmegyei és központi Oltár-

egyesület szervezéséről és 1900. nov. 1-től 1902. május 
11-ig terjedő működéséről. Kiadja a közp. oltáregyleti 
választmány. A vácz-egyházmegyei hatóság jóváha-
gyásával. Budapest, Stephaneum, 1902. 8-r. 149 lap. 

Ennek a füzetnek nagy történeti és erkölcsi ér-
téke van. Történeti fejlődését látjuk szemeink előtt el-
vonulni a váczi Oltáregyesületnek, mely Yácz hitéleté-
nek nagybefolyásu központjává növekedett. Mindenütt 
ott van a gondos, apostoli buzgóságu főpásztor alkotó 
keze. Elmélkedések, és elmélkedési kivonatok bőven ] 
vannak közölve a főpásztor által tartott lelkiszentgya-
korlat és exhortatiók nyomán. Igazi áhitat hatja át 
valamennyit s gyakorlatiasságuk s megkapóságuk által 
tűnnek ki. 

= Uj élczlap. Augusztus hó elsejével „Hany 
IstókL' czim alatt Gelsei Bíró Zoltán győri lapszer-
kesztő szerkesztésében Győrött u j képes élczlap indul 
meg. Az u j élczlap csupán a dunántuli megyék esemé-
nyeit öleli föl. — A THany Istók" minden vasárnap 8 ol-
dal terjedelemben, Urfy Sándor rajzoló-művész humo-
ros illusztráczióival fog megjelenni. Kiadja a Győregy-
házmegyei könyvsajtó ; előfizetési ára egész évre 8 
korona. Hazafias üdvözlettel a „Hany Istóku szerkesz-
tősége. 

VEGYESEK. 
— Ajánlat amerikai kath. hittestvéreiiiknek. Az 

é.-a. Egyesült-Államokban élő német katholikusok az ősr 
hazában maradt hit- és fajrokonaikkal szakadatlanul szer-í 
ves összeköttetésben élnek. Mutatja ezt egy történeti 
nevezetességű okmány, vagyis az a levél, melyben r z i 
éjszakamerikai római katholikus Central-Verein a német-
országi Centrum-párt elnökségének Berlinbe részvétét 
fejezi ki Lieber dr pártvezér elhunyta felett, dicsekedve 
azzal, hogy Lieber dr három izben vett részt ame-
rikai német kath. testvéreinek nagygyűlésén, 1888-ban 
a 33-ik nagygyűlésen Cincinnatiban, 1898-ban a 43-ik 
nagygyűlésen Milwaukeeban és az 1890-ben Pittsburg-
ban tartott német-amerikai kath. nagygyűlésen. Az 
amerikai német katholikusok központi egyesületének 
igazgatósága 52,000 tag nevében fejezi ki hálás kegye-
letét Lieber dr érdemei iránt. Alakítsanak magyar kath. 
hittestvéreink is ilyen szövetséget ! 

— Bende Imre nyitrai püspök ur az ottani pap-
nevelő intézet szükölködésén az által segített, hogy 
ezentúl évenkint 2000 koronával segélyezi az intézetet, 
most pedig 3000 korona tartozását törlesztette le. 

— Meszlényi Gyula püspök ur, a ki a nyarát a 
hevesmegyei Hidvéghen tölti, a szatmári kath. kaszinó 
építkezési költségeinek fedezésére 2000 (kétezer) koro-
nát adományozott. 

— A kegyelet ténye. I. b. Steiner Fülöp püspök 
arczképét utódja Városy Gyula dr székesfejérvári püs-
pök ur megföstette és e napokban helyezte el a volt 
székesfejérvári püspökök diszes sorában. 

— Szent-István-napi szónok Budavárában ezidén 

Fekete Ágoston tolnai plébános lesz. Meghívót a bíbo-
ros herczegprimástól e napokban kapott. 

— Kitüntetések a győri egyházmegyében. Szent-
széki ülnökökké lettek : Mohi Adolf dr tatai plébános, 
Békejfy Kálmán szentjánosi plébános; Győrből: Zalka 
László dr, Roller József tanitóképző-intézeti igazgató 
és Bedy Vincze dr. Uj theologiai tanárok: Faár István 
dr eddig nagyszemináriumi prefectus és Verdenits Endre 
dr eddig kisszeminariumi prefektus. 

— Üdvös líjítás a pécsi püspöki joglyceumban 
az is, hogy az intézetről őmga a püspök ur rendele-
tére évenkint Értesítőt fognak kiadni. Az első évi 
Értesítő ezidén jelent meg. 

— A rektor választás a bécsi egyetemen is megtör-
tént — még pedig minden akadály nélkül. E szerint 
az 1902 3-iki tanévben dr Gussenbaner Károly, a spe-
cziális chirurgikus pathologiának és therapiának rendes 
tanára lesz a rektor. Mint látnivaló, miként nálunk, a 
bécsi egyetemen szintén az orvosi fakultás adott rek-
tort a jövő tanévre, — de a rákövetkező évben a mi 
rektor választásunk rendjétől eltérőleg a theologiai ka-
ron lesz a választás. 

A Pázmányintézet IV. éves növendékei f. hó 5-én 
fejezték be a theologiai kurzust a pastoralisból való 
vizsgával. E héten 7.— 11-ig lelkigyakorlataik vannak, 
melyeket főt. Drexler Antal spirituális ur tart nekik. A 
lelkigyakorlatok végeztével 12, 13, 14-én ő méltósága, 
a győri püspök ur dr Széchényi Miklós gróf fogja nekik 
a subdiaconatust, diaconatust s a presbyteratust feladni. 
A végzett papnövendékek nevei : Fájth Jenő (pécsi e. 
m.), Jehhcska Ferencz (esztergomi e. m.), Kozsár Józset 
(szepesi e. m.), Nitsch J . Árpád (győri e. m.), Schmidt 
Leo (nyitrai e. m.), Sebeczky Emil (kassai e. m.), Kö-
zülök Fá j th Jenő korhiány miatt, Kozsár József és 
Schmidt Leo püspöki visszahivás miatt nem a Pazma-
neumban veszik fel az egyházi rend szentségét. Helyet-
tük Bagacs János (győri e. m.) végzett hittanhallgató 
fog pappá szenteltetni. — Az említett papnövendékek-
nek kivétel nélkül van már legalább egy rigorozumuk. 

— Fényes főúri esküvő színhelye volt mult hét 
első napján a bécsi Pázmány-féle papnevelő intézet 
házi kápolnája. Harrach Ferencz gróf, a dúsgazdag 
mágnás Hohenloche Sára herczegnőnek esküdött örök 
hűséget. A szertartást Majláth Gusztáv gróf, erdélyi 
püspök úr, mint a menyasszony közeli rokona végezte 
megható módon. A szertartás után beszédet intézett a 
házastársakhoz : „egy szenvedélyed legyen ezentúl — 
úgymond a herczegnőnek — s ez a családi szentélyed, 
férjed és gyermekeid boldogítása, — a szegények és 
elhagyottak pártfogása, alattvalóid segítése, — egyszó-
val a keresztény család eszméjének nemes megvalósí-
tása." A beszédet szent mise követte kétszeres bene-
dictióval ; — a szt. mise alatt a papnövendékek a leg-
szebb Mária-énekeket dalolták. 

— A szatmári egyházmegye tekintélyes kedves papja 
hunyt el f. é. jun. 27-én könyöki Gáspárdy Rudolf cz. 
kanonok, fehérgyarmati esperes plébános személyében. 
Temetése jun. 29-én volt nagy gyászoló közönség jelen-
létében Hehelein Károly prépost kanonok temette Szat-
márról. 
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D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 
I ) I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas," 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : f Schlauch Lőrincz bibornok. — Szent beszéd. - Walter Gyula dr prelátus előadó előter-
jesztése. — Egyházi Tudósítás: B u d a p e s t : A „Sárospataki Lapok" Ízetlen tréfája. — N a g y v á r a d : f Schlauch Lőrincz bibornok 

emlékezete. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Uj tagok az Országos Pázmány-Egyesületben. — Irodalom. — Vegyesek. 

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

Felhívás előfizetésre. 

i 
S c h l a u c h L ő r i n c z 

b ibornok . 

A nagyváradi latin szertartású székesegyházi 
káptalan és az egyházmegye papsága a rokon-
ság nevében is mélyen megszomorodot t sziv-
vel, de a lá togatása iban is imádandó isteni 
Gondviselés szent aka ra t án való tel jes meg-
nyugvással jelenti , hogy főmagasságu és főtisz-
telendő Schlauch Lőrincz. a római szentegyház-
nak illyri szent Je romosró l cz imzet t áldozár-
bibornoka, nagyvárad i la t in szer tar tású megyés 
püspök, ő császári és apostoli királyi felségé-
nek valóságos belső t i tkos tanácsosa, a Szent 
Is tván-rend nagykeresztese, a jeles vaskorona 
rend I. osztályú lovagja, hit- és kánonjog-tudor , 
a magyar főrendiház tagja , a Szent László 
Társu la t t iszteletbeli elnöke, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia igazgató tagja , a magyar 
szent korona országai Vöröskereszt Egyesüle-

t ének I. alelnöke, a Budapes t i Pol ikl inika 
védnökhelyet tese , Biharvármegye törvényható-
sági b izo t t ságának tagja , S z a t m á r szabad ki-
rályi, Nagyvárad , Szilágy-Somlyó és Uj-Arad 
városok diszpolgára stb. folyó 1902. évi julius 
hónap 10-én, este fél 10 órakor, épületes türe-
lemmel viselt h é t heti súlyos betegsége követ-
kez tében, a szentségekben több izben á j t a tosan 
részesülvén s az utolsó kenet te l is e l l á t t a tván 
az apostoli á ldás vétele u t á n csöndesen visz-
szaad ta nemes lelkét, Teremtő jének , é le tének 
79-ik, á ldozópapságának 56-ik, püspökségének 
29-ik, váradi püspökségének 16-ik, bibornok-
ságának 10-ik évében. A megboldogul t te temei 
e hónap 14-én, reggel 9 órakor fognak a püs-
pöki pa lo tában beszente l te tn i s nyomban ez-
u t á n a püspöki székesegyházban t a r t andó en-
gesztelő szent miseáldozatok bemuta tása u t án 
Temesvár ra szál l í t ta tni s o t t e hónap 15-én 
az ál tala ép í t te te t t kápo lnában a boldog föl-
t ámadás reményében nyuga lomra helyeztetni . 
Fe ledhe te t len nagy íőpász torunkban, á rván 
m a r a d t egyházmegyéje s i ra tot t jóságos a tyjá-
ban, aki Szent László ős püspöki székét elő-
ször diszité a szent bibor dicsőségével, a ka-
tholikus egyház s a magyar haza egyik legfé-
nyesebb csillaga a ludt ki. 
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SZENT BESZÉD, * 
Szomorú napok emléke ujult meg lelkemben, 

midőn a mai napon, e helyen, Istennek az újszövetség 
vérontás nélkül való áldozatát bemutatám. 

Ma 350 esztendeje, hogy Ali budai basa, 10,000 
főnyi jól felfegyverzett hadsereggel' Drégely vára alá 
érkezett s magát négy ágyúval és hat taraczkkal jól 
elsánczolván a várat ostromzár alá vevé. Jól tudta, 
hogy a csekély helyőrség a különben is rossz karban 
levő várfalakat sokáig nem tarthatja s vagy kénytelen 
magát megadni, vagy utolsó szálig a vár védelmében 
elhull. 

így is ugy is reá nézve biztos a győzelem. A vár 
kezére kerül. 

Jól számitott. Az első tüzelésre leomlik a vár 
födisze és erőssége : a kapu védelmére épitett nagy 
torony s a várkapitány első segédtisztjót Zsoltai Jánost 
romjai alá temeti. Az ágyúzás egyre tart. A falakon 
veszedelmes rések támadnak. A helyzet a várban tart-
hatatlanná válik. Ali felhasználva az alkalmat követet 
küld a várba és felszólítja a vár parancsnokát, adná 
meg magát. Szabad és tisztességes kivonulást igér. 

Közönséges lélek, ki csak a jelen pillanatának él, 
kinek szive nem ismer nagyobb javakat azon örömök-
nél, melyeket a földi élet nyújt, keszséggel elfogadja 
vala a tett ajánlatot. 

A hős, kinek lelkében a hazaszeretet megszentelt 
lángja ég, kinek szive koronás királya iránt való hű-
ségtől feldobog, ki karját és férfi erejét a félhold által 
fenyegetett kereszt védelmére szentelé, alkut nem 
ismer : a hős vagy győz, vagy életét adja az ügyért, 
melynek védelme az ö erejére, bátorságára, hűségére 
bízatott. 

Ily hős védője volt 1552-ben a drégelyi várnak. 
Szondy György, a vár parancsnoka, visszautasitá 

a török hadvezér ajánlatát. A haza egy talpalatnyi 
földjének szabadsága árán ő nem válthatja meg életét, 
ha ezer halál környezné sem. A mig karja megbírja az 
aczélt, a mig a halál hideg lehelletére a kard ki nem 
hull kezéből, a hűségére bizott vár küszöbét át nem 
lépi az ellenség. 

így határozott s a mint határozott, ugy cselek-
vék. Julius 9-én az ostrom harmadik napján az Ur 
Jézus szent testét magához vévén, 1 ruháit, drága edé-
nyeit, ékszerét, pénzét és egyéb értékes tárgyait a vár 
udvarán összehordatá és elégeté. Lovait sajátkezüleg 
leszurá és miután így önként megvált mindentől, mi 
földi megítélés szerint becscsel, értékkel bír s az emberi 
szivet lekötni képes, vitéz csapata ólén a várba már 
behatolni kezdő török támadása ellen saját testét 
állítja védő bástyául. A kereszt esküdt ellensége csak 

* melyet Szondy György hősi halálának negyedfélszáz éves 
évfordulója alkalmából 1902. évi julius hóban a b. e. Simor János 
bibornok, esztergomi érsek által emelt drégelyi Szondy-kápolná-
ban mondott Dr Rajner Lajos, pápai praeiatus, esztergomi pré-
post-kanonok, honti főesperes. 

1 Jankó E. Vilmos. Drégel várának hősies védelme 1552-ben 
a Szondy-Album uj bővített kiadásában 39. 1. Ipolyság. 1886. 

annak roncsain keresztül jusson a várba s tűzze a 
kereszt helyére győzelmi jelül a félholdat. 

Es ugy lőn. Szondy a harcz hevében jobb térdén 
megsebesül, de bal térdére támaszkodva folytatja a 
viadalt, mig az ellenség golyóitól találva hős lelkét 
visszaadja Teremtőjének. 

így múlik ki a vitéz, ki életét adja hiteért, kirá-
ly aért, hazájaért. így halt meg Szondy György, Dré-
gely várának hős védője. 

Ezen hősi tett és hősi halál emlékezetére emelte 
közel husz év előtt e kápolnát és helyezte abba hős 
Szondy György szobrát, Drégely várának akkori ura 
és birtokosa, ezen érseki főegyházmegye szeretett ós 
halálában mélyen megsiratott volt főpásztora, b. e. 
Simor János, bibornok, esztergomi érsek, Magyaror-
szág herczeg-primása, ki mint bizton reméljük az 
örökkévalóságban elvette jótetteiért, hazaszereteteért, 
főpásztori gondosságaért a pásztorok pásztorától, az 
Ur Jézustól, elévülhetlen jó cselekedeteinek jutalmát, 
— az örök élet koronáját. 

A ki ismerte a fenkölt szellemű érsek nagy szivét 
és nemes gondolkozását, tudja, hogy o ezen alkotásá-
val nem azt czélozta, hogy az általa emelt kápolna 
pusztán néma jelzője, holt emléke legyen Szondy hős 
halálának. Erre elegendő lett volna egy pyramis már-
ványból, gránitból vagy szienitből, vagy bármely más 
emlékkő, mely a vitéz nevét, tettét, hősi védelmét 
és halálát arany betűkkel hirdetné a jövő nemze-
déknek. 

Simor kápolnát építtetett, azt Magyarország 
Yédasszonyának, a bold. Szűz Máriának tiszteletére 
személyesen felszentelé s abba Szondy György magyar 
művésztől készített életnagyságú szobrát helyezé el, 
azt óhajtván evvel elérni, hogy ezen emlékmű necsak 
hirdetője legyen a drégelyi hőstettnek, hanem egy-
szersmind hirdetője, megőrzője és terjesztője azon fen-
költ és igaz honfiúi szeretettől sugalt keresztény szel-
lemnek, mely Szondyt ily bátor ellenállásra, önzetlen 
önfeláldozásra serkenté. 

A kápolna több mint egy pyramis vagy emlékkő. 
Már külső alakja az emberiség legszentebb ideálját, a 
vallást, az örökkévalóságot, az Istent juttat ja eszünkbe. 
Égbe nyúló tornyával mutatja az utat földi zarándok-
iásunk végczélja, a csillagos ógibolt, a jobb haza, a 
mennyország felé. S a szent kereszt, mely a torony 
csúcsán ragyog s a kápolna homlokzatát díszíti, annak 
jelzője, hogy az emberiség számára minden üdvösség: 
az igazság fénye, a szeretet melege, a valódi boldog-
ság teljessége Krisztus keresztjéből ered és sugárzik 
szét a világon, és hogy a hős ki méltónak találtatott, 
hogy életnagyságú szobra a kereszt árnyékában, a bold, 
szűz Mária tiszteletére emelt kápolnában helyeztessék 
el, nemcsak a magyar haza védelmében hullatta hősi 
vérét, hanem a mi az emberiségnek legdrágább a 
földön, a kereszt dicsőségéért szenvedett hősi halált. 

Az emberiség legdrágább kincse a földön a kereszt 
s a mi avval összefügg, az emberi nem megváltása, 
megszentelése, üdvössége. 

Az emberiség története arról tanúskodik, hogy a 
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hol a kereszt jele feltűnt, ott oszlott a lelki homály, 
szelidült az erkölcs, terjedt a polgárosultság, nomád 
népek letelepültek, erdők sűrűségei ritkultak, kezdetét i 
vette a fóldmivelés, városok épültek, fejlett az ipar, 
meghonosult a tudomány, virágzásnak indult a művé- j 
szet, egyszóval feltűntek az emberiség számára az 
anyagi és szellemi javak addig fel nem tárt, nem 
ismert uj nemei és megnyiltak a jólét és boldogság 
rejtett forrásai. 

A görög és római mythologia félelmes istenei J 
helyett, kik bosszúvágytól égve mennykővel sujták, 
égi háborúval rettegteték a föld lakóját s az ember 
legaljasabb szenvedélyeinek személyesítői valának, a 
kereszt hivei a szerető atya képében tanulják megis-
merni az Istent, kihez bizalommal és szeretettel intézik 
imádságukat: „Mi Atyánk! ki vagy mennyekben.a 2 Ki 
egy valójában, három személyében. Ki a szentség kut- ! 
feje, az erkölcs törvénye, a jog szerzője, a hatalom 
forrása. Ki mindennek teremtője, fentartója és gond-
viselője. Ki midőn táplálja az ég madarai t3 és Salamon j 
minden pompájánál disszesebben ruházza a mezei lilio-
mokat, 4 nem szűnik meg gondoskodni legkiválóbb 
földi alkotásáról, az emberről.5 Még fejének hajszálai 
is meg vannak előtte számlálva. 6 Mindenek 0 benne 
biznak, és 0 ad eledelt azoknak alkalmas időben. Föl-
nyit ja kezeit és betölt minden élő teremtményt áldá-
sával. 7 

Szeretetének legteljesebb mértékét mégis végtelen 
szentségével párosulva semmi sem fejezi ki oly érthe-
tően mint maga a kereszt és annak mélységes szent 
titka. „ Ugy szerette Isten e világot, hogy az ö egyszülött 
fiát adá, hogy minden, a ki ő benne hisz, el ne veszszen, 
hanem örök élete legyen u 8 

A mi borzalmas és rettegtető volt az embernek 
az Istenhez való viszonyában — a bűn : a kereszten 
megbocsáttatott, eltörültetett. Az Ur Jézus szentséges 
vére árán a kiengesztelés teljes és tökéletes. Az ember 
ismét Istennek fogadott fia, a mennyország örököse ; bi-
zalommal és szeretettel tekint fel mennyei Atyjához 
és a kereszten függött Üdvözítő szentséges Szivéből 
hétszeres patakban — a katholikus egyház hét szent-
ségében árad ki a megszentelő malaszt az emberi lélek 
szellemi megújhodására, megerősítésére, megszentelésére. 

Azért örökké igaz és megdönthetlen marad az 
ige, melyet szent Péter az apostolok fejedelme a szü-
letett sánta csodálatos meggyógyításakor a jeruzsálemi 
templom bejáratánál mondott és melyet néhány hét 
előtt a németek hatalmas császára nagy feltűnést kel-
tett aacheni beszédjében alattvalóinak emlékezetébe 
hozni szükségesnek talált: vÉs nincsen másban senkiben 
üdvösségemért nem is adatott más név az ég alatt az em-
bereknek, melyben nekünk üdvözülnünk kellene, 9 mint a mi 

- Máté, 6. q. 
3 Máté, 6, 26. 
4 Máté. 6, 28. 29. 
5 Máté, 6, 30. 
6 144. Holt. 15—16. 
7 Máté, 10, 30. 

- 8 Ján. 3, 16. 
» Ap. Csel. 4, 12. 

Urunknak, a názáreti Jézus Krisztusnak neve, ki megfeszít-
tetett, kit az Isten feltámasztott halottaiból. 10 

Ugy van, a h., nincsen másban üdvösség! Es mi-
után az ember személyi egysége meg nem bontható, mi-
után az ember ezen személyi egysége meg nem engedi, 
hogy benne különválaszszuk az embert a polgártól, a pol-
gárt a kereszténytől, a keresztényt a tudóstól, az állam-
férfiutól, a koronát viselő fejedelemtől: el kell ismer-
nünk, hogy számunkra az üdvösség hajnala csak akkor 
virrad meg, ha a kereszt tiszteletét nemcsak szivünk 
rejtekében őrizzük, hanem annak érvényt szerezzünk 
a köz- és magán-életben egyaránt, a tudományban és 
művészetben, a családban, a társadalmi rendben, ipar-
ban és kereskedelemben, a törvényhozásban és igaz-
ságszolgáltatásban, egyszóval az élet minden vonatko-
zásaiban és viszonyai között. 

Ezen felfogással homlokegyenest ellenkeznek azon 
ujabbkori bölcseleti rendszerek, melyek a vallást és 
annak gyakorlását az ember magánéletére kívánják 
szorítani s az Istent kizárják a családból, a társadalmi 
és állami rendből. 

Ne engedjük magunkat tévedésbe ejteni, „/t ki 
megvall engem az emberek előtt, mond az isteni Üdvözítő, 
én is megvallom Őt Atyám előtt, ki mennyekben vagyon ; a 
ki pedig megtagad engem az emberek előtt, megtagadom én 
is öt Atyám előtt, ki mennyekben vagyon."11 

Ezen emlékműnek az a rendeltetése és a mai ün-
nep egyik tanulsága, hogy az Ur Jézus ezen nagy nyo-
matékkal mondott szavai mindannyiszor emlékezetünkbe 
jussanak, valahányszor a kereszt iránt köteles hűsé-
günk és a keresztény vallás által parancsolt hazasze-
retetet tőlünk áldozatot, talán nagy, főben járó áldo-
zatot kiván. A kereszt és katholikus vallásunk iránt 
való hűségben, a haza iránt köteles szeretetben szol-
gáljon nekünk világító, bátorító például Szondy György 
a drégelyi vár hős védője. A félhold előnyomulása a 
tizenötödik, tizenhatodik és tizenhetedik században 
nemcsak Magyarország territoriális függetlenségét, po-
litikai szabadságát, nemzeti intézményeit fenyegette 
végromlással, hanem még inkább a kereszt dicsősége 
és uralma ellen irányult és mindazon javak feldulását, 
pusztulását czélozta, melyek a keresztény vallásnak leg-
féltékenyebben őrzött kincsei és a melyektől a keresz-
tény mivelődés áldásos vívmányai el nem választhatók. 

Azért a hős, ki a félhold előnyomulása ellen saját 
testét állítá védőbástyául s a magyar haza szabadsá-
gaért, a kereszt dicsőségeért, a keresztény vallás és 
mivelődés megmentéseért életét hozá áldozatul, megér-
demli, hogy ha már csontjai nem nyugodhatnak meg-
szentelt földben, legalább kőből faragott szobra álljon 
az egyház áldásával megszentelt és a bold. Szűz-Mária 
Magyarország védőasszonya képével díszített és az ő 
tiszteletere szánt kápolnában, hol a hivő lélek magába 
szállva ajtatos elmélkedésben fontolóra veheti, mily 
csodálatosak valának az isteni Gondviselés intézkedései 
drága magyar hazánk alapítása, felvirágoztatása és 

"> U. o. 10. 
11 Máté, 10, 32. 33. 
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annyi vész, vihar, belső viszály, külső ellenség által 
való megtámadtatása körül. 

Ezek között különösen két dolog kell, hogy ma-
gára vonja figyelmünket: a katholikus vallás és a 
Mária-tisztelet. Első szent királyunk ezt a két erőssé-
get hagyta nekünk örökségül. 

Szent István a magyar királyságot a katholikus 
vallásra alapítá, a katholikus egyház intézményeivel 
hozá a legbensőbb kapcsolatba s az által, hogy a kirá-
lyi koronát szent Péter utódától, a római pápától kérte 
és nyerte el, magát az országot Péter sziklájához erő-
síté, azon rendületlen szirthez, melyre Krisztus Urunk 
az ő anyaszentegyházát alapítá s a melynek azon is-
teni ígéret adatott, hogy a pokol kapui rajta soha erőt 
venni nem fognak. 12 Es ez volt egyik főerőssége ha-
zánknak a múltban. A katholikus vallás conserváló, 
államfenntartó, polgárosító hatását és erejét még annak 
ellenségei is elismerni kénytelenek, valaminthogy két-
ségbe nem vonhatják azon sok jóindulatot, erkölcsi 
támogatást, fegyveres és pénzbeli segélyt, melylyel az 
apostoli szék mindannyiszor segítségünkre sietett, vala-
hányszor drága magyar hazánk súlyos veszélyben forgott. 

A másik erősség, melyre szent István országát 
felépíté, a boldogságos Szűz Mária tisztelete és oltalma. 
Halála előtt maga köré gyüjté az ország nagyjait, és 
az ő jelenlétökben a boldogságos Szűz Máriának ajánlá 
fel a szent koronát, és vele az egész országot, an-
nak egyházi és világi rendeit. S az ország hű fiai mai 
napig Szűz Máriát ugy tisztelik, mint Magyarország 
.Nagyasszonyát, Királynéját, Oltalmazóját. Vitéz őseink 
az ö képével diszített zászlók alatt, szentséges nevének 
hangoztatásával vonultak csatába s az ő szent olvasó-
jával körülfont karddal vivták ki legfényesebb győzel-
meiket. 

Azért, a h., midőn a drégelyi hős emléke lelkünk-
ben megujul ; jusson eszünkbe drága hazánk ezen kettős 
erőssége és ma ne távozzunk ezen szent helyről a 
nélkül, hogy fogadalmat ne tennénk, hogy a magyar 
haza ezen kettős erősségének fenntartására mindnyájan, 
ki-ki a maga körében, meg fogja hozni mindenkor ós 
minden körülmények között azt az áldozatot, melyet 
a kereszt dicsősége, a katholikus vallás disze, Magyar-
ország épsége, szabadsága, függetlensége, anyagi és 
szellemi jóléte tőlünk megkíván. 

Boldogasszony Anyánk! régi nagy patrőnánk 
Nagy Ínségben levén, hozzád kiált hazánk : 

Magyarországról, drága hazánkról, 
Ne feledkezzél meg, szegény magyarokról. 

Amen. 

Walter Gyula dr prelátus előadó 
előterjesztése 

az esztergomi papi nyugdíj intézeti tanácskozmány on. 
(Vége.) 

Az általános kötelezettség elvére alapított nyug-
díjintézetnek minden irányban egyenlőségre kell töre-
kednie. E következetesség folyamánya az adózási kulcs 

«« Máté, 16, 18. 

egysége. A hozzájárulás összege igy is változik és a 
magasabb jövedelem nagyobb adóteher viselésére köte-
leztetik. 

A legtöbb nyugdíjintézet a jövedelem 1%-ában 
állapítja meg a hozzájárulás hányadát. 

Daczára annak m. t. Tanácskozmány, hogy a 
„Fundus emeritorum ac deficientium Sacerdotum" ösz-
szes jövedelmei a nyugdíjintézet létesülése után is a 
végellátási illetmények szolgálatában maradnának és 
igy az intézmény nem egyedül a tagok járulékaira 
lenne utalva : mindazáltal a legpontosabb számitások 
tanúsága szerint nem teljesíthetné kötelességeit, ha a 
2%-uál alacsonyabb hányad állapíttatnék meg. 

Az adózás e mértéke kétségkívül elég magas. A 
nyugdíjintézet egyes tagjaira nagy terheket ró. Nem 
szabad azonban m. t. Tanácskozmány elfeledni azokat 
a jogokat, amelyeket ez a hozzájárulás a tagok számára 
biztosít. 

Hogy az egyházmegj-e ne gondoskodott volna 
valaha az önhibájukon kivül hivatalképtelenekké lett 
tagjairól, arra azt hiszem esetet az évkönyvek fel nem 
mutathatnak. Viszont azonban bizonyos, hogy a nyug-
díj elnyerése sok tekintetben csupán főpásztori kegy 
volt, amelynek helyét a hozzájárulás által szerzendő jog 
fogja elfoglalni. 

Nem tekintheti ugyan az egyház szolgája sértő, 
vagy lealázó helyzetnek, hogy főpásztora kegyére van 
utalva: de az a tudat, hogy szerzett joggal bir és 
szoros igényt tarthat végellátására — mindenesetre 
méltóbb állásához és kellemesebb, megnyugtatóbb ér-
zelmekkel töltheti el kebelét ! 

Ismervén a mai életviszonyokat, a szabályzat 46. 
§-át a legszívesebben oly értelemben szövegezte volna 
az előkészítő bizottság, amely minden jogosult igényt 
teljes mértékben kielégíthetett volna. 

Az idevonatkozólag tett alapos számítások azonban 
nagy körültekintésre, gondos óvatosságra és előrelátó 
megfontolásra indították a bizottságot. 

Éppen ezen oknál fogva, nehogy a nyugdijalap 
fenállását komolyabb veszély fenyegethesse ós áldást 
ígérő hivatásának teljesítését valami véletlen esély 
könnyen meghiúsíthassa, állapodott meg abban, hogy 
a nyugdíj illetmény nagysága és a nyugdijalap jöve-
delmei összhangban álljanak. Ez uton reményiette leg-
sikeresebben biztosíthatni a nyugdijalap fenmaradását 
és az oly rázkódtatások elhárítását, amelyek végzetes 
zavarokat idézhetnének elő. 

Tekintettel ez eshetőségekre, a nyugdijilletmóny 
megállapításánál a szolgálati évek számát is figyelembe 
veendőnek határozta. A szolgálati évek számának ily-
nemű szerepeltetése egyébként általánosan dívó eljárás 
és magában a dolog természetében rejlik. Igaz egyéb-
ként az is, amit idevonatkozólag Simor János bibor-
nok a nyugdíj szabályozására nézve 1884-ben kiadott 
rendelete hangsúlyozott, hogy „cum aetate crescere 
soient etiam indigentiae." 

A felsorolt intézkedések képezik az egész nyug-
díjintézmény gerinczét. Ennélfogva különös figyelmet, 
komoly megfontolást igényelnek. 
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Kisebb jelentőségűek a szabályzat azon határo-
zatai, amelyek a nyugdíjintézet leendő kormányzására 
vonatkoznak. 

Megkivánják azonban ezek az intézkedések is, 
hogy a m. t. Tanácskozmány részéről kellő figyelem-
ben részesüljenek. 

Egészben véve sikerült azt hiszem — a szabály-
zatnak egyrészről sértetlenül megőrizni a főpásztor jogai 
iránt köteles tiszteletet és azok érvényesitését : más-
részről azonban szabad tevékenységet is biztosítani a 
nyugdíjintézet tagjai számára, ugy hogy az intézményt 
saját kormányzásuk alatt álló alkotásnak tekinthessék. 

Erre irányulnak mindazon intézkedések, amelyek 
a nyugdíjintézet „szervezetére" vonatkozólag a sza-
bályzatban foglaltatnak. 

Míg u. i. a végérvényü intézkedéseket minden 
irányban a főpásztor elhatározásának tart ja fenn : addig 
tagjainak bőséges alkalmat nyújt arra, hogy a főpász-
tori intézkedések kialakulásaira jelentékeny befolyást 
gyakorolhassanak. 

Mindezeket összefoglalva m. t. Tanácskozmány, 
nein habozom azon erős meggyőződésemet nyilvání-
tani, hogy a jelen szabályzat alapján oly nyugdíjinté-
zet nyerhet életet, amely hivatva lesz megvalósítani 
azokat a teljesen jogosult óhajokat, amelyeket a keb-
lek a végellátás szempontjából táplálnak. 

Nem mondom, hogy a szabályzat tökéletes mű és 
nem enged változtatásokat. 

Csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy lénye-
ges intézkedéseit ügyekezzünk sértetlenül fentartanj, 
nehogy ingatag alapra építsünk. 

Az idő és a körülmények alakulásai lesznek majd 
a legjobb irányadók arra nézve, miként kelljen esetleg 
«gyes intézkedéseket a jövőben czélszerüen megvál-
toztatni. 

Valamint a legnehezebb, ugy a legfontosabb is 
minden vállalkozásnál, alkotásnál a kezdet. 

A m. t. Tanácskozmány meleg érdeklődése, az 
ügyhöz méltó lelkesedése és ismert bölcsesége azonban 
szerencsésen meg fogja oldani a nyugdíjintézet szerve-
zésének jelentőségteljes feladatát. 

Midőn ezt szívből kívánom, van szerencsém a 
szabályzatot bölcs elbírálása alá bocsátani. 

Esztergom. 1902. julius 2. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 15. A „Sárospataki Lapok" izttlen 

tréfája. — 
A tréfa izetlensége abban rejlik, hogy a keresz-

tény vallás vagyis a katholikus egyház alapvető hit-
igazságaiba ütköző elmehabarodásokat vEgy r. kath." 
jelzésű aláírással közölt f. hó 7-iki számában, holott 
tudhatná, hogy hitágazatokat tagadó ember a kath. 
egyháznak se „külsőleg" se belsőleg tagja nem lehet. 
Névleges katholikust fogni pedig és szerepeltetni a katho-
likus egyház ellen, ha nem ízetlen tréfa, hát bizony 
dicsőségnek semmi esetre sem dicsőség. 

Hogy bebizonyítsuk, miszerint felszólalásunk nem 

oktalan szószaporítás, hanem alapos eljárás, kénytele-
nek vagyunk a nevezett lapból szórói-szóra idézni azo-
kat a helyeket, a hol az illető czikkiró a keresztény 
vallás sarkalatos hitigazságait tagadja, sőt kigúnyolja, 
s magát mégis mint katholikust hagyja szerepeltetni, 
íme az első hely, mely az emberiségnek egy ember-
pártól való származását tagadja : 

„Tudjuk, hogy ártatlan legendánál nem több az, 
hogy az emberi faj Ádámtól és Évától származik, mert 
minden időnek megvolt a saját nemzedéke; egy pár 
embertől nem származhattak volna az egymástól annyira 
eltérő fajok, mint azt a kaukázusi, a maláji, a szere-
csen és az indus törzsek mutatják. Tudjuk, hogy Dar-
win elmélete egy költői képzelődésnél nem több, mert 
amint eltérők egymástól az emberi fajok, olyan eltérők 
a növény- és az állatvilág és bizonyos égalji rendszer-
nek megfelelők. A teremtés törvénye örök ós változ-
hatatlan." 

Menjünk tovább ! Mi a mennyország a „Sáros-
pataki Lapok" czikkirója szerint? Merő „képtelenség." 
De halljuk a prot. theologiai lapban kérkedő hittaga-
dást magát : 

„Hogy miként alakult ki ez a nagy világ ; minő 
erő tartja azt fenn egyensúlyban és szabályozza annak 
egész körforgását, a mely a vonzó és taszító villanyerő 
egymásnak hatásából magyarázható ugyan, a mi fel-
fogásunk szerint, de mégis titokba van az előttünk 
takarva. Annyit tudhatunk, hogy ez a nagy világűr^ 
melyben milliárd égi testek mozognak, bizony nem 
ismer egy külön mennyországot, hová az egyház jámbor 
felfogással Isten trónját felépítette, melyről fogja a 
végitélet napján áldását vagy büntetését az emberiség 
fölött kihirdetni. Ez egy vallási képzelődésnek megen-
gedhető, de képtelenség, éppen ugy, mint az egész szent 
családnak oda költöztetése." 

Akarsz még többet, nyájas olvasó ? íme követ-
kezik az Isten személyes önállóságának tagadása s a 
legféktelenebb pantheismus hirdetése: 

„Istent nem lehet emberi alakban személyesíteni, 
az a hitfelfogás visszavezetné az embert a régi egyip-
tomi pogányság felfogásához. Isten, a ki minden erőknek 
az összfoglalatja és egysége, nem a mennyországban, mely 
egy üres fogalom, de ott van mindenütt a világegye-
temben, egy szikrája mi bennünk is lakozik, miként 
az irás mondja. Jézus kétségtelenül meghalt a kereszt-
fán és feláldozta magát az emberiségért, hogy azt jobbá 
és nemesebbé tegye. Tőle vittek példát kétezer év alatt 
mindazok, kik ez igazságért haltak meg." 

Azt nem is említem, hogy Jézus halála csak 
példaadásul van odaállítva; annak megváltó, engesz-
telő természete ki van tagadva ebben a szövegben. 

Kell-e még több? A következő pontokban, egy 
lélekzetre, 4 hitigazságot tagad a „S. L." névleges kath. 
czikkirója: a feltámadást, a lélek külön, önálló életét, 
az utolsó ítéletet, az örök jutalmat vagy büntetést. 
Halljuk csak a „S. L." által „igen nagyrabecsült" név-
leges kath. czikkirónak lyukas okoskodását saját sza-
vaival : 

„De a halálból, a természet örök törvényénél 
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fogva, mely nem ismer kivételt, nincs feltámadás, nincs 
mennybemenetel, mely egy ra jongó nö kópzelődósének 
a legendája Hogy lelkünknek külön élete lehessen : 
képzelhetetlen, mert az egész lélek működése az agyvelő 
rendszerén alapszik ; igy nem várakozhatik az utolsó 
Ítéletre. Es én nem tudom elgondolni, miért válnék az 
emberiség erkölcseinek romlására az : ha felretévén az 
utolsó ítéletről szóló hittételt, mely szerint Isten Ítélkez-
nék a világ fölött, oda módos í t juk : hogy az emberre 
magára utal juk a felelősséget s azt mondjuk, hogy 
már itt a földön ugy boldogul, amint él. 

Gondolom ennyi elég lesz a — hittagadásból. Az 
a kérdés, hogy mi haszna van a „S. L . u -nak a hitta-
gadó czikk közléséből, különösen akkor, midőn annak 
„igen sok tételével nem ért egyet?" 

Hit tagadókkal barátkozni s a hi t tagadásnak pro-
pagandát csinálni hitvallásos lapnál — több mint 
izetlenség. = 

Nagyvárad, f Schlauch Lőrincz bibornok emlékezete. — 
Schlauch Lőrincz született Uj-Aradon, 1824. már-

czius 27-én. Középiskoláit Aradon és Szegeden, a 
theologiát pedig a budapesti egyetemen végezte. Iro-
dalmi dolgozataival már mint papnövendék feltűnést 
keltett . 1846-ban levéltáros lett Lonovich csanádi püs-
pök udvarában. Pappá szentelték 1847. április 3-án. 
Ugyanazon év julius havában Nagy-Szent-Miklóson 
nyert kápláni állomást, 1849-ben oraviczai, 1850-ben 
pécskai, később ismét nagy-szent-miklósi, végre pedig 
temesvári belvárosi káplán lett. A püspöki liczeumban 
ugyanakkor a dogmatika tanitásával bízták meg, a 
szentszéknél pedig a szegények ügyvédje lett. 1852-ben 
az egyházjog és egyháztörténelem tanárává és szent-
széki ülnökké nevezték ki. Eközben Schlauch tanul-
mányait és búvárkodásait nagy szorgalommal folytatta, 
ugy, hogy a folytonos megfeszített szellemi munka 
egészségét is megrendítet te ; ennek folytán meg is vált 
tanári állásától, s elsőbben marczyfalvai, 1863-ban 
pedig gyarmatai plébános és kerületi alesperes lett. 

; Ami szabad időt hivatalos elfoglaltsága engedett szá-
mára, azt lelkészi munkálkodása közben is a folytonos 
tanulásra és tudományos kutatásokra fordította ; külö-
nös előszeretettel jogbölcseleti, egyházjogi és művelő-
déstörténeti tanulmányokba mélyedt. Ez időre esnek a 
megyei közéletben való első nyilvános szereplései ; püs-
pökének, Bonnaznak, kedvencz papja és bizalmasa 
volt. 1867-ben megszerezte az egyházjogi doktori czi-
met. Az autonomiai mozgalmak megindulásánál egy-
házmegyéjének papsága két izben : 1868-ban és 1870-ben 
autonomiai képviselővé választotta. Ekkor tünt fe-
szélesebb körben s e szereplése után 1872-ben Csanád 
egyházmegyei kanonokká nevezték ki, egy évre rá 
1873-ban pedig szatmári püspökké lett. 1877-ben elnöke, 
1894-ben tiszteletbeli elnöke a Szent-László-Társulatnak 

* melynek közgyűléseit i rányt adó megnyitó beszédeivel 
valósággal nagy eseményekké tette. Ez időben már a 
magyar püspöki kar vezéralakjai közé tartozott . Az 
elhunyt főpap politikai pályája is kimagasló. A főren-
diház tárgyalásai folyamán nem volt fontosabb kérdés, 
amelynek megvitatásából, egy-egy nag^ tudományu és 

kiváló ékesszólásu beszéddel ki ne vet te volna a részét. A 
közoktatásügyi törvény,a zsidók és keresztények közti há-
zasságról szóló törvényjavaslat s az egyházpolitikai ujabb 
törvények tárgyalásai közben elévülhetetlen érdemeket 
szerzett. A kötelező polgári házassági javaslatról a 
király fölszólítására irott memoranduma, a küzdelmek-
nek mondhatni tengelyévé vált. 1880-ban valóságos 
belső titkos tanácsos, 1884-ben a vaskorona-rend I. 
osztályú lovagja lett. A budapesti m. kir. tudomány-
egyetem 1885-ben tiszteletbeli theologiai doktorává 
választotta. 1886-ban római gróf és pápai trónálló fő-
pap lett, 1887. április 8-án pedig nagyváradi püspökké 
nevezték ki. A bíboros kalapot 1893. julius 12-én kapta 
s mint ilyen első a nagyváradi püspökök sorában. 
Politikai és egyházi beszédjei négy hatalmas kötetben a 
könyvpiaczon is megjelentek. 

Schlauch Lőrincz, mint nagybirtokos főpap jóté-
kony és bőkezű volt. Szatmári püspök korában meg-
szerezte a hires Török-féle nagy-könyvtár t s ezt a szat-
mári egyházmegyének adományozta. Az ötvenéves 
jubi leuma alkalmából 200.000 korona alapítványt adott 
át a káptalannak iskolai czélokra s ezzel egyházmegyéje 
részére te t t alapítványa 400.000 koronára emelkedett. 
A debreczeni apáczazárda létesítésére 60.000 koronát 
adott. A papnöveldében u j kápolnát létesített. Püspö-
kiben gyönyörű templomot építtetett . A székesegyhá-
zat Szent László király tiszteletére 20.000 korona költ-
ségen gyönyörű ezüst herma ereklye tartóval ajándé-
kozta meg. Sajá t költségén készíttette a Szent-László-
téri u j Szent-László szobrot 24.000 koronáért . Az olaszii 
fiúiskolát kibővít tet te és u j tanítói állást szervezett. 
Megbővítette a velenczei irgalmas nővérek helyiségét 
is. A püspöki palota mellett szép parkot, a Schlauch-
parkot létesítette. A bárándi templomot több ezer 
forint költséggel kibővítette, a bánfalvai templom épí-
téséhez pedig 16.000 korona költséggel járult. Kondo-
roson és Magyar-Patakon lelkészi lakot építtetett, 
továbbá u j iskolákat és kántorlakokat Cséffán, Bucsán 
és Bélfenyéren. A debreczeni algimnáziumnak 300.000 
koronát ajánlott fel a kibővítésre. A szilágy somlyói 
gimnáziumban hatalmas tornacsarnokot építtetett s 
kormányzása alatt létesült három uj lelkészi állás. 
Debreczenben letelepítette a Mi-Asszonyunkról nevezett 
szegény iskolás nővéreket s a székesegyházban gyö-
nyörű u j főoltárt emelt s nagynevű elődeinek Szaniszló 
és Ipolyi püspököknek szobrot emeltetett. Sok volna 
felsorolni azt a sok jótékonyságot, amit váradi püspök-
sége alatt tet t . Az ö. v. f. n. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
é s 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— Uj tagok az Országos Pázniány-Egyesületbeu. 

Junius hó folyamán a „Katholikus í rók és Hírlapírók 
Országos Pázmány-Egyesülete" tagjainak sorába a 
következők lép tek : Alapitó-tagok gyanánt Foltin János 
egri prépost-kanonok és Kleiner Lajos kalocsai kano-
nok, — mint pártoló tagok :Domboczky Dezső, Makkay 
Lajos;-Neviczky János, Dálnoki Nagy Aladár Egerből ; 
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továbbá a következő esperesi kerületek, mint testüle-
tek: a felkai, jánosházai, csákvári, hajósi, szentlőrinczi, 
gödrei, sopron-szentmártoni, alpári, rohonczi, kisbol-
dogasszonyi, nezsideri, nagyszombatvidéki, dunaadonyi, 
kubini, kisvárdai, bajai, bácstopolyai, nagyszécsényi és 
komáromi. Összesen 2 alapító és 24 pártoló taggal gyara-
podott a Pázmány-Egyesület a lefolyt hóban. Nem lép-
tek be tagoknl, hanem 12—12 korona adománynyal 
támogatták az egyesületet az ujaradi és a radosnai 
esperesi kerület. A belépni szándékozók erről levelező-
lap utján is értesíthetik az egyesület elnökét, dr Mar-
ci a! its Ede egyetemi tanárt (Budapest, Kertész-utcza 
20. sz.) 

— A Katholikus Egyesületek Országos Szövet-
ségének tagjai közé léptek ujabban pártoló tagokul: 
Károlyi Imre gróf, a katholiczizmusért áldozni, lelké-
sedni tudó kiváló főúr 200 korona évi tagsági díjjal. 
Rendes tagul a szabadkai Páli szent Vincze-Egylet. 
Pártoló tagokul a szabadkai Szent Vincze-Egylet, 
Radnai Győző, nógrád-ludányi plébános, a nógrád-
ludányi és halászi-i keresztény fogyasztási szövetkezet, 
a Nógrád-ludányi Oltáregylet, a Nógrád-ludányi Rózsa-
füzér-társulat, Hemmen Ferencz prelátus-kanonok, Te-
mesvár, Balüs Antal dr kanonok, Győr, a váczi székes-
egyházi esperesi kerület. A Szövetségnek van eddig 
17 pártfogó, 209 rendes és 75 pártoló tagja. 

I R O D A L O M . 

= Mit hirdet a katholikus pap? Egyházi beszéd, 
melyet Hodács Ágost, csanád-egyházmegyei áldozópap 
első szentmiséje alkalmából 1902. julius 6-án a szeged-
felsővárosi római katholikus plébániai templomban tar-
tott dr Kiss János, egyetemi tanár." Az esztergom-
fömegyei hatóság engedelmével. Budapest, 1902. Stepha-
neum nyomása, nagy 8-r. 24 1. Kapható a szerzőnél 
Budapesten. 

Remek gondolatot, t. i. Isten gondolatát és — aka-
ratát, vagyis Istent mint a szeretetet fejtegeti a szó-
nok ebben a gyönyörű alkalmi beszédében. Terjesztése 
igazán kívánatos. Nagy a szeretet megfogyatkozása ; 
leírhatatlan a szeretet jótékony hatása. 

VEGYESEK. 
— Rómából jöt t értesülésünk szerint a sorrentói 

érsek, több délolaszországi püspök aláírásával, kérelmet 
intézett a szentatyához a b. Szűz mennybevitelének 
definicziója iránt. 

— Francziaországban a szabadkőművesség egé-
szen a közoktatás ügyére vetette magát, jól tudva, 
hogy ha itt győz, biztosan győzött s győzelme alapos 
és tartós. A szabadkőműves „ligue de l'enseignement", 
mely már évek óta működik, körülbelül 220 o. képvi-
selőből álló közoktatásügyi csoportot alakított, a mely-
nek feje a fő fő szabadkőműves Brisson. Ez a csoport 
akar uralkodni közoktatásügyi kérdésekben a franczia 
parlament felett. J a j a keresztény vallásnak ! Sión őrei 
az iskolára, az oktatásra nálunk is vigyázzatok ! 

— Bitka, mondhatni páratlan primicia volt az, 
mely szent Péter és szent Pál napján folyt le Ebeden, 
Esztergommegyében. Egy anya egyszerre két ikerfiát 
látta az Ur oltáránál, az egyiket a templomban, a 
másikat lombsátorban első miséjét tartani. Az ikertest-
vér papok Miskovicz András és János esztergomfőme-
gyei áldozárok. 

— A kik a Hoensbroech-féle pápistaellenes ka-
pálódzás iránt érdeklődnek, azokat figyelmeztetjük, 

hogy Pilatus (mely név alatt egy protestáns tudós rej-
lik) leveleit „über und an den Grafen Paul von Hoens-
broech" czimmel folytatja az Augsb. Postz.-ban. Jó 
ezt tudni, mert a szellemi csaták Magyarország számára 
Németországban dőlnek el, a mióta a protestantizmus 
a magyar szellemre a német szellem bilincseit rárakta. 

— Az egri főm egyében Samassa József dr érsek 
ur e tavaszon megbérmált: Makiáron 871, Kerecsenden 
647, Kompolton és Tófalun együtt 862, Kápolnán 5v0, 
Kálban 1092, Aldebrőn 495, Feldebrőn 599, Verpeléten 
1034, Kisnána-Vécsen 943, összesen 7133 hivőt. 

— Papnövendékek felvétele. Az esztergomi főme-
gyében bőven volt jelentkező s felvétetett 45. Az egri 
főmegyében pályázott 41, felvétetett 27. A székesfejér-
vári egyházmegyében pályázott 7, felvétetett 4. Az 
erdélyi egyházmegyében jelentkezett 29, felvétetett 17. 
A vácziban jelentkezett 40, felvétetett 18. A kassaiban 
jelentkezett 28, felvétetett 18. A pécsiben jelentkezett 
42, felvétetett 16. A veszprémiben jelentkezett 22, fel-
vétetett 18. 

— Változások a szent Benedek-rendben. Ft . 
Fehér Ipoly pannonhalmi főapát ur ő méltga kiadta már 
a rendtagok elhelyezésére vonatkozólag rendeletét, 
melynek értelmében Panonhalmára megy központi 
számvevőnek Tóth Imre, tanárnak Bezner Tibold, Cser-
nálc Szaniszló, Győrbe tanárnak dr Kemény Kolumbán, 
Gödör Kapisztrán, Moser Barnabás, könyvtáros dr 
Németh Ambrus. Esztergomba tanárnak Ter/andai Emil, 
Molnár Ervin, László Dániel. Sopronba tanárnak Mesz-
lényi Lambert. Kőszegre tanárnak Matyasovszky Ká-
szon. Komáromba tanárnak Bausz Theodorik, SUngl 
Nepomuk. Láziba plébánosnak Csikász Villibáld. 
Nyalkára plébánosnak Bécséi Farkas. Bakonybélbe nyu-
galomba : Hofbauer Konstantin, Boss Mór. Tihanyba 
hitelemzőnek és ünnepi szónoknak. Székely Damáz, Buda-
pestre prefektusnak Boros Alán. 

— Egyházi kitüntetések. XIII . Leo pápa ő szent-
sége a győri megyés püspök ur felterjesztésére Bertha 
János dr nagyprépostot pápai prelátussá, Soós Viktor 
papnevelői viczerektort pedig t. kamarássá nevezte ki. 
Őszinte szívből gratulálunk a kitüntetett férfiaknak. 
Bertha János nagyprépost áldozatkészsége a tanügy 
emelése körül (közel 400.000 koronát költött a kőhalmi 
leánynevelő-intézetre) köztudomásu dolog s azért ki-
tüntetése által az egyházmegye papságának hő óhaja 
teljesült. Ad multos annos ! (D. H.) 

t Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: Ráczkevei Gozony János cs. és kir. ny. 
tábornok és Tengery Imréné szül. Gozony Amália mint 
az elhunyt testvérei ; ráczkevei Gozony Jánosné szül. 
Pencz Janka, Tengery Imre és özv. Gozony Istvánné 
szül. Paczona Anna mint sógornői és sógora fájdalom-
tól megtört szívvel jelentik az összes rokonság nevé-
ben is, hogy forrón szeretett testvérük, sógoruk, illetve 
rokonuk Gozony Gyula a kánai másként kávai apátság 
czimzetes apátja, zsámbéki plébános, a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa folyó évi julius hó 11-én este 
3 /„ l l órakor, hosszas szenvedés és a haldoklók szent-
ségeinek ájtatos felvétele után, életének 58-ik, áldozár-
ságának 36-ik évében az Urban jobblétre szenderült. 
A drága halott hült teteme folyó hó 17-én délelőtt 10 
órakor tartandó gyászmise után fog a róm. kath. egy-
ház szertartása szerint beszenteltetni és a zsámbéki sír-
kertben örök nyugalomra helyeztetni. Zsámbék, 1902. 
évi julius hó J5-én. Az örök világosság fényesked-
jék neki ! 

Kcs^ A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla, baccalaureus, káplán. ^stM 
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6 20 sz. v. 
'6 25 
6 50 gy-v- i 
6 50 sz. V. . 

7 15 gy-v-1 
7 30 » 
7 30 
7 35 SZ. V . 
7 40 
7 50 
8 00 gy-v- í 
8 10 SZ. V. 
8 15 
8 30 
8 50 gy-v. 
8 50 SZ. V. 

>9,00 51 
9 15 
9 35 I • ! 

D é l e l ő t t 
(Hova ?) 

Triest, Nkanizsa 
Hatvan 
Gy.-fchén., Ifszeben 

Kolozsvár., Stanislau 
Bécs, Grácz 
Kassa, Munkács 
Ruttka, Berlin 
Fehring, Grácz 
Kassa, Csorba 
Belgrád, Brod, 
Gödöllő 
Zágráb. Fiume, Torino, Róma 
Arad, Brassó 
Zágráb, Fiume, Pc'cs 
Kolozsv.,Brassó 
Bécs, Graz 
Munkács, M.-Sziget 
Bicske 
M.-Szige', Stanislau 
Ruttka, Berlin 

D é 1 ti t á n 

12 00 
112 10 
12 25 
12 35! 

1 30 
2 00 32 15 
2 15 
2 20 
2 25' 
2 35 
2 40' 

| t . s z . s z . 
SZ. V. 

gy-v-

5Ï 
SZ. V . 

T 
gy- v. 

2 40; s z . v. 
'2 45 „ 
3 00 g y . v . 

í 
3 20 v.-v. 
3 30 g y . v. 
3 35 s z . v. 
4 30; „ 
5 20" „ 
5 45'| „ 
6 25] „ 
7 , 0 5 , i » 

a -
i O0\ „ 
? io: „ 
8 30 ! -
9 15 g y . v. 1 
9 20 s z . v. 
9 40 „ 
9,50 s z . v. 

10 00 „ 
1020 „ 
10 40 „ 
10 40. g v . v 

211 10 v.-v. 

Ki s-K őrös 
Nagy-Kát a 
Bicske 
Hatvan 
Gödöllő 
Kolozsv., Debr. 
Arad, Bukarest3 

Bécs, Páris, London 
Szolnok 
Bicske 
Kassa, Lemberg 
Brúd, Belgrád, Konstan-

tinápolj 
Hatvan 
Gödöllő 
Zágráb. Fiume, Róna, 

Torino 
Adony-Szabolcs, Paks 
Ruttka, Berlin 
Szabadka 
Győr 
Ruttka, Berlin 
Kolozsvár, Brassó 
Hatvan 
M.-Sziget, Stanislau 
Bicske 
Nkanizsa, Triest 
Kassa. Csorba 
ZágráS, Fiume, 
Kolozsvár, Bukarest, 

Stanislau 
Pécs, Brod 
Mis'colcz, Lemberg, Kassa 
Fehring, Graz 
Arad, Brassó 
Belgrád. Fíiék, Brod 
Bécs, Sopron 
Kassa, Csorba 
Ruttka. Miskolci 

1 Ünnep- és vasárnapokon május 
15-től bezárólag szeptember 
15-ig közlekedik. 

2 Junius 15-től bezárólag szept. 
15-ig közlekedik. 

3 Május havában csak Tövisig 
közlekedik. 

A nyugoti pályaudvarról 
£ cS fi 

ü !l « ii 
D é l e l ő t t 

(Hova ?) 

*5 00 kel. ost 
expr.v. 

5 50 
6 00 
6 35 
6 45 
6 55 
7 05 
7 20, 
800 
815 
8 30 

28'45' 
9 05 
9 25: 

311'35 

SZ. V. 

gy- v. 

Bécs. Berlin1, Pári<, 
Ostende. London 
Palota-Uipest 
Ersekújvár 
Czegléd, Szolnok 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Lajos-Mizse 
Zsolna, Berlin 
Bécs 
Temesí., Orma. Bázlás 
Temesv., Báziás 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Bécs, Berlin 
Nagy-Maro s 

D é l u t á n 
12 05 
1215' 
12 25 
1250 

1 15 
145 

2 2 05 
2 15 
2 20 
2 30 
2-35 
2 40 
2 4 5 
2 55 

3 3 20' 
4 15 
4 25 
430 
5 15 

3 5 30 
6 00 
6 15 
6 20 
6 40 
6 50 
7 25 
7 40 

4 7 50 
3 8 00 
9 25 

10 00 
10 10 
10 20 

310 25 
10 40 

••11 20 
e i l 30 

gy- v. 
s z . V. 

gy- v. 
s z . V. 

gy- v. 
sz. V. 

gy-
sz. V. 

V. V. 
s z . V. 

gy-
I s z . V. 

kel. e. 
v. k.o. 

e. v. 

Czegléd, Szolnok 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Dorog 
Palota-Újpest 
Bécs, Páris 
Pilis-Csaba 
P.-Nána. Léva 
Palota-Újpest 
Bfuk., Verciorova, Báziás 
Érsekújvár 
Esztergom 
Czegléd 
Lajos-Mizse 
Palota-Újpest 
Palota-Újpest 
Nagv-Maros 
Szeged 
Bécs 
Vácz 
Palota-Újpest 
Zsolna, Berlin 
Párkány-Nána 
Esztergom 
Verciorova, Buk., Bázi.is 
Lajosmizse 
Palota-Uipest 
Vácz, N.-Maros 4 

Vácz 
Palota-Újpest 
Bécs 
Szeged, Báziás,Verciorova 
K. -K-Félenháza 
Palota-Újpest 
Zsolna, Berlin 
Belgrád, Konstantinápoly 
Bukarest, Konstantináp. 

1 Berlinbe csak minden szerdán. 
2 Ünnep- és vasárnapokon május 

15-től közlek. 
3 Ünnep- és vasárnapokon május 

15-től bezárólag szeptember 
15-ig közlekedik. 

4 Máj. havában csakVáczigközlek, 
5 Minden kedd, csütört. és vasár-

napokon közlekedik. 
6 Minden szerdán és szombaton 

közlekedik. 

A keleti pályaudvarra 

fi fi => 2 
D é l e l ő t t 

(Honnan '?) 

5100 t.sz.sz. 
5|20j v.v. 
5 451 sz.v. 
6 10,; „ 
6 15 t sz.sz. 
6.35 
6 40 „ 

16,55 gy. v 
7 05 ; sz. v. 
7,10 „ 
7 25 
7 30 
7 50 
7 50 
8 10 
8 15 
8 30 
8 45 
9 05 
9 15 
9 45 

10 05 
10 20 

gy-v. 
v. v. 
SZ. V. 

gy- v 
S z . V. 

Arad 
Berlin, Ruttka 
Stanislau, M -Szigot 
Brassó, Arad 
Bicske, Sárbogárd 
Lemberg, Kassa, Miskolcz 
Bécs, Sopron 
Csorba, Kassa 
Belgrád, Brod 
Brassó, Kolozsv. 
Graz, Fehring 
Hatvan 
Bukarest, Brassó 
Paks,Adonyszab. 
Fiume, ZágráS, Pécs 
Csorba, Kassa 
Torino.Róma.Finme.Zágr. 
Hatvan 
Győr 
Szolnok 
Ruttka, 
Szabadka 
N-Kanizsa,Tries£ 

D é l u t á n 

12 15 
12 35 
ljOöj 

3L10 
1 30 
l!30 
1 50 
1'50 
3 10 
4 2 5 
5 35 
6 20 
6 20 
6 40 
7!00 
7|15| 
7,20 

2 7t50 
8 00 
8 10, 

2 8 20 
8 30 
8 50 
8 50 
9 05 
9(15 
9 25 
9 35 i i 
9 45 
9 55 

10 30 
10 40 I 

gy-

gy-v-
SZ. V. 

gy-v. 

SZ. V. 

gy-v-

Gödöllő 
Berlin, Ruttka 
Konstantinápoly, Belgrád 

Bród 
Bukarest,3 Arad 
Gyékényes, Pécs 
Lemberg, Kassa 
London, Páris, Bécs 
Kolozsvár, Dtb:eczen 
Hatvan 
Bicske 
Gödöllő 
Győr 
Brassó,Kolozsvár 
Belgrád, Bród 
Berlin. Ruttka, Szerencs 
Bécs, Graz 
Brassó, Arad 
Gödöllő 
Fiume, Zágr.Pécs 
Stanislau,M.Szig 
Bicske 
Munkács. M.-Sziget 
Csorba, Kassa 
Bicske, K.-Kőrös 
Torino.Róma, Fiume, Zágr. 
Berlin, Ruttka 
Bécs, Graz 
N.-Sze'ien, Gyulafehérv. 

Kolozsvár, Stanislau 
Graz, Fehring 
Munkács, Kassa 
Nagy-Káta 
Hatvan 

A nyngoti pályaudvarra 

D é l e l ő t t 
(Honnan ?) 

1 Junius 15-től bezárólag szept. 
15-ig közlekedik. 

2 Ünnep- és vasárnapokon május 
15-től bezárólag szeptember 
15-ig közlekedik. 

3 Május havában csak Tövistől 
közlekedik. 

112 50 k.o.e. v. 
4,40 sz.v. 
535 „ 
6151 „ 
«25 „ 
6 35; j „ 
7 05 tv.sz.sz 
7 15 sz. v. 

7,25! „ 
7j35 „ 
7|45j „ 
7:50 

2 8' 10 
8,25 
8,35 
845; 
9,40 gy. v. 

10 10 sz. v. 
10 551 „ 
11 05; „ 

V. V. 
SZ. V. 

Konstantináp.. Bukarest 
Palota-Uipest 
Palota-Újpest r 
Szolnok, Czegléd 
Berlin, Zsolna 
Palota-Újpest 
Berlin, Zsolna 
Bukarest,Yercio. 

Báziás 
Dorog 
Palota-Újpest 
Bécs 
Lajos-Mizse 
Nagy-Maros 
K-K.-Félegyháza 
Esztergom 
Párkány-Nána 
Berlin, Zsolna 
Palota-Újpest 
Szeged 
Érsekújvár 

D é l u t á n 
12 551 sz.v. 31Î1 o „ 

125 gy. v. 

1 50 
2 00 
3 05 
3 15 
3 55 

3 4 05 
4 15 
4 35 
5!40 

4 5 45 
5 55 
6 50 
7,00 gy.v. 
V (10 i sz. v. 
7 40 ; gy. v. 
8 20 j sz.v. 

38 30 , 
8 45; „ 
9,05'gy.v. 

4 9,15' sz.v. 
9,45 gy.v. II 
9 55 sz. v. I 

10 05 „ 
1015 „ 
10 30 „ 

310 45 „ 511 00 kel. ost 
exp.v. 

11 10 v. v. 
611 20 k. e. v. 

11 30 sz. v. : 
311 40 „ 

Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Bukarest, Verciorova 

Báziás 
Páris, Bécs 
Palota-Újpest 
Palota-Újpest 
Lajosmizse 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Bécs, Berlin 
Palota-Uipest 
Bécs 
Temesvár,Báziás 
Orsova. Báziií. Temesv. 
Palota-Újpest 
Vácz . 
Párkány-Nána 
Bécs 
Pilis-Csaba 
Berlin, Zsolna 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Vácz 
London,Ostende 
Páris, Berlin, 5 Béc* 
Lajosmizse 
Konstantinápoly, Belgrád 
Érsekújvár 
Palota-Újpest 

1 Érkezik minden hétfőn és csü-
törtök. 

2 Junius 1-től közlekedik. 
3 Ünnep- és vasárnapokon május 

15-től bezárólag szeptember 
15-ig közlekedik. 

4 Ünnep- és vasárnapokon május 
15-től közlekedik. 

5 Berlinből csak minden kedden. 
6 Érkezik minden kedd, csütör-

tök és szombaton. 

A vonatok indulása Budapest-Józsefvárosról. 
6 50 sz. v. Péczel 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdő kitérőről. 
6 14 sz. v. Esztergrom 12 30 

21 55 
2 29 
630 

Dorog 
Pilis-Csaba 
Esztergom 
Esztergom 

A vonatok érkezése Budapest-Józsefvárosra. 
sz. v. Péczel 6 00 

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdő kitérőbe. 
sz. v. Esztergom 

„ Pilis-Csaba 
„ Esztergom 

7,17 sz. v. II Dorog 
8 45 „ Esztergom 

4 43 
9 25 

10 15 

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

Budapest, Í902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (TV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza lé. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
küldemeny czimzendö. 

iiilMHRiimiiHHiiitftniHifftiinmii.» 
Előfizethetni 

minden 
kir. postahivatalnál : 

Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók ia, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, julius 19. 6. 

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

SZ. II. Félév. 1902. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Fölhívás kateketikai értekezletre. — A Rituale-kérdés Magyarországon. — Schlauch Lörincz 
bibornok végrendelete. — Föl a zászlót ! — Egyházi Tudósítás : Gr y ő r : Dr Mohi Antal lelki életéről. — B é c s : Primiczia a Páz-
maneumban. — L o n d o n : Változás Angolország közoktatásában a nevelés vallásos jellegének javára. — P á r i s : A franczia nők 

hazafias szövetsége. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Szakfelügyelet, papi felügyelet. — Irodalom. — Vegyesek. 

O R E M V S P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

Fö lh ívás k a t e k e t i k a i értekezletre. 
Az 1902. január 8-dikán tartot t püspöki tanács-

kozmányon kapott megbizáshoz képest feladatomnak 
tekintvén a hazai katekizmus-kérdés lehetőleg meg-
nyugtató megoldásának előkészitését, ezennel íelhivom 
az érdekelt egyházi férfiakat, akik a vallástanitással 
elméletileg vagy gyakorlatilag foglalkoznak, illetőleg 
foglalkoztak, hogy a f. é. augusztus 24-dikén délelőtt 9 
órakor Budapesten a központi papnevelő-intézet díszter-
mében (IY. ker. Papnevelde-utcza) tartandó kateketikai 
értekezletre megjelenni szíveskedjenek. Az értekezleten 
egy vagjr több erre kiválasztandó előadó fejtegetései-
ből és javaslataiból kiindulva, a következő kérdések 
fognak megvitatásra kerülni : a) hányféle Katekizmus-
kiadás kívánatos a különböző iskolák különböző fokú 
•osztályai részére ; b) megtartandók-e a Deharbe-féle 
Katekizmusok; c) ha Deharbe megmarad, milyen eljá-
rással módosíttassék ; d) mily intézkedések kívánatosak 
a többi vallástani könyv tekintetében és általában a 
vallástanítás ügyében. 

Szívesen fogom venni, ha a ft . papság mindazon 
tagjai, akik a vallástanítás terén bővebb tapasztalato-
kat szereztek, vagy behatóbb tanulmányokat tettek, az 
említett kérdésekre vonatkozó véleményöket és általá-
nos vagy részletes javaslataikat f. é. augusztus 10-di-
kéig nekem Bakóczára (Branyam.) Írásban megküldik. 

Gyulafehérvár, 1902. julius 2-odikán. 
Majláth Gusztáv Károly gróf, s. k. 

erdélyi püspök. 

A Rituale-kérdés Magyarországon. 
Irta : Dr Bajner Lajos. 

XI. 

Az e lőadot tak u t á n csak kevés mondan i 
valóm van. 

Lá t tuk , hogy h a z á n k b a n a keresz ténység 
behoza ta la ó ta egész Telegdi Agendar íusa 
megjelenéseig vá l toza t lanul egy és ugyanazon 
r i tuálé volt haszná la tban , melynek t a r t a l m a 
közvet len vagy közvetve Rómábó l származik, 
és a kathol ikus egyház hamis í ta t lan szertar-
tása i t fogla l ja m a g á b a n . Az időközben kelet-
kező u j r í tusokra nézve, minők a fe l támadási , 
urnapi, a l i taniae majores és minores szertar-
tásai, bizonyos Ordoka t adop tá l t ak egyházaink, 
melyeknek eredete nem mindig derí thető ki, 
de ké tsége t k izárólag m á r a t r ident i zs inat 
előtt megvol tak, és ha idő fo ly tán az égyes 
r í tusok vál tozáson estek keresztül , ezen válto-
zás nem a hi tú j í tás szellemében tör tént , h a n e m 
a li turgiái felfogás t i sz tulásának, a kathol ikus 
érzés erősbülésének az eredménye. 

V. P á l az ő r i tuá lé já t nem ir ta elő köte-
lezőleg az egész egyház számára, mint annak 
idején Y. P ius a misekönyvet és Breviár iumot 
VIIL Kelemen a Caeremoniale t és Pont i f ica-
l e t : nem szün te t t e m e g és érvényöktől nem 
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fosztotta meg az egyes egyházak törvényes 
rituáléit, hanem törvényhozási actiója csupán 
oda irányult, hogy az általa jóváhagyot t Rituale 
Romanumban egy minta-ritualét állitson fel a 
egyházban, melynek használata mindazon egy-
házakra egész terjedelmében kötelező, melyek 
rendes, törvényes ritualéval nem birtak a töb-
bire nézve pedig csak dogmatikus részében, 
melyhez az egyház fejének azon óhaja járul t , 
hogy a többire nézve az egyházak főpásztorai 
iparkodjanak saját egyházmegyei r i tualéjokat 
hozzá idomítani. 

Ezen óhajnak iparkodtak az alpeseken 
innen fekvő egyházak püspökei megfelelni és 
mindegyik saját egyházmegyéje szokásaihoz, 
hivei jól felfogott szellemi igényeinek megfe-
lelőleg iparkodott a rituale-reformot végrehaj-
tani. így j á r t el Pázmány is és valóban ezen 
nagy problémát a mily bölcseséggel, az apos-
toli szék iránt való hűséggel, ép oly szeren-
csésen oldotta meg a magyarországi viszonyok 
és a magyar liivek lelki szükségletei szem-
pontjából. Azt a mozgalmat, mely Pázmány 
ritual éj a hát térbe szorításával uj rituálé refor-
mot kiván létesíteni, s a magyarországi jog-
fejlődés akár nem ismerése, akáu kicsinylésével 
tüntet , egészségesnek el nem ismerhetem. 

Én ugy fogom fel a dolgot, hogy nekünk 
magyarországi katholikusoknak Rituale-hábo-
ruságra épenséggel nincsen szükségünk, mely 
egymás közt megoszsza a papságot, ellenke-
zésbe hozza a népet lelkipásztoraikkal, a gya-
korlatot egy esetleg nyerendő u j ritualéval. 
Vannak nekünk elég más bajaink. Küzdeni 
kell az állami omnipotentiának az egyházi 
szabadság elnyomására irányuló törekvései, a 
protestant izmusnak minden téren való praedo-
minálása, a szabadkőművesség és zsidóság 
erőszakosságai s a közszellemet megmételyező 
iránya, a felekezetlenség mételye, a napi sajtó 
kinövései, az egyre terjedő s a nép minden 
rétegét egyaránt veszélyeztető erkölcstelenség 
ellen. Ezek mind ol}T feladatok, melyeket nem 
az erők megosztásával és egymás ellen való 
irányításával, hanem egyetértéssel, összetartás-
sal, a hitélet felvirágoztatásával leszünk csak 
képesek megoldani. 

Higyjék el nekem kedves paptársaim a 
hitélet felvirágoztatása nem attól függ, hogy 
a passiót nagypénteken ne énekeljék magya-
rul, sem attól, hogy a communio u tán a pap 

puszta kézzel és ne a szentséggel adja az 
áldást, vagy körmeneteink alkalmával a min-
den szentek l i tániában a magyar szenteket ne 
hívjuk segítségül vagy az isteni szolgálatokon 
a népének elfojtásával a Gregorianumot juttas-
suk érvényre. 

Csak magamról szólok, de én mindig hit-
beli megerősödést, lélekben megújhodást, a 
vallásos érzület felfrissülését éreztem magam-
ban, valahányszor a falusi nép egyszerű, de 
szivből fakadó áj tatosságain részt vettem. 
Látni kell azt a mély megilletődést, melylyel 
a nép az Ur koporsó látogatásakor az Ur 
Jézus keserves kínszenvedéséről és haláláról 
megemlékezik; fajdalmaiban, megalázta tásában 
részt vesz ; és azután azt a kitörő lelki örö-
möt, midőn a fe l támadás szertar tásának szivre-
liató ünnepsége alat t ezer torokból visszhang-
zik az ének ; „Fel támadt Krisztus e napon, 
Alleluja. Hála légyen az Istennek. Alleluja." 
Lehet, hogy csak subjectiv felfogásomnak adok 
kifejezést, hanem én mindig ug}T éreztem, 
hogy a Krisztus istenségébe való hit soha és 
semmi alkalommal oly közvetlenséggel nem 
érinti az emberek sziveit, s annak megvallása 
soha oly elementáris erővel nem nyilatkozik 
meg, mint a feltámadási és urnapi körmenetek 
alkalmával. A nép nem pasziv szemlélője az 
előtte lefolyó szertartásoknak, hanem ő maga, 
apraja nagyja, részes azok elvégzésében — 
felvonulásával, énekével, utczáik és házaik 
diszitésével. Már egy héttel űrnapja előtt 
egyébről sem tanakodnak, mint a „gunyhók" 
felállításáról. A mi szép, értekes holmi van a 
faluban, selyemkendő, szőnyeg, kép, virág, 
koszorúk, mindazt vetekedve hordják össze, 
hogy méltókép földíszíthessék azt a helyet, 
hol pár perezre bár s a szentség fátyola alatt 
fog megpihenni Az, ki előttük a világon a leg-
k e d v e s e b b é i miután utolsó csepp vérét odaadta 
volna a keresztfán a világ váltságáért, a ke-
nyér és bor szine ala t t a világ végezetéig azok 
közt kivánt maradni, kiket midőn szeretne, 
mindhalálig szereté őket ; kitől földi boldogsá-
gukat , leikök üdvösségét tántorí that lan biza-
lommal várják 

A buzaszentelési szertartás az isteni Gond-
viselésbe vetet t mennyi bizalmat tár fel, mennyi 
lelki megnyugvást csepegtet a szegény föld-
mives szivébe, ki munkájának minden gyü-
mölcsét a mennyei Atyától várja, kitől jön az 
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áldás, ki ad alkalmas időben esőt és napfényt, 
ki az anyaföldbe re j te t t magnak ad növeke-
dést, a vetéseket megőrzi a fagytól, sáskától, 
légtől, aszálytól, rovaroktól, ki fejleszti, érleli 
a kalászt, a szőlőgerezdet és az anyaföldben 
a gumót. A mi ezen hit csökkenését, az isteni 
Gondviselésbe vete t t gyermeki bizalom meg-
fogyatkozását a hitbeli meggyőződés közvetlen-
ségét, erejét, megnyilatkozását gyöngíthetné, 
vagy elhomályosíthatná, az nem jöhet Istentől, 
az nem származhatik a katholikus egyház jól 
megér te t t akaratából . 

Pázmány r i taalé ja közel háromszáz éven 
át növelte a magyar katholikus népben ezt a 
hitet az isteni Gondviselésbe, fej lesztette a 
hitéletet, á j ta tos j ámborságot ; az abban fog-
lalt szent szertartások oly szorosan összefor-
rot tak a nép életével, hogy én azoknak meg-
bolygatásától semmi jó t sem várok. Becsüljük 
meg ezen nagy kincset, értsük meg azt a nagy 
szellemet, mely abban megnyilatkozik, és ipar-
kodjunk avval az apostoli buzgósággal, mely 
Pázmány elvitázhatlan kiválósága volt, annak 
megvalósításán a hivek lelki üdvére fáradozni, 
ha a jó Isten egy századrésznyi eredménynyel 
fogja ju ta lmazni munkásságunkat Pázmányé-
hoz képest, bízvást nyugalomra ha j tha t juk 
fejünket avval a tudat ta l , hogy kötelességünket 
jól és hiven teljesítettük. 

Schlauch Lőrincz bibornok végrendelete. 
Az Ur Jézus szent nevében ! Az Atyának és Fiúnak 

és Szentlélek Úristen szent nevében irom e sorokat, 
melyekbe utolsó akaratom foglalom, kérvén az illető-
ket, hogy minden részeiben hiven teljesítsék. Mindenek 
előtt kijelentem, hogy mint keresztény katholikus 
anyaszentegyházamnak hű fia kívánok meghalni s 
kérem a legnagyobb alázattal s odaadással jó Istene-
met, hogy irgalmazzon szegény lelkemnek s nem tekintve 
számos mulasztásomat, sok bűneimet, fogadja bánó 
lelkemet atyai kebelébe, és bár érdemetlenül, adja 
nekem a mennyei boldogságot. Jézus Krisztust Iste-
nemnek vallom s utolsó leheletemig e hitben kívá-
nok maradni, várván az ő véghetetlen becsű érdemei 
által megigazolásomat s a mennyei boldogságot. A 
Boldogságos Szűz Máriának teljes életemben hű tisz-
telője voltam s kérem, hogy a túlvilágon is jó anyám 
maradjon, valamint az életben is, ugy vagyok meg-
győződve, az 0 hathatós közbenjárásának köszönöm 
mindazt, a mit az Istentől nyertem. A római Szent-
székhez állhatatosan ragaszkodtam és ragaszkodom s e 
hűségben halálomig megmaradni kívánok. Mindazok-
nak a kik velem jót tettek, vagy nehéz hivatásomban 
segédkezet nyújtottak, szivből jövő köszönetet mondok 

s ha valakit megbántottam, bocsánatot kérek, valamint 
szivből megbocsátok azoknak, kik engem megsértettek, 
vagy megbántottak. — Halálom konstatálása után 
kívánom, hogy testem fölbontassék és bebalzsamoztas-
sék, — ha lehet a régi szokás szerint, — hogy igy is 
biztosítva legyek a tetszhalál borzasztó következményei 
alól. Testem vitessék át Temesvárra s ott az áltálán e 
czélra épített belvárosi temetői kápolnába atyám mellé 
helyeztessék örök nyugalomra. A költség hagyatékom-
ból fedeztessék. Bár különösnek is látszik lenni, mégis 
kérem, hogy a holttestemet rejtő koporsó kettős legyen 
s a nagy terembe virágok közt — melyeket oly any-
nyira szerettem — helyeztessék ravatalra ; sem a kapu 
alja, sem a lépcsőház, sem a terem fekete posztóval be ne 
vonassék, mint egyáltalában a fekete szint — kivéve az 
egyházi ruhákat — szeretném mellőztetni mindenütt, a 
hol az egyházi rendszabályok nem parancsolják. — 
Temetésem napján Nagyváradon egyezer korona, szin-
tén Temesvárt is egyezer korona osztassék ki a szegé-
nyek közt. 

II. Szegény bűnös lelkemet a jó Istennek ajánl-
ván, annak boldog örökéletéért a következő alapítvá-
nyokat teszem : a) a nagyváradi székesegyházban mon-
dandó évenkint egy énekes ravatalos misére 2200, 
mondd kétezerkétszáz koronát ; b) ugyanily czélra 
ugyanily összeget hagyományozok a temesvári székes-
egyházban mondandó egy énekes ravatalos misére ; c) 
a temesvári belvárosi sirkerti kápolnában május, junius, 
julius, augusztus, szeptember s október hónapokban 
mondandó hat csendes misére 1980 koronát, mely 
összegből fordíttassék az alapítványra 1800 korona, a 
180 koronából fizettessék ki a kincstári illeték. Az 
alapítvány kamatai a következőképpen osztassanak meg : 
egy-egy csendes miséért a miséző papnak jusson 4 
korona, azaz négy korona, bérkocsiért 4, azaz négy 
korona, a ministrálónak 2, azaz két korona a templomi 
ruhák használatáért 2, azaz két korona. 

III. Minden, a nagyváradi rezidencziában található 
és jogos tulajdonomat képező berendezést és bútorza-
tot a püspöki rezidencziára hagyom. Mindent a magam 
pénzén szereztem és kívánón, hogy ez utódaimnak 
leltárilag maradjon és fölkérem a Méltóságos káptalant, 
hogy minden lehetőt elkövessen, hogy a rezidencziában 
nyilvános árverés ne tartassék és ha némely tárgyakra 
nézve az eladás szüksége fennforogna, hogy ez magán-
úton történjék. Ezen pontra nézve még a következő-
ket rendelem: a) Ruháim és fehérneműim adassanak 
át e végrendeletben alább megnevezendő öröklő roko-
naimnak, kik ezeket maguk közt föloszthatják vagy 
elajándékozhatják ; b) a földszinti baloldali szobákban 
levő bútorok, ezüst gyertyatartók és tiszta ezüst evő-
eszközök, valamint tizennyolcz személyre szóló üveg-
és porczellán-készlet és ennek megfelelő teritékek, 
asztalkendők stb., melyeket már életemben rokonaim-
nak ajándékoztam s igy jogos tulajdonukat képezik, 
érintetlenül nekik maradjon: c) nagyobb képeim, úgy-
mint Hunyadi János Thán Mórtól, a Felebaráti szere-
tet Kovács Mihálytól, Krisztus mint tizenkét éves a 
zsidó írástudók közt, legyenek a nagyváradi muzeum 

6* 
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tulajdona, azonban miután a muzeumban megfelelő 
hely nincsen, utódaim — ha ugy kivánják — a rezi-
•dencziában tar that ják; d) arczképem, Benczúrtól festve, 
legyen a rezidenczia tulajdona, valamint az ő császári 
és apostoli király ő felsége által nekem ajándékozott 
arczképe is ; e) többi képekből válogathassanak kor 
szerint Schlauch Pál, Schlauch Eleonóra, Schlauch Nándor? 
Schlauch Jozefin, egy-egyet emlékül ; f) családi képek 
adassanak a rokonoknak ; g) kardinális-gyürüm örök 
emlékül tétessék a káptalani levéltárba. A kék zomán-
<ízu pontifikáló-kereszt maradjon utódaimnak. A többi 
gyűrűk és lánczok közt, melyek Nagyváradon találtat-
nak, válaszsza ki magának Fetser Antal kanonok, kit 
mindig becsültem és szerettem, a legszebbet és legér-
tékesebbet. A többi Nagyváradon levő gyűrűim és 
lánczomat oszszák föl maguk közt : Szemethy Géza, 
Mayer Antal, Nyári Ignácz udvari papjaim. Tiszta gyé-
mántgyűrűm legyen Schlauch Nándor öcsémé, valamint 
neki ajándékozom aranyütő zsebórámat ; h) Budapesten 
ne keressen senki semmit, mert az ott levő ingó- és 
ingatlanokat már életemben ajándékoztam rokonaimnak, 
a kiknél laktam. Pénzem tehát, vagy más vagyonom 
Budapesten nincsen ; i) nagyváradi zongorámat a nagy-
váradi katholikus körnek adom. 

IV. Tőkéim és készpénzem nincsenek. Minden 
jövedelmemet részint szeretett egyházmegyémnek, 
részint szegény rokonaimnak szükségleteire fordítottam. 
Hátrahagyott tulajdonaimat legföljebb a püspökségi 
gazdasági készletekben vagy csekély fönnmaradt pén-
zemben fogja képezni és ezeknek harmadrészéről 
következőképp kivánok intézkedni : a) Dernyei Ferencz-
nek, uradalmi tisztnek és házamnak annyi éven át 
becsületes vezetéjének, szeretetteljes köszönetem nyil-
vánítása mellett hagyok 10.000, azaz tizezer koronát. 

A többire b) egyenlő részletekben legyenek örö-
köseim: 1. Schlauch Pál testvéröcsém, magánzó, 2. 
Hoffmann született Schlauch Eleonóra, 3. Schlauch Nán-
dor uradalmi igazgató. 4. Herger Amália, Schlauch 
Franciska testvéremnek leánya. 

V. Miután a konvenczió kollonicsiána szerint a 
hagyatéknak egyharmada in emolumentum ecclesiae 
maradjon ; de ugyanazon konvenczió az illető örök-
hagyó püspöknek megengedi, hogy maga határozza 
meg (designet) a tárgyat, a melyre e harmadot fordi-
tani kívánja; ennek következtében kívánom, hogy ez 
egy fölállítandó tanitó-képezdére, mely bennlakással 
legyen összekötve, fordíttassék, de a tanitó-képezdének 
tisztán katholikusnak s az illető püspök joghatósága 
alatt állónak kell lenni. Ha pedig ez nem volna keresz-
tülvihető, akkor az egész harmadot a nagyváradi szé-
kesegyháznak kivánom adatni, mert a többi megyei 
egyházi szükségletekről már életemben igyekeztem 
gondoskodni. 

AI. Az úgynevezett köteles (officziózus) részek 
födözésére 500, azaz ötszáz koronát hagyok. 

VII. Cselédeimnek, kik három év óta szolgálatom-
ban vannak, az utolsóig egy évi bér fizettessék ki ; a 
kik rövidebb ideig szolgálnak, azoknak méltányos díja-
zását Dernyei Ferencz ur ítéletére bízom. 

VIII. Végrendeletem végrehajtójául fölkérem sze-
retett oldalkanonokomat, ki tesztszése szerint még 
egy kanonok urat vegyen maga mellé, kik számadás-
sal senkinek sem tartoznak. Isten szent irgalma legyen 
velem és áldja meg mindazokat, kik velem az életben 
jót tettek. 

Kelt Nagyváradon. 1901. julius 21. Schlauch 
Lőrincz dr, mk. bibornok, nagyváradi 1. sz. püspök. 

E végrendeletet, mint tanuk Grócz Béla és Stein-
berger Ferencz dr irták alá. Ez évi junius hónapjában 
a bíboros fiókvégrendeletet tett, mely szó szerint a 
következő : 

Fiókvégrendelet. A teljes szent Háromság egy Isten, 
az Atya, Fiu és Szentlélek nevében. Jézus Mária. sz. 
József védszentem, sz. Lőrincz vértanú és sz. őrzőan-
gyalom oltalmába ajánlva magamat ós kifejezve tánto-
ríthatatlan ragaszkodásomat utolsó leheletemig katho-
likus szent hitemhez, szentegyházamhoz s ennek lát-
ható fejéhez, a római pápa 0 Szentségéhez, — úgy-
szintén felséges Uram Királyomhoz s édes magyar 
hazámhoz, a jó Isten bőséges áldását esdve mindezekre 
és szeretett egyházmegyémre, nevezetesen főtiszt. Szé-
keskáptalanomra, kedvelt papjaim és híveimre, nemkü-
lönben kedves rokonaim s ismerőseimre, alkalmazot-
taimmal egyetemben, továbbá mindenkinek szivbol 
megbocsátva s mindenkitől alázatosan bocsánatot kérve, 
kiket esetleg valaha én bántottam volna meg : — és 
észszel és szabad akarattal a következő fiókvégrende-
letet (codicillust) teszem : Fővégrendeletemet többi 
pontjaiban változatlanul most is fönntartom, egyedül 
ezen változtatást teszem fővégrendeletemen : Tiszta 
hagyatékom azon egyharmadrésze, melyről még az úgy-
nevezett Kolonich-féle egyezmény értelmében is sza-
badon végrendelkezhetem, két egyenlő részre osztandó. 
Ezen harmadrész egyik felét hagyományozom a nagy-
váradi róm. kat. latin szert, tanitóképzőintézet minél 
teljesebb kifejlesztésére, nevezetesen internátussal való 
ellátására. A fenntebb körülirt harmadrésznek második 
félét pedig fővégrendeletemben fölsorolt kedves roko-
naimnak hagyományozom olyan arányban, miként 
fővégrendeletemben meg van irva. Nagyvárad, 1902. 
junius 9. Schlauch Lőrincz dr, bibornok. 

Föl a zászlót!* 
Talpra magyar! Föl a zászlót! 
Dörgj riadót, égre szállót ! 
A Nagy-Asszony ős képe int, 
Hitcsatákra szólit megint. 
A ki magyar álljon ide, 
Zászlójáért forrjon szive; 
A magasba három ujját, 
Fogadásra nyissa a jkát : 
Nagy-Asszonyunk, megesküszünk. 
Hozzád többé, — soha többé 
Hűtlenek mi nem leszünk ! 

* A Szatmári Mária-kongregáczió zászlószentelési ünnepé-
lyére irta B. J. S. J.. zenéjét szerzé Meder Mihály. 
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Föl a zászlót ! Vértől ázott 
Földi hazát s mennyországot 
Áítala nyert István karja 
S ezer éves büszke sarja ! 
A ki magyar álljon ide, stb. 

Föl a zászlót! — Győzedelmet 
Török, tatár népek felett 
Vele szerzett e drága hon, 
Halált hozó száz csatákon ! 
A ki magyar, álljon ide stb. 

Föl a zászlót ! — Nagy Patrónánk 
Szárnya alatt Pannoniánk 
Szép kert vala, ege derült, 
Népe szemén boldogság ült ! 
A ki magyar, álljon ide, stb. 

Föl a zászlót ! — Bün s rabhelyzet, 
Melyet az uj kor teremtett : 
Nincs már kereszt, ősi zászlón 
Nem ragyog már a Nagy-Asszony ! 
A ki magyar, álljon ide, stb. 

Föl a zászlót! Ősapáink 
Nem követtük mostanáig ; 
Nyomdokikba mától fogva 
Lépjünk bátran élve-halva ! 
A ki magyar, álljon ide, stb. 

Föl a zászlót ! — Oh hadd lengjen 
Nagy-Asszonyunk szent képével ! 
Hozzon lázba minden magyart, 
Mint egy égi uj véres kard ! 
A ki magyar, álljon ide, stb. 

Föl a zászlót ! — Kardot kézbe, 
Osi erényt s vért a szivbe, 
Küzdjünk, miglen újra virul 
A szép Regnum Marianum ! 
A ki magyar, álljon ide, stb. 

Talpra magyar ! Föl a zászlót ! 
Dörgj riadót, égre szállót ! 
Harczi tűkben Corda sursum ! 
Legyen Regnum Marianum ! 
A ki magyar, álljon ide. 
Zászlójáért forrjon szive. 

A magasba három ujját, 
Fogadásra nyissa a jká t : 
Nagy-Asszonyunk, megesküszünk, 
Hozzád többé, — soha többé 
Hűtlenek mi nem leszünk ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr. Dr Mohi Antal lelki életéről a „D H."-ban 

„Pápai" incognito a következő fényképet kapta le lopva : 
Jul. 3-an Magyarország herczegprimásától a kö-

vetkező távirat érkezett városunkba : 
„Czimzetes püspökké történt kinevezéséhez fogadja 

méltóságod őszinte örömöm és jókivánataim kifejezé-
sét. Vaszary Kolos bibornok." 

Szólt pedig e köszöntés annak a férfiúnak, kinek 
egész élete a jócselekedetek szakadatlan lánc-zolata, 
szólt Győrváros nagynevű plébánosának, Mohi Antalnak. 

Akik lelki gyönyörűséggel tudják szemlélni a 
nemes gyümölcsökkel megrakott fát, a mint görnyedve 
haj t ja ágait drága terhe alatt ; akik örömmel nézik a 
kincscsel megterhelt hajót, a mint duzzadó vitorlákkal 
szeli a sik tenger vizét s irányától el nem térve, halad 
a kikötő felé : azok olvassák el e rövid kis tárczát, s 
hálás szivvel tekintsenek az égre — a gyümölcsökért 
a közjóra fordult kincsekért. 

E helyen főleg Mohi Antal 16 éves lelkipásztori 
működésére irányítjuk figyelmünket. 

Előzőleg a papnevelő-intézetben működött, hol a 
növendékpapok kezébe két könyvet adott : kalauzt a 
„papi életszentségre" és az immáron negyedik kiadás-
ban megjelent „Lelkipásztorkodástant". Mind a két 
könyv neki köszöni magyar nyelven való megjelenését. 

A Gondviselés azt akarta, hogy ne csak az isko-
lában tanítsa, hanem a gyakorlati életben is bemutassa 
a „Lelkipásztorkodást". 

No, bemutatta az életszentséget is, a „Lelkipász-
torkodás"-t is. Az elsővel nem foglalkozunk, csak a 
gyümölcsöket nézzük, a melyeket nekünk termett. 

E gyümölcsökben válogathatunk, van elég; ter-
mett ez a derék fa minden fajtát , a hogy a szükség 
kívánta s még ma is sok reményt igérő bimbók borít-
ják ágait. 

Lássuk hát e különféle gyümölcsöket. 
Először is a győri elemi iskolák fejlesztése körül 

kifejtett munkásságát szemléljük. Szive, lelke első sor-
ban az iskoláé, az ártatlan zsenge gyermekeké, az egy-
ház, a haza reményeié. 

Plebánoskodása kezdetén ugy a fiu, mint a leány-
iskolák meglehetős szomorú állapotban voltak. A bel-
városi fiúiskola helyiségéért a város pénztárába ház-
bért fizettek azon a czimen, hogy az épület, melyben 
fiúgyermekeink tanultak, a város tulajdona. Az elődök 
e jámbor hitben szorgalmasan fizettek, a városi pénztár 
pedig a házbért megelégedetten besöpörte. 

A történetben — különösen a város történetében 
oly fáradhatatlanul búvárkodó uj plébános ez iskola-
épület eredetét kezdte kutatni s rájött, hogy e ház 
tulajdonképp Széchényi György, győri püspök (1658.— 
1685) ajándéka, ki nemes ifjak számára benne konvik-
tust alapított s gondviselését a jezsuitákra bízta. 

A Jézus társaságát — mint tudjuk — 1773-ban 
XIV. Kelemen feloszlatta ; feloszlott a győri rendház 
is s a város a nemes ifjak konviktusát iskolának le-
foglalta s a derék épület tulajdonképpeni hova tarto-
zására kezdett évtizedről-évtizedre mind sűrűbben reá-
borulni a feledés homálya. 

De jött a kutató, meggyújtotta a tudomány szö-
vétnekét, a százados homályba bevilágított és Juszti-
czia istenasszony ez ügyben Ítélkező összes forumokon 
a boldog plébános előtt meghajtotta magát. 

Ma már a belvárosi fiúiskola nem fizet házbért, 
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sőt iskolaépületének tulajdonjoga a telekkönyvben örök 
időkre reá van táblázva, sőt már terjeszkedik is, mert 
megvette a szomszédos sarokházat — talán a megtaka-
rított házbérekből. 

A belvárosi leányiskolát 1890-ben beakarták zárni. 
A szelidlelkü Stáhly tanfelügyelő egyre azt erősítette, 
hogy ezt tovább már nem nézheti. Mit nem nézhetett ? 
Az Orsolyiták iskolahelyiségeit ott a Bástya-utczán. 

A szegény apáczák a kezüket tördelték. Persze, 
mikor Neupauer Anna őket 1726-ban Győrött megtele-
pítette, akkor még jók voltak az iskolák. De Uram 
Isten ! azóta sok viz folyt le a Dunán s velők bizony-
bizony kevesen törődtek. Nem csoda, ha annyira ju-
tottak, hogy egy szép napon iskoláik bezárását emle-
gették nekik. 

Valóban megható az isteni Gondviselés intézkedése. 
Oly férfiút állított e kritikus időben a plébánia 

élére, a ki ezt először soha nem álmodta, lóvén teljes 
életében szemináriumi előljáró ; másodszor, a ki előtt 
a pénz — önmagát tekintve — annyit ér, mint a 
szemét. 

Az Orsolya-iskolák ügyében tehát tenni kellett. 
A két Antal: Mohi Antal s a derék munkában jobb 
keze, Istenben boldogult Németh Antal, megtették a 
magukét. 

Néhány év múlva Zalka püspököt iskola-szente-
lésre hivták s ez iskola az Orsolyák fényes palotája volt. 

Az iskola mellett húzódott a vérhalom-köz ki a 
Bástya-utczára. A közön tul egy kis piczike ház, azu-
tán egy bérkocsitulajdonos szép sarokháza állott az 
Ujvilág-utczán. 

Egyszer e sorok irója meghallja, hogy a sarok-
ház eladó ; 10 ezer pengő az ára. Tudtára adja a jó 
Mohi bácsinak : 

„Hej ! ha most az apáczáknak 10 ezer forintjuk 
volna, megvehetnék a szomszéd házat; a Vérhalom-
közt elkérnénk a várostól s készen lenne a jövő 
zenéje." 

„Mondja meg — kérem — nekik, hogy rögtön 
vegyék meg. Ha az Isten éltet, majd kifizetem." 

Ez a nagy lélek : egy szóra 10 ezer forintot igér, 
ha lett volna, 100 ezret is oda adott volna — mert 
iskoláról volt szó. 

A palotasor már ott áll, mindenki gyönyörködhe-
tik benne. Mindennap 6 — 7 száz iskolás leány lép be 
a kapuján, 60—70 bennlakó növendék imádkozik kápol-
nájában — ez bizonyos. De az is bizonyos, hogy sem 
a palotasor nem állna ott, sem 7C0 leány nem járna 
termeibe, a bennlakók serege a kápolnába, ha — Mohi 
Antal nem lett volna. 

Az iskolát jó iskolává a szellem és a czélirányos 
munka teszi. Ezért a helyiségek rendezése után az is-
kola életének szabályozása következett. Ez is szépen 
sikerült.; ma már minden tanitó benyújtja munkapro-
grammját felsőbb jóváhagyásra: naponkint beirja az 
osztálykönyvbe, mit tanított s időközönkint összeül a 
tanitószék, hogy tapasztalatait közös kíncscsé tegye. 

Fogyunk a helyből, azért csak a száraz tényeket 
soroljuk fel. 

A plébánia hitéletének emelésére két izben hivott 
jezsuita atyákat missióra; a mult évben P. Riesz jelent 
meg hívására, hogy kizárólag a győri hölgyeknek 
mondjon szent beszédeket. Mind a három missió fénye-
sen sikerült; áldásait csak ott fönn a jó Isteu tudja, 
ember el nem számlálhatja. 

A társadalmi jótékonyságot illetőleg ő alapította 
Győrött a Szent-Vincze-Egyesületet, mely évenkint, a 
mint erről bárki meggyőződhetik, 8000 koronát fordít 
a különféle szükség enyhítésére. 

Magán jótékonyságát nem említjük, mert ne tudja 
a bal, mit csinál a jobb. De azt mégsem hallgatjuk el, 
hogy egyszer nem lévén pénze, leakasztotta nyakából 
aranylánczát s a segítséget kérőnek odaadta. (Véletle-
nül tudtam meg a dolgot s bizony, ha Szerbia püspö-
kévé nem leszünk, soha senkinek el nem árulom ; de 
most kicsúszott a tollamból, bocsánat érte.) De nincs 
ennek az aranyláncznak annyi szeme, mint ahány tizes 
meg százas, néhanapján egy-egy ezres is, a mit sem 
tudó jobb kézből a máséba vándorolt. 

Igazán sajátságos, hogy akkora tevékenység mel-
lett rá ér a könyvírásra. Meg van kéziratban a mag}7ar 
sz. Korona története-; no ez könnyek között íródott, a 
meghatott honfisziv gyémántcseppjei között. De a 
„JLária kongregáczió történeteu megjelent és mint valami 
áldásos folyó terjedt el az országban mindenütt üdítve 
virulást, áldást terjesztve. Ezóta többször olvashatjuk, 
hogy a Mária-kongregáczió itt is, ott is megalakult 
(legutóbb Győrött is a tanítóképzőben és az Orsoliták-
nál.) Az alapokat a jó Mohi bácsi könyve rakta le. 

E j ! ha még honfiúi szeretetéről Írhatnék, meg 
azokról a sok reményt ígérő bimbókról, melyek e ne-
mes fa gyümölcsökkel megrakott ágain sarjadzanak; 
hanem attól tartok, hogy már ezért is amit eddig ír-
tam, kikapnék, ha el nem takarna a kellemes inkognito. 

Bécs. Primiczia a Pazmaneumban. — 
Folyó hó 15-én, kedden mutatta be Bagats János 

licenciatus, győri e. m. áldozópap a mindenség Urának 
az első szt. miseáldozatot. — Az imádság édes illata 
felszállt a magasba s magával ragadta mindazok lelkét, 
a kiket Isten oltalmába akart ajánlani az ujmiséspap. 
Először művelt csodát a kenyér átváltoztatásával az 
Ur testévé, melyet szegény szolgáinak ad királyi bőke-
zűséggel. 

A szentmise előtt a primicziáns a „Veni Sancte 
Spiritus"-t intonálta, mire a kar folytatta az éneket 
szívből jövő bensőséggel. Az evangelium után az uj-
miséspap manuduktora méltóságos és főt. dr Fischer-
Colbrie Ágoston, praelatus, esztergomi kanonok ur, a 
Pazmaneum rektora a szószékre lépett s megható mag-
vas beszédet intézett a primicziánshoz, ker. szt. János 
személyével hasonlítja össze a papot, — kinek prófé-
tának, Illésnek és Krisztusnak kell lennie egy személy-
ben, Prófétának a szent igék tanulásában s tanításá-
ban, — Illésnek a jellemszilárdságban s rendíthetetlen-
ségben, Krisztusnak. Ez önfeláldozásban, a szentségek 
kiszolgálásában, az erények gyakorlatában, — mert 
minden papnak „alter Christus"-nak kell lennie. 
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A gyönyörű szónoklat után könyekig meghatva foly-
tatta a primicziáns a szentmisét, mely után a jelenvolt 
vendégseregnek s paptársainak első áldást osztogatott. A 
főt. manuduktoron kivül ott voltak a Pazmaneum elöl-
járói, főt. Drexler Antal spirituális ur, főt. Mössmer 
József, tanulmányi előljáró ós alkormányzó, Jedlicska 
Pál, az uj esztergomi kanonok, — Odvarka Rezső, 
budapesti hitoktató, a Kürthy főispáni család s mások. 

London. Változás Angolország közoktatásában a ne-
velés vallásos jellegének javára. — 

Junius hó 5-én szavazta meg az angol képviselő-
ház ötnapi vita után az uj angol iskolatörvényt, 
melyben a hitvallásos iskola lett a győztes. Az „Educa-
tion Bill" cz. javaslat mellett 237 szavazatból álló több-
ség nyilatkozott. Az angol nemzet szellemének ez a 
hatalmas megnyilatkozása a dolog vallási oldalát 
tekintve a keresztény vallás diadalát, társadalmi szem-
pontból pedig bosszantó állapotnak igazságos megszün-
tetését jelenti. 

Az elemi oktatás Angolországban az 1870-iki 
Foster-féle törvény alapján általában hibásnak, fölöttébb 
tökéletlennek volt nevezhető. Alapított u. n. neutrális, 
vallásilag semleges iskola-rendszert, mely az angol nép 
óriás nagy többségének vallásos érzelme ellen durva 
sértés vala. Következménye, a nemzet meghasonlása 
az iskolaügyben, csakhamar bekövetkezett. Két párt, 
két rendszer fejlődött ki. Az egyik párt, a szabadelvű, 
az ő board schoolsaiban a vallásilag semleges, vagyis 
hitvallástalan iskolák mellett szállt sikra ;. a másik, a 
nemzet zöme, a konzervatív párt, az iskola hitval-
lásos jellegű (plébániai) iskola mellől nem tágított s a 
school-boardsok által állami dotáczióval fenntartott 
iskolák mellett szervezte, nagy önmegadóztatással, 
mert állami segítség nélkül a szabad iskolák országos 
rendszerét. Bármily mértékben ömlött is az állami 
segélyezés a semleges iskoláknak, ellenben a vallásos 
iskoláknak bármily nehezen ment a polgárok önkéntes 
megadóztatásából a fenntartás, mégis utoljára ez utób-
biak győztek az egész vonalon s az angol nemzet 
rokonszenvét már úgyszólván az egész vonalon bír-
ják. Statisztikai adatok szerint az állam által gazdagon 
segélyezett board schools-okba csak 1,031.559 gyer-
mek látogatja. A szülők szavazata tehát eldöntötte a 
kétféle iskolarendszer sorsát, a parlament csak a nép 
döntését hajtotta végre az uj törvény által, mely plé-
bániai szabad iskolákat teljesen egyenrangúakká tette 
a board schoolsokkal. Evvel egyszerre kettős igazság-
talanságot szüntetett meg az angol törvényhozás. A 
szabad iskolák fenntartói ezentúl nem fognak a hitval-
lástalan iskolák kizárólagos állami dotácziójára adózni. 
Első igazságszolgáltatás. A hitvallásos iskolák nem 
lesznek kizárva a közadóból nyújtot t állami subven-
tióból, hanem annak aránylagos élvezetébe lépnek be. 
Második igazságszolgáltatás. Iskolai épületekről gon-
doskodni ezentúl is a magán kezdeményezés feladata 
marad, a többi kiadást azonban az állam fedezi és 
magának csak a főfelügyelet jogát tartja fenn ; az 
iskolák, vagyis a tanítás ós nevelés vezetése és intézése 
a hitvallásos iskoláknál közvetlenül a plébános, pász-
tor, tanitó, a board schoolsoknál a board vagyis isko-
lai bizottság, illetve megbízottjának tisztjéhez tartozik. 
A vallásoktatás szabályozása és a vallásos nevelés fő-
felügyelete katholikus iskoláknál tisztán a püspök joga. 
Erre világiaknak semmi beleszólása nincs. 

Megjegyzendő, hogy ezt a törvényjavaslatot Bal-
four, a jövendő ministerelnök terjesztette elő, a ki elő-
terjesztését avval a beismeréssel kezdte, hogy az eddigi 
közoktatásügyi rendszer ellenkezett a nemzet óriás 

többségének vallásos érzésével és súlyos hibában leled-
zett az igazságosság ellen. A javaslatnak katholikus 
részről pártolói voltak. Talbot az angol katholikusok 
és Dillon az ir katholikusok sorából, a. szabadelvű 
ellenzék szónokai, Harcourt, Brice, Bannerman, Morley, 
Grey, Asquith és Lloyd, mindent elkövettek a törvény-
javaslat ellen. A szabadelvű üres szólamok felett azon-
ban ellenállhatatlanul győzött az igazság. Mellette sza-
vazott az egész konzervatív párt, a szabadelvű unio-
nisták és az irek, ellene a radikális szabadelvűek és az 
imperialisták 

Páris. A franczia nők hazafias szövetsége. — 
Kiszámították, hogy a keresztény vallás vagyis a mi 

egy, a kath. egyház ellenségeinek a mostani kamará-
ban már csak 7 szavazat hiányzik ahhoz, hogy a Con-
cordatumot felmondják s a kath. egyházzal minden 
összeköttetést megszakítsanak. A vallásnak ily rengeteg 
veszedelmében hősies elszántsággal sikra szálltak még 
a jelen évi választások előtt a franczia nők és szövet-
séget szerveztek a lelkiismeret és nevelés szabadságának 
védelmére. Emberek és angyalok figyelmére méltó lát-
vány. A franczia férfivilágot egy szörnyű igézet, a 
szabadkőművesség igézete, megverte, megbénította. Az 
a kérdés, melyik lesz erősebb : a férfiak szabadkőmű-
ves, vallástalan összeeskövése-e, vagy a nők vallásos 
és hazafias szövetsége ? Gesta Dei per mulieres Fran-
corum. Erről fog beszélni a történelem. 

Épp most jelent meg a „Ligue Patriotique des 
Françaises" ujabb felhívása, a mely köszönetet mond 
az eddigi támogatásért és buzdít a szövetség országos 
elterjesztésére. Mert a szövetség eddig csak Párisban 
és a szomszédos departementokban van elterjedve. A 
nők szabadságvédő szövetségét, mondja a felhívás, ki 
kell terjeszteni egész Francziaországra. A franczia nők 
nem teljesítenék feladatukat, hogyha nem mindenütt, 
sorakoznának katholikus hitök védelmére és megsza-
badítására a lealacsonyító szolgaságból, nem teljesíte-
nék feladatukat, hogyha sikra nem szállnának a haza 
dicső hagyományaiért, a tulajdonjog fenntartásaért, 
gyermekeiknek joguk és saját elveik szerint való sza-
bad nevelóseért, és azért a szabadságért, hogy a ke-
resztény szeretet gyakorlására egyesületeket alkothas-
sanak és tarthassanak fenn. A párisi központi bizott-
sághoz mindenfelől érkeztek kérések, hogy a szövetség 
ne oszoljon fel, sőt folytassa működését és terjeszsze 
ki az egész országra, — mert a harcz még nincs el-
döntve, nincs befejezve. Minden jel arra mutat, hogy 
a kath. hit és érdekek Francziaországban nagy vihar 
előtt állnak. Francziaország női világa nem akar poli-
tikát csinálni; ezt nem kívánják, feladatuknak nem 
tartják. A politika a férfiak dolga. De nekik joguk 
van a szabadságra, joguk van a férfiak népszabadító 
akcziójához támogatásukkal csatlakozni. A „Ligue 
Patriotique des Françaises" alapszabályai értelmében 
mint czélra arra törekszik, hogy minden törvényes 
eszközzel védje Francziaország kath. női világának 
lelkiismereti és nevelési szabadságát. A szövetség áll 
társulati tagokból (membres sociétaires), kik egyszerre 
legalább 500 vagy évenkint 25 frankot fizetnek tagsági 
díjul, ós pártoló tagokból (membres adhérents), kik 
évenkint legalább 1 frankkal adóznak a szövetség czél-
jára. Központi székhelye a szövetségnek Páris, rue de 
Vaugirard 53. 

KATH. NEVELÉS- és TAN1TÁSÜG\ 
— Szakfelügyelet, papi felügyelet. Németország-

ban a népoktatás kérdése e két pont körül forog. Az 
a kérdés, az elemi iskola a papság felügyelete alatt 
maradjon-e, vagy az alól kivétetve, világi vezetés alá 
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kerüljön. A papság felügyelete az iskola vallásos jelle-
gének fenntartását, a világi u. n. szakfelügyelet, az 
iskola laiczizáczióját, vallási jellegéből való kivetköz-
tetését jelenti. Az iskola vezetésében való szakszerűség 
hangoztatása csalfa fogás. A tanitók önérzetének akar-
nak vele az egyház ellenségei hizelkedni. Azt mond-
ják, hogy a tanitó szolgaságtól szabadul, ha papi 
vezetés alól szakvezetés alá kerül. Amitás az egész. A 
papi vezetés szakszerűség szempontjából is semmi ki-
fogás alá nem esik ; ellenben az u. n. szakszerű világi 
vezetés sokszor elviselhetetlen betürágással jár. Mind-
akettőre van bizonyíték. Az iskola papi vezetésére 
nézve egy szabadelvű schulrath tapasztalásból konsta-
tálja, hogy annál jobb felügyelet nincsen. „A papok, 
úgymond, mindig a legalkalmasabbak lesznek erre. Ok 
a tanítókat általános műveltségben és állásra nézve 
mindig felülmúlják; hivatásuk a tanítókéval rokon hi-
vatás az ifjúság vallási oktatása által megmásithatatlanul 
az iskolára vannak utalva s a tanítókkal rendesen jó 
viszonyban vannak. Minden lelkipásztor a legjobban 
minősített iskolafelügyelő, a ki erre hivatalánál fogva 
köteles. Nagyon rosszul alakulna a dolog, hogyha nem 
papi iskolafelügyelők Ítéletéről és befolyásáról akarnék 
szólni. Hallgatni e tekintetben a legvilágosabb beszéd. 
Tagadni nem lehet, nem szabad azt, hogy a papság 
körében igen sok jeles, szakszerűség szempontjából 
kiváló iskolafelügyelőt találhatni. (Pollack, Schulauf-
sicht, 28. 1.) A világi felügyelet alatt álló tanítóság 
köréből az ott élvezett szabadságról egy Wolf nevű 
tanitó, a ki munkásvezető lett, „Warum ich nicht mehr 
Volksschullehrer bin." cz. röpiratában következőleg 
nyilatkozik : „Az én elüljáróm, N. iskolatanácsos ur a 
tananyagot a legapróbb részletekig minden kérdésig, 
minden feleletig kidolgozza, kinyomatja és a tanítók-
nak ezeket a drága könyveket mind meg kell venni 
és a gyermekekkel bemagoltatni. Ez a szellemi rab-
szolgaság űzött ki engem az iskolából. Ezen az útou 
nevekedik a hízelgés, stréberség és csúszás-mászás". 
Legjobb intézmény tehát az egyházi vezetés. 

I R O D A L O M . 
= HERMENEUTICA BLBLICA generalis secun-

dum principia catholica. Scripsit dr Stephanus Székely, 
Professor p. o, Studii biblici N. T. in reg. hung, scien-
tiarum Universitate Budapestinensi. Cum approbatione 
rev. Ordinariatus Strigoniensis. Fríburgi Brisgoviae, 
sumptibus Herder, thypograpbi editoris Pontificii. 
MCMII. Ex officina consortii Athenaei, Budapestini. 
8-r. 446 1. 

íme egy theologiai tankönyv, mely a kath. egy-
ház világirodalmában számot fog tenni. Hermeneutica 
biblica, a Szentírás magyarázattana alatt mit kell érteni, 
azt a mi t. olvasóközönségünk jól tudja. Ezt a becses 
és érdekes tárgyat szerző a szaktárgya felett uralkodó 
tudós erejével és tökéletességével dolgozta fel, bőven, 
kimerítően, úgyszólván a legkisebb részletekig, világos 
iskolai tiszta latinsággal. Részletekbe bocsátkozni ezút-
tal nem kívánunk, miután azt később fogjuk tenni, s 
most csak annyit jegyzünk még meg, hogy a magyar 
klérus erre a könyvre büszke lehet. Használhatja pedig 
minden pap, a kezdőtől a legelőrehaladottabbig, mert 
ez a könyv a katholikus szentirásmagyarázat tudomá-
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nyának nagy kincses tárháza, a melyből mindenki 
tanulhat. Megrendelhető a szerzőnél Budapesten, VIII. 
ker. Rökk-Szilárd-utcza 41. sz. Ara 3 ft. Vagy pedig 
könyvárusi uton a Herder-czégtől. Ara 5 márka. 

VEGYESEK. 
— Bende Imre nyitrai püspök ur, a ki székhe-

lyéről nyaraló helyére utazott, legújabb főpásztori le-
velében teljes szövegében közli magyarul ő szentsége 
apostoli levelét „az egy igaz vallás követésének szük-
séges voltáról." Ennek a történeti nevezetességű ok-
mánynak több példányát küldte meg ő mga minden 
plébániára, hogy azt a lelkipásztorok a híveknek a 
szószékről felolvassák és megmagyarázzák, a példá-
nyokból pedig szívesen adjanak olvasásra egyeseknek 
és kath. társulatoknak. 

— A jótékonyság angyala. Az adakozásban ki-
fogyhatatlan Zichy Nándorné grófné ismét két ujabb 
ajándékkal gazdagította a duna-adonyi templomot. Az 
egyik ajándék volt két bronzból készült igen szép öt-
ágú, többféle alakba irányítható, domborművekkel dí-
szített gyertyatartó, a másik pedig egy igen finom 
fehér selyemből készült s hosszú bronzrudacskán alkal-
mazott velum volt a kitett legméltóságosább Oltári-
szentség elfödésére. A velum közepét élénk színekben 
ragyogó Jézus Szive díszíti, amit Marie Hermine fran-
czia nevelőnő festett. Az igen praktikus két gyertya-
tartó, a mely több csavar ut ján a legváltozatosabb 
helyzetekbe hozható, Oberbauer Alajos egyházi szerek 
kereskedéséből Budapesten került ki és szent Péter és 
Pál napján először használtatott. (F. N.) 

— A kecskeméti főtemplom renoválása. A kecs-
keméti plébániatemplom renoválási munkálatai befeje-
zésükhöz közelednek. Különösen a templom egész 
belső díszítését pazar fénynyel új í tot ták meg. A freskó-
munkálatokat Boskovits nagyhírű egyházi festőnk végzi. 
Az összes költségek meghaladják a százhúszezer koronát. 
A fölszentelésre gróf megyés püspökünk Oméltóságát 
fogja fölkérni a város, a kinek ünnepi fogadtatására 
lelkesen készülődnek. Erre való tekintettel a templom 
fölszentelése valószínűleg október havára marad. 

— Vallási hóbortok Amerikában. Mult hó 15-én 
Bostonban a Mary Baker Eddy asszony által alapított 
„Christian Science Church" nagygyűlést tartott. A 
gyűlésen, mely Boston legnagyobb templomában folyt 
le, vagy 13,000 ember vo l t j e len . Érdekes, hogy az oly 
vallási hóbortok, mint az imádság által való gyógyítás, 
éppen Bostonban, a yankee-Athenben, az amerikai kul-
tura főhelyén burjánzanak. Chicagóban, a világ leg-
modernebb városában hasonló szekta garázdálkodik. A 
neve „Christian Catholic Church", alapította pedig egy 
agyafúrt skót, dr John Alexander Dowie, a ki uj Illés 
prófétának állítja magát. Míg dr John Dowie, a mások 
hiszékenysége révén milliókra menő vagyont tudott 
összeharácsolni magának, addig Baker Eddy asszony 
nemcsak a maga összes vagyonát ráköltötte az általa 
alapított felekezetre, de még „Egészség és tudomány" 
czimü könyvében több százezer dollárra rugó jövedel-
mét is, ugy, hogy most teljesen szegény asszony. De 
ezt csak ő mondja, 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. ^ S ® 
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Budapest. 1902. Naejy Sándor könyvnyomdájából. (TV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge aiacriter m coepw tuo : praeiiare praelia Domini, cuntatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . . . Nos interim gr ati animi Nostri pignus, tibi et its, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertim us.' 

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

„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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S A M A S S A J Ó Z S E F DR. 
Budapest, julius 23. 

Ünnepe t ül Eger . . . . 
Nagynevű érseke, az apostoli lelkű főpásztor , a szerény főpap — ki ünnepel te tése elől 

ki tér — nagy kegyelemben részesül t ; elérte p a p p á szente l te tésének ötvenedik évfordulójá t . . . 
Lesz minden Dobó városában, fény, pompa , ünnepség, csak egy nem — m a g a az 

ünnepel t . . . . 
Mert pá lyafu tása mindig egyszerűen ideális volt, za j és hűhó nélkül való . . . 
S ime most is . . . 
Milliókat kö l tö t t egyházára s ötvenéves p a p s á g á n a k forduló já t is azzal ünnepli , hogy 

félmilliós koronán templomot emel Nyíregyházán. Ma teszik le a templom alapkövét , az 
évforduló nap ján . . . . 

Es ezer a jak óha j t ana hálá t rebegni a bőkezű főpapnak és ezer szere te t tő l duzzadó 
sziv szeretne kifejezést adni érzelmeinek érsek-atyja előt t . . . . 

A m ő az emlegetést , az ünnep lés t kerül te mindig. 
S ime most is . . . . 

Es mikor érsekségének huszadik fordulójá t meg aka r t ák ünnepelni , egyenesen eltil-
t o t t a tőle papjait . Most már nem té rhe t ki az ünnepel te tés elől, azér t legalább személyét siet 
kivonni belőle. 

A m haszta lan. Lesz Dobó városában fény, pompa, ünnepség távol lé tében is . . . . 
Ünnepe t ül Eger . . . . 
Ünnepelünk mi is és imádkozunk. 

Wm 

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

Felhívás előfizetésre. 

A társadalmi rend és béke alapjai * 
Is ten Anyja Nagyasszonyunk esdő párt-

fogásá t hála te l t lélekkel érzem az Ur annyi 
és oly nagy a jándéka i mel le t t azon különös 
kegyelemben is, mely nemsokára e l ju tnom 
enged ama n a p évfordulójához, amelyen ötven 
év előtt , mint új áldozópap, első áldozatom-
mal ol tárhoz léptem. 

Megadj a az Ur kegye, hogy min t félszá-
zad előtti első misémben, újból kezembe véve 
az isteni á ldozat kelyhét , a királyi prófé tával 
e lmondhassam : Mit adjak vissza az Úrnak mind-
azokért, miket nekem adott ? Az üdvösség kelyhét 
veszem és az Ur nevét dicsőítve segítségül hivom 
há lám tanúsí tásául , hogy ez életkorig épség-
ben, virrasztó gond ja imban éber szellemmel, 
az egyház és haza közös j aváé r t m u n k á r a 
kész lélekkel meg ta r to t t . 

Ez ötven évből ha rminczke t tő t főpásztor i 
székben . tö l tö t tem. Az apostoli t iszt e magas-
la tán , melyre az Ur kegyessége emelt hivatá-
som tuda tában , az idők megér tésében minden 
gondola tomat , s tőlem te lhetőleg szóban és 
t e t t ben minden törekvésemet a r ra i rányoztam, 
hogy a gond ja imra bizot t liivek lelkében a hit 
igazságai t megszi lárdí tsam, s Is ten e nagy 
a j ándéká t , a minden felől feltoluló veszélyek 
közepet t , a l anyhaság és csüggeteg kislelkűség 
ár ta lmai ellen romla t lanul megóvjam. Minden 
gondommal és gondola tommal őrködtem, hogy 
liiveim az egyház tani tó i és kormányzói 
ha t a lma iránti benső ragaszkodás t és odaadó 
hű engedelmességet életök főszabályául vall ják. 
Azon t anok hirdetésében f á radoz tam t ehá t 
leginkább, melyek a közüdv szempont jából 
l ega lka lmasabbaknak m u t a t k o z t a k arra, hogy 
a bennök fe l tárul t igazság a tév tanoktó l óva-
kodásra intse s visszatar tsa a lelkeket, 

Ez ünnepélyes a lka lommal is szólni kivá-
nok hozzátok szeretet t Testvéreim s Fiaim, 
előadva az Apostoli Szék ál tal szentesí te t t 
t anok nyomán némely a lapelveket és int elme-

* Dr Samassa József egri érseknek aran3Tiniséje 
alkalmából egyházmegyéje papságához intézett főpász-
tori levele. (Latin eredetiből.) 

ket, hogy kötelességeitekkel, melyeknek fölis-
merése nehezebb mint teljesítésök, minden 
habozás nélkül t i sz tában legyetek. 

Oly korban élünk, midőn a legfontosabb 
kérdések, legszentebb üg}^ek heves s úgyszól-
ván mindennapi vi ták t á rgyává té te tnek, me-
lyeknek zava rában könnyen megtéved, tőrbe 
esik, elbukik nem egy lélek. Az idők követel-
ménye szerint kötelességemnek tek in tem azért , 
fölemelni intő, okta tó s buzdító szavamat , 
hogy az igazság ú t já t , melyről senki le nem 
térhet , megjelöl jem. 

Korunk szellemét és eseményeit vizsgálva, 
mi t t apa sz t a lunk? 

A szabadság kivívásának örve a la t t Krisztus 
és eg}~háza tan í tásá tó l sokan mindinkább eltá-
volodnak. A hamis t anok gyümölcsei t az élet 
és idő megérlel ték ; kis és nagy ál lamok egy-
kép már -már azon közös bűnben leiedzenek, 
hogy a keresz tény je l leget feladva, az állam-
élet és ko rmányza t rendjé t , a vallási szempont 
mellőzésével pusz tán világi a lapon szervezik. 

Rendszer a lakul ; s keretében megszülem-
lenek : tö rvényhozás hitszellem nélkül, becsü-
let vallás nélkül, erkölcs dogma nélkül, phi-
lan thropia szerete t nélkül s bölcselet a kinyi-
l a tkoz ta tás hi te nélkül. A tudomány tulteszi 
m a g á t a h i ten ; az okta tás mellőzi a vallásos 
nevelést. És ez ok ta tás t büszkén világosság-
nak hirdetik. Igen, világosság, de kölcsönzött 
fénynyel a holdnak halavány, meddő, hideg 
világossága. 

E szellemi á ramla t bizonytalan esélyek, 
válságok elé viszi a kort . A felizgult népszen-
vedély mindegyre követelőbb hevességgel tör 
ki ; s az erőre kapo t t fe lforgatási szellem me-
részen már m a g á n a k a t á r sada lomnak alapjai t 
rengeti . Roskadozásnak indult minden, a jelen-
nel való elégületlenség izgalma s vele a jövő 
b izonyta lanságának aggodalma zak la t ja a lel-
keket . Megingot t minden hata lom, lehanyat lo t t 
minden tekintély. 

E l fo j ta tván a vallás szava, e lűzetvén az 
isteni törvények félelme, metyek a lélek leg-
bensőbb indulata i t is a kötelességek korlátai 
közöt t t a r t j ák , mi is m a r a d h a t n a még az állami 
életben hatá lyos óvszerül a rázuduló veszélyek 
ellen? 

A társadalmi rend fennta r tására , a szelle-
mek megbékítésére, annyi javaslat, annyi terv, 
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rendszabály, kísérlet kerül napirendre ; de nyil-
vánláthatólag mind hasztalanul. 

A társadalom biztonságát az állam a tör-
vények tekintélyében s a haderőben keresi; a 
társadalmi rend megzavaróival szembe a bün-
tetés szigorát s a fegyver ha ta lmát állítja. 

Más alkalommal is kifejtet tem már, és 
ismétlem itt, hogy a törvényektől való féle-
lem pedig a bűnte t teke t el nem fojtja. A tör-
vény büntethet i a bűntényt , de a lelkiismere-
tet nem büntetheti . A törvény tekintélye csak 
akkor hatályos, ha az embereket az Ur félelme 
ha t j a át. Akik tehá t a forrongó népszenvedé-
lyek folyton magasabbra csapkodó lángjá t a 
törvények ellenök szegzésével akar ják kiol tani: 
a jó ügyért buzgólkodnak ugyan, de legyenek 
meggyőződve, hogy munkájok meddő, sikerök 
legalább is kétséges. 

A katonaságnak az ál lamban a külbizton-
ság s a belnyugalom érdekében kétségkívül 
nagy jelentősége van. Sőt nem hiányzanak, 
kik a haderő ügyét a társadalom s állam élet 
minden más ügye fölött állónak tekintik. Külö-
nösen is korunk nagy hibája ez. 

Előt tünk áll Európa helyzete. 
Ellenséges gyanú ta r t j a fogva kölcsönösen 

s hadi készültségök versenyző fokozására 
ha j t ja a nemzeteket . Az óvatlan, fogékony 
lelkű if júság a szülői gondozás és vezetés alól 
kiszakítva a katonaélet vészes csábjainak 
dobatik oda. A fiatalság színe-java a földműve-
lés, ipar, kereskedelem s minden más hasznos 
foglalkozás teréről elvonva, zászló alá kény : 

szerül. S mind ennek nyomában : az állami 
kincstár kimerülve, a polgárok javaikban meg-
fogyatkozva, a magánjólé t megingatva ; e 
fegyveres béke már-már az elviselhetetlenségig 
nyomasztó. 

Es ha még a nagy hadseregek, hadi kész-
letek eme rengetege a biztos és tar tós nyuga-
lom valódi kezességét nyú j t aná ! De éppen ez 
örökös fegyverkezés, fegyveres szembenállás 
nem hogy eloszlatná, sőt még szítja a bizal-
matlanság, féltékenykedő gyanú viszályait s a 
jövő esélyeinek borzalmával r iasztja a lelkeket. 
S ami a legaggasztóbb, ami végzetesen fenye-
gető baj : a népek roskadoznak a vállukra 
rakot t terhek alatt, melyeknél már a h á b o m 
csapásai is alig lehetnének súlyosabbak. 

De kiváló figyelemre méltó még egy más 
jelentős mozzanat. A hadi tudomány kétség-

telenül annál nagyobb tiszteletben tar tandó, 
minél bizonyosabb, hogy a haza biztonsága 
annak védve alat t áll. Ámde e védelem csak 
akkor biztos és megnyugtató, ha a legnagyobb 
katonai bátorsággal a legnagyobb fegyelem-
szeretet párosul s a lélek emelkedettségét, az 
állam feje iránti rendítheti en hűség tetőzi 
be. De a jelenkori vészes tanok özönében, 
melyek örökös izgalomban t a r t j ák a szelleme-
ket, a gondolat és cselekvés féktelen szaba-
dossága mellett , ki edzi meg azok ár ta lma 
ellen az itju lelkét, mielőtt a hadseregbe lép, 
s ot t ki orvosolja meg lelke méte lyét? Pedig 
e nélkül borzadálylyal tölt el a jövő. 

Mindhiába, a társadalom nyugalmát , az 
államélet békés rendjé t a fegyveres erő egy-
magában nem biztosí thatja. Gyönge a hatalom, 
melyet a vallás ereje nem támoga t ; szolga-
ságba ha j tha t ja , de őszinte engedelmességre 
nem haj l í tha t ja a népeket , s nagy válságok 
csiráit hordja magában. Megdöbbentően emlé-
kezetes eseményeket muta t fel it t-ott a szá-
zad ; s félő, nem szakadnak-e ránk hasonlók 
vagy rémesebbek még? 

(Folytatjuk.) 

A premontrei rend szelleme 
a múltban és a jelenben. • 

— Dr Takács Menyhért jászóvári prépost-praelátus jubileumi 
emlékbeszéde. — 

„Isten nevében kezdjük el, 0 segéljen kegyelmé-
vel." E régi magyar fohászszal nyitom meg rendünk-
nek mai jubiláris, örömteljes és történelmi jelentőség-
gel biró káptalani nagygyűlését, hogy magas vendé-
geink szine előtt s rendi testvéreim szeretett körében 
tanitórendi multunk évszázados emlékezetét fölujítsam. 
Valóban 17az égi jóság nagy kegyelme", amely nekem 
— nagy elődök igen szerény ós érdemetlen örökösének 
— s kedves rendtársaimnak megérnünk engedte azt, 
hogy e szent napon hálaimát zengjünk az Ur diszes 
oltárának zsámolyánál, kinek véghetetlen bölcsesége 
u j életet adott sz. Norbert száműzött fiainak, hogy 
alázatos papi szívvel leboruljunk az angyali kenyér 
színében elrejtett Üdvözítő szent teste s a világ üd-
vösségeért kiontott drága vére imádatában, hogy a 
keresztény hivek tömegének kíséretével diadalra vigyük 
az Oltári Szentséget, melynek szent alapítónk dicsőség-
teljes védelmezője volt, hogy mindnyájan egyesüljünk 
a Boldogságos Szűz tiszteletében, kinek közbenjárá-
sáért rendi hivatásunk szellemében naponként könyör-
günk s hogy az Anyaszentegyház parancsolatai s rendi 
szabályaink szerint az Ur szőlőjének mindenkor hív 
szolgái legyünk. 

Néhány év multán kerek 800 esztendeje lesz an-
nak, hogy szent Atyánk Norbert rendünket — in valle 

7* 
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praemonstrata — megalapította, szervezetünk szabályait 
sz. Ágoston aurea regulája alapján megalkotta, a ka-
nonoki és szerzetesrendi intézményt kapcsolatba hozta, 
a szerzetesi életet a legmagasabb körökben is népsze-
rűvé és kedveltté tette, példájával sok főurat rendjébe 
vonzott, a kik czimeiket, fényes körüket elhagyva, 
vagyonukat — mint sz. Norbert tevé — az egyháznak 
s a praemonstrata domusnak fölajánlva hűséges társaiul 
szegődtek s vele együtt létesítették azt a szent koló-
niát, melyből a keresztény czivilizácziónak s a katho-
likus hit védelmének rendíthetetlen bajnokai egymást 
követő rajokban indultak világgá, hogy a szent kereszt 
fegyverével győzzenek a lázongó hitetlenség és bar-
bárság fölött. Ez a világi hatalomban bővelkedő flan-
driai gróf, a ki anyja — Hedvig lotharingiai herczegnő 
— révén a hohenstaufi házzal is rokonságban állott, 
családja fényét és gazdagságát a szerzetesi erények 
folytonos gyakorlatával cserélte föl s az aszketikus élet 
nélkülözései között lelki örömet, a Krisztusért folyta-
tott harczban vigasztalást s rendi családja fölnevelésé-
ben és elterjesztésében boldogságot talált. S midőn 
hatalmas szózatával s mindenek felett nemes példájá-
val a népek ezreit az egyház kebelébe visszaterelte, a 
pápa parancsára Magdeburg érseki trónjára meghiva-
tott. S a szentéletű Norbert lelke mély alázatosságá-
ban engedni kényszerült a szentatya parancsának s 
társai és hivei kíséretében födetlen fővel, mezítelen 
lábakkal, gyalog vonult be érseki székhelyére. Apos-
toli lelke, nagy alkotó ereje és páratlan emberszeretete 
minden keresztény szivet meghódított. A guny, az ül-
döztetés, a hálátion világ bántalmai nem rettentették 
meg hősies lelkét, tudott tűrni, szenvedni, lemondani 
Krisztusért s az ő szent egyháza dicsőségeért. Erényei-
vel fényes diadalt aratott a világ hibái fölött. Kápta-
lanjának kanonokjai hosszas küzdelem és ellenállás 
után beléptek szerzetébe s a hármas fogadalom köte-
lékében, vagyon- és életközösségben egyesitették ere-
jöket, hogy a családot és társadalmat a kereszténység 
magasztos tanításával regenerálják. Hivei már életében 
szentnek tartották s emberfölötti hatalmat tulajdoní-
tottak neki, melylyel az isteni kegyelem csodálatos 
módon felruházta. Élettörténete — mint annyi nagy 
szentté — a csodás események egész sorozatával 
ékeskedik, mihez az ő kifogyhatatlan jótékonysága 
járult, melyet a szegényekkel, betegekkel, ügyefogyot-
takkal szemben gyakorolt. Valóban „vir Dei" el „lu-
cerna ardens" „omnibus omnia factus", kinek dicsőíté-
sére éneklik háládatos fiai : „Erat enim fide constantis-
simus et spe robustissimus, charitate ferventissimus et 
vitae regulari augendae intentissimus." Ez az eszményi 
férfiú, angyali lelkületű főpásztor s kanonok testvérei-
nek szerető atyja, méltóságát az alázatosságban, sza-
badságát az engedelmességben, kincseit a szegénységben 
kereste és találta meg. Méltó és igazságos, hogy szent 
erényeit az egyháznak reá vonatkozó énekével ma-
gasztaljuk : 

„Megveti bölcsen bíborát nemének, 
Eletét száná örök Istenének. 
S második Pálként tüzelő szavával 
Népeket oktat. 

S a merre hinté sikeresbb igéje 
Magvait, diszlett az erény virága, 
Melyre mennyekből magasabb malasztok 
Harmata hullott/"' 

S a mire a nagy szentek életében is csak ritka 
példát találunk, az isteni kegyelem megérnie engedte 
azt, hogy szerzetes családja nemcsak hazájában, hanem 
távoli országokban is elterjedt. Megérte, hogy fiai már 
II. István árpádházi királyunk idejében édes magyar 
hazánkban is megtelepedtek s megalapították a szent 
Istváu első vértanúról nevezett nagyvárad-hegyfoki ős 
monostort, ezt a magyar Praemonstratumot. 

Működésük csakhamar a magyar faj természeté-
hez simult. Megismerték jellemét, annak előnyeit és 
hibáit s ez utóbbiak fölött a keresztény erkölcsök ere-
jével diadalmaskodtak. Nagy részük volt a nemzet 
konszolidácziójának munkájában, a nomád hajlamok és 
kalandozási vágyak legyőződésében s a pogányság 
végső maradványainak kiirtásábau. Elénk franczia szel-
lemük gyakorlati érzéket hozott magával. Gondjaikat 
nem csupán a magyar nép lelki vezetésére, de foglal-
kozásának irányítására, legkivált a mezőgazdaság és 
erdőmüvelés kifejlesztésére fordították. így iparkodtak 
népünket az anyaföldhöz kötni és állandó községi 
életre szoktatni. Még nagyobb jelentőségre emelkedtek 
a tatárpusztítások utáni időkben, a midőn királyaink 
az elpusztított és a nemzetiségekkel újra telepített 
vidékekre küldötték őket. I t t a lelkipásztorkodáson 
kivül kiválóan hazafias szolgálatokat teljesítettek, a 
mennyiben az idegen elemeket a magyar faj tisztele-
tére tanították s a nemzeti állam eszméjéhez, valamint 
a királyhoz való hű ragaszkodásra szoktatták. Az a 62 
prépostság, melyek létezéséről a rend egykori történet-
irója tudomással birt, legnagyobbrészt éjszakkeleti 
Magyarországon és a dunántul volt, többnyire nemze-
tiségek lakta vidékeken. Maga Jászóvár is, a mely már 
a tatárjárás előtt virágzó rendi kolónia volt, csupán e 
vad hordák kipusztítása után emelkedett történeti je-
lentőségre, midőn IV. Béla királyunk kiadta számára 
a megerősítő kir. oklevelet, melynek eredetijét házi 
levéltárunk maiglan őrzi. Ekkor telepedtek meg vidé-
künkön azok a szász és szláv gyarmatosok is, a kik a 
prépostság védelme és joghatósága alatt s nemes elő-
deink fáradhatatlan buzgósága folytán megtanulták az 
okszerű mezei és erdei gazdálkodást, az iparűzést és 
bányaművelést, mindenekfelett pedig sz. eg}7házunk-
nak és édes hazánknak hű fiaivá lettek. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI t u d ó s í t á s o k . 

i 
L e d o h o v s z k i bíboros. 

1822—1902. 

Ledohovszlci Miciszláv gróf, bíboros tegnap reggel hat 
órakor meghalt. Rampollán kivül egy bíboros sem ját-
szott olyan nagy szerepet az európai politikában, mint 
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Ledohovszki, a ki a római kath. egyháznak egyik leg-
kiválóbb és legérdekesebb főpapja volt. 

A lengyelországi Klimuntovban született, ősrégi 
grófi családból, 1822-ben. A jezsuiták római nemesi 
kollégiumában nevelkedett, s 1845-ben pappá szentel-
ték. IX. Pius pápa nagyon megkedvelte a fiatal papot, 
1846-ban már házi prelátussá és apostoli főjegyzővé 
nevezte ki, s mint tanácsost a lisszaboni nuncius mellé 
rendelte. Pár év múlva már Dél-Amerikában, majd 
Kolumbiában apostoli követ volt. 1865-ben a pőzen-
gnézeni káptalan érsekké választotta Ledohovszkit. 

IX. Pius halála után egy időre letűnt szerencse-
csillaga. 1885-ben azonban a pápa kegyelméből ismét 
igen fontos állásba jutot t : a brevék titkára lett, a 
minek fejében végképpen lemondott a pózen-gnézeni 
érsekségre való igényeiről. 

1892-ben ujabb kitüntetés érte Ledohovszkit : a 
propaganda kongregácziójának főprefektusa lett. Ettől 
kezdve ismét vezérszerepe volt a világpolitikában; ő 
hozzá tartoztak a porosz- és orosz-lengyelországi kath. 
egyház ügyei. 

Az idén Ledohovszki folyton betegeskedett, s a 
tavaszszal egyszer már halála hirét terjesztették a 
lapok. Súlyos szembaj gyötörte a biborost, a ki látó-
képességét elveszítette, de azért a halála napjáig nem 
engedte ki kezéből hivatalának a vezetését, és igy a 
Propaganda főprefektusának nagy hatalmát sem. 

Halálának hiréről lapunk zártakor értesültünk 
csak. R. i. p. 

Gyulafehérvár. A szentség imádás terjesztésének néhány 
eszközéről. — 

A papok szentségi társulatának czimerén olvashat-
juk e felirást : Adveniat regnum Timm Eucharisticum ! 
..Jöjjön el a Te szentségi országod! Kivánjuk és kérjük 
azt a boldog időt, amidőn az emberek fölött a legmél-
tóságosabb Oltáriszentségben jelenlevő Isten uralkod-
j ék ; óhajtjuk, hogy az emberek mind ismerjék, imád-
ják és szeressék az Oltáriszentséget s magukat annak 
kormányzata alá helyezzék. Ez az ország a világosság 
és fénynek országa ; oly egyszerű és mégis tisztaság-
ban ragyogó. Akik az Oltáriszentségnek hitökkel és 
életmódjukkal meghódolnak, az Ur Jézustól csak egy 
adományt nyernek, de ami minden egyebet magában 
foglal : a szeretet ; s viszont önmaguk felett is csak 
egy uralkodó törvényt ismernek; a szeretetet. íme az 
ország, melyet az Istentől kérünk ! Egész -alkotmánya 
egy szóból áll: Szeretet. Igy hivják uralkodóját, igy 
az alattvalókat is, akik nem egyebek mint csupa sze-
retet. Ha a szeretet tűz, ugy az emberek ez országban 
járó-kelő és gyújtogató tüzek, melyek mindannyian a 
-szeretet örök forrásához járulva az Oltáriszentségnél 
gyuladtak. Szeretet Istentől az embernek : szeretet az 
embertől Istennek : az az erő, mely e viszonyból ered, 
az embert az isteni természetnek, tehát az isteni tudás, 
bölcseség, szentség, boldogság részesévé teszi, megiste-
níti. Ez az igazi műveltség, e czél felé törtet az igaz 
haladás, mely azonban az emberiség földi fejlődését 
meg nem akasztja, csak annak más mozgató erőt ad, 
az önzés, verseny, testi élv helyett a szeretetet. Akarjuk 

a földön uralkodóvá tenni a szeretetet? Vonjuk az 
embereket az Oltáriszentséghez : itt kigyuladnak. Ne 
mondja senki a szentségi tiszteletről, hogy az a gya-
korlati életre semmit sem jelent, az az emberi belvilág 
foglalkozása, az ott töltött idő gyümölcstelen. Ez az 
élet gyökere, a szeretet töve a szeretetben áll az emberi 
jólét és boldogság életereje. Terjedjen a szeretet és 
boldog lessz az ember. Terjesszük a szentségi tisztele-
tet, vele terjed az igaz szeretet. Sokan legyünk a szent-
ségi tisztelet terjesztői. Legyen az Ur Jézusnak nem-
csak az égben serege kerub és szeráfokból, nőjön a 
földön is sereggé azok száma, kik a szentségi tisztelet 
terjesztéséért, a szeretet uralmáért küzdenek. 

Mit tegyünk a legméltóságosabb Oltáriszentség 
imádásának terjesztésére ? 

Ezen czélnak, melynél magasztosabbat s emberi 
fáradalomra méltóbbat nem találunk, első eszköze a 
könyörgő imádság. Kérjük Istent, külön-külön mind a 
három Isteni Személyt arra, hogy az emberek a hit 
által ismerjék meg Jézusukat az Oltáriszentségben. 
Könyörögjünk ezért otthon imádkozva, dologközben, 
az utczán jártunkban, az oltár lépcsőjén az Ur Jézus 
lábaihoz borulva. Könyörögjünk és kérjük ugy, mint 
ahogy siró gyermekek zokogva nyugtalan szivvel kérik 
az édes anyát könyezve és mégis édesen nyájaskodó 
bizalommal, kitartó szivósággal, a tapasztalt jóságon 
való csüggéssel, amely nem tágít mindaddig, mig meg-
nem hallgatják. Ne higyjük, hogy e könyörgés fölös-
leges. Nem, nagyon is szükséges. De hisz Istentől mit 
kérjünk olyat, amit ő maga is óhajt, akar, ami hogy 
ugy mondjam az ő érdeke? Es mégis kérnünk kell, 
mert ő akarja, hogy kérjük és nem adja meg, ha nem 
kérjük. Avagy mint atya nem akar-e nekünk minden-
napi kenyeret adni ? és mégis azt parancsolja, hogy 
még ezért is könyörögjünk. Akarja és elvárja Isten ezt 
a könyörgést, mert ő az emberekkel való egyesülést 
kivánja, s ezt abban éri el, ha az emberek akarata, 
óhaja az övével egy s ha az ő szeretetének irgalmát 
az emberi irgalmas szeretettel engedi megindíttatni, ha 
az ő örök végzésü müveiben az emberi könyörgéssel 
szerez munkatársakat, és ha az ő akaratában az emberi 
könyörgés karjaival ölelkezik. Azért mondja : kérjetek 
és adatik nektek. 

Az Oltáriszentség szerető imádása terjesztésének 
másik eszköze az önmegtagadó, önsanyargató szenve-
dés, amelylyel könyörgésünk őszinteségét bizonyítjuk. 
Az imént említett módon csak az tud könyörögni, aki 
hevesen kivánja azt, hogy a szentségben jelenlevő 
Jézust ismerjék és szeressék, ilyen heves kívánság 
csak abból a tüzes lélekből eredhet, amely izzó az ur 
Jézus szeretetétől, aki nincs, nem is lehet megelégedve 
azzal az állapottal, amelyben Istenét e közömbös nép 
körében szemléli s nem is lessz megelégedve, amíg 
csak egy lelket is tud a földön, amely Jézust nem 
ismeri, nem szereti. Mindenki ismerje őt, mindenki 
szeresse őt, mert megérdemli, mert ő végtelenül szere-
tetreméltó. Ám aki látja, hogy nem szeretik az Ur 
Jézust, az szomorkodik a fölött, bánkódik, kesereg s 
fájdalmában egyrészt az Istenétől megvont szeretetet 
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igyekszik pótolni, másrészt könyörgését hatásosabbá 
akarja tenni, hogy vele Jézus szeretőismeretét a tudat-
lanok és rosszaknak kieszközölje. Azért a szenvedéshez 
fordul, melyet az önmegtagadás és önsanyargatásban 
talál. Hogy fájdalmát kifejezze, a megvont szeretetet 
pótolja, kérésének erejét növelje, mindennap keres, 
minden órában talál, szünet nélkül fürkész, okos és 
szemes vágya mindenben fölfedez kisebb nagyobb 
önmegtagadásra vagy önsanyargatásra szolgáló alkal-
mat, melyet oly mohón ragad lelkéhez, mint ahogy a 
szomjtól gyötrött az italt ajkaihoz. S mert hevesen 
szereti Jézust, nem fárad bele a szenvedésekbe, nem 
is érzi, sőt inkább kevesli és kicsinyli azt, amit a szent-
ségi Jézus szeretetéből kiáll. 

Ki merné állítani, hogy ez a kettős könyörgés 
Istent meg nem indítja ; Istent saját ügyéért ! Istent, ki 
szinte nyugtalanul várja annyi sok kérelem között'mik 
a földről hozzá emelkednek, mikor akad köztük egy 
önzetlen, egy, mely örök jókat kér, mely a legtisztább 
szándékkal s legteljesebb igazságra támaszkodva magát 
az Ur Isten ügyét keresi, Isten ezt nemcsak meghall-
gatja, nem! Tele kézzel hinti áldását és kegyelmeit; 
ezek az imádságok messze országokba elhatnak s az 
isteni malaszt megvilágítja az ismeretlenek sziveit s az 
Ur gyűjt magának imádókat ós szeretőket oltárai köré 
a föld minden részeiben. 

Ki ne lelkesülne az ily sikerért. Isten hálás az 
embernek az ilyen imáért. Föl tehát! lépjünk a szent-
ségi Jézus szent hadseregébe. 

Ismét más hathatós eszköze a szentségi tisztelet 
terjesztésének a példaadás. Ereje azonban csak akkor 
hat és befolyásol, ha az előbiek megelőzték, de leg-
főkép, ha a benső hit meggyőződését fejezi ki, tehát 
nemcsak ment a tetszvágyás, feltűnés és keresettségtől, 
hanem benső szerető hevünknek visszatarthatatlan 
csendes és fegyelmezett kitörései. Mi buzdít inkább, 
mint a megragadó példa, amire annyira rászorul a val-
lási gyakorlatban olyannyira gyáva népség. A példa-
adás a szentségimádás, az Ur Jézus szeretetének nyilvá-
nos vallomásában isteni erővel hódít. Az emberek, mi-
dőn az isteni jelenlét hatása alatt melegedni kezdenek 
szintén várják, hogy kivölről jöt t befolyás tépje szét a 
feszélyezettség kötelékét. Ha nemcsak nem szégyenel-
jük a kölső vallomást ; de sőt a szeretet bensősége 
indít és fogva tart, hogy az oltáriszentség előtt meg-
jelenjünk, huzamosabban imádkozzunk, nyugodtan; 
csöndes elmerültségben, az oltár lépcsőjéhez térdeljünk 
a Szentség előtt, ha beteghez viszik az utczán is le-
térdeljünk, azt a beteghez elkísérjük ; a Szentség szel-
lemével, a mi a kínszenvedés és ennek emléke a meg-
engesztelődés, alázat s mindenek felett a szeretet, ta-
láljunk alkalmat, hogy amivel szivünk tele van, azt 
egy-két szóval eláruljuk. A példa a meggyőződés tar-
talmával a legbegyőzőbb szentbeszéd, mely előbb gon-
dolkozóba ejt, aztán megnyer, megindít és köve-
tésre készt. 

Sokan, talán már is százszor többen lennénk, ha 
gyávák nem volnánk. Félre tehát minden emberi te-
kintettel. Hiszünk és szeretünk és szeretve boldogok 

vagyunk ; tegyünk, hogy mások is higyjenek, szeres-
senek s boldogok legyenek a szentségi Jézus lelket 
Ölelő karjaiban. 

K. Aster. 

Fées. A bécsi kath. legény egyesület félszázados jubi-
leumáról. — 

Az újkor „szabad" versenye az ipar terén lerom-
bolta a régi kor iparosainak testületeit, a czélieket. 
Ámde tagolatok és szervezetek nélkül puszta egyének-
ből rendezett társadalmat alkotni lehetetlen. Vagyis az 
emberi munka ama terén, melyet iparnak nevezünk, 
szükségessé vált az iparosok uj társadalmi szervezke-
dése. A magukra hagyott legények számára külön szer-
vezetet, legény-egyesületeket kellett alakítani, testi-
lelki, erkölcsi és ipari gondozásuk, fejlődésük és oltal-
muk czéljából. Ezt az intézményt is a katholikus 
anyaszentegyház emberboldogitó szelleme sugallta. Az 
első katholikus legény-egyletet Kolping káplán szer-
vezte Kölnben. Buzdítására másutt is gyors egymás-
utánban alakultak hasonló egyesületek. Ezek között 
nem az utolső helyet foglalja el a bécsi kath. legény-
egylet, melyet 1852-ben Bécs jelenlegi bíboros agg 
hgérseke, Gruscha Antal dr alapított, mint káplán, Kol-
ping tanácsára, saját édes atyja buzdítására, a ki ipa-
ros volt. Ennek a történeti nevezetességű alapításnak 
volt f. évi junius hó 15-én félszázados ünnepe. 

Egy jelen volt magyarországi plébános (a német-
bólyi) következőképp irja le : 

Szombat (jun. 14.) este — miután mindenki iga-
zán kényelmes elszállásolásban részesült, összejöttek a 
különböző országokból Bécsbe sereglett egyleti kül-
döttségek tagjai a Gumpendorferstrasse 39. szám alatt 
fekvő egyleti nagy házban közös vacsorára, kölcsönös 
ismerkedésre. A vacsorát az egylet konyhája szolgál-
tatta, a menu nagyszámú hideg és meleg paprikamen-
tes ételekből állott. Az étkezés alatt egy emelvényre 
lépett Michele Vilmos, a szent István dóm hitszónoka, 
s legényegyleti elnök ós rövid szavakkal, az őszinte 
öröm s barátság hangján üdvözölte az egybegyűlteket. 
Utánna a legényegylet zenekara adott elő a vendégek 
szórakoztatására több darabot, igen jó sikerrel. Az is-
merkedési est eltartott 11 óráig, a midőn mindenki 
szállására sietett, hogy az utazás fáradalmait kipihenje. 

Vasárnap, 15-én reggel 7 óra felé már hatalmasan 
megélénkült az egylet nagy három emeletes háza s 
környéke; 'sietve jöttek az egyes küldöttségek egyleti 
jelvényekkel, melyeket ez alkalomra az ünneplő egylet 
osztott ki és saját hazai egyleti jelvényeikkel s zász-
lóikkal feldíszítve, ünnepi mezben. Pont nyolez órakor 
zeneszó mellett indult meg a hatalmas menet, a mely 
impozáns és megható volt. Egy teljes óráig tartott a 
felvonulás, a melyen körülbelül 3000 ember, 240 egy-
let 170 zászlóval vett részt. 

Megjelentek nemcsak a kath. legényegyletek, 
hanem eljöttek egyéb kath. egyesületek is, pl. kath. 
iparos mester, kath. munkás, kath. ifjúsági, dalárda, 
zene, lövész stb. stb. egyletek. Magyarországból részt 
vettek a következő egyletek: A budapesti egyletek, a 
központi, Schiffer Ferencz kanonok, orsz. szöv. elnök 
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vezetése alatt, a budai, a pozsonyi, a soproni, Koller 
Mátyás várkáplán egyl. alelnök vezetése mellett, a 
pécsi, a körmendi, kis-martoni és német-bólyi kath. 
legényegyletek. 

A menet felvonulása az egyletből egy óráig 
tartott. 

A szent-István-templomba érve, a zászlótartók a 
hajó két oldalán, a papság a szentélyben s Béos elő-
kelőségei a nekik fenntartott stallumokban foglaltak 
helyet. A különböző szinü zászlók szalagjaikkal egy 
pompásan virágzó kert képét nyújtották. Kilencz óra-
kor megszólalt a hatalmas orgona és dr Gruscha Antal 
Bécs város őszbeborult 82 éves főpapja, a kispapok, a 
káptalan és udvari papság kíséretében bevonult a 
dómba s rövid ima után elfoglalta az érseki trónust. 
Dr Schneider János felszentelt püspök nagy és fényes 
segédlet mellett tartott pontificáns misét, utána pedig 
a fŐmagasságu érsek a szentséggel áldást adott és „ Te 
Deum"-ot intonált. 

A hálaadó istentisztelet után az összes egyletek 
a nagy „Musikverein" termeibe vonultak, a melyet 
zsúfolásig megtöltöttek. It t láttuk újólag a főmagasságu 
bíboros érseket, Talliani pápai nuntiust. Dr Schneider 
és dr Mar schal felszentelt püspököket. Az egyleti el-
nök zugó tapsvihar közepett üdvözölte az udvari pá-
holyban megjelent Lipót Salvátor főherczeget, Dr Luger 
és dr Neumayer polgármestereket, s a többi előkelősé-
geket egyházi és világi részről. Jelen volt a teljes káp-
talan s egy igen diszes s nagyszámú néző közönség. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az esztergomi nyugdíj-tanácskozmány köréből. 

Fehér Gyula dr két felszólalásának tartalma. 
— Első felszólalás. — 

A papságot az eléje terjesztett nyugdíj-szabály-
zat tervezetnek különösen két pontja foglalkoztatta 
élénken. Az egyik a nagyobb javadalmaknak a hozzá-
járulás alól való kivétele a másik a nyugdíjj áran-
dóságnak felettébb alacsonyra való előirányzata volt. 
— A julius 2-iki előértekezleten e két pontra vonat-
kozó nézetemet rövid indokolással előadtam. Az érte-
kezlet egyhangúan magáévá tette álláspontomat és 
megbízott, hogy azt másnap az ülésben mint saját álás-
pontját fejtsem ki. 

Felszólalásom eszmemenete a következő : A segély 
vagy nyugdíj alaphoz való hozzájárulás kivétel nélkül 
minden papra nézve ki az egyházmegye területén egy-
házi jövedelmet élvez, kötelező és a tanácskozmány 
tulajdonképeni feladata nem az, hogy ezen kötelezett-
séget megállapítsa, hanem, hogy a hozzájárulás mérté-
két igazságos számokba foglalja. 

Indokok: 1. Minden pap, ki az egyházmegye czimére 
felszenteltetik és annak kebelében egész életét az Ur 
szolgálatára szenteli, az egyházmegyével szemben jogot 
nyert, hogy egészséges és beteg állapotában papi állásá-
hoz mért tisztességes ellátásban részesüljön. Az egyház-
megye mi vagyunk, kezdve a főpásztortól le egész az utolsó 

állásban levőkig és a forrása honnét ezen kötelezettség-
nek eleget kell tennünk, azon javadalmak és jövedel-
mek, melyeket mint az egyház szolgái élvezünk. 

2. A nyugdijalaphoz való szerv hozzájárulás nem 
csak ellentétben nem áll az egyházi javadalmak és jö-
vedelmeknek a kanonokokban meghatározott természe-
tének, de sőt ellenkezőleg ezt a hozzájárulást egyene-
sen megköveteli az egyháznak a javadalmak és egy-
házi jövedelmeknek természete felöl ős időktől fogva 
táplált felfogása, mely felfogást idéz az esztergomi 
egyházmegyei zsinat 42-ik statútumának pertratalását 
megvilágosító főpásztori fejtegetés. Ezek szerint: redditus 
Clericorum sunt vota fidelium, pretium paccatorum et Pa-
trimonium pauperum. A segélyre szoruló szegények közül 
ki áll hozzánk közelebb mint nyomorék, munkaképtelen 
paptársunk? — Ugyanezen fejtegetés hivatkozna a tri-
denti szent zsinat határozatára, jelzi, hogy az egyháziak-
nak jövedelmei ily természetűek, miszerint azokat más 
mint szent és kegyes czélokra fordítani nem szabad. 
Ily kegyes a szent czél első sorban és javaclalmas el-
látása s ha az a javadalom gyümölcsét ki nem meríti 
a fölösleg akadály nélkül fordítható, sőt fordítandó egyéb 
egyházi czélra a nélkül, hogy ezzel a javadalmas alapítás 
szándékán sérelem ejtetnék 

3. Maga azon körülmény, hogy a kongrua rende-
zésnél a nagyobb javadalmak jövedelmeiből egy rész 
a rendezés czéljaira lenne fordítva, miként a főkápta-
lan tagjai annak indokolásául, miért nem járulnak a 
nyugdijalaphoz megfelelő szolgáltatásokkal, felemlítet-
ték, a papság álláspontja mellett bizonyít, hogy az a 
javadalmak fölöslegei akadály nélkül fordíthatók és 
szükségletén fordítandók is egyéb egyházi czélokra s 
igy a nyugdijalaphoz való hozzájárulás is jogosan 
követelhető. 

4. Azon ellentétet, mely a javadalmak különböző 
volta miatt ugy is létezik a papság o s z t á t y a i között 
kinek áll érdekében kimélyíteni az által, hogy a nagyobb 
javadalmasok a hozzájárulás alól kivonassanak? 

5. Az ilyen természetű megterheltetések által 
csak jobban és jobban lekötjük és biztosítjuk az egy-
házi javadalmakat egyházi rendeltetésöknek. 

6. Maga a beterjesztett szabálytervezet és a pap-
ság által helyesnek talált alapon helyezkedik, mikor a 
hozzájárulást kiterjeszti olyanokra is, kik a nyűgdij-intézetre 
reá szorulni nem fognak és amikor igen helyesen a nyugdij-
járandóság meg állapításánál nem azt nézi ki milyen évi 
összeget fizetett a nyugdijalapba, hanem szegényebb és tehe-
tősebb papot elnyomorodás és munkaképtelenség esetén egyenlő 
nyugdíjban szándékozik részesíteni ós amikor a negély 
vagy nyugdíj kijáruitatását elvileg csak is az elnj^o-
morodás vagy munkaképtelenség esetéhez köti és pusz-
tán szolgálati évek alapján bármily nagy legyen is 
azok száma, nyugdijat nem ad. Azonban a szabály ter-
vezetet készítő bizottság nem volt tudatában ezen 
általa is elfoglalt helyes álláspontnak, mert különben a " 
hozzájárulási kötelezettséget egyforma mértékben ki 
kellett volna terjesztenie az összes javadalmasokra. 

7. A hivatkozás arra, hogy más egyházmegyékben 
a nyugdíjintézet szervezésekor a hozzájárulási kötele-
zettség a nagyobb javadalmasokra nem terjeszttetett 
ki, ellenünk nem bizonyít. Csak azt mutatja amit min-
den tisztelet mellett is, melylyel az illetők iránt visel-
tetem kimondani nem késlekedem, hogy nem voltali tisz-
tában a papi nyugdíj vagy ellátási intézetnek azzal a ter-
mészetével, mely az egyházi törvényekben gyökerezik és azok 
által határoztatik meg. 

Mi erre az alapra helyezkedünk, nem a világi 
nyugdíjintézetek sablonjára akarunk papi nyugdij-intézetet 
szervezni és azért követeljük a hozzájárulást kivétel 
nélkül az egész vonalon. Ezen követeléstől el nem állha-
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tunk, ha csali a papi nyugdíjintézetnek jellegzetes lényegét 
elejteni és az egyedid helyes egyházi alapot, melyre helyez-
kedtünk, feladni nem akarjuk 

Hogy senkinek személyi érzékenységét ne sért-
sük a nagyobb javadalmak mostani élvezőire nem 
kivánjuk a fizetési kötelezettség kiterjesztését, csak a 
jövendőben kinevezendőkre és ezt annyival is inkább, 
mert azok a most tanácskozó papság kebeléből kerül-
vén ki, tulaj donképen maga felől határoz a papság. 

A második pontra a nyugdíj járandóság összegére 
nézve iránytadó elvek : a) a kongrua minimumnál 
alább nem maradhat, mert a beteg embernek rendsze-
rint költségesebb az ellátása mint az egészségesnek b) 
nyújtson elégséges ellátás c) álljon arányban a nyug-
díjintézet illetve a fizetők teherviselési képességével. 
— E szempontoknak megfelel a 8C0 trtos és 1000 frtos 
nyugdíjjárulék. Megfelelőbbnek tartanok a papi nyugdíj-
intézet lényegének szempontjából, ha az ellátásnak csak egy 
és mindenkire nézve tekintet nélkül a szolgálati időre és a 
befizetések nagyságára, egyforma összege állapitatnék meg. 

— Második fel szólalás. — 

1. Amit a hozzájárulás általános kötelező voltára 
nézve elvi szempontból előadtam, azt megerősíti a 
papi nyugdíjintézet létesítésének historicuma is. Az 
egyházmegyei statútumok 49-ikét és az ahhoz tartozó 
XV. számú függeléket kell csak elolvasni. Az Adalber-
tinum létesítésénél a főpásztor adott 20.000 irtot, a 
főkáptalan 20.000 irtot és a papság 60.000 frtot. Amint 
akkor keletkezett ezen munkaképtelen papokat ellátó 
intézmény, ép ugy kell most a deficiens papokat ellátó 
intézmény szükségszerű fejlesztését eszközölnünk. 

2. Az mondatott, hogy mi másokat, névszerint a 
főkáptalant hozzájárulásra nem kötelezhetjük, felöle 
nem határozhatunk. — Mi nem kötelezünk senkit. 
Felállítjuk az elvet és abból levonjuk magunkra nézve 
a consequentiákat, vonják le mások is, vonja le a 
főkáptalan és határozzon maga felől. 

3. Az mondatott, hogy a papság kívánsága kom-
munismust rejteget magában, s hogy ép oly joggal vár-
hatná a papság Rothschildtól a hozzájárulást mint 
amily joggal várja a főkáptalantól. — jogtalanul mi 
senkinek jóságához nyúlni és azt magunk vagy mások 
számára magunk tekintélyével lefoglalni nem akarjuk. 
Ez a kommunismus. De a közszükséglet fedezésére 
közös elhatározással közterheket bírunk, azaz a magán-
tulajdont közös czélra megterhelni ez nem kommunis-
mus ; mert akkor az állam is a kommunismust szol-
gálja mikor a közszükséglet fedezésére közterhet ró 
polgáraira. Ami hivatkozás Rothschildra történt az a 
kifejtettek alapján czáfolatra- nem szorul. Mégis csak 
más természetű vagyon az egyházé és más természetű 
a Rothschildé. Sajnálnék, ha a főkáptalan csak olyan 
.közel állana hozzánk mint Rothschild. 

VEGYESEK. 
— A „Los yon Rom" eredete a komolyságáról 

és jólelküségéről hires német nemzet körében hallat-
lanul nevetséges és szomorú. Egy éretlen orvosnöven-
dék mondta ki először ezt a szót a bécsi egyetemen 
1897. decz. 10-én. Az öreg Schönerer és Wolf politikai 
tökét csináltak belőle. Mintha bizony a csehek s álta-
lában az osztrák szlávok önérzetére ébredésének s az 
egyedül uralkodni akaró osztrák nemzetség politikai 

szorongattatásának Róma volna az oka. Róma semmi-
féle nemzetnek mint ilyennek ellensége nem volt soha. 
Engel halli kath. lelkész Tirolban 1000 ft pályadijat 
tűzött ki annak a számára, a ki bebizonyítja, hogy a 
kath. egyház valaha német nemzettel szemben ellen-
séges állást foglalt volna el. Pályabirókul a güttingai 
egyetem történeti tanárait kérte fel a halli kath. pap. 
Senki, de senki sem jelentkezett az 1000 ftért. Más-
részről a német protestantizmusról igen jellemző tény 
nyert teljes bebizonyítást. És ezt a bajor országgyűlés 
junius 20-iki ülésében, protestáns részről történet kihí-
vás következtében, nyíltan kimondotta Pichler dr cen-
trumpárti vezérszónok. A porosz protestánsok rossz 
néven vették Bismarcknak, hogy a kulturharczot a 
kath. egyházzal szemben beszüntette, és megalakítot-
ták az „Evangelischer Bund"-ot, melynek czélja bírói-
lag konstatálva „a kath. egyháznak jogállásából való 
kiszorítása." Die Tendenz des evangelischen Bundes 
richtet sich angriffsweise gegen die gesetzliche Stellung 
der kath. Kirche in Preuszen" (Duisburgi itélet indo-
kai 1888-ban. A német protestantizmus megtéríteni 
akarja az osztrák és bajor katholikusokat az evangéli-
umra, ő, a ki az evangélium minden betűjét elprédálta! 
Nevetséges valóban és szomorú ! Jól jellemezte ezt az 
állapotot Beyschlag: „Unser Haus ist nicht einladend!" 
Szentül igaza van. Legérdekesebb a dologban az, hogy 
Bajorországban, miután a protestantizmus évek óta 
fenekedik és gyalázkodik a kath. egyház ellen, a pro-
testánsok tiltakozó gyűlést* tartottak az ellen, hogy a 
katholikusok „Treu zu Bomu czimü folyóiratot indítottak 
meg és abban érdemük szerint méltatják a kath. egy-
ház ellen felállított bombákat, Luthert, Kálvint és a 
többi régi és ujabb hitbontókat. A protestánsoknak 
szabad „Los von Rom" mozgalmat támasztani és fenn-
tartani ; a katholikusoknak „Treu zu Rom" mozgalmat 
fenntartani. — sértés a protestantizmus ellen. Hallott 
valaha a józan ész ilyet ! Azaz, a vakbuzgó protestáns 
atyafiak mind ilyenek. Nekik minden szabad. Szabad 
a kath. egyház jogállása ellen agyarkodni. Nekünk, 
szerintök kötelességünk, mint valami fensőbb lények 
előtt meghódolni. 

— Bucsu az Újvilágban. A Budapest-Újlakhoz 
tartozó s még a régi jó időkből ismert „Neue Welt"-
nek Segitő Mária kápolnájában vasárnap volt a bucsu. 
Az ünnepi beszéd után Ott Adóm dr plébános a Ferencz 
József rend lovagja, nagymisét mondott fényes papi 
segédlettel, az énekrészt pedig Szautner Kajetán kar-
nagy dirigálta. A bucsu többi — nem egyházi része 
a kápolna körül levő hegyes-völgyes utczákon folyt 
le nagy zajjal és vigassággal, mely csak délután hat 
órakor szűnt meg rövid félórára, mialatt az ünnepi 
vecsernyén vett részt az óriási tömeg. 

— Állandósított kápolna Csik-Tusnádfiirdőn. Fel-
kérettünk a következő sorok közlésére: Becses tudo-
mására hozom mindazoknak, kik a legszentebb ügy 
iránt fürdőhelyeken is érdeklődnek, miszerint kegyel-
mes püspök urunk atyai áldott nagylelkűsége folytán 
Csik-Tusnádfürdőn is egy nyilvános kápolna állandó-
síttatott. Tehát kedves paptestvéreim és a jó hivek, 
kik ide óhajtanak jönni szent misemondás és hallga-
tással, nyugodtan jöhetnek, mert azt minden nap meg-
tehetik itt kényelmesen. Csik-Tusnádfürdő, 1902. julius. 
Gál Elek id. ny. plébános. 

Iggr* A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

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

Budapest, Í902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (TV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Vegyesek. 

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

F e l h i v á s előfizetésre. 

A társadalmi rend és béke alapjai. 
(Folytatás.) 

A jelen s jövő bajainak elhárí tására leg-
biztosabb mód, a társadalmat Krisztus tanai-
nak oltalma alá helyezni, melyek minden fáj-
dalomra írt nyújtva, minden elmébe fényt 
árasztva, törvényeknél è fegyvereknél bizto-
sabban megvédik a nemzeteket . 

Mivel pedig a béke a rend nyugalmában 
áll, önkényt következik, hogy ugy a magán-, 
mint a közélet békéjének az igazság és szere-
te t alapján kell nyugodnia. Mindkét erénynek 
szülőjéül s őréül pedig Krisztus egyházát ren-
delte ; mely azért az igazság és szeretet tör-
vényeinek fentartását , terjesztését és védelmét 
legszentebb feladatának ismerte és ismeri 
mindenkor. 

E hivatása tuda tában hóditá meg a népe-
k e t ; és mer t a teljes igazságot birja, s a földi 
viszonyokra nézve megállapított örök rendet 
képviseli: a világi társadalom• rendjének is a 
legszilárdabb támasza és legtökéletesebb pél-
daképe volt mindenha. 

És mily mérhetet lenek áldásai ! 
A népeket, melyek előbb vad, műveletlen 

ál lapotukban más ha ta lmat azon kivül, mely 
tűzzel-vassal pusztí tva dult, nem ismertek, 
emberiességre nevelte. A nyers erő helyébe a 
jogot emelte ura lomra; egyesek és nemzetek 
viszonyait az igazság alapjára fekte t te s 
érvényre j u t t a t t a a testvéri szeretet közös 
érzetét, mig előbb a liarczi kegyetlenség csak 
a legyőz öttnek végpusztulásával csillapult. 
Olykép vonta meg és biztosítá mindenek 
jogkörét , hogy egyúttal áldozatkész szereteté-
ben mindennemű nyomor enyhítésére forrást 
nyitott . Az Üdvözítő példájára lankadat lan 
buzgalommal hirdeté a szegényeknek az üdv 
igéit, keblére szorítá őket, vagyonával sietett 
táplálásukra s majdnem királyi fénnyel beren-
dezet t jótékony intézeteket emelt számukra. 
S mig sorsuk enyhítésén, jólétök emelésén, 
ekkép fáradozot t : fönnen s parancsolólag hir-
dette a tulajdon szentségét, a társadalmi osz-
tályok s rangfokozatok érintheti en jogainak 
tiszteletét. In te t te a gazdagokat , hogy az em-
beriség nagy családjában maguka t a jótékony 
bőkezűségben Isten sáfárjaiul tekintsék. Az 
államhatalom tekintélyét egyrészt sérthetlen 
szentségi jelleggel ruházta fel, másrészt a ha-
talom ridegségét az atyai kegyesség enyhével 
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mérséklé, midőn az ura lkodóknak eléjök szabta, 
hogy Annak nevében, akitől van minden hatalom, 
s kinek minden parancsa megannyi jó té temény, 
a mennyei a tya szándéka és aka ra t a szerint 
kormányozzanak . Viszont az a la t tva lóka t köte-
lezte, hogy adják meg a császárnak ami a 
császáré, vagyis minden, bá rmi néven neve-
zendő ha ta lom i rányában teljesítsék mindazt , 
mi a ha t a lma t megilleti. I lykép a t á r sada lom 
minden fokoza tán keresztül megszilárditá , meg-
yédé a valódi rendet . 

Nincs is a gyakor la t i s t á rsada lmi életnek 
megfelelőbb tan, mint Krisz tus egyházáé. 

Vagy hol há t az a tudományos rendszer , 
hol az a bölcselet, hol az az állam-törvény, 
mely csak távolról is összehasonlí tható lenne 
az Is ten s fe lebarát i szeretetről szóló ke t tős 
parancscsal , melytől Krisztus szavai szerint az 
összes törvény és prófé ták függenek? ! 

Az egyház t a n á n a k és fegyelmének ural-
ma a la t t fej lenek ki a keresz tény erkölcsi 
életben a hűség, önmérséklet , emberiesség, 
igazság és lelki szilárdság ama csodás erényei, 
melyek az ókor annyira fe lmagasz ta l t dicsősé-
gét mind messze tú lszárnyal ják. 

Az emberiséggel é rez te te t t mindeme jóté-
teményei daczára az egyház nap ja inkban 
ellenségeitől nyuga lomra nem j u t h a t . Gyanúba 
veszik, ellenszenvvel elfordulnak tőle, gyűlölik, 
rága lmazzák nem kevesen. Heves os t rommal 
t á m a d n a k ellene, mint amel}T szerintök az 
ál lamélet feltételeivel s követelményeivel m a 
már meg nem fér ; a közéletre semmi előny, 
semmi hasznos erő tőle már nem várható, 
amit egy önjogu, sa já t elvein fölépült állam-
szervezet t e rmésze tszerű követe lményül önma-
gában már nem bi rna ; és felhangzik ellene, 
mint már keletkezése első idején az igaz-
ta lan vád, mely az emberiség ellenségének 
kiál tá ki őt. 

Am századok t anúsága fényesen igazolja, 
hogy minden elv és in tézmény, melyek az 
állami rend szi lárdságának, a közüdvnek leg-
erősebb biztosítékai : vag}* a kath. egyháztól 
eredt, vagy benne mindig hű gondozóra, támo-
gatóra ta lá l t ; azon elvek és in tézmények 
ugyanis, melyek a fejedelmi önkénynek az 
elnyomotf nép j avára gá t a t ve te t tek ; a hata-
lomnak a helyhatósági vagy magánéle t körébe 
való tú lkapásai t megfékezték : az egyéni mél-

tóság és szabadság s a polgári jogegyenlőség 
sér the te t lenségét megóvták, fen ta r to t ták . 

A népek polgári és politikai szabadságá-
nak igy vol t az egyház mindenkor legerősebb 
bás tyá ja . 

Miért felsorolni e t é ren é rdemei t? Elég 
az az egy, hogy a jogegyenlőségnek és igaz 
tes tvér iségnek legelső hirdetője Jézus Krisztus 
vol t ; apostolainak szavaiban is visszhangoz-
ván : nincs zsidó, nincs görög, nincs barbár , 
nincs szittya, de mindnyá jan tes tvérek Krisz-
tusban . Es oly h a t a l m a s és nyilvánvaló volt 
i t t az egyház befolyása, hogy ahová csak 
elhatot t , az erkölcsök nyersesége csakhamar 
tova tűn t . A művel tség magasabb fokán álló 
népeke t is minden időben szüntelenül elhal-
moz ta jótéteményeivel , megtörve az egyesek 
igazság ta lan önkényét , megóva az ár tat lano-
k a t és gyöngéke t az elnyomatástól , s az állami 
rend oly szervezetének megalkotására s meg-
szi lárdí tására törekedve íolyton, mely igazsá-
gosságával m e g m e r j e a polgárok lelkét, 
félelmetes ha ta lmáva l e lret tentse a külellen-
séget. 

S mindennapi fényes példák igazolják, 
hogy az egyház minden igaz szellemi haladás-
nak s t udománynak ú t tö rő je ; fejedelmi bőke-
zűséggel ápolja, fejleszti azoka t ; szellemének 
ihletével a művészetek s műalkotások uj és uj 
remekei t t e remt i meg s oda ha t mindenképp, 
hogy az emberi szellem pezsgő tevékenység-
gel és művelődéssel összes gazdagságai t fel-
t á r j a ; csak egyben áll gá tu l : hogy az ember 
szellemével és munká jáva l el ne forduljon 
Istentől . Gá ta t emel az eszmék veszélyes 
szertelenségéllek ; ká rhoz ta t j a a lázongó, fel-
forga tó szellemet s különösen a lelkeknek azt 
az elfajulását , mely már az Is tentől szándékos 
e l szakadásnak kezde te ; — de mer t minden 
igazságnak egyedüli kú t for rása Isten, a ku ta tó 
elme ál tal fe lder í te t t minden igazságban az 
isteni bölcseség íwomai t ismeri el. 

Az eg3Tliáz azonban hivatásának csak 
akkor felelhet meg tel jesen s fej thet i ki áldá-
sos munká já t , ha jogos szabadsága és bizton-
sága csorbí tat lan erejével élet tevékenységének 
minden szükséges és a lkalmas eszközeivel 
akadály ta lanul rendelkezhetik. 

Az egyház legnagyobb nyereménye, lia 
az t a szabadságot bírhat ja , melynek mér téke : 
világüdvözítő munkája . 
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Azon isteni szabadság ez, mely Isten egy-
szülött Fiától származott, ki vére ontásával 
megalapított egyházának a lelkek javát , örök 
üdvét s azt tűzte ki czéljául, hogy hit és 
malaszt erejével, örök boldogságuk zálogául 
Krisztus uj életét oltsa az emberekbe. 

Eszközei a szabadságának tehát korlát 
nem vethető. 

Az egylláz hű fiaira pedig innét az a 
nagy kötelesség hárul, hogy bát ran és lelke-
sen keljenek mindenben és mindig a közös 
anya védelmére s buzgó támogatásukkal kivív-
ják és óvják üdvözítő munkája szabadságát. 

És mert minden siker főbiztosítéka a köl-
csönös szeretetben egybeforrott lelkek egysé-
gében rejlik: a szeretet e szent kötelékének 
megszilárdításán egész lélekkel buzgólkodjanak, 
akkor főleg, midőn a vészes tanok nagy sza-
badossága az erők egyesítését, az összetartó 
ellenállás szükségét egyenesen kihívja, nehogy 
a sorok szétlazultával a magukra hagyott 
egyesek a cselvetéseknek, támadásoknak köny-
nyebben essenek áldozatul. 

A keresztény egységnek pedig a törvényes 
felsőség iránti kész engedelmesség az alapja; 
amely parancsával, tilalmával, kormányzói 
hatalmával a szellemeket egyetértésre, össz-
hangba hozza, (Folytatjuk.) 

A premontrei rend szelleme 
a múltban és a jelenben. 

-— Dr Takács Menyhért jászóvári prépost-prelátus juhi'eumi 
emlékbeszéde. — 

(Folytatás.) 

Ettől az időtől kezdve a magyar premontreiek 
sorsa a nemzetével összefort. Nemzeti királyaink bi-
zalma konventjeiket hiteles helyekké avatta föl, a hova 
bizalommal fordulhatott a magyar nemes épen ugy, 
mint a czéhbeli iparospolgár s a robottal és dézsmá-
val megterhelt jobbágy s jogviszonyait a törvény és 
igazság szerint rendezhette. Az Anjuok fénye és hatalma 
a Hunyadyak ereje és dicsősége megszilárdította a pre-
montreiek helyzetét a hazában. De elkövetkezett a Jagel-
lók gyenge uralma,az oligarchák pártviszálya, az általános 
nemzeti hanyatlás s ennek folyamányaképen a mohácsi 
veszedelem. Ebben a szomorú időben rendünk is 
hontalanná lett a hazában. Prépostságaink egymásután 
pusztultak el s a melyek megmaradtak, a nemzetekkel 
együtt nyögték a török uralom jármát. Jászóvár az 
egri püspököknek nyújtot t állandó menedéket, a kik a 
török pasák zaklatása elől menekülvén királyi adomány 
gyanánt a rendi prépostságot vették birtokukba. E 
nehéz viszonyok között virágzó konventi életről szó 
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sem lehetett. A pogány uralom legyőzésére volt szük-
ség, hogy konventjeink ismét fölszabaduljanak, bené-
pesedjenek s újból a régi hivatás szolgálatába álljanak. 
Ez sem volt könnyű dolog. A prépostsági javak vissza-
szerzése a legtöbb helyen már lehetetlen volt. S ahol 
a prémontreiek ősi jogaikat vissza is nyerték, végze-
tes gazdasági bajokkal kellett megküzdeniök; ingó va-
gyonuk, birtokfelszerelésük egyáltalában nem volt s 
idegen segítség fölhasználására kellett gondolniok. En-
nek a korszaknak is megvolt azonban történelmünket 
s magát a rendet is kiválóan érdeklő szellemi nagy-
sága: Kisdy Benedek egri püspök és jászóvári prépost 
a ki megalapította a régi kassai egyetemet s ezzel a 
premontreiek leendő székhelyén a tudományos törek-
véseknek s a szellemi haladásnak u j irányát mutat ta 
meg. Az erdélyi fejedelmek magyarországi befolyása, 
a Rákóczi korszak küzdelmei, a nemzet irodalmi 
újraébredésének időszaka, mind résen találta rendünk 
tagjait, a kik hivatásos működésűket minél szélesebb 
körre kiterjeszteni óhajtván, már a 17-ik század végé-
vel Nagyváradon Mária Terézia kora óta pedig Rozs-
nyón gimnaziális közoktatással foglalkoztak s ezzel nem 
csekély jogalapot szolgáltattak arra, hogy ujjászervez-
tetésük után a ker. nevelés és nemzeti közoktatás szol-
gálatába szegődjenek. Maga II. József császár, a ki a 
többi vagyonos szerzetek eltörlése után a jászóvári 
premontreiek halálos ítéletét is aláirta, Jászon tet t rö-
vid látogatása alkalmával különös megelégedését nyil-
vánította Csák Gellért prelátus előtt, hogy a rend már 
is középiskolai oktatással foglalkozik. Majdnem hét 
évszázadra terjedő küzdelmes és viszontagságteljes mult 
után a rend családjának meg kellett érnie a pusztulás 
napját, a midőn sz. Norbert fiai, miként egykor Izrael 
népe „in exitu . . . de Aegypto, domus Jacob de po-
pulo barbaro," világgá mentek, hogy szerte-szét tagolt 
ós elgyöngített erővel, a mellőztetés és lefokozás bána-
tával, de ki nem alvó édes reménységgel sóvárogjanak 
egy szebb ás boldogabb jövő után. S a gondviselő 
Isten meghallgatta csendes fohászaikat. Hazát kívántak 
s hazáért vert szívok. S ime a hatalmas császár után, 
kinek fejét nem órinté sz. István koronája, vállait nem 
diszité apostoli palástja, kezében nem ragyogott dicső-
ségteljes jogara, lelkiismeretét meg nem erősíté a ki-
rály esküje, egy apostoli uralkodó következett , a ki 
népei boldogságának első biztositékát az egyház sza-
badságában, intézményei csorbítatlan föntartásában ta-
lálta. Ő volt, ki rendünknek u j életet adott s munkás-
ságunkat az Isten dicsőségének s a haza javának 
szánta. 

Az eltörlés alkalmával a j aszói prépostság barok-
izlésü szép temploma, a konvent és prelatura már mai 
diszébeu állott. 1770-ben fejezte be épitésöket a nagy 
Sauberer prelátus, a kit a prépostság második megala-
pítójának tartunk. Szinte bámulatos az a hatalmas al-
kotó erő, kiválóan fejlett izlés, minden áldozatra kész 
hazaszeretet, mely rendünk ez örök időkre kimagasló 
vezérében a legmélyeb vallásossággal, személyes igé-
nyek nélkül való egyszerűséggel és józan takarékosság-
gal párosult. Pedig ő nem is volt magyar származású. 
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Illetőségére nézve morvaországi volt. A lukai konvent 
választotta meg jászóvári prépostnak abban az időben 
a midőn prépostságunk a leleszivel együtt I. Leopold 
királyunk adományaképen a lukaiak birtokához tarto-
zott elismeréséül annak, hogy a királyt a török uralom 
legyőzésében jelentékeny pénzáldozattal támogatták. 
Sauberer Andrásnak első gondja volt prépostságainkat 
ebből a hűbéres viszonyból kiszabadítani, a magyar 
konventi életet visszaállítani s a rend szellemi erejét a 
hazai közoktatás terén is érvényesíteni. Önzetlen haza-
fiságának sikerült Mária Terézia királyunk hatalmas 
pártfogását megnyerni s nehéz küzdelem után Jászót 
50,000 forinton kiváltani, az idegen rendtagokat részint 
hazaküldeni, részint — a mennyiben már magyarokká 
lettek — önálló konventjébe bekebelezni s székhelyét, 
kizárólag magyar premontreiekkel benépesíteni. Ha 
más emlékezetes dolgot nem tett volna, már maga ez 
a nemes ténye is történelmi nevet biztosított volna 
neki rendünkben. De ez nagy alkotásainak csak kez-
dete volt. Sokkal merészebbnek kell tartanunk azt a 
vállalkozását, hogy a régi várat, a mely erődnek ugyan 
megfelelt, de a prépostság székhelyének, az egész rend 
anyaházának, orsz. levéltárnak s papnevelő-intézetnek 
— az ujabb viszonyokhoz képest -—- alkalmas egyálta-
lában nem volt, kápolnaszerü templomával együtt le-
bontatta s fölépíttette ezt a monumentális épület-cso-
portot, mely az Úrnak fényes hajlékot, hű szolgáinak 
pedig kedves otthont nyújtot t s a miért papi sziveink 
forró fohászaival reménykedve könyörgünk, nyújtani 
fog időtlen időkig. 0 építtette fel a felső-meczenzéfi és 
nyéstai plebánia-templomokat s a rudnoki hires búcsú-
járóhely templomát is, több papi és gazdatiszti lakot 
és sok gazdasági épületet. O vette át rendi kezelésbe a 
rozsnyói gimnáziumot is, tehát tanítórendi multunk 
voltaképen ő vele kezdődik. Hogy óriási alkotásaihoz 
honnan vette a szükséges anyagi erőt s hogy nagy-
szerű építkezései és beruházásai mibe kerültek, arról 
annáleseink semmi fölvilágosítást nem nyújtanak. A 
rendi hagyomány azt tartja, hogy Aranyidkán okszerű 
bányaüzemet folytatott, melynek akkoriban gazdag 
hozamából nagy czéljainak megvalósítására elegendő 
jövedelmet szerzett. A számadásokat pedig azon vallá-
sos meggyőződésből, hogy a mit az ember Isten szol-
gálatára szánt, annak árát soha se tartsa számon, egy-
szerűen megsemmisítette. Buzgó törekvéseinek a lele-
szi prépostságot visszaváltani már nem sikerült. Az 
élénk tárgyalások folyamata alatt, épen a midőn a pré-
posti szék Leleszen megüresedett, őt is utóiérte a halál 
1779. november 30-án védőszentje sz. András napján, 
boldog kormányzása 32-ik évében, a rend feloszlatása 
előtt 8 évvel. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Budapest. A Don Bosco-intézétből. — 
A Don Bosco által alapított szaleziánus-rend turini 

intézetéből levelet kapott az „Alk." A lap szerkesztő-
jéhez nyilt levél alakjában intézett írásban az intézet 
igazgatósága mindenekelőtt köszönetet mond azért, 

hogy a napokban minden oldalról az intézetet támadó 
budapesti magyar és német lapoknak megfelelt, annél-
kül, hogy szükségesnek tartotta volna a súlyos vádak 
ügyében külön informáczióért fordulni az intézethez. 

Aztán igy folytatja az érdekes levél : 
Dióhéjban a Don Boscói magyar intézet keletke-

zését, küzdelmeit és reményekre jogosító fejlődését 
irjuk le. 

A szalézi ügynek Magyarországban La Boche 
Mária Emmanuel nyugalmazott százados és szalézi pap 
vetette meg alapját 1896-ban, szorgalmasan gyűjtvén 
a munkatársakat. 1901-ben utódja Zafféry Károly már 
1500 munkatárssal yette át a levelezést. 

1900. óv nyarán lovag Kovács József esperes-
plebános és Viszolajszky Károly plébános urak látogat-
ták meg Turint és Valsaliceben Don Bosco sírját. Az 
ott szerzett tapasztalatokat lelkes hangon irta le Viszo-
lajszky plébános az Alkotmány tárczájában, meleg han-
gon emlékezvén meg Zafféry-ről, aki mint Don Bosco 
utódjának, Don Ruának küldötte konferencziák tartása 
végett Magyarországba készült. 

A konferencziák Városy Gyula dr püspök, akko-
riban központi szemináriumi rektor kegyes engedel-
méből az egyetemi templomban lettek megtartva. A 
gyűjtést Cziráky Erzsébet grófnő volt kegyes esz-
közölni. 

A konferencziák végeztével részint a saját pénzé-
ből, részint a gyűjtött pénzből levitte Köchlert, Bálit, 
Lejtoviczot, Procklt, Joviczát (a „Tanonczok Lapja" volt 
szerkesztőjét.) Három hónap múlva Bali és Jovicza a 
Zafféry költségén Budapestre lettek küldve később a 
kiskorú Lejtovicz is ugyancsak ily költségen lett visz-
szaküldve, valamint Prockl, akire előbb Don Rua a 
keresztség szentségét feladta. Ez utóbbi másodszor is 
visszajött és ma is hűséges odaadó szalézi munkatárs, 
Brocklnák öcscsót nemrég Kánter apát-plebános ur ke-
resztelte meg, másik testvére is óhajtja a szent kereszt-
ség felvételét és a szalézi intézetbe jutást. 

Ez volt az első expediczió eredménye. 
Erre nemsokára támadás jelent meg a „Budapesti 

Napló"-ban, melyre nem reflektáltunk, nem juthatván 
az illető laphoz., 1901. őszén 13 ifjú lett Olaszországba 
küldve. Neveik : Nizsmánszky, Witoss, Csizik, Kocsis, 
Beseterics, Kiss, Jurénka, Galla, Kruzslitz, Schaub, Klits 
Burandik, Szabó. Részben az intézet költségén utazott 
Szabó, aki az intézet költségén katonaügyben kétszer 
Genuába ment. 

Ezek közöl visszament Witoss, Csizik Klits, Bu-
randik, Szabó, még pedig Witoss és Szabó az intézet 
költségén. Witossnak anyja, akit mint özvegyet jólelkű 
papok segélyeztek azelőtt, támadásokat intéztetett a po-
zsonyi szoczialista német lapban az intézet és a papok 
ellen. E támadásoknak hitelt adva Csizik atyja vissza-
követelte fiát intézetünk egyik legjelesebb növendékét, 
aki a parancsnak engedve, zokogva hagyta el az inté-
zetet. Mindkettő visszakívánkozik, de hiába ! 

Az itt maradt növendékek már beszélik az olasz 
nyelvet és azok, akik az elemi osztályokból kerültek 
ide, szépen haladnak a latinban is. 
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1902. május havában 22 ifjú utazott le Olaszor-
szágba. Közülök egy már Milánóból visszatért. A többi 
21-ből néhány nap múlva egyszerre visszamentek öten 
1. Szalay. Ez ingyen utazott le; az intézet tanitója a 
volt ferenczrendi noviciust, tekintettel a megnyerő 
modorára, végzett tanulmányaira, jóltevők pénzéből 
levitte. Az if jú azonban már pár nap múlva ágyba 
feküdt és az olasz levegő „érdessége" ellen panaszko-
dott, az orvos nem tudta mit adjon neki. Útiköltséget 
kapott Budapestig. 2. Klits, aki most már másodszor 
volt itt, felvétetve a saját és szülői könyörgésére. 
Visszamentek a maguk költségén képesség hiánya 
miatt. 3. Kastura. 4. Kálozi. 5. Schmidshofer. Julius 
elején visszavándoroltak Barunyovi.es és Puhán nyom-
dászsegéd ; ez utóbbi ingyen jött és ingyen ment. 

A megmaradt növendékek eddig jó kedvvel tanul-
nak, leveleik lelkesedéssel telvék. Hogy a ragadós 
rossz példa nem fog-e ezek közül is egy párt megin-
gatni, az a jövő titka. 

De helyettök tizszerannyian folyamodnak. A folya-
modók azonban, mint a becses lapban közöltük, előbb 
Budapesten meg lesznek rostálva. 

Az intézet fejlődésével különben minden ügybarát 
meg lehet elégedve. 

Ez őszszel 2—3 növendékünk be lesz öltöztetve. 
Nagy érdeklődés mutatkozik az ügy iránt ugy a leg-
főbb papi körökben, mint a népben. A bíboros her-
czegprimás helyeslő tudomásul vette az intézet létezé-
sét. A belügy minister megerősítette a szalézi magyar intézet 
fenntartása ét dekében alkotott alapszabályokat ; Városy dr és 
Wolaffka dr püspökök nagy helyeslésével találkozik 
egy szalézi konferenczia megtartása ez év szeptember 
•végén Székesfejérvárott, illetőleg Debreczenben ; a lel-
készek és a nép lelkesedve karolják fel a „Segítő Bol-
dog-asszony" ájtatos társulatát, melynek bejegyzett 
tagjai filléreikkel segítik a legnagyobbrészt ingyenes 
növendékeket tápláló magyar intézetet. Vannak ugyan 
még ma is, akik vagy elfogultságból vagy a kellő fel-
fogás hiányából, majd az ügy, majd a személy ellen 
tesznek kifogást; mindkettőt igaztalanul bírálják el; 
mert az ügy szent, annak első munkatársa a nagy XI I I 
Leo pápa ; a személy ellen itt-ott nyilvánuló hidegség 
vagy ellenszenv okát az illetők vagy téves informá-
cziókból örökölték, vagy azok, akiktől az ellenszenv 
keletkezett, nem mernek az igazi okkal előállani. 

Aachen. Samassa érsek aranymiséje. — 
Samassa József dr egri érsek úr f. hó 23-án reggel 

a Nagy Lajos király által alapított magyar kápolná-
ban mutatta be arany miséjét Párvy és Szmreesányi kano-
nokok segédletével. A misénél a jubiláló főpap azt a 
kelyhet használta, amelyet Nagy Lajos király adomá-
nyozott e kápolnának ; az oltár is magyar vonatkozású 
szent képekkel és jelvényekkel volt feldíszítve, ame-
lyek ugyancsak Nagy Lajos király adományai. A haza-
fias érsek, kitérve az ünnepeltetés elől, bár távol a 
hazától, mégis ez ősi magyar emlékektől megszentelt, 
szinte magyar földön adott hálát az Urnák s fohász-
kodott a nagy király korabeli régi dicsőség visszaté-
réseért. Samassa érsek a mise után kísérőit megáldotta. 

A kanonokok végül a kápolna kincstárába helyezték 
azt az emlékérmet, amelyet az egri főkáptalan ez alka-
lomra veretett. 

Az aranymisés főpásztor székvárosában lefolyt 
ünneplésről a következőkben adunk tudósítást. 

Eger. 
A hódolat, a hála és a büszkeség együttes ünne-

pét ülték e hó 23-án Egerben, a nap magasztosságához 
méltó lelkesedéssel és egyszerűen, az aranymisés főpász-
tor kívánsága szerint. Egy távollévőt ünnepelni mindig 
a lelkesedés és az ünnepi fény veszteségével jár, de 
Eger város s az érseki tartománynak a székvárosba 
gyűlt papjai, élükön a főkáptalan tagjaival, min-
den tekintetben fényes ünneppé tették Eger nagynevű 
érsekének jubiláris napját. 

A város épületeit háromszínű lobogók ékitik, a 
székesegyház és a Lyceum monumentális épületeiről 
szintén hatalmas zászlók lengenek s az üres érseki rezi-
dencziát is, honnan Samassa érsek öcscsének családja 
is a fővárosba költözött — szintén lobogó diszbe 
öltöztették. 

A székesegyház oszlopóriásai mögött a főbejára-
tot zöld babérból, fehér-sárga s nemzeti szinü drapé-
riákból készült diadalív ókiti, melynek közepén a jubi-
láns életnagyságú arczképe foglal helyet. A tágas 
templom belsejét is mindenféle illatozó virágok és sürü 
zöld ékítmények lepik el. Az egyházmegye papsága 
még az előtte való est folyamán Egerbe érkezett, hogy 
a reggel 9 órakor tartott ünnepélyes hálaadó szentmi-
sén a testvérek együttesen imádkozhassanak minden 
áldást a Magasságbélitől a jóságos főpásztor fejére. 

A. feldíszített egri székesegyházban reggel 9 óra-
kor óriási közönség gyűlt egybe a Te Deum-ra, me-
lyen Szele Gábor felszentelt olhinói püspök pontifikált 
a főesperesek és esperesek fényes segédletével. A mise 
alatt a Graduáléra az énekkar Zsasskovszky András 
„Justus" czimű darabját adta; a baritonszólót éne-
kelte Várady Sándor operaházi tag. Offertoriumra : 
„Áld meg Isten főpapunkat" czimű alkalmi ének kö-
vetkezett, melynek szövegét Párvy Sándor apátkanonok 
irta, zenéjét Pogátschnigg Guido karnagy szerezte. Az 
ének számokat 120 tagból álló ének- és zenekar 
adta elő. 

Az óriási templom padsorai megteltek, melyekben 
a megye és a város hivatalainak küldöttségei, a tiszti-
kar tagjai s a vá-ros összes intelligencziája foglalt he-
lyet. A papság részéről a főesperesek és esperesek és 
a kerületek küldöttei jöttek be az ünnepségre. Az ünne-
pélyes mise után az érseki papnevelő intézet pazarul 
feldíszített földszinti éttermében mintegy 80 terítékes 
ünnepi lakoma volt, melyen jelen voltak a székesfő-
káptalan összes tagjai, a főesperesek, esperesek és a 
kerületek küldöttei. A vármegye képviseletében Majzik 
Viktor alispán, Eger város részéről Jankovich Dezső 
polgármester jelent meg, a helyőrséget Szertner ezre-
des képviselte. Utt voltak még az összes hivatalok fő-
nökei. A gazdag lakoma első felköszöntőjét Begoicsc-
vich Róbert püspök tartotta Samassa József dr érsekre. 
Méltatta a halhatatlan érdemeket s az ég áldását kérte 



•62 RELIGIO. LXI. évi. 1902. 

az aranymisés főpásztorra. A második felköszöntőt 
Majzik Viktor alispán mondotta a vármegye nevében. 
Utána Kardos Kálmán törvényszéki elnök állott szó-
lásra s szintén a távollevő főpásztorra mondta el hatá-
sos beszédét. A felköszöntők hosszú sora következett 
ezután s a lakoma alatt a helyben állomásozó 5-ik 
gyalogezred zenekara játszott. 

Az egyházi és világi előkelőségektől tömérdek 
üdvözlő távirat érkezett az ünnepelt czimére Egerbe s 
hogy mennyi ment Kissingbe, arról eddig nem tudunk. 

Üdvözlő táviratokat küldtek : Goluchowski gróf 
külügy minister, Krieghammer Ödön báró lovassági tábor-
nok. Fcjérváry Géza báró honvédelmi minister, Bende 
Imre nyitrai püspök, Dessewfy Sándor csanádi püspök, 
István Vilmos dr szombathelyi püspök, Széchenyi Miklós 
gróf győri püspök, Városy Gyula székesfehérvári püs-
pök, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, özv. gróf Karolyi 
Gyuláné. Almásy Imre gróf, Pongrácz Jenő gróf, Vay 
Elemér báró borsodi főispán, Feilitsch Berchtold br. 
szabolcsi főispán, Hódossy Imre, Szikszciy Pál szabolcsi 
alispán stb. A táviratok még most is sürün érkeznek 
s azonnal továbbitják őket Kissingenbe. 

Az egri egyházmegyének főpásztorához való ragasz-
kodását nyiltan mutatják azon feliratok, melyeket az 
örömünnep alkalmából a székes főkáptalan és az egy-
házmegyei papság főpásztorához intézett. 

Üdvözlő feliratot küldött még az egri érseki jog-
liceum tanári kara és ifjúsága is. 

í'écs. A bécsi kath. legényegyesület félszázados jubi-
leumáról. — (Vége.) 

Miután a dalárda zenekisérettel előadta az ünnepi 
egyleti dalt, felálott dr Gruscha biboros s részint maga 
élő szóval, részint titkára által a következőket olvastatta 
az ünnep emelésére. 

„Ezelőtt 50 évvel alapítottam Kolping, a halhatatlan 
emlékű legényegyleti atya szavára Bécsben egy régi iskola 
helyiségben a ma háV Istennek oly erős legényegyletet, 39 
taggal, kiknek neveit emlékül, ma is őrzőm egy táblán. Mily 
különös, hogy ma, midőn az általam alapított kath. legény-
egylet több százra menő tagot számlál saját impozáns 3 
emeletes, úgynevezett „Herberge"-vei ellátott házán a 39 
szám a haz száma. Atyám is iparos volt, s midőn halálát 
közeledni érzé, megígértette velem, hogy az iparos osztályt 
soha el nem hagyom, hanem testi és szellemi erőmből telhe-
tőleg segítségökre leszek, őket oltalmazni, a veszélyekkel 
ssemben óvni fogom. Akkor Bécsben káplán voltam, hál Is-
tennek, nagy kort s magas méltóságot értem meg, de nyiltan 
mondhatom, hogy Kolpingnak és atyámnak adott szavamat 
mindeddig hűen beváltottam, mert szerettem az iparos osz-
tályt, iparkodtam kiemelni azon alacsony fokról, a hova 
részint önhibája, részint a ferde és téves vélemény sodorta. 
Felkerestem szívesen legényeimet, s ma is, midőn tehetem, 
midőn a korral járó gyengeség nem akadályoz, örömmel 
keresem fel a Gumpendorferstrasse 39. számát.a (Hatal-
mas taps). 

Ezután igazán megható volt hallani midőn külön-
külön a papokhoz, mint egyleti elnökökköz, a meste-
terekhez és a legényekhez szólott atyai szeretettel, 
leereszkedő nyájassággal s szűnni nem akaró „Bravó" 
és taps kisérelte abbeli intelmét befejezéssül, hogy a 
legények azt az adott szót, a melylyel a kath. legény-
egyletbe léptek, utolsó lehel etökig szentül megtartsák, 
mert csakis igy lesznek derék és tevékeny munkásaivá 
a Krisztus által megszentelt keresztény iparnak. 

A biboros hatalmas beszéde után a kölni elnök, 

az összes kath. legényegyletek fő elnöke Kolping 
utóda, Schweitzer Ferencz tartott egy magas oktató 
beszédet a kath. legényegyletekről a tagok kötelmei-
ről a melyben főleg a vasárnap megszentelésére és a 
gyakori gyónás és áldozásra, mint az egyleti életerő 
fő-fő rugójára irányitá mindnyájuk figyelmét. Dr 
Lueger, Bécs polgármestere üdvözlé a magyar zászló-
kat, kiknek hive szintén az egyleti élet harezosai és 
biztositja az összes megjelenteket, hogy ő testtel-
lélekkel hive a tisztes iparnak. Az ünnepet Michèle 
Vilmos bécsi leg. egyl. elnök záróbeszéde és a dalárda 
és zenekar előadása fejezték be. 

Délben az egyletek különféle szállodákban voltak 
elhelyezve, délután általános kivonulás a szép Schőn-
brunnba, hol a nagy állatseregletet megnéztük, utánna 
pedig „Veigl" nagy mulatóhelyén töltöttük a nap 
hátralevő részét. Hétfőn 2 külön e czélra fogadott 
hajón a „Donau Canálu-on lefelé s a nagy Dunán 
felfelé mentünk a kies fekvésű Kahlenberg lábáig, 
onnan a fiatalság énekszóval, gyalog, a többiek pedig 
fogaskerekű vasúton mentek fel a hegy tetején levő 
mulatóhelyre. Alig költöttük el az ebédet, midőn óriási 
szél, vihar, mennydörgés és villámlás,majd pedig jég-
eső, zavarta meg a mulatókat, s rohanó lépéssel 
sietett ki-ki fedél alá, vagy a fogaskerekűn le 
hazafelé. 

Kedden, 17-én reggel közös requiem volt a meg-
holt tagokért, utána pedig közös tanácskozásra hivott 
meg bennünket, elnököket a főmagasságu herczeg-
érsek. A tanácskozmány tárgya természetesen kizárólag 
a kath. legényegyletek ügye volt. A tanácskozmányon 
résztvettek az összes Bécsben a jubiláris ünnepre 
megjelent papelnökök, illetve alelnökök, számszerint 
60-an. 

Elnöklő érsekünk inditványa, hogy még ez év 
folyamán egy nagyobb számú küldöttség a kath. legény-
egyletek hódolatát vigye meg az örök városba a szent 
Atyának, általános helyesléssel fogadtatott, a küldött-
ség csatlakozik a-f. é. szeptemberben Bécsből Rómába 
induló zarándoklathoz, a midőn is minden országból 
vesz részt Isten segitségével 1—2 legényegyleti elnök. 
A tanácskozmány tárgya volt továbbá az egyletekben 
tartandó vallásoktatás, mert ez azon alkalmas mód, a 
mely által az elnök, mint atya az ifjú tapasztalatlan 
mesterlegényeket a hit hatalmas fegyverével a bűntől 
visszatartani képes. Ez által nyer kedvet a fiatal em-
ber a dologhoz, tiszteletet fellebbvalói, kenyéradói 
iránt, béketűrést rosszabb napokban. Egy szóval kell 
hogy minden egyletben vallásoktatás legyen, mert ez 
gátat vet az elégedetlenségnek, a lázongó kedélyeket 
lecsillapítja, a szenvedélyeket megfékezi. Ezenkívül 
más hasznos előadások is tartandók, melyek részint 
folytatásai az iskolai oktatásnak, vagy kiegészítői és 
pótlói a hézagos ismereteknek. Egyáltalán azonban hang-
súlyozták, ügyeljenek az elnökök arra, hogy ez egyleti he-
lyiség az iparoslegénynek édes otthona legyen,hova neme-
sebb érzelmek és vágyak vonzák, ós ne legyen az egyleti 
helyiség kizárólag olcsó szórakozás és mulatság helye. 
Hosszabb és behatóbb vitát keltett végre a vándor-
könyv ügye. A vándorkönyv a vándorló kath. iparos 
legény útlevele, melyet féltve kell őriznie, mert ennek 
alapján nyílnak meg előtte a világ minden kath. 
legényegyleteinek vendégszerető kapui, ez egy bizto-
síték, hogy nem munkakerülő, socialistikus eszmékkel 
szaturált csavargóval van dolgunk, hanem becsületes 
szülők gyermekével, ki munkát keres, ki tapasztalato-
kat óhajt gyűjteni, hogy az egyháznak és hazának 
hasznos, tevékeny tagja legyen. Ep azért kötelességévé 
tétetett minden elnöknek, hogy mint a vándorútra 
készülő legény atyja, bölcs tanácsokkal lássa el azt, és 
vándorkönyvébe ne csak azt irja be, hogy az illető 
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mióta ós meddig volt tagja egyletének, hanem azt is, 
hogjr szorgalmasan látogatta-e az egyletet általában, 
főleg az előadásokat, s elvégezte-e a minden hivő 
katholíkusra kötelező húsvéti szent gyónást és áldozást, 
látogatta-e vasár- és ünnepnap az istenitiszteletet ? stb. 

A felettébb tanulságos és barátságos modorban 
lefolyt tanácskozmány déli 1 órakor ért véget, a midőn 
a főmagasságu biboros vendégszerető asztalához hivott 
meg bennünket, elnököket. Az ebéd igen fesztelen és 
kedélyes lefolyású volt. A főm. háziúr kétszer mondott 
ékesszavu pohárköszöntőt ; miután nemcsak az oszt-
rák legény egyleti elnökök voltak jelen az ünnepen, 
hanem Magyarországból több egylet, Németországból, 
London, Páris, Stokholm, Marienbad stb. stb. volt kép-
viselve, éltette az összes elnököket, és tőleg Kolping 
utódját Schweitzert, a kölni generalis elnököt. Sweitzer 
ékes németséggel felköszöntötte a legényegyletek jubiláló 
fővédnökét, a főm. biborost, s megköszönte a napokban 
kifejtett buzgalmát és meleg érdeklődósét, egyben meg-
ígérte, hogy összes tevékenységét a kath. legényegyleti 
ügy tovafejlesztésére és felvirágoztatására fogja irányí-
tani, hogy méltó utódja legyen a halhatatlan érdemű 
Kolpingnak, kinek porait Kölnben szent kegyelettel 
őrzi, hisz ! úgymond' a kath. legényegyleti ügy kizáró-
lagosan a kath. anyaszentegyház ügye, a lelkek neme-
sítése, üdvözítése. Végül kilátásba helyezte, hogy a 
mennyire egészsége, ideje és anyagi viszonyai engedik 
lassanként minden egyletet meg fog látogatni. 

Ebéd végén a főm. érsek emlékül az összes egy-
leteknek több példányban saját arczképét adta át, s 
kedves mosolyával bucsut véve tőlünk, visszavonult 
lakosztályába. 

KATA. KGYESÜLET1 ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az esztergomi nyugdíj-tanácskozmány köréből. 

Leszkay Sándor nagyinagyari esperes-plebános beszéde 
az esztergomi papi nyugdíj ügyében tartott értekezleten. 

Méltóságos Elnök Ur ! 
Mélyen tisztelt Értekezlet ! 

Midőn kerületi paptársaimnak bizalmából és a 
főegyházmegyei papság egy igen tekintélyes részének 
megbízásából felszólalok, legyen szabad előre is kije-
lentenem, hogy az előttem szóló igen tisztelt tagtár-
saimnak indítványait elfogadom, azokat teljes : szívvel 
és lélekkel kész vagyok támogatni. Egy véleményen 
vagyok méltóságos Walter Gyula prelátus, előadó 
úrral arra nézve, hogy a megalkotandó nyugdij-sza-
bályzatban azon főelveket kell különösen kidomborítva 
látnunk, miket ő méltósága oly szakértelemmel és ékes-
szólással az elébb előadni szíveskedett. Ezek : a teher-
viselés kötelező volta és egységes mértéke, a nyug-
díjra való jogosultságnak biztosítása, s végre az illet-
mények méltányos megszabása. — En az előadó ur ő 
móltóságának fejtegetéseit teljesen magamévá teszem, 
de sajnos, én ezen elveket az alapszabály-tervezetben 
lefektetve nem látom. Ami az első pontot, a tehervi-
selés kötelező voltát és egységes mértékét illeti, arra 
nézve ft. Fehér Gyula udvari káplán ur, tisztelt tag-
társam kifejtette véleményét, mely a tapasztalt hangu-
latból itélve, az egész főegyházmegyei papság vélemé-

nye. Sem hozzátenni, sem elvenni valóm nincs. Ami a 
második lényeges pontot, a nyugdíjra való jogosultság 
biztosítását illeti, sajnos, az alapszabálytervezet ezen 
fontos dologra nézve is igen hiányosan intézkedik. 
Egyetlen egy §.-ban beszél jogról, de ott is csak arról, 
hogy a nyugdíjazás az érseknek vagy széküresedés esetén 
a káptalani helynöknek „kizárólagos" joga, de az egész 
tervezetben egyetlen biztosíték sincs említve arra nézve, 
hogy ha egész életünkön át fizetünk, a feltételek beáll-
tával a kiszabott nyugdijat biztosan meg is fogjuk 
kapni. Már pedig métyen tisztelt értekezlet ! minden 
alkotmányos fogalommal ellenkezik az, hogy fizetni 
köteles legyek, de nyugdíjaztatásom, ha azt megérdem-
lem, más kegyétől, ha mindjárt a főpásztor kegyétől 
is, legyen függővé téve. Távol legyen tőlem mélyen 
tisztelt értekezlet, hogy én a főpásztor jogait akarnám 
kétségbe vonni az ő papjai felett, tudom én azt igen 
jól, hogy a tartozó engedelmességnél fogva egy pap 
sem hagyhatja el állását a főpásztor beleegyezése nél-
kül. De ha a köteles fizetést akarjuk elfogadni, köte-
lességekkel jogok is járnak, s igy az alapszabályokban 
oly elveket kell felállítanunk, amely mig egyrészt a 
főpásztor jogait sértetlenül hagyja, addig másrészt a 
fizetni köteles papnak teljes biztosítékot nyúj t arra 
nézve, hogy ha az előirt feltételek reá nézve bekövet-
keznének, a nyugdij élvezetére okvetlenül számithat. 
Epen e miatt én a nyugdíjazás megítélésében első 
sorban az esperesi kerületekre fektetem a fősúlyt. Mi 
ismerjük odahaza legjobban paptársainkat, legjobban 
tudjuk, váljon az illető képtelen-e csakugyan a mun-
kára, s megérett-e arra, hogy nyugdij aztassék. Az 
esperesi kerületeknek véleménye természetesen a főpász-
tor elé kerülne megerősítés végett, aki azonban ezen 
véleményt fontos ok nélkül nem mellőzhetné. Jogában 
állna a püspöknek az illető folyamodót ujabb vizsgálat 
alá vétetni, s ha ezen ujabb vizsgálat megerősíti az 
esperesi kerület véleményét, az illető azonnal nyugdí-
jazandó, vagy ha a főpásztor még mindig akadékos-
kodnék, az esperesi tanács által munkaképtelennek 
véleményezett pap mellé kisegítő lelkész küldendő, s 
ennek tartására az illető plébános az őt megillető 
nyugdíjnak legalább felét kapja a nyugdijalap terhére. 
Ezen eljárással kettős czélt fogunk elérni ; először leemel-
jük a főpásztor vállairól a felelősséget, melylyel minden 
nyugdíjaztatás okvetlen járni fog, senkit sem okolha-
tunk esetleges illetéktelen nyugdíjazás esetében ; má-
sodszor mindenki szivesebben fizet, ha tudja azt, hogy 
ha rászorul, ezen fizetésnek egykor gyümölcsét is fogja 
látni, s joga lesz egykor azt igénybe is venni. Csakis 
igy remélhetjük mélyen tisztelt értekezlet, hogy 
a kötelezővé tett fizetések csakugyan be is fognak 
folyni. 

Ami ja méltóságos előadó ur által hangoztatott 
„gerinczu-nek utolsó részét képezi, t. i. nyugdíj illet-
mények méltányos megszabását, hát mélyen tisztelt 
értekezlet én ebben a tekintetben is bátor vagyok az 
alapszabály-tervezetet kifogásolni. Kíváncsi volnék 
megtudni, hogy a tervezet kidolgozója hogyan vélte 
elégségesnek az előirányzott 400 frtot arra, hogy abból 
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papi ember, állásához mérten, tisztességesen megélhes-
sen. S mivel én ezt, — ismerve az élet-viszonyokat, 
teljes lehetetlennek tartom, hozzájárulok szintén ft. 
Fehér Gyula tisztelt tagtársamnak inditványához, hogy 
a nyugdij 800 és 1000 frtban legyen megállapítva. 
Bár az én szerény véleményem szerint a testvéri sze-
retetnek jobban megfelelne az egyforma nyugdij, már 
csak azon oknál fogva is, mert fiatalabb korban senki 
sem mehet nyugdíjba, ha csak nem munkaképtelen 
beteg, akinek igy a rendes ellátáson kivül még gyógy-
kezeltetnie is kell magát, s ennélfogva még jobban 
rászorul a nagyobb nyugdíjra, mint az az elöregedett pap-
társunk, akinek csak ellátásáról kell gondoskodnia. S itt 
szabad legyen kijelentenem, hogy épenséggel nem osz-
tom azoknak véleményét, akik nagyobb nyugdij ese-
tén a papság nagy részének nyugalomba vonulásától 
ijedeznek. Csalódnak mélyen tisztelt uraim, jogunkban 
lesz mindenkor a nyugdij azás körül a legszigorúbb 
lelkiismerettel eljárni, de fel sem tehető komolyan, 
mélyen tisztelt értekezlet, hogy ha még csakugyan 
fizethetjük is azt a Fehér tagtársam által indítványo-
zott „óriási magas" nyugdijat, hogy ez az erőtől duz-
zadó főegyházmegye egyszerre invalidus kaszárnyává 
változnék át. Hogy azonban ezen magasabb nyugdija-
kat élvezhessük, okvetlenül gondoskodnunk kell for-
rásokról, melyekből azok fedezhetők legyenek. S ezekre 
nézve részemről is elfogadom azon indítványokat, mi-
ket Palkovich igen tisztelt tagtársam előadott. Erről 
persze nem vitatkozhatunk, azoknak megnyerése tőlünk 
nem függvén, de megpróbálhatjuk kegyelmes főpász-
torunkat kérni, ki az ügy lehető támogatása elől semmi 
esetre sem fog elzárkózni. Másutt is történtek hasonló 
kísérletek, s nem minden eredmény nélkül. Csak nem 
régen olvastam a „Religio" czimü lapban (1902. évi 
45. szám) a pécsegyházmegyei papság nyugdíjügyéről 
egy kis czikket, melyben a többi közt a következők 
foglaltatnak: „Nagyban hozzájárult a nyugdijalap 
tőkéjének felemeléséhez az, hogy az 1901. évben a 
székesegyház tőkéjéből 63435 kor. 38 fillért kapott az 
alap.u Ha ilyesmi, mélyen tisztelt értekezlet! másutt 
lehetséges volt, talán nálunk sem lesz egészen lehe-
tetlen, s kérésünket talán némi siker fogja kisérni. 

Mélyen tisztelt értekezlet ! Ezekben voltam bátor 
szerény véleményemet az előttünk fekvő szabályterve-
zetről elmondani, megjelölve röviden azon pontokat, 
melyeket megváltoztatni, kiigazítani okvetlenül szük-
ségesnek tartok. Ezen czélom elérésére a részletes tár-
gyalás során minden ide vágó pontnál bátor leszek 
indítványomat megtenni, előre is szabad legyen kér-
nem főtisztelendő paptársaimat, hogy közös czélunk 
elérésére szolgáló indítványaimat pártolni méltóztas-
sanak. 

VEGYESEK. 
— A német katholikusok naggyülése ez évben 

tudvalevőleg Mannheimban lesz augusztus 24-én. A 
szervező- és helyi-bizottság most .bocsátotta ki a német 

katholikusokhoz erre a 49-ik nagygyűlésre lelkes szavú 
felhívását s közli egyszersmind a kongresszus programm-
pontjait. Eszerint a kongresszus augusztus 24-étől be-
zárólag augusztus 28-ig fog tartani, mely idő alatt a 
katholikus kultur-gazdasági és szocziális élet minden 
ágába vágó kérdésekről fognak értekezni és határoza-
tokat hozni. 

— Tízezer frank Lonrdesnek. Mária Dorottya 
főherczegnő, József főherczeg leánya, Fülöp orleánsi 
herczeg neje, legutóbb a párisi grófnénak volt vendége 
a randaszi kastélyban, ahonnét Yickyba rándult ki. a 
világhírű fürdőhelyre Mindenütt nagyszámú royalista 
előkelőség környezte, akik ő fenségében legitim király-
néjukat tisztelik. Majd Lourdesba zarándokolt az orle-
ánsi herczegné fényes kíséretével s egy ott épülő uj 
templom javára a lourdesi plébánosnak 10.000 frankot 
küldött. A fejedelmi jótékonyság a franczia katholiku-
sok körében nagy visszhangot keltett, ugy hogy most 
még serényebben folynak be azok az adományok a 
templom javára. A főherczegnő azután Lyonon keresz-
tül Párisba utazott ; itt is, valamint ott is a legkiválób 
royalisták várták s állottak szolgálatára ; e franczia 
fővárosban pedig valósággal királyi udvartartást állí-
tottak össze számára. Innét a főherczegnő Alcsuthra 
fog utazni. 

— Santho kanonok kitüntetése. A pozsonyi tár-
saskáptalan jeles tagja, Santho Károly kanonok és ez. 
prépost, prelátus czimet kapott áldozópapságának 
hatvanadik évfordulója alkalmából. A magyar nemzeti 
ügynek ez a lelkes támogatója meleghangú levelet 
kapott Balatonfüredről a herczegprimástól, melyben 
örömét fejezi ki, hogy javaslatára megadla neki a pápa 
a prelátusi czimet, egyúttal szerencsét kíván az u j 
méltóságos urnák. Santho prelátus 1818-ban született. 
1842-ben julius 23-án szentelték föl. Eletében neveze-
tes pont volt az, hogy 1840-ben januárius hónapban a 
német táborba kisérte el Lonovics József egri érseket, 
mint az országgyűlés által kiküldött békekövetség egyik 
tagját, s Bicskén, a főhadiszálláson fogságba jutott a 
békekövetségi tagokkal együtt. (Mailáth György ország-
bíró, Mailáth Antal gróf exkanczellár, Lonovics József 
érsek, Batthyány Lajos gróf ministerelnök és Deák 
Ferencz.) Innen azonban, mint később a pesti Újépü-
letből csakhamar kiszabadult. 1851-ben Pest belváros-
ban működött. 1864-ben a pozsonyi Emericanum vicze-
rektora és lelkiigazgatója volt. 1888. óta pozsonyi 
kanonok. 

A szerkesztő telefonja. 
Cs. J. dr. Végtelenül sajnáljuk, hogy nem méltóztatik 

rendelkezésünkre bocsátani. — A „Sárospataki JLapok^-nak. Le-
leplezésnek gyönge, tréfálkozásnak vastag. Semmi sem lenne 
könnyebb, mint részünkről is „ilyen leleplezésekkel1' tömni meg 
a lapot. Ám ezt a nyári szezonra való tekintettel sem engedjük 
meg magunknak. így. — A. Gy. Czikkéről nem tudok semmit. 

JCc^ A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.l 



ailllNINIMIWIIMH « •̂ HmMI 
j Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
] szerdán és szombaton. 
i Előfizetési dij : 
{ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
j Szerkesztő lakása : 
i Budapest. 
: VI.. Bajza-utcza 14. sz., 
j hova a lap szellemi 
\ részét illető minden 
Ï küldemeny czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N E G Y E 
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Perge alacriter in coepto tuo : praehare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promuvendae et arctius compingendue 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo mffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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köréből. — Irodalom. — Vegyesek. 

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

Felhívás előfizetésre. 

A társadalmi rend és béke alapjai. 
(Folytatás.) 

I smer t igazságokról szólók; de amelyeket 
nem elég elméletileg befogadni, de az erköl-
csi, a gyakor la t i é le tben föl tét lenül kötelező 
szabályul kell követni, megvalósítani . Elő 
igazságul igy kell á tha tn ia a le lkeket : bogy 
a, mint a római pápa az egész anyaszentegy-
háznak taní tó ja és fe je : ugy a püspökök a 
törvényesen vezetésökre bízot t egyházaknak 
kormányzói és fejei. Egyházmegyé jükben őket 
illeti az elsőség, a fegyelem, s á l ta lán a ke-
reszténységet érdeklő ügyekben az elhatáro-
zás joga. 

Szembetűnő je lenségek m u t a t j á k azonban, 
hogy a mi egyébként ta lán a kor hibája 
inkább, vannak katholikusok, kik köteles alá-
rendeltségi viszonyukon meg nem nyugodva, 
az egyház ko rmányza tában részt igénylenek 
m a g u k n a k ; vagy legalább is a főpásztorok 
kormányzói intézkedéseit sa já t egyéni elbírá-
lásuk körébe vonhatónak t a r t j ák . 

Vannak, kik lelkületük tüzessége, a val-

lásér t égő, de meggondola t lanu l tú lzásba csapó 
buzga lmuk heve s min tegy lázszerü izga-
lom ál ta l e l r agad ta tva és feledve, hogy az 
egyház vá l tozha ta t l an isteni törvények a lap ján 
nyugszik : az egyházi k o r m á n y z a t rendszerébe 
a világi ko rmányza t elveit bevihetni vélik. 

Czél t tévesztő buzgalomtól ha j tva , vagy 
ami még gonoszabb volna, t e t t e ike t r e j t e t t 
czé lza tokba t aka rga tva , az őket megil lető 
ha táskör t túllépik. 

Az egyház ügyeiben irányadó, döntő sze-
repe t k ívánnának s mindent , mi nélkülök vagy 
ellenökre tör ténik, vonakodva, visszatetszés-
sel fogadnak. Ez n e m meghódolás a törvényes 
felsőség előtt, de i l letéktelen vezérkedés ; a 
kormányzók joga inak az a la t tvalók részére 
lefoglalása, fe l forgatásával az egyházban iste-
nileg megá l lap í to t t örök rendnek, amely sze-
r int Is ten akkép szervezé egyházát , hogy 
tag ja i közt különbséget állí tva fel, némelyek-
nek a tan í tás t isztét , másoknak a tanulás kö-
telességét szabta ki. Az egyház, emberileg 
soha meg nem vál toz ta tha tó , ezen alkot-
mányához kell a lka lmazkodni minden tevékeny-
ségnek. 

És i t t súlyos kötelességszegés nem csak 
a nyíl t ellenszegülés, de az á lu takon lappangó 
ellenkezés is, és az a kétér te lműség, mely a 

9 • 
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j ámbor szineskedés leplével növeli veszélyes-
ségét. Ép ugy elitélendők azok is, kik a római 
pápa jogai s felsősége előtt ugyan meghajla-
nak, de a vele egységben levő püspököktől a 
köteles t iszteletet megvonják, tekintély őket 
kisebbítik, szavaikat, te t teiket félremagyaráz-
zák, püspököt püspökkel szembe állítanak. 
Nem az őszinte engedelmesség érzetétől átha-
to t t lélek tanúságai ezek. Kik ez ú t ra téved-
nének, az egyháznak te t t üdvös szolgálattal 
magukat nem ál ta thatnák, épugy, mint a fél-
igazságok amaz emberei, kik a katholikus 
igazságot egész szigorában elfogadni húzó-
doznak, teljességében megvallani gyávák. 

De hát az egyház védelmében a világiak-
nak nem ju tna semmi fe ladat? 

Sőt igen. 
A jelen helyzet nehézségeiben megvan a 

katholikusok kötelessége mind a benső érzület, 
mind a nyilvánosság terén. 

A katholikus érzület követelménye : szi-
lárd meggyőződéssel elfogadni, hinni, s ha 
kell, nyíltan, bá t ran megvallani mindazt, mit 
az egyház előnkbe ad ; hűséges szeretet az 
egyház, e közös anya iránt, törvényeinek kész-
séges megtar tása, tekintélyének, jogainak 
elszánt megvédelmezése ; s mindebben a lel-
kek egysége, szilárd összetartása, mely kizár 
a hamis tanokkal minden megalkuvást , s elle-
nökben az igazság elárulásával egyértelmű 
minden lanyhaságot. 

Es nem lehet más a magán- és más a 
nyilvános élet kötelességeinek törvénye. Ily 
megosztás e benső ellenmondás örök tusá jába 
sodorná az embert, kinek önmagához hű egy-
ségben kell élnie, s a keresztény erkölcsök 
útjáról soha semmiben, semmi életkörülmé-
nyek közt le nem térnie. Azért, ki a keresz-
tény élet feg}Telmező törvényeit lenézőleg 
kicsinyli, nyilvános botrányul át meg á thágja : 
mutoga tha t ja az egyház jogai védelmében a 
legfeltűnőbb, legalázatosabb ügyködést : mű-
ködésére a számító alakoskodás gyanújá t 
vonja. 

A katholikusok főkötelessége továbbá 
minden igyekezetükkel oda hatniok, hogy az 
i t juság vallásos, erkölcsös nevelésének nyilvá-
nos biztosítékai, amelytől az államok üdve 
kiválóan függ, a keresztényeket megillető 
jogon megadassanak. Gondoskodniok, munkál-
kodniok kell, hogy a keresztény hit- és erköl-

! esi élet föllendítésére, gyarapí tására mennél 
, nagyobb számban, benső egyetértésben és 
i sikeres eredményekben virágzó társulatok ala-
I kuljanak, terjesztessenek. Mert a komoly esz-
I mecsere, a kölcsönös példaadás szilárdítja, a 
! vallásért nagy te t tekre gyulasztja a lelkeket. 

I t t vannak az itjusági, iparos egyesületek; a 
j szűkölködők nyomorának enyhítésére, az ünne-
• pek megszentelésére, az alsó néposztály gyer-
! mekeinek oktatására alakult s egyéb hasonló 

jó czélu társulatok. 
De kik az Ur házának buzgalmától hevül-

nek s legalább bátor szavukkal az igazság, a 
vallás jogainak védelmére készek, tevékeny-
ségüket a kath. nagygyűlések ta r tásában is tün-
tessék ki. Bölcs vezetés mellet t i t t a kath. köz-
akara t a legsikeresebb munkára indítható. Eszé-
lyesen és korszerűen megválasztot t kérdések 
alapos és kimerítő fejtegetése által ugyanis leg-
jobban megállapíthatók azon eljárási módozatok, 
melyek az egyház és társadalom javát leghasz-
nosabban elősegíteni hivatvák. I t t nyilvánul meg 
főleg a szellemek ama nagy egységének értéke, 
melynek gondozása, fentar tása a püspökök 
feladata. 

Nyilvánvaló továbbá, hogy napjainkban 
kivált, jó és rossz irányban mily erőre 
emelkedett a hírlapok s népies iratok hatása. 
Ne kicsinyeljék tehát azt a katholikusok se : 
a kereszténység védelmére használják e fegy-
vereket is ; hiven követve egyébként a püspö-
kök u tmuta tásá t s megóva az államhatalom 
iránti tiszteletet. 

Azonban a katholikus tevékenységnek e 
; szűkebb körből kiemelkedve, szélesebb térre 

is ki kell ter jeszkednie: a közéletben, a poli-
tikai ügyekben is érvényesülnie. 

A jobbak lanyhasága mellett könnyen 
uralomra kaphatnának ugj^anis olyanok, kik-
nek törekvéseitől a közre kevés jó várható. 
És ez nagy kárára magának a kereszténység 
ügyének is ; ellenségei kezében lévén a leg-
több hatalom, barátaiéban a legkevesebb. 

De akik a közügyek terén tevékenyek, ne 
álljanak a közéletben itt-ott mutatkozó jogta-
lanságok s igaztalanságok szolgálatába, de 
ragadják meg s használják f'el a helyzetnek s 
viszonyoknak a közjóra fordítandó minden 
előnyeit, főczélul tekintve, hogy az állam élet-
ereit a keresztény tanok és erkölcsök éltető 
nedve és vére hassa át. 
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Különösen szem előtt t a r tandó az is, hogy 
egyháznak és hazának egyképp nagy érdeke: 
mily elemek alkot ják a törvényhozást ; miért 
is az állami törvények korlátai közt törekedni 
kell, hogy képviselőkké csak a haza iránti 
hűségben kipróbált férfiak választassanak. 

Népképviseleti rendszer mellett ugyanis a 
közjó szempontjából főfontossággal bir, mily 
gondolkozású, érzületű s törekvésű egyéneket 
választ a nép, kik az országgyűlésen a kor-
mánylérűak sorsa fölött Ítélve, megmaradá-
suk vagy eltávolításuk kérdésében döntenek. 
A nép tehát , ha önjavát akarja, csak a leg-
derekabbakat válaszsza; a haza üdve ezeknél 
a legbiztosabb kezekbe van letéve ; mert a 
dolog természeténél fogva várható, hogy az 
észre és jellemre legkimagaslóbb férfiak min-
den munkájokat , minden törekvésüket a haza 
szabadságának és boldogságának szentelik. 
Ennélfogva az államéletben, ha valaminek, a 
nép szavazatának kell mindenekfölött romlat-
lannak, t isztának lennie. 

Az államélet külrendje s az intézmények, 
melyekben összes tevékenysége megnyilvánul, 
keletkezésében és elmúlásában emberi alkotás ; 
az emberek pedig saját eszméik és erkölcsei-k 
bélyegét nyomják műveikre. A lődolog tehát 
az, hogy mindannyian a hazaszeretetet és val-
lásosságot vallják életszabályul ; magán- és 
nyilvános életüket a keresztény gondolkozás, 
keresztény cselekedet szelleme hassa át. Az 
államok jellemét a népek erkölcsei adják meg. 

Minden mást félretéve, csak jelöltjeinek 
erényét, becsületességét mérlegelve válaszszon 
hát a nép, válaszsza a legjobbakat, kik ön-
feláldozó honszeretet tel készek a hazát intéz-
ményeiben, igazaiban s minden idegen befo-
lyás ellenében megvédeni, hogy a maga jogai, 
a maga törvényes szokásai szerint szabadon 
élhessen. (Vége köv.) 

A premontrei rend szelleme 
a múltban és a jelenben. 

— Dr Takács Menyhért jászóvári prépost-prelátus juhi'eumi 
emlékbeszéde. — 

(Folytatás.) 

A visszaállított premontreieknek szeretetteljes 
gondjuk volt arra, hogy a nagy Sauberer hire és di-
csősége az egymást követő rendi nemzedékek szivében 
hálás kegyelettel őriztessék. Boldog emlékű elődeink 
akaratához hiven a rend székhelyén minden héten két 

fogadalmi sz. miseáldozatot mutatunk be az Úrnak 
Sauberer András lelke üdveért. Hiszem és reméllem, 
hogy soha nem szunnyadó kegyeletünk hovahamarább 
diszes szoborművel is meg fogja örökíteni újra alapí-
tónk dicső emlékezetét az általa fölépített prépostság 
falai között. 

A történelem a győzelmes harezok dicsőségét a 
hadvezéreknek tulajdonítja s csak nagy ritkán emlit 
meg egyet-egyet ama sok névtelen hős közöl, a kiknek 
önfeláldozása a diadal kivívását lehetővé tette. Ehhez 
hasonlóan rendünk történetének nagy emlékei termé-
szetszerűleg a rend főnökeinek nevéhez fűződnek, de ő 
mellettük örök 'hálával emlékezünk vissza mindazon 
jeles elődökre, a kik a rendi családhoz s főnökeikhez 
való hív ragaszkodással, lemondásteljes életmóddal, 
személyes érdekeik föláldozásával minden erejöket és 
tehetségöket a közös czélok elérésére szentelték. S ha 
a rendet kormányzó prépostoknak sikereik voltak, ugy 
azok teljességében méltán osztakoznak a mindenkori 
rendtársak, mint együttes munkásságunknak legfonto-
sabb tényezői, a kikre a gondolat megvalósításának, a 
tervek végrehajtásának s szellemi erőnk kifejtésének 
sokszor igen súlyos gondjai nehezedtek és nehezedni 
fognak a jövőben is. 

A nagy Sauberer elvesztése után a beteges Csák 
Gellért prépost a jozefinizmus egyház- és nemzet rom-
boló áramlata ellen küzdött. A rend elpusztulása előtt 
egy évvel hunyt el s préposti székének betöltését a 
császári hatalom már nem engedte meg. 

1787. márcz. 26-án oszlatták fel a jászói rendet, 
miután a többi magyar prépostságot már lefoglalták. 

Nem szándékozom ez ünnepi órában a pusztulás 
keserveit felújítani, hiszen ha van ebben a szomorú 
tényben valami megnyugtató és fölemelő, ugy az a 
történelem józan ítélete, a mely a magyar egyháziren-
dek eltörlésében az egyetemes egyház súlyos mégsér-
tésén kivül nemzeti sérelmet is talált, mert a magyar 
egyházi rendek jogait és kiváltságait hazai törvényeink 

I is megerősítették s számukra a lelkipásztorkodás és 
i népnevelés teendőin kivül közjogi szerepet is biztak, 
j melyet testületeink soha kétségbe nem vonható haza-
i szeretettel hiven és becsületesen teljesítettek. Tudjuk 

azt is, hogy a hamis tanácsadók által félrevezetett csá-
szár végzetes tévedéseit maga is belátta s halálos ágyán 
minden reform-intézkedéseit — bár ugyan későn — 
egy tollvonással visszavonta. — Az eltörölt prépostság 
műkincseit, templomi és házi felszereléseit elárverezték 
könyvtárát is eladogatták, az orsz. hiteles hely okmá-
nyait pedig Budára szállították. 

Az elszéledt rendi tagok egy részét az egri egy-
házmegyébe vették föl, az öregeknek, a kik kény tele-
lenek voltak privát életet folytatni, csekély napidijat 
utalványoztak az állampénztárból ; többen tanári állást 
nyertek, köztük a tudós Zasio András a pesti egyetem 
hittudományi karához hivatott meg tanárnak, a ki a 
visszaállittatás után a rend első prépostja lett. A pré-
postság javai a tanulmányi alap vagyonához kapcsol-
tattak ; ez a diszes épület pedig a császári biztos fel-
ügyeletére bízatott. 

9* 

I 
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15 évig volt a rend eltörölve s ez idő közben 
Sauberer remekművét is pusztulás érte. 1792-ben leé-
gett a templom tornyaival együtt, ugy szintén a kon-
vent és praelatura is. A réztetőzet összeolvadt, a bolt-
ivek összerepedeztek s a gyönyörű Krakker-féle freskó 
festmények helyenkint tönkrementek, vagy érzékenyen 
megrongálódtak s az egész épület a felismerhetetlensé-
gik eléktelenedett. Az időközi birtokos ideiglenes tető-
zet felállításával igyekezett segíteni a bajon, de a gon-
dos rendbehozatal nagy munkája az újraszületendő 
rendre maradt. 

Még II. József életében sorra fölszólaltak a vár-
megyék a magyar egyházi rendek eltörlése ellen, bár 
sikertelenül, de egymást követő lelkes fölirataiknak 
fényes sikerét meghozta az 1802. évi királyi diploma. 
S én e jubiláris napon egész rendem nevében legmé-
lyebb hálámat nyilvánítom Abauj-Tornavármegye ne-
mes közönsége iránt, melynek hazafias elődei fölira-
tukkal különösen a premontrei rend visszaállítását sür-
gették s e hazafias elhatározásukkal és annak sikerével 
még szorosabbra fűzték azt a bensőségteljes kapcsola-
tot, mely a nemes vármegye, valamint Kassa szab. kir. 
város polgársága és a premontrei kanonokrend között 
hosszú évszázadok óta és mindenkoron a köznek javára 
csorbítatlanul fennáll. Ugyanily benső viszony s haza-
fias érzületen alapuló kapcsolat fűzte össze rendünket 
Bihar-, Gömör-, Zemplén- és Ungmegyék, valamint 
Nagyvárad és Rozsnyó városok közönségével, a meny-
nyiben részint közgazdasági, részint kulturális tevé-
kenységünk e nemes városokkal és vármegyékkel köl-
csönös és bizalomteljes érintkezést kívánt és kiván ma 
is. Hálás érzületem igaz bensősége csak fokozódik ak-
kor, a midőn arra a szeretetteljes viszonyra gondolok, 
a melyben elődeink szerencsések voltak mindazon 
püspöki egyházmegyékkel állani, a melyek területén 
lelkipásztori ós tanítói működésüket kifejteni töreked-
tek. Hajdan az egri és nagyváradi püspöki megyék, a 
visszaállítás után pedig a nagyváradi, rozsnyói, kassai, 
szepesi s némi részben a szatmári egyházmegyék nyi-
tottak készségesen teret a rend kettős hivatásu mun-
kálkodásának. A béke angyala és a keresztény kegye-
let virraszszon ama dicső egyházfejedelmek sirja fölött, 
a kik 100 évvel ezelőtt, a rend újjászervezésének mun-
kájában hathatós közbenjárásukkal s legbuzgóbb jóaka-
ratukkal részt vettek s a Gondviselés áldó kegyelme 
őrizze, óvja s nyújtsa hosszura e dicső egyházmegyé-
ket boldogan kormányzó főpásztorok áldásteljes életét, 
a kiknek főpapi bizalma, kegyes támogatása s nemes 
jóindulata megedzi erőinket, fölbátorítja sziveinket, 
megerősíti akaratunkat, hogy Istenért és hazáért foly-
tatott zajtalan, de magasztos küzdelmeinkkel egyház-
megyéiknek is mindenkor hív szolgálatokat tehessünk. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Budapest. Wil finger József kinai hithirdető levele. — 

— ,.A Kath. Hitterjesztés Lapjai" szerkesztőjéhez. — 
Kina, Tszé-tyán, Cikán, 1902. febr. 24. 

Utazás és sürgős dolgaim miatt késett levelem. 
Ámbár időm fölött most sem rendelkezem szabadon, 
mert minden pillanatban mások rendelkezésére kell áll-
nom, mind a mellett irok missiói tudósítást. 

1902. febr. 14-én egy benszülött lazarista rendtárs-
sal elindultam kerületünk belsejébe missiókat tartani. 

Erre azért választottuk a húsvétig rendelkezésre álló 
időt, mert a földmivelő nép ekkor ráér a missiót hall-
gatni. Jüan hitközség után febr. 15-én Jáküán követ-
kezett. Majd Cing-kung-csing csöndes hegyi faluban 
tanítottunk és szolgáltattuk ki a szentségeket. Innen 
Cikán-ba jöttünk, a hol a missiónak nagy kápolnája 
van. Számos keresztény és keresztségre készülő lakván 
itten, egész hetet szántunk a lelkészi teendők végzé-
sére. Éppen ma kereszteltünk meg 11 pogányt. Még 6 
helység várja érkezésünket; utam másik feléről jövő 
alkalommal irok. 

Hála Istennek, a béke helyreállt, a tusakodó telek 
lassankint kiengesztelődnek egymással. 

Kina jövőjét illetőleg egyes tünetek alapján nem 
mondhatni ugyan Ítéletet, de az összefüggő mozzana-
tok egésze mintegy alaprajza Kina állásfoglalásának 
szemben a külfölddel. 

Ilyen mozzanat az udvar visszatérése, mely 1902. 
jan. 7-én megtörtént. Az udvarnál tisztelgő hazai és 
külföldi méltóságok fogadása annak a jele, hogy ő 
felségeik és tanácsadóik nem titkolják a tervbe vett 
újítások szükségességét. Császári rendeletek lelkére 
kötik a népnek, hogy az újításokat ellenzés helyett 
mindenképen előmozdítsa. A külföld iránt való jóindu-
latról tett az udvar tanúságot, midőn 1902. jan. 28-án 
a külföldi követeket, febr. 1-én pedig ezeknek nejeit 
és gyermekeit fogadta a császár és anyacsászárné. A 
kinai közvélemény ugy fogja föl a dolgot, hogy a 
boxer vérontás megszüntetése után Kina megalázó föl-
tételek árán is helyreállítja a külfölddel az egyetértést. 
Figyelmet érdemelnek azok a császári rendeletek, me-
lyek előkelő férfiaknak, sőt az uralkodóház tagjainak 
is meghagyják, hogy üdülés és tanulás végett a nyu-
gati országokban utazást tegyenek. Kina a külföld 
rokonszenvének biztosítása végett nagy gondot fordít 
arra, hogy a hadi kárpótlásnak esedékes részeit ponto-
san fizethesse a kincstár. 

Eszlelhető Kínában már az európai irodalom első 
hatása is. Az ósdi oktatás eredeti alakjában nem tart-
ható többé fenn ; ha pedig az elavult rendszeren vál-
tozás történik, a kinai nyelvnek irása sem maradhat 
ősrégi alakjában. Köztudomás szerint Kina nem betűk 
által rögzíti meg a nyelv hangjait, kanem külön képét 
rajzolja meg minden szónak. Mióta Kina érintkezik a 
nyugoti műveltséggel, uj eszmékkel gazdagodott a nép-
nek nyelve ; ezeknek az uj eszméknek kifejezésére uj 
szóképek szükségesek, de az u j szóképek előállítása 
nehéz munka. Még nehezebbé teszi a dolgot, hogy az 
u j eszméknek száma folyvást növekedik. A kínai nyelvnek 
szótára még Kang-szi császár (1662—1723) idejéből való; 
azótaannyi uj szóképpel gyarapodott a nyelv, hogy uj 
kiadást kell rendezni a szótárból. 

A kinai műveltségnek alapját az u. n. szertartá-
sok képezik. Ezek a szertartások évezredek óta szabá-
lyozzák Kínában a családi ós vallási életnek minden 
mozzanatát a legapróbb részletekig. ^ kinai ebben a 
tekintetben nem követheti egyéni ízlését, mert külön 
ministerium ellenőrzi a szertartások szigorú megtartá-
sát. Külföldiek nem képesek méltányolni ezt a váltó-
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zást, mely Kínában a szertartásokat illetőleg most 
történik. Mikor az udvar visszatért Pekingbe, a csá-
szár és anyacsászárné szokatlan leereszkedést tanúsí-
tottak a nép iránt ; a nép térdelt ugyan, de láthatta 
a császárt és anyacsászárnét. Meglepte a népet, mikor 
közelebb szigorúan megbüntetett az udvar egy man-
ciarin kamarást, a miért rangját zsarolásra hasz-
nálta föl. 

A császári udvar tapasztalta, hogy a néptől való 
elzárkózás nincs előnyére sem az ország, sem az 
uralkodók. A nép rokonszenvének megnyerése végett 
történt, hogy ő felségeik két sárkány és két szó-
kép által díszített érmeket verettek érdemes öreg 
férfiak számára ; az érmeket mandarin osztotta ki 
lóháton. Ez a császári kegy annyira tetszik a nép-
nek, hogy könnyebben felejti a rajta elkövetett mél-
tatlanságokat. 

Régi szokás arra kötelezte a császárt, hogy egye-
dül étkezzék. Európában el sem tudják képzelni, mit 
jelent az, hogy a békekötés óta a császár vendégeket 
ültet asztalához. A kihallgatás ceremóniáiból is sokat 
elhagytak, a mi által az udvarnál való tisztelgés 
olcsóbb és könnyebb lett. A császár érintkezvén ezu-
tán külföldiekkel és saját hivatalnokaival, tájékozza 
magát a külföld és saját országa állapotáról. 

(Vége köv.) 

Francziaország. A kulturharcz. — 
A liberálisok nagyra vannak azzal, hogy Combes 

miniszterelnök oly kérlelhetetlen elbizakodottsággal 
dúlja szét a szerzetes iskolákat, kicsinyli azt az akcziót, 
melyre most a papsággal együtt Francziaország igaz 
katholikusai tömörülnek. A német kulturharcz gyönge 
másolatával nincs mit dicsekednie a franczia kormány-
nak ; Bismarck hatalmasabb agya is beletört abba. 
Csak várjuk meg a végét. Az erőszakosság még nem 
siker, csak föltételes eredmény, melynek keserű levét 
isszák meg azok, a kik a köztársasági kormány esze-
veszettségeit támogatták vagy nem merték megakadá-
lyozni. 

Combes közönséges szerszáma a szabadkőműves-
ségnek. Ponsban a mezőgazdasági egyesület lakomát 
rendezett, a melyen Combes miniszterelnök beszédet 
mondott. A miniszterelnök kijelentette, hogy a minisz-
terelnökséget azért vállalta el, hogy az egyesületi tör-
vényt végrehajtsa. Tiltakozik az ellen a ráfogás ellen, 
hogy az üldözés politikáját követi és tiltakozik az ellen, 
hogy a törvény alkalmazása üldözés. Hogy ez nem áll, 
bizonyítja az a nyugalom, a melylyel a törvényt vég-
rehajtják és az a körülmény, hogy a végrehajtás nem 
talált ellenállásra. A törvényt szükségessé tette a kon-
gregácziók terjedése, a melyeknek befolyása a politi-
kában és legutóbb a törvényhozási választásokon érez-
hető volt. E törvény nélkül a köztársasági intézménye-
ket monarchista és teokratikus intézmények váltották 
volna föl. 

Megragadtuk a kormány gyeplőjét, — mondotta 
a miniszterelnök. — hogy megakadályozzuk azoknak a 
veszedelmeknek a visszatérését, a melyekből a köztár-
saság már kiszabadult és teljesíteni fogjuk kötelessé-

günket, nem törődve az ellenünk szórt szitkokkal és 
fenyegetésekkel. A miniszterelnök végül kimutatta, 
hogy a kormány helyesen jár t el azok ellen a kongre-
gácziók ellen, a melyek nem akarják magukat alávetni 
e törvénynek. 

A veszedelmet azonban csak most fogja érezni 
egész Francziaország, mely még mindig nem ábrándult 
ki a liberális korszak áldásából. 

A konzervatív sajtó elhatározta, hogy agitácziót 
kezd a kongregaczionalista iskolák bezárása ellen. Kér-
vényeket fognak intézni a kormányhoz s a szenátus-
hoz és népgyüléseket fognak rendezni, a melyekben 
tiltakozni fognak a felekezeti iskolák bezárása ellen. 
Richard párisi érsek kardinális szemére lobbantja a 
kormánynak, hogy elmulasztotta a kongregáczióról szóló 
törvénynek hiteles interpretáczióját ; a tett intézkedések 
arról tanúskodnak, hogy a kormány szilárdan el van 
tökélveaz összes felekezeti iskolák bezárására ; kibékü-
lés csak ugy jöhet létre, ha a kormány a vallási és 
polgári szabadságot respektálja. 

Perreaud kardinális a köztársaság elnökéhez 
intézi levelét, és Loubet emlékezetébe idézi bresti 
beszédét ; azt mondja, hogy e beszéd után biztosan 
lehetett remélni a kibékülést és megnyugvást, de a 
nemzet csalódott benne s most látja, hogy a kormány 
hogyan értelmezi a megegyezést. A két kardinális leve-
léből kitűnik, hogy a kormány csak a felekezeti isko-
lákat, nem pedig a jótékony intézeteket zárta be. 
Richard kardinális az elnyomott felekezeti iskolák szá-
mát kétezerötszázra teszi. 

A St.-Roche negyedben a magániskolák tegnapi 
díjkiosztása után az iskolásgyermekek szülei közül sok 
anya az Elysée-palota elé vonult, a hol Loubet elnök 
nejének kérvényt adtak át, a melyben a tanitó-apáczák 
megtartását kérik. Loubetné azt üzente az asszonyok-
nak, hogy a kérvényt a belügyministériumba fogja 
küldeni. A rendőrség csak nagy bajjal tudta eltávolí-
tani az asszonyokat, a kik mindenáron beszélni akar-
tak Loubetnével. 

KATH. NEVELES- és TANITÁSÜGY 
Iskolai Évkönyvek és Értesítők. 

-f- A Jézus-Társasági kalocsai érseki főgymnasium 
negyvenkettedik Értesítője 1901—1902. Kalocsa, 1902. N. 
8-r. 114 lap. 

Tartalma: A) Adatok az erdélyi légy-fauna ismerte-
téséhez. Quaedam de fauna dipterologica Transsylva-
niae. Latin nyelven összeállított nagybecsű adatok 
magyar és latin előszóval. A „Magyar birodalom állat-
v i lágáénak katalógusa nem egy adattal gazdagodott. 
Ihalhammer János atya szerzőt a gyűjtésben nagylel-
kűen segítették : Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök 
ur, Ferenczy Károly gyergyó-szent-miklósi főesperes-
plebános. "Barabás József vöröstoronyi plébános stb. B) 
Az iskolai közlemények sora a következő : I. Adatok 
az intézet történetéhez. II. A főgymnasium tanári kara. 
24 rendes és 1 rendkívüli tanár III. Tanterv és a 
bevégzett tananyag rövid vázlata. IY. írásbeli dolgo-
zatok, magyarból és németből. Rendkívüli tárgyak : 
franczia nyelv, szabadkézi rajz, gyorsírás, ének. C) 
Ifjúsági Körök. I. Kongregácziók. II. Szépirodalmi 
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rhetorikai körök. 1. A szépirodalmi rhetorikai kör 
első szakasza. 2. A szépirodalmi rhetorikai kör máso-
dik szakasza. 3. A természettudományi-bölcselö kör. 
IV. Nyelvészeti körök. Magánszorgalmi tevékenység. 
V. Ifjúsági dal- és zenekörök. A nyilvános fellépések 
sorrendje. D) I. (V.) A tanszerek gyarapodása IL (VT.) 
Könyvtár. III. (VII.) Jótékonyság és segélyzés. Érte-
sítés a „Jubileumi Ösztöndíj "-alapról. IV. (VIII.) Ösz-
tön- és segély díj as tanulók. A segély zett tanulók átte-
kintése. V. (IX.) Jelentés az érettségi vizsgálatról. VI. 
(X.) A főgymnasiumi ifjúság érdemsorozata. E) A kik 
stephaneumi érdemkeresztet nyertek. Rendkívüli jutal-
mak. F) Statisztikai kimutatások. A tanuló ifjúság-
száma volt : felvétetett 533, vizsgálatot tett 503. Ezek 
közöl róm. kath. 478, g. kel. 1, ref. 3, ágost. 1, izrae-
lita 20. G) A jövő 1902—1903. iskolai évre vonatkozó 
értesítés. Gazdag tartalom, nagy munka meglepő képe. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az esztergomi nyngdij-tanácskozmány köréből. 

Palkovieh Victor gútai esperes-plebános beszéde 
az esztergomi papi nyugdij ügyében tartott értekezleten. 

Méltóságos Püspök Elnök Ur ! 
Mélyen tisztelt Tanácskozmány ! 

Engedelmöket kérem, hogy pár perezre elhagy-
hassam a jegyzői asztalt, melyhez szives bizalmuk hí-
vott meg, miért ezennel köszönetet mondok. 

Nem fogok ismétlésekbe bocsátkozni s azon the-
mákat érinteni, melyeket az előttem szólók kifejtettek ; 
hanem röviden kijelentem, hogy azokhoz lényegben én 
is hozzájárulok. 

En a kérdés pénzügyi oldalára óhajtom terelni a 
Tanácskozmány figyelmét. Véleményem szerint e kér-
dés mindenekelőtt számvetés kérdése, tudnunk kell, 
mennyi pénzre van szükségünk, és tudnunk, hol ta-
láljuk meg e szükséglet fedezetét. 

Az egyházmegyei névtár tanúsága szerint 900 
tagja van az egyházmegyének. Ezek közöl 86-an, az 
1862 évben illetve előtte szenteltettek fel tehát szol-
gálati éveik száma megüti vagy meghaladja a 40-et ; 
mely rendszerint elegendő idő arra, hogy az em-
ber nyugdíjra szoruljon. Van az egyházmegyében 40 
kanonoki javadalom, melyeknek birtokosai nem igé-
nyelnek nyugdíjat, marad tehát ellátandó 46 egyén, az 
összes személyzetnek 5(,/0-a. Miután azonban nem min-
den kanonoknak van 40 szolgálati éve, és viszont so-
kan fiatal korban is kényszerítve lehetnek nyugdijt 
kérni, ugy vélem jobban megközelíteni a nyugdíjra 
igényt tartók számát ha azt az egyházmegye felszen-
telt tagjainak 6yo-ában veszem számítás alapjául. Ez 
kitenne 54-et. 

Hogy e számítás megközelíti az igazságot, hivat-
kozom a ma tényleg nyugdíjban, vagy szolgálaton kí-
vül állók számára. Ugj^ancsak a névtár szerint, ma van 
J0 sz. Béla intézeti tag. 28 nyugdíjas 3 a nagyszom-
bati menedékházban és 12, ki egészségi okokból van 
szolgálatonkivüli állapotban anélkül, hogy nyugdijt 
venne igénybe. A jövőben azonban, ha mindenkinek 

kötelességévé tétetik a nyugdíjhoz való hozzájárulás, 
mindenki igényelni is fogja a végellátást. Ha ezeket 
is hozzáadjuk a nyugdíjazottakhoz ugy 53 jön ki. Vég 
ellátásban részesítendő tehát 50 - 55 egyén. Ha az in-
dítványozott 1600 koronás legkisebb nyugdijt vesszük 
számításba évenkint 80—88 ezer koronára van szük-
ségünk. Óriás öszszeg! mennyit a javaslatban foglalt 
jövedelmi források semmi körülmények között megbírni 
nem fognak. 

A javaslat szerint első jövedelmi forrásul, az el-
aggott papok már létező alapjának kamatai vannak 
fölvéve. Ez alapok évi jövedelme az 1901. évi száma-
dások szerint mintegy 25,0C0 korona kerekösszegben 1 

A második jövedelmi forrás az alsó papság 2°/0-os já-
ruléka. Hogy ez mily összeget tehet ki arról fogalmam 
sincs, talán szabad az egyházmegyei hivataltól, hol az 
összeírások megvannak, felvilágosítást kérnem. (Az 
irodaigazgató ur rögtön megadja a felvilágosítást.: 
25,000 kor.) Tehát ez is 25000 kor. Fedezetünk össze-
sen 50 ezer) fedezetlen évi 30—40 ezer. Ha ehhez 
hozzáveszszük, — szintén az 1901-iki számadások sze-
rint, az eddigi nyugdíjazásoknál mutatkozó 22 ezer 
korona hiányt, mely a folyó 1902. év folyamán az 
előbbi évek arányában, ismét legalább 11 ezer koro-
nával fog emelkedni (az alapkezelő kanonok közbe-
szól 12 ezer néhány százzal) akkor mindenki igazat fog 
nekem adni, hogy már jövedelmi források nyitásáról is 
kell gondoskodnunk. 

Részemről nem esem kétségbe. Nincs ez ősi egy-
házmegye minden segélyforrások nélkül, csak mozogni 
kell, hogy azokhoz hozzájuthassunk. 

Mindenekelőtt csodálkozásomnak kell kifejezést 
adnom, miért mellőztetik a javaslatban a templomok 
jövedelmének megadóztatása, holott ezt a komáromi 
kerület feliratilag is a nyilvánosság előtt is ismételten 
sürgette? Váljon mely canonnal vagy egyházi törvény-
nyel ellenkezik ez ? Én nem ismerem azokat. Kié az a 
jövedelem ? Krisztusé. Váljon ezek, a munkában meg-
tört papok nem Krisztus tagjai-e? a templomok jöve-
delmei az oltárra tett áldozatok gyümölcsei; váljon 
kik az oltárnak szolgáltak, miért nem kaphatnak belőle ? 
Már nincs benne a Szentírásban : qui altari deservit, de 
altari vivat ? — az egyház szellemével ez annyira nem 
ellenkezik, hogy kezdetben — mint mindnyájan tud-

1 juk — az oltárra tett adományokból vétetett az oltár 
szolgáinak ellátása is, s csak később különíttettek el 
a templomok javával, a papság fenntartására szánt ja-
vakból. — E jövedelmekből történnek utalványozások 
könyvekre, lapokra, plébánia épületek tatarozására stb 
stb éppen az erejében megtört papság volna azok 
járulékától megfosztandó? En tehát annak helyén in-
dítványozni fogom, hogy a templomok jövedelmei bi-
zonyos — a Tanácskozmány bölcsességétől függő-szá-
zalékkal szintén felvétessenek a jövedelmi források 

1 Az alapkezelő kanonok közbeszól: 27 ezer. De a kanonok 
ur szem elől téveszti, hogy abbén a 27 ezerben benne vannak a 
kerületek önkéntes adományai is, melyek a nyugdij szervezése 
után el fognak maradni, ezek nélkül pedig magának az alapnak 
kamarai a 25 ezret sem ütik meg. 
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közé. Ha esetleg a szegény templomokat kímélni akar-
juk, állapítson meg a Tanácskozmány egy adómentes 
minimumot, de azonfölül minden templom adózzon e 
czélra. (Közbeszólások : mit szólnak a Patronusok, a 
városi tanácsok, közgyűlések stb.) En nem merném 
ezen — tudom vegyes elemekből álló közgyűléseket 
már előzetesen, szükkeblüséggel megvádolni. Ha pl. 
Bpesten alkalmas módon, a közgyűlés elé terjesztetik» 
hogy mig a város minden alkalmazottja nyugdíjra tart 
igényt addig a város védurasága alatt álló lelkészkedő 
papság, a városnál alkalmazott mintegy 50 hitoktató, 
sohasem fog a várossal szemben nyugdíjra igényt tá-
masztani, csupán beleegyezést kérünk, a templomi jöve-
delmeknek a papi nyugdijalapra leendő megadóztatá-
sára, — én nem hiszem, hogy a válasz tagadó lenne. 
Es ha itt tagadó lenne is a válasz, van még ezer más 
templom, melyeknek ha mindenike csak néhány koro-
nát ád, már egy vagy több elaggott testvér nyugdíjá-
ról gondoskodva van. 

A templomok megadóztatásától azonban nem vá-
rok olyan eredményt, hogy ezzel a nyugdíjintézet tel-
jesen biztosítva volna; de ezzel nincsenek is még ki-
merítve a jövedelmi források. 

Bátor vagyok a T. Tanácskozmány figyelmét, 
azon általánosan ismert gyakorlatra irányítani, mely a 
görög szertartású kath. testvéreinknél áll fönn. Azok-
nál főkegyúri beleegyezéssel, a királyi, kinevezéstől 
függő nagy javadalmak üresedés alatti jövedelmei, a 
papok özvegyei és árvái segélyezésére fönnálló ala-
pokba folynak. Ha ez lehetséges, miért nem volna lehet-
séges, ha nem is az érseki, de legalább a kanonoki 
javadalmak időközi jövedelmeit, a papi nyugdijalapba 
beutalványozni. Ezekkel ez idŐszerint még senki nem 
törődik, a főpásztornak egy egyszerű rendeletébe ke-
rülne az egész és a néha évekig üresedésben hagyott 
székek időközi jövedelmei nevezeteset lendítenének 
intézetünkön. 

Megtörtént már az is, nevezetesen a vaskai java-
dalmas apátsággal, hogy az többé be nem töltetett, 
hanem a deficittel küzdő vallásalapba utaltatott be. Ha 
esetleg valamely ily, az egyházmegye területén fekvő 
javadalmas apátság, vagy prépostság betöltése többé 
nem szándékoltatnék, miért nem lehetne akkor a 
legfőbb kegyúri beleegyezést kieszközölni, hogy annak 
jövedelmei a nyugdijalapba folyjanak midőn arra égető 
szükség van? 

Végül, ha mindezen források nem nyújtanának 
elégséges fedezetet, akkor kérjük azon két esztergomi 
kanonoki széknek betöltetlen hagyását és azok jöve-
delmének a nyugdíjintézet alapjába utalványozását, 
melyek évtizedeken keresztül a káptalani házak építési 
költségei fejében üresen hagyattak: mindaddig, mig a 
nyugdíjalap oly karban lesz, hogy a vele szemben tá-
masztott jogos igényeknek megfelelni képes. 

Es most szabadjon egy más pontra térnem át. 
Nem vélek véteni a javaslat szerzői iránti tisztelet 
ellen, midőn nyíltan kimondom, hogy a közgyűlésnek 
egy lényeges jogát nélkülözöm a javaslatban. Ez a 
költségvetés megszavazásának, a számadások megvizs-

gálásának és ellenőrzésének joga. Ha már közgyűlés 
van, oly elemi követelmény, hogy ezen legfontosabb 
jog neki megadassék, hogy anélkül a közgyűlés semmi 
tartalommal és sulylyal nem fog birni, s azt tulaj don-
képen foglalkoztatni sem lehet. 

Miről is van szó ? Arról, hogy magunkat meg-
adóztassuk és igy egy állandó és biztos alapot teremt-
sünk a bizonytalan charitativ adományok helyett. Ez 
tehát a mí pénzünk. Ettől minden más alapot elzár a 
szabályzat, csupán a kamatokat engedni át, de nemde 
azon kötelezettséggel, hogy azt a kijelelt czélra fordít-
suk, tehát felelősek leszünk. Hasonlóképen a más ol-
dalról esetleg jövő adományokat vagy alapítványokat 
szintén felelősség mellett keilend kezelnünk. Már most 
felelősek leszünk és a számadásokba be nem tekinthe-
tünk, azokhoz hozzájuk nem szólhatunk. Mert engedel-
met kérek — az nem számadás ami a főpásztori kör-
levelekben közöltetik, az csak a végeredmények kivo-
natos ismertetése. 

Az van mondva a 25. §-ban. hogy a nyugdíjin-
tézet vagyonát a főkáptalan, az ő statutumai szerint,, 
az ott megállapított felelősséggel kezeli. E statútumok 
nem kétlem, igen bölcsek, és igen jók lehetnek, de 
előttünk teljesen ismeretlenek! Azt sem tudjuk a va-
gyoni felelősséget ki viseli, az alapkezelő kanonok 
vagy az egész káptalan ? És ami fő, ezen statútumok-
hoz, ezen kezeléshez mi hozzá nem szólhatunk. 

A számadások ellenőrzési jogának a közgyűlés 
számára való megadása ellen, aggodalomra semmi okot 
nem látok. Hisz a 31. §. megállapítja a 2'/0-os adót. 
Ennek keretében a költségeket megtagadni ugy sem 
lehet. Az alapszabályok ugy körül vannak bástyázva, 
hogy ott semmi más tárgyat előhozni sem lehet, még 
az indítványokat is jó eleve be kell jelenteni ; s végül 
— amint helyes is — semmi határozat a főpásztor 
jóváhagyása nélkül végre nem hajtható. Ismétlem, 
aggodalomra semmi ok, sokakat pedig megnyugtatna, a 
közgyűlésnek tartalmat adna, ébren tartaná az érdek-
lődést, a'lapos és részletes tájékozást nyújtana, elejét 
venné a találgatásoknak és alaptalan híreszteléseknek 
s ezzel a fő- és alsó papság közötti szeretetteljes vi-
szonyt nem hogy lazítaná, de ápolná és fejlesztené. 

E jogot a közgyűlés egy számadás vizsgáló bi-
zottság által gyakorolná, melynek nem kellene igen 
sok tagból állania ; elég volna minden főesperesség 
részéről két rendes és 1 póttag ; e bizottságnak az 
alapkezelő bemutatná az általa kezelt értékeket, a 
pénztárt, az öszszes okpiányokat stb. stb. 

Ekkor természetesen a közgyűléseket évenkint kel-
lene megtartani ós pedig alapszabályilag meghatározott 
időben (pl. Húsvét után II. vagy III-ik héten), hogy 
minden bizottság ahhoz alkalmazkodjék, s addig dol-
gát elvégezze. Az évenkinti közgyűlések kitűnő isko-
lául szolgálnának a papságnak a nyilvános tárgyalások 
módja és szabályaival való megismerkedésre ; melyre 
minden papnak az iskolaszékben, majdan az autonomiai 
gyűlésekben s egyebütt is múlhatatlan szüksége van. 
(S ez az iskola, — csak mondjuk el őszintén a mea 
culpát én is, te is, ő is, — nagyon ránk fér !) 
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Ezek azon feltételek, melyek nélkül én a nyugdíj-
intézet sorsát nem látom biztosítottnak, s amely fel-
tételek nélkül a végmegszavazásnál. (appropriatio) 
midőn arról lesz szó, hogy a már pontonkint letárgyalt 
és megállapított alapszabályokat el, vagy el nem fogad-
juk, nem volnék azon helyzetben, hogy azt megszavaz-
hassam. Ennek persze nagy súlya nincs, mert ha ő 
Emja ennek daczára jóvá fogja hagyni az alapszabá-
lyokat, én az engedelmességet ebben sem fogom meg-
tagadni, ele szabadjon elhárítani magamtól a felelőssé-
get azon szégyenteljes állapotért, hogy van itt egy 
nagy terület, mely sem az intelligentiát, sem a vagyont 
nem nélkülözi, tagjainak tisztességes végellátást még 
sem tud nyújtani, mig egyesek 3—4, sőt 6—8 ezeres 
nyugdíjjal pihennek, addig másoknak 400 fr t helyez-
tetik kilátásba; és kénytelenek vagyunk zsebre tenni, 
azon uton útfélen szemünkbe vágott szentírási szava-
kat : unus esurit, alter autem ebrius est. 

Fenn tartván magamnak, hogy a részleteknél a 
vonatkozó javaslatokat, illetve módosításokat megte-
hessem, a javaslatot általánosságban, a részletes tárgya-
lás alapjául elfogadom. 

I R O D A L O M . 

— Az uj német helyesírásról a győri Pannónia iro-
dalmi vállalat kiadásában egy minden tekintetben prak-
tikus és mindazok számára, kik németül irnak, nélkti-
lözhetlen segédkönyv jelent meg Kárpáti Manó felső 
kereskedelmi iskolai és Markovich Sándor föreáliskolai 
tanár szerkesztésében. Szerzők olyan munkát nyújta-
nak, mely a külföldi hasonló művek használatát fölös-
legessé teszi és azáltal, hogy különös figyelemmel kifé-
rik az egész műben a magyar viszonyokat, sokkal czél-
szerübb is a könyv a külföldieknél. Minden kereske-
dőnek és kereskedelmi alkalmazottnak a legmelegebben 
ajánljuk, de ajánljuk mindazoknak, a kik a német 
helyesírás zűrzavaraiból biztos kisegítőt keresnek. A 
164 lapra terjedő csinosan kiállított munka magában 
foglalja az uj, egységes német helyesírás-elméletit és bő 
szotárt, mely egyúttal az illető szóknak elválasztása, 
gramatikai használata, mondatbeli helyzetére és hasz-
nálatára is fölvilágosítást nyújt . Pótolja a könyv sok 
tekintetben az idegen szavak szótárát is, amennyiben a 
legtöbb idegen szónak a helyes értelmét és megfelelő jó 
németjét is közli. A szép kiállítású nélkülözhetetlen 
mű ára 1 korona és megrendelnető a győri „Pannónia" 
irodalmi és nyomdai vállalatnál, avagy bármely hazai 
könyvkereskedésben. 

— Az „Egyházi Közlöny" 30. száma a következő 
tartalommal jelent meg : Vezérczikk : A gyalázat fészke. 
— Egyházi értesítő. — Tárcza : Nápoly. — Az egri 
érsek jubileuma. — Hétről-hétre. — Dupanloup czen-
tenáriuma. — Szószék. — Lelkipásztor. — Irodalom. — 
Személyi hírek. — Memento. — Hirek. — Szerkesztői üze-
netek. — Hirdetések. A megrendelések Budapest, VII., 
Szegényház-tér 8. sz. alá a szerkesztőségbe küldendők. 
Elöfietési ára egy évre 10 kor. 

VEGYESEK. 
— Szent István napi szónokok. Székesfehérvá-

rott a székesegyházban augusztus 20-án az ünnepi 
beszédet Glattfelder Gyula dr tanulmányi felügyelő, a 

Szent Imre Collegium igazgatója, Bécsben a kapuezi-
nus atyák templomában pedig a magyar szentbeszédet 
Kucsera Ferencz hajdu-dorogi plébános fogják meg-
tartani. 

— Állandó lelkigyakorlatok. A következő sorok 
közlésére kérettünk fel : Minden héten hétfőn este uj. 
csoport kezdődik 3, 5, 8 napi tartammal, itt benn a 
házunkban egy páter vezetése mellett. Bárkit szívesen 
látunk ; elég azért, minden további kérdezősködés mel-
lőzésével, egyszerűen jelentkezni egy levelező lapon. 
Budapest, VIII. Mária-utcza 25. Biesz Ferencz S. J . 
házfőnök. 

— Az uj nagyszombati vikárius. Ö felsége a ki-
rály legfelsőbb elhatározásával, a prímás ő eminencziája 
felterjesztésére a gróf Széchenyi püspök távozása óta 
üresedésben volt esztergomi kanonoki székbe mester-
kanonoknak Jedlicska Pál felső-diósi esperes-plebánost 
nevezte ki. — Jedlicska Pál közel harmincz évig volt 
felső-diósi plébános. Mint író és történész, a szent Ist-
ván-Társulat tud. és irodalmi osztályának tagja, a hazai 
műemlékeket föntartó országos bizottságnak kültagja 
és az országos Pázmány-egyesület választmányi tagja, 
1844. jan. 14-én született a nyitramegyei Lopasson. A 
gimnáziumot Nagyszombatban, a theologiát Esztergom-
ban végezvén, 1866. junius 25-én pappá szenteltetett 
és miután Csesztén és Budapest-Tabánban káplánko-
dott, 1870-ik évben istván-falvi, négy évvel rá pedig 
felső-diósi plébános lett. 1882. óta a szomolányi kerü-
let esperese. Irodalmi munkássága nagyon kiterjedt, 
nemcsak a tötténetirás terén működött nagy sikerrel, 
hanem az időszaki sajtóban is, amelyen sűrűn szólt 
hozzá a napikérdésekhez. Kiválik az egyházi irodalom 
terén is. A mindenképen érdemes férfiú, kinek pro-
móczióján az egész főmegye örvend. Legújabban ki-
neveztetett a nagyszombati vikáriátusra érseki hely-
nöknek is. Ad multos annos ! 

— A kapuezinus rend uj tartományi főnöke. A 
kapuezinus rendű áldozárok legutóbbi ülésükön, ame-
lyet a napokban tartottak meg, tartományi főnöküknek 
Vollin Alajost választották meg. Yollin Alajos atya a 
budai kapuezinus zárda főnöke volt és utódja lett Lu-
kács Vitái tartományi főnöknek, akit már két izben 
választottak meg és hat évig ténykedett ebbeli tiszt-
ségében. 

— A tátralomniczi kápolna. Tátralomniczon rég-
óta készülő s most befejezett kápolnát julius 20-án 
szentelte fol Szmrecsányi Pál szepesi püspök Izabella 
főherczegnő és családja jelenlétében. Ott volt a kápolna-
épitő bizottság is, élén Orczy Elek báróval, valamint 
az Erdődy, Hunyady, Vécsey, Dégenfeld, Pejacsevich 
főúri családok egyes tagjai, Csáky Zénó gróf főispán, 
Raisz alispán. Kellemes feltűnést keltett a gyönyörű 
oltárkép, mely Mária mennybemenetelét ábrázolja s 
Tury Gyula jeles egyházi festőnk műve. 

A szerkesztő telefonja. 
F. J. Győr. Amint a főszerkesztő hazajön, ügyét elintéz-

zük. — Cs. J. Zsombolya. Szivesen ismertetjük. — Sz. Zs. Jászó. 
Kívánságához képest intézkedtünk. — J. T. Gyulafehérvár. 
Utána nézünk s ha meglesz a kért évfolyam,^megizenjük. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. ^^JD 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.l 
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: Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
: szerdán és szombaton. 
i Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
j Szerkesztő lakása : 

Budapest. 
[ VI., Bajza-utcza 14. sz., 
j hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
j kiildemeny czimzendő. 

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

Budapesten, augusztus 2. 10. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praeha Domini. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nos tri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus." 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas/ 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

S A M A S S A JÓZSEF dr JUBILEUMÁRA.* 
Excellentissime ac Reverendissime 

Domine Archi-Episcope ! 

Domine Benignissime ! 

Eorum, qui Christo nőmén dederunt , vita duabus potissimum vir tut ibus continetuiv 
quarum al tera Charitas, qua cuique bonum, a l tera iustitia, qua cuique suum contingit , censenda 
est. His duobus animi optimis viae ducibus superno fidei lumine i l lustrata sapientia perpe tuo 
oportet praefulgeat . 

Tu, Excellentissime Domine, qui lus t ra decern in Sacerdot io Mystes, et ex his lus t r a 
sex Mystarclies exegisti, assidue in eo eras, u t boni tate , quae nobis Charitas est, iustit ia a tque 
sapientia cliristiana T u a exemplum Te praes tares omnibus, qui in domo Dei, quae est Ecclesia, 
religioni e t humani ta t i duces et magis t r i operam navan t . 

I taque nos Ordinis Theologorum in Academia P a z m a n i a n a doctores et magis t r i ad 
anniversarium Sacerdoti i Tui quinquagesirnum bona cunc ta e t f aus ta Tibi quondam huius 
Ordinis Magistro et in pe rpe tuum Doctori decuriali ex animo adprecamur , persuasum haben tes r 

nos, nisi hanc vicem T u a e in nos bonitat is et iusti t iae redderemus, sanctissimo una e t 
dulcissimo officio, quod absit, defu turos esse. 

Caetera, u t nos Tuae benedictionis part icipes reddere velis, impense oramus p e r p e t u o 
Te salvere iubentes. 

D a t u m in Sessione Ordinis nostri anno salutis MCMII. die 28. Április celebrata. 
Tuus Excellentissime Domine 

humill imus et obsequentissimus 
servus 

Dr Georgius Denikó, m. p. 
Ordinis Theologorum in Regia Scientiarum Universitate Budapestinensi 

hoc tempore decanus et praeses. 

* A budapesti k. m. tud. egyetem hittudományi karának üdvözlő felirata. 
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Előfizethetni 
minden 

í kir. postahivatalnál : 
; Budapesten a szerkesz-
I tőnél, és Nasry Sándor 
I könyvnyomdájában, 
\ IV., Papnövelde-utcza 
• 8. sz. alatt, hova a 
• netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
• levélben, mtézendők. 

DALMI E S 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 
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O REM YS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

HF~ F e l h í v á s előfizetésre. 

A társadalmi rend és béke alapjai 
(Vége.) 

Ugy hiszem, az e lmondo t t akban a katlio-
likusok ez időszerinti főbb kötelességeit eléggé 
fö l tá r tam. 

Habozás nélkül vallom pedig, hogy ezek 
tel jesí tése sok és nagy jónak lehet forrása, 
kivál t ha a politikai életben a pártviszályok 
és a véleménykülönbségek szenvedél)Tes tusái-
nak elsimulásával, minden emberi t ek in te t és 
kegyl iajhászat félretételével, a katl iolikusok 
napról -napra erősbödő bátorsággal , egyesült 
erővel és benső egyetér téssel és összetar tással 
összefogva kelnek a vallás joga inak s a haza 
érdekeinek védelmére. 

Hogy azonban keresztény é le t fe ladatukkal 
j á r ó kötelességeiknek bá t r an és ki tar tással 
megfelelhessenek : ez különösen is a papság 
gondos őrködésén és m u n k á j á n fordul meg. 
A papság m u n k á j a pedig csak ugy lesz üdvös 
e redményekben gazdag, ha tekintélye alapos 
képze t t ség és feddhete t len élet á l tal megszi-
lárdí tva ingat lanul áll. A lelkekre igazi hatás-
sal csak az lehet, kinek hírneve szeplőtelen. 

Csodás fényének tel jes özönével ragyog-
jon fel a keresztény hit a világ előtt, hogy a 
vallás legveszélyesebb ellenségének, a tudat-
lanság sötétségének eloszlatásával, szerte hódít-
son és győzelmesen ura lkodjék az igazság. Es 
pusz tu l j anak ki és ne ta lá l janak ta la j t ama 
sokféle téves eszmék, melyek akár tudat lan-
ságból, akár vallásgyülöletből, akár előítéle-
tekből eredve, az isteni igazságtól elfordí t ják 
s közönyös fásul tsággal bor í t ják el a lelkeket. 
A nag)7 hivatás : inteni az üdvös tudomány által 
és megczáfolni az ellenmondókat, a papságra vár. 

E hivatás hű és tel jes betöl tésének ma-
gasztos példáit m u t a t j á k fel a kereszténység 
első napja i és első századai, a pogánysággal 
vivott hosszú, e lkeseredet t küzdelmekben. 
Fényes dicsőséget a ra to t t a papság, a legfé-
nyesebbet az egyházatyák- és tudós irók szent 
sora ; kiknek tudományosságát , ékesszólását 
örök emlékezet és csodáló t isztelet őrzi elenyész-
hetlenül. 

E fönséges példák u ju l janak s éljenek a 
papság emlékében manapság, midőn az ellen-
ség jórész t a régi fegyvereket r agad ja elő, a 
régi l iarczot ú j í t j a meg. 

Tudományos készül tségben legyen erős a 
papság, azon tudományban főleg, mely a kath. 
hit igazságainak méltó apostolává s minden 
támadássa l szemben bátor ba jnokává ava tha t j a 
őt. Ké t ségbevonha t l an tapasz ta la t i igazság, 
hogy a népnek a hit, a vallás, az egyház 
ügyeiben való t á j ékoza t l ansága a papság 
fogyatékos tudásáva l együt t jár. P á l apostol, 
azon czimek között , melyeken Isten szolgájának 
vall ja magát , kiemeli a t u d o m á n y t is. Tudo-
mány nélkül , a kötelesség-mulasztást számon 
kérő Is ten bünte tésének súlya mellet t , a nép 
megvetésének szégyene is suj t j a a papot , — 
utálatosakká és alávalókká teszlek titeket minden nép-
nél, mond az Ur. 

T u d o m á n y a la t t pedig az igazi tudománj ' t 
ér tem, azt, mely szilárd, biztos alapelveken 
nyugszik, s nem holmi ködös, elmosódó, hatá-
roza t lan eszmék egyvelege ; azt, mely a fel-
fe lbukkanó téves t anok ellen mindig alkalmas 
fegyver t szolgáltat . S lehetet t-e erre égetőbb 
szükség, mint ma, midőn a téves t anok ujabb 
és u jabb vészes eszméi mindinkább megront-
ják a szellemeket, az erKölcsöket; hangzatos 
hazug szólamokkal ámí t ják a n é p e t ; az igaz-
ságnak, jognak, becsületnek foga lmát elhomá-
lyosí t ják s egymás ellen küzdelmekbe ha j t j ák 
azokat , kiknek az emberiség üdvére egy aka-
ra t t a l kellene összetar taniok. 

A pap t u d o m á n y á n a k fénye azonban a 
nép felvilágosítására igaz t i sz taságában és hatá-
sában csak akkor ragyog, ha az erényes élet 
gyer tya ta r tó já ró l á rad szét. 

Az erkölcsi intelmek, buzdítások ereje nem 
a szóban, de a t e t t ekben rej l ik; s bizalmával 
nem könnyen hajl ik a nép annak a szavára, 
ki szavai hitelét te t teivel leront ja . 

Az emberi te rmésze tben fekszik, hogy 
bár ugyan Krisztus parancsa szerint az ige hir-
detőinek tan í tása követendő s nem ettől elütő 
életök, mégis készségesebben indul a nép a 
szemmel lá to t t tények, mint az elröppenő 
szó után. 

Tet te ikkel s ne pusztán nevökkel mutas-
sák meg azért a papok, hogy valóban hivatás 
szerint azok ; nehogy mig hivatásuk istenes, 
viselkedésűk bűnös legyen. 
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A papnak egész életében, minden dolgá-
ban az az erkölcsi mél tóság ragyogjon fel, 
melyet semmi földi esély meg nem ingat , me-
lyen az idő nem győz, de mely örökkévaló 
j u t a l m a t nyer az égben, mely könyörül a szű-
kölködőkön, jó té teményeihez t a n u k a t nem 
keres, mások h ibá ján fel nem lobban, a bán-
t a lmaka t békén elviseli. Bizalom és szerete t 
f akad ennek nyomán, melyet még fokoz annak 
jósága és okossága, aki t szeretnek. Az t a jó-
ságot értem, mely nélkül az okosság, ha 
önmagában megál l is, nevet cserél, ravasz-
sággá lesz, erényből vétekké fajul . Megvetni 
való a ravasz ember tanácsadása , ki minden-
ben csak önliasznára néz, semmi jó nem vár-
ható attól, ki a j óban m a g a nem tökéletes. A 
rosszakara t csak üres, csalékony külszinben 
muta t j a , hogy használni a k a r ; az igazi jóság 
valójában s igazán használ . 

Távol legyen a paptó l a kényelemszere te t 
té t lensége ; fegyelemben megedzve minden 
idejét, minden m u n k á j á t ernyedet lenül j ó ra 
szentelje. 

Küzd jön törhet len ki tar tássa l Kr i sz tusér t ; 
de csak azok szava és tekintélye u t á n indulva, 
kiket maga Krisz tus t e t t vezérekké. Az egy-
ház isteni épülete nyi lvánlátható a lapon nyug-
szik, P é t e r e n ugyanis és utódain, s közelebb 
az apostolokon és utódaikon, a püspökökön, 
kiket aki hal lgat vagy megvet , m a g á t Krisz-
tus Urunkat ha l lga t ja vagy veti meg. 

A biztos győzelemnek t ehá t a fegyelem s 
a törvényes íelsőség iránti tel jes és rendítliet-
len engedelmesség a záloga. 

Mindebben pedig a féktelen, s fenhéjázva 
rohanó buzgalom végzetes ba jok forrását nyit-
ha t j a meg ; bá t ran m o n d h a t t a azér t az Is ten 
dicsősége, az egyház jogai, a lelkek üdve 
nagy érdekeinek mindenben f á radha t l an apos-
tola szent B e r n á r d : „Meg nem tűrhe tő az 
okosság nélküli buzgóság . . . minél hevesebb 
a buzgalom, minél tüzesebb a szellem s tul-
csapongóbb a szere te t : annál szükségesebb az 
éber okosság, mely a buzga lmat mérsékli, a 
szellemet megcsillapítja, a szere te tnek rende t 
szab. Vond el az eszélyesség ez elemét s az 
erény bűnné fajul ." 

Az ekkép fegyelmezet t papság munká j a 
meghozza a szellemekben s a nemzetek törek-
véseiben várva-várt nagy fordula to t ; a nép 
lelkesült vágyra buzdul, hogy az egyház és 

haza iránti kötelességeit igaz keresztényhez 
mél tóan teljesítse. 

De elég. 
Tisztelendő Tes tvére im és szere te t t Fia im ! 

Ez ünnepélyes a lkalomból egész le lkemmel 
fordulok hozzátok, kik e lmétek és szivetek 
egész erejével, serény, buzgó munkáva l az 
emberiség javán , örök üdvén fáradozva, törek-
véseimnek hű osztályosai vagytok. 

Midőn ezért mél tó elismeréssel adózok, 
nem ha l lga tha t el eme buzgí tó szavam : halad-
j a tok elszánt fönkel t lélekkel a hit és erkölcs 
ál tal kijelölt u t a t o k o n ; s a val lásnak, az egy-
ház szabadságának tö rhe te t l en védelmében 
csak aczélozza bá to r ság toka t az ellenséges 
os t romnak heve, mely szolgaságba alázni, 
lenyűgözni törekszik azt . Ne feledjétek, hogy 
ami j ó t csak egyesek és az összesség jogos 
vágya fe löle lhet : m indannak a vallás a kút-
feje, az evangel ium erőssége az alapja . 

Végül t isztelendő Tes tvére im és szere te t t 
Fiaim, kiktől l iuszonkilencz éves érsekségem 
ideje a la t t a kegyelet , hű ragaszkodás és jóság 
annyi t anúságá t ve t tem, nem az ily a lkalmak-
kal szokásos magasz ta lás t , üdvözléseket várom, 
de hálaadó, esdő imátok a j ándéká t ké rem 
most tő le tek ; é le tem nagy vigasza, nagy nye-
reménye lesz, ha kiesditek az Úrtól, hogy 
ami erőmből és életemből még íenmarad , ami t 
állásom mél tóságában és szere te tem bensősé-
gével még tehe tek : mind szere te t t egyházme-
gyém boldogságára gyümölcsözzék. 

Az Ur nagy kegyelméből szerencsésen 
elért ö römünnepemen atyai szerete t te l buzgón 
kérem Ot : araszsza mindannyi tokra szere te t t 
Testvéreim és Fiaim s egyházmegyém vala-
mennyi kedves liiveire az igazság, béke, bol-
dogság s minden jónak g a z d a g áldását . 

Kel t Egerben, 1902. évi juliushó 2-án 
Sarlós Boldogasszony ünnepén. 

József, s. k. 
érsek. 

A premontrei rend szelleme 
a múltban és a jelenben. 

— Dr I'aliács Me,nyhért jászóvári prépost-prelátus jubileumi 
emlékbeszéde. — 

(Folytatás.) 

Tanítórendi multunk évszázados történetének ki-
magasló eseményeit e helyről bővebben méltatni nem 
szándékom. Nem teszem ezt azért, mivel a rend tör-
ténetirója jubileumi emlékkönyvünk hasábjain ezzel a 
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tárgygyal tüzetesen foglalkozik, másrészt mivel évről-
évre haladó szellemi munkásságunk ugyanazon nyomo-
kon s abban a valláserkölcsös és hazafias irányban 
folyik ma is, a melyet az Urban nyugvó elődök bölcs 
megfontolása, előrelátása és helyes pedagógiai érzéke 
megjelölt. Ezeken kivül reánk nézve csupán a fejlődő 
tudomány, a hazai törvények követelményei s a nem-
zet szellemi szükséglete támaszthatnak ujabb igénye-
ket, melyeket rendi hivatásunk és vallásos meggyőző-
désünk szellemében teljesíteni iparkodunk. Hogy mint 
sikerült ez a lefolyt száz év alatt, azt nem mi magunk 
vagyunk hivatva megítélni, de erős hittel bízunk a 
Gondviselés kegyelmében, hogy az elődök erényeit 
egyház és haza javára mi is követni fogjuk. 

Annál üdvösebb és tanulságosabb reánk nézve az 
a sokféle s bizony gyakran igen nehéz küzdelem, me-
lyet a letűnt század rendi prépostjai ugy egyházi és 
gazdasági téren, mint tanítórendi szervezésünk és ki-
fejlődésünk dolgában teljesítettek. A tudós Zasio, a ki 
kir. adományként elsőnek kapta az egyesített három 
prépostságot, a rend anyagi, de legkivált szellemi tő-
kéjének biztosítására fordította kormányzati gondjait. 
Ugyanő dolgozta ki rendi hagyományok alapján a pre-
montreiek pedagógiai és didaktikai rendszerét, ugyanő 
indította meg tanári működésűnket a rozsnyói, kassai 
és nagyváradi iskolákban s visszahódította a prépost-
sági könyvtár és orsz. levéltáraink szellemi kincseit. 
Tanügyi organizácziónkat tovább folytatta utódja Ber-
náth Miksa praelatus, kinek kormányzata alatt a rend 
tagjai Kassán és Nagyváradon az akadémia bölcseleti 
karának ellátását s mindkét helyen a gimnáziummal 
kapcsolatos nemesi konviktus vezetését is elvállalták. 
Richter Alajos prépostsága alatt tanitórendi jellegünk 
végleg kidomborodott. Az ő administrativ ereje, repre-
zentáló képessége s tanügy-politikai tájékozottsága a 
rend tanítói tekintélyét magasra emelte, iskoláit láto-
gatottakká és népszerűekké tette. Vele küzdötte át 
rendünk a magyar szabadságharczot, vele siratta meg 
a nemzeti ügy bukását, a honvéd-rendtársak bujdosá-
sát és üldöztetését és azokat a testvérhősöket, a kik a 
csatatéren lelték dicső halálukat. Richter maga is az 
erőszakos germanizáczió áldozata lett. Lemondására 
kényszerítették, miután meg kellett érnie, hogy virágzó 
iskoláit Kassán és Lőcsén elvették s helyökbe német 
tannyelvű úgynevezett „Staats-gimnaziumoku-at állí-
tottak fel. A mint a magyar szabadság hajnalfénye új-
ból derengeni kezdett, ismét Abauj-Tornavármegye és 
Kassa sz. kir. város lelkes közönsége voltak az elsők, 
a kik a premontreiek visszahívását sürgették, a mi 
1861-ben, 8 évig tartó mellőztetés után sikerült is. A 
rend kormányzata akkor már a jobb sorsra érdemes 
Répássy József prelátus kezében volt, a kinek a ki-
bontakozás s az uj viszonyokba való beilleszkedés ne-
héz feladata jutott. A jobbágymunka, dézsma és úrbér 
megszűntével az u j földméréssel s az adórendszer be-
hozatával a rend a gazdasági válság szélére jutott, 
gyarlón fö!szerelt birtokai a kulturális terhekhez ké-
pest, kevés jövedelmet adtak. Répássy takarékossága 
s a rendtársak kevéssel is beérni tudó jóakarata vég-

zetes bajokat hárítottak el a rendtől. A hivatásos munka 
nem kevebb eredménynyel folytatódott, mint a szabad-
ságharcz előtt s a Gondviselés kegyelme épen ebben a 
viszontagságos időben népesítette be rendünket oly 
kiváló tehetségekkel, a kik a rendi szolgálat minden 
pontján derekasan megállták hely őket s lehetővé tették 
azt, hogy a rend a fokozottabb tanügyi igényeknek is 
eleget tehetett. 

Répássy prelátus korai elhunyta után egy negyed-
századot meghaladó időre Kaczvinszky Viktor foglalta 
el a jászóvári prépostok székét. 0 felsége megkoro-
náztatása után ő volt az első alkotmányosan kineve-
zett magyar főpap.- A legszigorúabban egyházias gon-
dolkodás, aszketikus hajlamok, erély és SZÍVÓS magyar 
hazafiság, melyet nemcsak a tettekben és érzelmekben, 
hanem még a szavakban is sovinista makacssággal őr-
zött, jellemzik egyéniségét. Működése még nem egé-
szen a történelemé, hiszen a jelenleg élő rend tagjai-
nak túlnyomó része az ő munkatársaiból áll, a kik 
velem együtt hálásan gondolnak vissza az ő fáradha-
tatlan szorgalmára, a közérdeknek szentelt munkássá-
gára s arra a nagy igyekezetre, a melylyel gazdasági 
viszonyainkat rendezni, a birtokokat okszerűen felsze-
relni s jövedelmezőkké tenni törekedett. Alkotásainak 
gyümölcseit már a jelenlegi nemzedék is élvezi s az 
utódok még nagyobb mértékben élvezni fogják. 

Istenben boldogult elődöm Benedek Ferencz pré-
post rövid kormányzatát kiválóan emlékezetessé teszi 
az a jó izlés, melyet hajlott kora daczára ez ősi szék-
ház és diszes könyvtára s vidéki házaink helyreállí-
tása és berendezése dolgában kifejtett, az a jóakarat, 
melyet a rend minden tagja iránt kivétel nélkül tanú-
sított, az a gondoskodás, melylyel rendi lelkészeink 
kongruális jövedelmeit kiegészítette s az az előrelátás, 
melylyel a rendi tanárképző intézet alapjait megvetette. 
Kormányzása harmadik évében súlyos betegség súj-
totta le, melyből föl nem épült többé. 

Legyen kedves halottaink pihenése csöndes, em-
léke áldott, példájok irányadó most és a késő utódok 
kegyeletében is ! 

Örvendetes események százados emlékének meg-
ünneplése nem uj szokás. Az egyház maga is jubileu-
mot rendel a százados évfordulók alkalmából, hogy a 
hivek, a kik oly szerencsések a keresztény időszámítás 
e jelentős fordulatait megérni. Istennek hálát rebeg-
jenek a vett jókért, égi kegyelméért esedezzenek a 
jövő századra s törhetetlen hithűségöket nyilvánosan 
hirdessék és vallják. Sőt a kereszténységet megelőző 
időkben — a régi római világban — is találkozunk az 
évszázados jubileumok vallási vonatkozású intézményé-
vel. .Róma városának megalapítása volt az az aera, a 
melytől számítva a secularis ünnepeket szinte felül-
múlhatatlan fénynyel és pompával tartották meg. 
Augusztus császárnak leghőbb óhajtása volt. egy ily 
százados ünnepet ülni a saját uralkodása 17-ik évében 
s a midőn ez sikerült neki, kedv en cz udvari költőjé-
vel megíratta azt a gyönyörű évszázados éneket, me-
lyet kétezer év elmultával is örömmel olvasunk. Nekünk 

• is van egy jubileumi énekünk, de az Augusztusénál 
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régibb, magasztosabb, szentebb és ez a királyi zsoltár, 
melynek áhitatos szavai buzgó imára szólítanak 
ezen a szent napon: „Venite, jubilemus Domino, 
jubilemus Deo salutari nostro.a Nekünk is van egy 
szent városunk, a mely a keresztény Anyaszentegyház 
számára alapíttatott s az isteni Gondviselés kifürkész-
hetetlen titka, hogy ez ugyanaz a Róma, a mely egy-
kor ujjongott a pogány vallás fanatizmusában s amely 
az Üdvözítő első apostolának, az egyszerű szegény ha-
lásznak püspöki székhelye s vele az egész keresztény 
Anyaszentegyháznak szive és középpontja lett. A már-
tírok ezreinek minden kiontott vércseppje ujabb és 
ujabb magva lett a keresztény világ-egyháznak, amely 
ma is, annyi üldöztetés után igaz hirdetője annak, 
a ki egymaga „az ut, az igazság, és az élet". Sz. Péter 
trónját ma egy angyali lelkű apostol foglalta el, „vilá-
gosság az égből", a ki a keresztény fejedelmek egyet-
értésének, a népek békéjének s az egyház szabadságá-
nak legbuzgóbb közbenjárója. Az isteni kegyelem meg-
engedte, hogy szentséges Atyánk XII I . Leo pápa ezzel 
az évvel dicsőségteljes uralkodásának 25. esztendejébe 
lépett s ez egyetemes Egyháznak e fölött érzett kife-
jezhetetlen öröme csak fokozza szerény rendi csalá-
dunk jubileumának jelentőségét, hiszen az anyaszent-
egyház dicső fejedelmének kifogyhatatlan jósága apos-
toli kegyelmének áldásait épen a mai napon rendünk 
összes tagjaira s a velők együtt lakó, együtt ünneplő, 
együtt működő keresztény hivekre kiterjesztette, tel-
jes búcsút engedélyezvén mindnyájunknak, a kik a 
bűnbánat szentségében megtisztulva az angyali kenyér 
vételében részesültünk. Egyesült fohászaink ma ő érette 
az égbe szállnak, hogy tartsa meg őt a mindenható 
Isten a föltámadott Üdvözítő dicsőítésére, az Egyház 
boldog kormányzatára s a ker. hívek lelki üdvének 
előmozdítására sz. Péter évein tul is. 

„A forró dél, rideg észak, ez imában egyesül csak, 
S kivált honunk édes nyelvén, zeng igazán, meg őszintén, 
Tartsd meg Isten szent Atyánkat ! Krisztusnak helytartóját !" 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Wilfinger József kinai hithirdető levele. — 

(Vége.) 

Legyen szabad egy két megjegyzést tennem a 
missiókat illetőleg is. 

Múltkor egy európai előkelő vámhivatalnok kife-
jezte előttem csodálkozását, hogy európai hithirdetők 
Kinában tartózkodnak a pogányok térítése végett. 
Nem hozakodom elő érdemleges válaszommal, de az 
eset újból meggyőzött arról, hogy Kinában élő euró-
paiak is mily tájékozatlanok a kínaiak vallási ügyeit 
illetőleg. Ez az előkelő vámhivatalnok egész komolyan 
vitatta, hogy Kinában nincsenek pogányok. Feneket-
len tudatlanságát elárulta, mikor avval állt elő, hogy 
keresztény országokban is árulnak szent képeket, szob-
rokat, pedig a vevők nem pogányok. Ez az ember 
pedig tudósítója több európai közlönynek. 

Állítását könnyű volt megczáfolnom. Hancsuban, 
a hol ez a vámtisztviselő is lakik, a Sziu tó mellett 
egyik pagodában 500 Buddha bálvány van fölállítva ; 
eme bálványokat, illetőleg az anyagot és a benne kép-
zelt istent naponkint imádja a nép. Hancsu nyilvános 
helyein a szemfényvesztők kápráztató mutatványaikat 
avval kezdik, hogy kitesznek a közönség elé egy bál-
ványt avval a kijelentéssel, hogy az előadást ennek az 
istennek oltalma és segítsége mellett végzik. Nem ten-
nék ezt, ha magok és a nézők nem volnának bálvány-
imádók. Végeznek Kinában hivatalból is vallási gya-
korlatokat, de valamely bálvány mindig szerepel bennök. 
Meg van minden családnak otthon a házi bálványa is, 
melyet a házbeliek valóságosan imádnak. Konfutsze 
hívei elméletben az észt, gyakorlatban pedig a meg-
holtak emléktábláit imádják. * 

Ennek a bálványimádásnak következménye, hogy 
a kinai rest az életkérdések fölött gondolkodni ; másik 
hatása a bálványoktól való gyermekes és kinos féle-
lem, mely megfosztja a közéletet a kedélyességtől. 

Mikor tehát a misszió a bálványimádás ellen har-
czol, a népnek földi és mennyei boldogságán dolgozik. 

Európai nevünkön nem ismer minket a nép ; mi-
kor a missióban érkeztem, a kh'-csung (hűséges) nevet 
kaptam. Ehhez az elsőhöz másodikul ma kaptam a 
kou-cing (ország szolgája) nevet. 

Kina, 'lszé-tyán, Hancsu, 1902. márcz. 29. 
Levelem mellé csatolom mint kinai különleges-

séget a kinai gyászjelentést b. e. Ürge Ignácz kinai 
hithirdető rendtársam elhunytáról. Kerületünk egyik 
félreeső kápolnájában akadt kezembe. A szöveg ma-
gyarul imigyen hangzik : 

SZENT VINCZE. 
Az öi'ök világosság fényeskedjék neki. 

Tszé-tyán (tartomány.) Szent-Vincze testvérületé-
nek tagja Ürge, áldozópap Magyarországból, kereszt-
néven Ignácz 28 év előtt lépett a Szent-Vincze test-
vérületbe ; a szent vallást emiitett tartományban 18 
évig hirdette Ningpo, Tinghai, Hancsu, Kiashing állo-
másokon oly teljes szívvel, erővel és buzgósággal, 
hogy nagy betegségbe esett és az 5-ik hónap 18-ik 
napjáig szenvedett. Az anyaszentegyház szentségeinek 
fölvétele után nyugodtan lépvén ki a földi életből, eme 
gyászjelentés által ajánljuk őt a hivek imáiba. 

Küan-szü császár uralkodása 24-ik éve 5-ik hónap-
jának 18-ik napján. 

Kelt Ningpo, a hétfáj dalmű Boldogasszony tem-
plománál. 

Előző levelem csak egyik részét tartalmazza hús-
vét előtt a kerület hivei között végzett látogatásomnak ; 
röviden beszámolok tehát körutamnak másik felével is. 

lí 02. febr. 27-én elhagyván Lingai községet, 
következtek sorban : Sziszián, Tongcing, Uanka, Féda, 
Fengsö, Szingszing és Tűjén helységek, míglen virág-
vasárnap -visszatértünk Hancsuba. 

Levél keretében nem adhatván elő összes tapasz-
talataimat, az öt hétre terjedt útnak csak jellegzetes 
mozzanatait csoportosítom. 

* Az illetők azt hiszik, hogy az embernek két lelke van 
Az elhunytnak egyik lelke a másvilágra költözik, a másik az 
emléktáblán lakit. 
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Eljutottunk Tszé-tyán tartomány nyugati határáig ; 
hegyek, völgyek nem akadályoztak abban, hogy 
fölkeressük hiveinket minden zugban. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy csak elvétve akad 
konkoly a buza között, mert az adott körülmények 
között hiveink megteszik a tőlük kitelhetőt A megtérök 
egyik részét valamely ideiglenes előny vezeti hoz-
zánk, de később nemesebb szándék ver gyökeret az 
érdek helyén. 

A hithirdetők utazása felkölti a pogányok figyel-
mét, alkalmul szolgál tehát, hogy a keresztény okta-
tásra jelentkezzenek. Erdekében áll a missiónak az is, 
hogy a helybeli mandarinok jóindulattal viseltessenek 
a hivek iránt ; hasznát veszik tehát a hivek, ha az 
átutazó hithirdető a mandarinnál tiszteleg, illetőleg 
-annak látogatását fogadja. 

Terhes volt ez az ut, de az Isten megőrzött min-
den bajtól. 

Mert a rizs-termés silánynak mutatkozik, nálunk 
betiltották a rizskészleteknek kivitelét. « 

Fogadja stb. Wilfinger József 
ap. hithirdető. 

Hndapest Uj oltárszobrok megáldása. — A buda-
pest-ujlaki plébánia templomban, melyet a mult szá-
zad elején még Jézustársasági atyák administraitak, 
mult héten benedikálta Ott Adám dr helybeli plébános, 
a Ferencz József rend lovagja, öt mellékoltárnak uj 
szobrait, melyek Jézus szent Szivét, sz. Flóriánt, pádo-
vai sz. Antalt, sz. Józsefet és lourdesi Szűz Máriát 
ábrázolják. 

A remek kivitelű szobrok Tirolban készültek s 
Komáromy László bizatott meg azoknak felállításával, 
valamint az oltárok renovácziójával is. Eddig festmé-
nyek voltak az oltárképek, de már nagyon is elavul-
tak és hibásak. Annál szebbek és díszesebb kivitelűek 
az uj szobrok, melyeknek mindegyike másfél méter 
magas, művésziesen festve és pölyhronirozva. 

Róma. Ledochowslá bibornok temetése. — Julius 
26-án délelőtt vitték át Ledochoivski gróf bíboros holt-
testét a propaganda épületéből a St.-Laurentia-tem-
plomba Lucinába. A gyászkocsi mögött mentek a pro-
paganda tisztviselői és a kollégium növendékei. Ezután 
az elhunyt rokonai és legközelebbi barátai következ-
tek. A templomban, amely előtt nagy néptömeg gyűlt 
egybe, majdnem az összes Rómában időző bíborosok, 
több püspök, a pápai udvar, a vatikáni diplomácziai 
képviselők, akiket személy szerint hívtak meg, a len-
gyel és a német gyarmat tagjai és nagyszámú előkelő 
közönség jelent meg. A gyászmisét Sammucetti érsek mon-
dotta, mialatt a Sixtus-kápolna énekesei énekeltek. A 
Hampolla bíboros által osztott áldással a gyászünnep-
ség véget ért. Ezután a holttestet a temetőbe vitték. 

KATH. NEVELES- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

A már jelzetteken kívül ezúttal még a követke-
zőkről teszünk jelentést: 

1. A jászóvári prem. kanonokrend nagyváradi főgim-

nasiumának Értesítője az 1901/2-iki iskolai évről. Közli 
Novotny S. Alfonz igazgató-helyettes. Nagyvárad, 1902. 
N. 8-r. 166 1. 

Tartalma : I. A számtani alapműveletek methodi-
kája. Irta Szmetka L. Ödön. 3—79. 1. II. Adatok az 
iskolai év történetéhez. III. Tanári személyzet 21 tag-
ból állott. IV. A tanítás anyaga. V. Az irásdolgozatok 
tételei a magyar nyelvből és irodalomból. VI. A tanu-
lók öntevékenysége: Aj Jelentés az „Eötvös-Önképző-
kör"-nek 1901/902. évi működéséről. Bj Tudósítás a 
physikai körről. C) Daloskör. Dj Zeneegyesület. VII. 
A főgimnáziumi „Segítő-Egyesület" működése az 
1901/902 évben. VIII. A tanítás eszközeinek gyarapo-
dása. IX. Az ifjúság érdemsorozata az 1901/902 év 
végén. X. Érettségi vizsgálatok 24 tanuló közöl jel-
érett 5, jól 7, egyszerűen 8, javítóra utasíttatott 4. 
XI . Ösztöndíjas, segélyezett, jutalmazott tanulók. XII, 
Statisztikai kimutatás a főgimnáziumi tanulókról. Fel-
vétetett 552, vizsgálatot tett 514. Vallás szerint : róm. 
kath. 259, gör. kath. 78, gör. kel. 11, ág. 15. helv. 41, 
izraelita 127. XIII . Tudósítás az 1902—1903. évre. XIV. 
Az 1902—903. iskolai évben használandó iskolai és 
segédkönyvekről. 

2. A pannonhalmi Szent-Benedekrend pápai kath. 
gimnásiumának Értesítője az 1901/2. iskolai évről. 
Közzéteszi Pető Menyhért igazgató. Pápa, 1902. 8-r. 
74 1. Dr Németh Antal elhunyt főigazgató arczké-
pével. 

Tartalma: 1. f Dr Németh Antal kir. főigazgató. 
2. A növények vándorlása. Ertek. Dr Horváth Czézár-
tól. 3. Adatok a Szent-Benedek-rend pápai gimnásiumá-
nak történetéhez. I. Tanári testület. Állt 7. sz. B. r. 
és 1 világi tagból. II. A tanítás terve. III. Segélyezés. 
IV. Nevezetesebb felsőbb rendeletek. 5. A tanítás esz-
közeinek gyarapodása. VT. Értesítés az iskoláról. VII. 
A tanuló ifjúság érdemsorozata. VIII. Statisztikai ada-
tok. Beiratkozott 165, levizsgázott 155. Vallás szerint: 
róm. kath. 124, h. 1, ág. 4, izraelita 26. 4. Előleges 
tudósítás 1902—3-ra. 5. Használandó könyvek. 

3. A pécsi püspöki tanitóképző-intézet Értesítője 
az 1901/2. tanévről. Közli Döbrössy Alajos t. kanonok, 
i. egyházmegyei tanfelügyelő, igazgató. Pécsett, 1902 
8-r. 220 lap. XIII . Leo pápa legújabb arczképével. 

Tartalma: Pápai ünnepély. — Erzsébet királyné 
emlékezete. — Április 11-iki nemzeti ünnep a tanító-
képzőben. — Visszapillantás a lefolyt 1901—902-iki 
iskolai évre. a) A tanév megnyitása, b) Segélyezés, c) 
Tanitóképezdei segélyalap, d) Tanulmány és fegyelem, 
e) egészségi viszonyok, f) Tanszereink, g) Ünnepélyek, 
h) A közönséggel való érintkezés, i) Felsőbb hatósági 

! és egyéb intézkedések. — A pécsi püspöki tanítóképző 
; intézetben fenálló „Hetyey-önképzőkör" munkálkodása. 

— Egyházmegyei tanhatóság és tanártestület. — Be-
végzett tananyag. A) A képző-intézetben. A tanítóje-
löltek gyakorlati kiképzése. A növendékeknek a gya-
korlóiskola önálló vezetésében tanúsított eljárásuk 
rövid jellemzése. Szemelvény a tanítási leczkék közül 
B) A gyakorlóiskolában (Részletes tanmenet). Tanszer 
gyarapodás. — A könyvtár. — Vizsgálatok. Tanképe-



Ii. Félév. 13. sz. RELIGIO. 
ICI 

sítési tételek. — Statisztikai kimutatás. Növendék volt 
összesen 99. Vallásra nézve 2 ref. kivételével mind 
róm. kath. — A tanítóképző intézet növendékeinek 
érdemsorozata. — A gyakorlóiskolások érdemsorozata. 
— Tudnivalók, és a jövő tanév megkezdésére vonat-
kozó utasítás. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az esztergomi nyugdíj-tanácskozmány köréből. 

Az eddig leközölt beszédeken kiviil még a kö-
vetkező három beszédnek rövid tartalma áll rendelke-
zésünkre : fíáthy László lévai prépost-plébános beszé-
dének kivonata : 

Miután több oldalról lett hangoztatva, hogy tisz-
tességes nyugdij nyújtásához nincs kellő fedezet, olyan 
forrásokról kell gondoskodni, melyek a hiányt pótolni 
fogják. Ilyen pénztorrásoknak tekintem én 1. az egyház-
megye egyes plébániáin kezelt különféle alapítványok-
nak központi kezelését, 2. az egyházmegyei tűzkár biz-
tosítás jövedelmezőbb kihasználását. 1. Már sokkal ki-
sebb egyházmegyék, mint az esztergomi főmegye, be-
hozták az alapítványok központi kezelését, mely a kö-
vetkező előnyökkel j á rna : a) miután a kezelési 
költségek a minimumot tennék ki, olcsó kamat mellett 
lehetne a mintegy 2 millió korona alapítványi pénzt 
kiadni és mégis legalább 1/., perczent hasznot hajtana 
a nyugdij pénztárának b) egy hatalmas kath bank 
keletkeznék, melynek keresztény szocziális jelentősége 
igen fontos ós előnyös következményeket vonna maga 
után. c) sok alapítványi vagyon elkallódása, elköltése 
lenne ezáltal megakadályozva. 2. A tüzkárbiztosítás-
a mai magas árak mellett, melyeket az egyházmegye 
szed, igen szép jövedelmet hajtana a nyugdíjpénztár 
számára. Az országos biztosító intézetek alacsony díj-
tételek és rendkívül nagy kezelési költségek mellett is 
szép jövedelmet hajtanak. Tekintve azt, hogy az egy-
házmegyei biztosítási ügy ingyen kezeltetik vagy leg-
alább kevés költséggel, mily szép hasznot lehetne ebből 
produkálni, ha az ügyesen lesz kezelve. 

Ezek alapján a következő határozati javaslatot 
terjesztettem a gyűlés elé: 

Kéressék fel mély tisztelettel ő Eminencziája, 
hogy az egyes plébániákon levő alapítványok központi 
kezelésére valamint a tüzkárbiztosításnak jövedelme-
zőbb kihasználása végett tanulmányokat eszközöltetni 
kegyeskedjék. Ha pedig azoknak jövedelmező volta 
csakugyan kitűnnék, rendelje el azoknak életbelépte-
tését és az ezekből folyó tiszta jövedelmet utalvá-
nyozza be a nyugdíjpénztárba. 

A congresszus ezt egyhangúlag elfogadta. 
Ottinget Gyula székesfővárosi hitoktató beszédé-

nek rövid tartalma : 
A budapesti hitoktatók érdekében akarok néhány 

szót emelni. A szabályzat szerint a hitoktatók fizetési 
bevalló iveket kapnak s ezt a központi bizottság felül-
bírálja. Ez iránt szeretnék némi felvilágosítást és meg-

nyugtatást. Bármily állásban legyen az eszt. egyh. 
megyéjének valamely papja, legyen az mélt. főkáptalan, 
káptalan, plébános, káplán, papneveidei tanár, mind-
egyiknek van vagy természetben, vagy fizetésben 
lakása, csak mi vagyunk az egyháznak mostoha gyer-
mekei, a kik sem természetben lakást nem kapunk 
sem lakbért. Kérelmem tehát oda irányul, hogy lak-
bérre 300 frt. a közp. bizottság leszámítson a mely 
összeg megadóztatás alá ne essék. 

Kaján Endre ugyanazok érdekében emeli fel sza-
vát tekintettel a fővárosban lévő drágaságra 100 frt. 
kiván levonatni a tiszta fizetésből, mely megadóztatás 
alá ne essék. Továbbá mivel a hitoktatók egyenran-
gúak a segédlelkészekkel s ezeknek eltartási dija meg-
adóztatás alá nem vétetik jobban mondva a congruá-
jukba nem számíttatik mint jövedelem, ugyanazt 
kívánja, hogy a hitoktatók is, hasonló elbírálásban 
képesíttessenek s ez is levonassék a tiszta jövedelem-
ből, a mely megadóztatás alá ne essék. A gyűlés álta-
lános helyeslés közt mindkét hitoktatónak felszólalását 
méltányosnak tartja. 

— A szt.-éndrei kath. legényegylet zászlószente-
lése. A szent-endrei római kath. legényegylet mult hó 
20-án nevezetes ünnepélyt tartott. Ezen a napon szen-
telték fel az egyesület selyem zászlóját, mely alkalom-
ból tudósítónk a következőket írja : Az ünnepély 
Bogisich Mihály cz. püspök, pápai praelatus fogadásá-
val és bevonulásával vette kezdetét. A főpapot érkez-
tekor az egylet tagjainak élén Kada Mihály plébános 
fogadta, az újpesti hadastyán egyesület zenekara 
,,Hymnuszszalu üdvözölte. Ugyanez időben érkeztek a 
pesti, budai, ó-budai, paksi, esztergomi, újpesti test-
véregyletek küldöttei, kiknek nagyszáma, kibontott 
zászlóikkal való lelkes felvonulása impozánssá tette a 
főpap bevonulását. Nem kevésbé volt szép a zászló-
anyának. a nemes és vallásos lelkű Hültl Dezsőné, szül. 
Hauszmann Gizella úrnőnek a fogadása, ki gyönyörűen 
feldíszített hintón érkezett a kies fekvésű Annavöjgy-
ből. A szentmisét Bogisich Mihály celebrálta, végezté-
vel lendületes beszédet intézett az egylet tagjaihoz. A 
beszéd elhangzásával, a megindult nagyszámú hallga-
tóság mély és nesztelen csendessége mellett megáldotta 
a zászlót, az Isten kegyelmét, erejét és mennyei jutal-
mát esdve azokra, kik e zászlót éltük vezéreként köve-
tik és soha el nem hagyják. Erre következett a 
celebráns, a hgprimás és a zászlóanya szögének a 
beverése. Az istentisztelet végeztével ünnepélyes menet-
ben az egylet termébe vonult az ünneplő egylet disz-
gyülésre. A diszgyülésen mint vendégek megjelentek 
Bogisich, Mihály cz. püspök, a zászlóanya szülei, férje, 
valamint e magasztos ünnepélyre külön meghívott 
rokonai és ismerősei. Miután az egylet fővédnökét, 
a hgprimás ő Eminentiáját az egylet táviratilag 
üdvözölte, Zichy Nándor grófot, a katholiczizmus láng-
lelkű apostolát és vezérét, Bvgisich Mihályt, Hauszmann 
Alajost, Hültl. Dezsőt és Marczinka Imrét az egylet 
elnökének indítványára egyhangúlag nagy lelkesedéssel 
az egylet disztagjaivá választották. Ezzel az ünnepély 
magasztos .része véget ért. A banketten Kada Mihály 
a pápára, királyra és a herczegprimás ő Eminencziájára 
mondott felköszöntőt. A zászlóanyát pedig Bogisich 
Mihály cz. püspök köszöntötte föl. A bankett után a 
szavalatok elhangzásával következett a folytatólagos 
szögbeverés, este pedig táncz zárta be az ünnepélyt. 
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— Jézus sz. Szivének liirnöke. Megjelent az 
augusztusi füzet a következő tartalommal : Az enyhü-
lés dalaiból. (Stimicz József). Az Isten fiának testfel-
vétele (Dr Vargha Dámján.) Jézus sz. Szivének ügyei-
Lémarac. (Béri Zsigmond) Jézus sz. Szivének áldásai 
az imaapostolkodás havi szándéka augusztustan. 

Szűz Mária virágos kertjének augusztusi füzete a 
következő tartalommal jelent meg: Augusztus 15-én. 
Zárdáink. (Tóth M.) Rövid elmélkedések a bold. Szűz 
tiszteletéről. Mindennap egy „Üdvözlégy" (Martinovics 
Sándor S. J.) A bold. Szűz Mária gyülekezetei hazánk-
ban. Kisebb történetek. Krónika. 

— Magyar Sión egyházirodalmi havi folyóirat 
VII. füzete a következő tartalommal jelent meg: az 
esztergom-főmegyei papság nyugdij-rendezése. Liberius-
tól. — Két világnézet, dr Pethőtől. Szűz Mária tisz-
teletének nyilvánulásai hazánkban. Krasznyánszky J.-tól. 
— Irodalom és művészet. Der Gottesbeweis aus der 
Bewegung bei Thomas von Aquin, auf seinem Wort-
laut untersucht. — Steph. Székely : Hermeneutica bib-
lica generális secundum principia catholica. Ism. dr 
Kereszty Y. — Aug. Egger : Zur Stellung d. Katholi-
czizmus in 20. Jhrdt . Ism. dr Kereszty Yiktor. — 
Kudora János : A magyar kath. egyházi beszéd iro-
dalmának ezeréves története 896 —1896. Ism. Spuller. 
— Yegyes közlemények. 

VEGYESEK. 
— Az iskolatestvérek Budán. A fővárosba 1890-

ban hozta be őket Pálffy grófnő és leánya özv. Káro-
lyi Gyuláné, a kik 80.000 koronát gyűjtöttek a rend 
czéljaira, melyből a Svábhegyen kitűnő berendezésű 
iskolát emeltek. Az intézet 40 gyermek bennlakására 
van berendezve és kényelmes hálószobákkal, fürdő és 
mosdóhelyiségekkel, azonkivül két tanteremmel az 
1—2—3 — , illetve 4 5 - 6 osztályok számára van el-
látva. Az épületet park vészi körül. Az igazgató keze 
alatt három iskolatestvér működik, mind magyar fiu, 
magyar oklevéllel. Az ellátás 300 és 600 korona éven-
kint, a mibe az ellátáson kivül az elegáns egyenruha 
is bele van számitva. Az intézet nagy kedveltségnek 
örvend és a szülök bizalommal viszik gyermekeiket a 
testvérek gondjai alá, ugy, hogy a régi épület már 
szűknek bizonyult és kibővítéséről kell gondoskodni. 
Magyarországon még Csornán, a hol 1894-ben teleped-
tek le. "Örményben, Nyitra-Bánon és Bács-Topolyán 
vannak intézeteik az iskolatestvéreknek. 

— Bolanden Konrád aranymiséje. Bolanden Kon-
rád, a kitűnő katholikus regényiró 1902. augusztus hó 
2Ö-án tartja arany miséjét. 

— Iiupanloup centennáriuma. Francziaország je-
^nlegi állapotai közt nem csoda, hogy Dupanloupnak, 
a lánglelkü orleánsi püspöknek századik születésnapja 

I csaknem nyomtalanul mult el. Pedig egyike volt nem-
csak a franczia katholiczizmus, hanem a franczia nem-
zet legnagyobb fiainak, egy sorba való Lamennais-vel, 
Lacordaire-ről, Montalambert-rel s a XIX. századbeli 
reneszánsz legkiválóbb alakjaival. Thiers köztársasági 
elnök maga is el volt ragadtatva e férfiú nagyságától. 
Tudományos érdemeiért beválasztották az akadémiába 

i is, melyből azonban Benan megválasztásakor tüntetőleg 
kilépett, ami akkor óriási feltűnést keltett. Dupanloup 

; hetvenhatéves kort ért el s túlélte azt a nagy katho-
I likus generácziót, amelyet Francziaország adott elmul-
I hatatlan diszül az egyháznak a XIX. században. Talán 
I ebben merült ki a legkeresztényibb ország, hogy utá-

nuk csak epigonokkal szolgált, kik bizony megfeled-
keztek a nagy mester századik születésnapjáról. 

— Csáky gróf püspök a Jó Pásztor intézetben. 
Kellemes meglepetés érte a budai Jó Pásztor-inté-
zetet, amely mult hó 31- én ülte meg tizéves fennállá-
sát. Reggel ugyanis, amint az intézet lelkésze elvé-
gezte szentmiséjét, belépett az intézet kápolnájának 
sekrestyéjébe egy egyházi férfiú és szerényen kérdezte,, 
misézhet-e a kápolnában. Az intézet lelkésze azonnal 
ráismert abban az egyházi férfiúban Csály Károly gróf 
váczi püspökre, aki aztán, nem, mint tervezte csöndes 
misét mondott, hanem nagymisét abból az alka-
lomból, hogy akkor volt pappá szenteltetésének 27-dik 
évfordulója. A püspök miséje alatt az intézet növen-
dékei gyönyörű énekeket adtak elő meglepő preczi-
zitással Mise. után az apostoli lelkű főpásztor meg-
tekintette a Jó Pásztor intézetet, meleg részvétellel 
tudakolta az intézet lakóinak körülményeit, megnézte 
munkáikat, különösen azt a ruhát, amelyet ő maga 
adott munkába a Jó Pásztor intézetnek. Nem csak az 
intézet vezetőit, de növendékeit is mélyen meg-
hatotta az az érdeklődés, amelylyel Csáky gróf 
püspök a derék és valóban a keresztény felebaráti sze-
retet alapján álló intézet iránt viseltetik. 

— Adakozás. Ott Ádám dr budapest-ujlaki plé-
bános, a Ferencz József-rend lovagja, a Szent Ferencz-
röl nevezett betegápoló testvéreknek — kik közül tizen 
f. hó 15-én teszik le a professiot (oszlop-utcza 6. sz.) 
— 200 koronát, a Szent Imre Collegiumnak pedig alapító 
tagdíj fejében 50 koronát adományozott. Deus retribuet. 

A szerkesztő telefonja. 
A. Gy. Budakesz. A rault számok egyikében megizenteni 

már, hogy czikkéröl nem tudok semmit. Szíveskedjék addig is 
türelemmel lenni, mig a főszerkesztő hazajön. — M. M. dr 
Komárom-Tolna. A klasszikus latinsággal irt sorokat köszönettel 
vettem. Non sum oblitus. De sem Kohl püspök, sem Klinda 
kanonok nincsenek most Budapesten. — A. K. Pozsony. Székely 
dr Hermeneuticájának ismertetésére a következő számok egyiké-
ben kerül sor. Az emiitett számban csupán jelezte az ismertető. 
Kereszty dr különben bővebben birálta a jeles müvet a Magyar 
Sionban. Megrendelhető a szerzőnél, Budapesten, VIII., Rökk-
Szilárd-utcza 41, vagy könyvárusi uton is (Herder, Freiburg). 
Ara 5 márka vagy 6 korona. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. ^ S X 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Samassa József dr jubileumára. — A társadalmi rend és béke alapjai. — A premontrei rend 
szelleme a múltban és a jelenben. — Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : Wilfinger József kinai hithirdető levele. — B u d a p e s t : Ujt 
oltárszobrok megáldása. — R ó m a : Ledochowski bibornok temetése. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Iskolai Értesítők. — Kath.. 

Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az esztergomi nyugdij-tanácskozmány köréből. — Irodalom. — Vegyesek. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.l 
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Budapesten, augusztus 6. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
1 3 I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. mârcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. • 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az egyház kegyelete a holtak iránt. — A premontrei rend szelleme a múltban és a jelen-
ben. — Egyházi Tudósítás: F ő p á s z t o r i k ö r l e v e l e k . — F r e i b u r g : Nemzetközi kongresszus a boldogságos Szűz tisztele-

tére. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az esztergomi nyugdij-tanácskozmány köréből. — Vegyesek. 

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

Felhivás előfizetésre. 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Markovits Bálint cziszterczir. áldozópap< főgymn. tanár. 

Bevezetés. 
A brixeni t emető k a p u j a fe le t t r agyogva 

szórják szét sugara ikat ez a ranybe tük : Resur-
recturis. Ta lá lóan van ez egy szóba foglalva 
minclaz, mi t a hivő keresztény az elhunytak-
ról hisz, remél ; je l lemzően okolja m e g ez egy 
szó a kegyeletet , melyet az egyház azok i ránt 
táplál és gyakorol, kik „elmenének a tyáikhoz 
békességben." 1 

Ér the tő az embernek félelme a haláltól, 
ér thető a tá jda lom és szomorúság, mely ahozzánk 
tar tozók halála nyomán t ámad . Szent T a m á s 2 

ugy nyilatkozik, hogy a halál és más termé-
szeti fogyatékosságok, bajok, egyetemes érvé-
nyűek ugyan az emberi természetre , de az 
egyes ember mégis szomorúságot, f á jda lmat 
érez e bajok jelenlétében, félelmet, ha e ba jok 
közelednek : mer t te rmészete tőlük visszariad. 

1 Gren. 15, 15. 
2 Aqu. Tam. Summa Theol. I. II. qu. 42. 2 ad 3. 

A halá lban ugyanis az emberi lényeg erősza-
kos szétválásáról , a tes t t ehe te t l en enyészeté-
ről van szó. „Ha távozik az emberből, a mi t 
nem lá tunk — m o n d j a Nagy szent Gergely3 — 
azonnal összeomlik az, a mi t lá tunk ." S a 
halál e külső oldala legtöbbször kétségkivül 
fá jda lmat , félelmet keltő. 

De a hivő emberben kegyelet is t á m a d a 
ha lo t t i rán t az egyház tan i tása szerint. E 
kegyelet nyi lvánul az egyház hi tében a halál-
ról, gyakor la tában , cselekedeteiben a ha lo t t 
körül. A halál n e m enyészet , nem végromlás, 
nem Ni rvána ; u j élet kezde te a valódi hazá-
ban. A földi élet küzde l em: „Küzdelem az 
ember élete a földön" ; 4 e küzdelem czélja a 
jövő élet : „Az ot t fenn-valókat keressétek, hol 
Krisztus vagyon, az Is ten jobb ján ülvén. Az 
ottfenn-valókról e lmélkedjetek, nem a földiek-
ről." 5 S a halál lal a küzdelem véget é r ; a 
harcz, a törekvés á tmegy a nyuga lomnak , a 
bi r toklásnak boldogságába. A ha lha ta t l an lélek 
fo ly ta t ja t ehá t életét a halál u t án is. Ez élet 
a j ámboru l e lhunytakná l I s tennek dicsőséges 
szemlélete s bírása, vagy szenvedés egy ideig 
a megt isz tulás tüzében, de a boldog dicsőség-

3 Moralia, üb. XV. in X X I . Job. 
4 Jób 7, 1. 
5 Kol. 3, 1. 2. 

i l 
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nek biztos reményében. S a szenvedő lélek 
j a j szava nem hangzik hiába az egyház fülébe. 
A szentek egyességének magasz tos t a n á b a n 
bizakodva segiti fel a szenvedőt „az Ur hegyére, 
megál lani az Ur szent helyén" ; 6 a szent mise 
kegyelmei, a jócselekedeteknek, az önmegta-
gadás te t te inek érdeme. J é z u s és a szentek 
érdemeinek a búcsúban való felajánlása, — 
képesek enyhíteni ba juka t , rövidíteni szenvedé-
söket. Igaz, a tes t elenyészik, visszatér a 
földbe, a honnan le t t " ; 7 de mert , míg a lélek 
s á t o r a 8 volt, a Szentlélek t emplomául szolgált, 
részese volt a jócselekedeteknek, s egykor 
dicsőségben t á m a d fel örök életre, az egyház 
vallásos szer tar tások közöt t szentel t földbe 
helyezi, hogy igazak legyenek a szavak : „Por 
vagy, és porrá leszesz." 9 S emellet t vissza-
borzad a hol t tes t erőszakos és hirtelen meg-
semmisítésétől, a hullaégetéstől . 

A jelen ér tekezésnek gondola tmene te 
ezekben öszszegezliető. A tá rgyalás ké t részre 
oszlik tehát . Az első rész az egyháznak a holtak 
iránt való kegyeletét t á rgya l j a, a mennyiben ez 
az egyháznak a holtakra vonatkozó hitében nyil-
vánul ; a második rész az egyház azon kegyeletét 
ismerteti , mely az egyháznak a holtak körüli gya-
korlatában nyilatkozik meg. 

Az egyháznak hitében nyilvánuló kegyelete a holtak iránt. 
I. 

Mikor szent Monika élete végén hallani 
vélte az Ur szavá t : „Menj be Uradnak örö-
mébe," 10 — h j a szent Ágoston Val lomásainak 
Könyvében 11 — buzgó hévvel beszélt a halál 
boldogságáról . 0 n e m fél meghaln i hazá já tó l 
távol, m e r t : „Isten előtt nincs távolság, és 
n e m félhetek, hog)' a világ végén rám ne 
ta lá l jon és fel ne támaszszon engem." „Tegyé-
tek tes temet — szólt végül — a hová akarjá-
tok, e mia t t ne sokat aggód ja tok ; csak arra 
kérlek t i teket , hogy akárhol lesztek, az Ur 
o l tá ráná l rólam megemlékezzetek." 

Alig volnának szavak ta lá lhatók, melyek-
ben a régi egyháznak hite, kegyelete a meghol-
t ak i ránt oly szépen nyilvánul, mint e jelzet-

Zsolt. 23, 3. 
7 Préd. 12, 7. 
8 2. Pét. 1, 14. 
9 Gen. 3, 19. 
10 Mát. 25, 21. 
11 Coiif. IX. 10, 11. 

tekben. A nagynevű egyházatya anyja e sza-
vakban tanúskodik hitéről, hogy a halál u t án 
is összeköti az élőket az e lhunyt ta l a szeretet , 
az imádság abban az Is tenben, ki „Istene az 
élőknek és ho l t aknak" 11S egyaránt , ki a meg-
ho l t aka t ismét életre t ámasz t j a . 

Mert az ember nem az többé, kit Is ten 
alkotó keze a paradicsomba helyezett . Az 
Is ten kezéből kikerült ember a lélek ár ta t lan-
ságán, szentségén kívül tes te halhata t lanságá-
nak természetfe le t t i adományában is részesült. 
„A gyönyörűség parad icsomában" 13 Is ten az 
engedet lenség esetére m o n d j a : „Mert a mely 
nap arról eszel, halál lal halsz meg" ; 1 4 mer t 
az Is ten ha lha ta t l anná t e remté az embert , és 
hasonla tosságának képére a lkot ta őt." 15 „De 
az ördög irigységéből j ö t t be a halál a föld 
kerekségére," 16 fo ly ta t ja tovább az írás. A 
sá tán megirigyelte az emberek nagy boldog-
ságát , melyet ő már el játszott . A vétekre csá-
bí to t t és bűnbe sülyedt ember nemcsak lelké-
ben bűnhődö t t ; földi életének a halál vet 
véget. A léleknek a test től való elválása a 
halál. Bünte tése id a bűnnek, melyet Ádám, az 
emberi nem feje elkövetet t , mint á l ta lános és 
kikerülhete t len természet i törvény uralkodik 
mindazokon, kik Ádámtó l származnak. A ki-
ny i la tkoz ta tás számos helyen bizonykodik a 
m o n d o t t a k r ó l : „Orczád verítékével eszed a 
kenyere t — szól az Úr a bűnbeeset Ádámhoz 
— miglen visszatérsz a földbe, melyből vétet-
tél ; mer t por vagy, és porrá leszesz." 17 A 
halá l t a bűn bünte téseül említi a nemzetek apos-
tola : „Annak okáért , valamint egy ember által 
j ö t t be e világra a bűn, és a bűn ál tal a halál-; 
és ugy minden emberekre e lhatot t a halál, 
kiben mindnyá jan vétkeztek." 18 Az Üdvözítő a 
sá tán t gyilkosnak nevezi, ki az embernek 
mind lelki, mind testi életét megölte : „Ti az 
ördög-atyától vag} rtok — korholja a hi tet len 
zsidókat — és a tyá tok kívánságait akar já tok 
cselekedni. 0 gyilkos volt kezdettől , és az 
igazságban meg nem állott ." 19 A halál követ-

12 Márk. 12, 24. 
13 Gen. 2, 15. 
14 Gen. 2, 17. 
15 Bölcs. 2, 23. 
16 Bölcs. 2, 24. 
17 Gen. 3, 19. 
18 Róm. 5, 12. 
19 Ján. 8, 44. 
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kezménye, h o g y : „a por (test) visszatér jen 
földébe, a honnan lett , és a lélek visszamen-
jen Istenhez, ki őt ad ta ." 20 Szent Pál a halá l t 
elválásnak nevezi : „Szoronga t t a tom ugyanis e 
ke t tő közöt t (élet, vagy halál) : Kivánok 
elválni és Krisztussal lenni, m e r t ez sokkal 
j obb" ; 2 1 m a j d a tes t összeomlásának mond ja : 
Mert tud juk , hogyha a mi földi házunk, mely-
ben lakunk, leomlik, van épüle tünk az Isten-
től, nem kézzel állított , hanem örökkévaló 
házunk mennyekben ." 22 Szent Péter is a t es t 
és lélek elválásául említi a ha l á l t : „Méltónak 
t a r tom pedig, mig ezen ha j l ékban vagyok, 
hogy fölserkentselek t i teke t intés á l ta l bizo-
nyos lévén, hogy nemsokára le fog t é t e tn i 
sátorom, min t a mi Urunk J é z u s Krisztus- is 
megje lente t te nekem. Azon leszek pedig, hogy 
halálom u t á n is gyakor ta megemlékezze tek 
ezekről." 23 

A halál k ikerülhete t len bizonyosságát hir-
deti Jób : „Tudom, hogy a halálnak, adsz en-
gem, hol haj lék van készítve, minden élőnek" ; 2 4 

majd más he lyen : Rövidek az ember napjai , 
havainak száma nálad vagyon; megszab tad 
határa i t , melyeken át n e m lehet lépni." 25 

„Minden, mi a földből vagyon, a földbe tér 
vissza, mint minden viz visszatér a t enge rbe" ;26 

„mind az, mi földből való, a földbe tér visz-
sza" ; 2 7 szent Pál pedig imigyen szól : „Es a 
mint el van végezve, hogy az emberek egy-
szer meghal janak , azu tán pedig jő az Í té le t : 
ugy Krisztus is egyszer á ldoz ta to t t fel, hogy 
sokak bűnei t elvegye." S a halál, min t az 
első bűn büntetése , minden emberre elhat, 
mer t Ádám, mint az emberiség feje követ te 
el a bűn t : „Annakokáér t — ir ja szent Pál — 
valamint egy ember által jö t t be e világra a 
bűn, és a bűn által a halál, és ugy minden 
emberekre e lha to t t a halál, kiben mindnyá jan 
vé tkeztek" ; 2 9 „Mivelhogy ember ál tal van a 
halál, ember által a ha lo t tak fe l t ámadása is. 

20 Préd. 12, 7. 
2> Fil. 1, 23. 
22 Kor. 5, 1. 
23 2. Pét. 1. 13. 14. 15. 
24 Jób. 30, 23. 
25 Jób. 14, 5. 
215 Sirák. 40, 11. 
27 Sirák. 41, 13. 
28 Zsid. 9, 27. 28. 

. 29 Róm. 5, 12. 

És a min t Á d á m b a n mindnyá jan meghalnak 
ngv Kr isz tusban mindnyá j an megelevení t te t -
nek." 30 „Melyik ember az — zengi a királyi 
lantos — ki él és halá l t nem l á t a n d ? meg-
menti-e lelkét a pokol kezéből?" 31 

A halál t ehá t a k inyi la tkozta tás szerint a 
tes t enyészete, az anyagnak , a po rnak kérlel-
he te t len e lmúlása ; kegye t len á tok az emberi 
nemen, mely bűnből cs í rázo t t ; reánehezedik 
e bünte tés mindenkire ; alóla kivétel nincs. 

(Folytatjuk.) 

A premontrei rend szelleme 
a múltban és a jelenben. 

— Dr Takács Menyhért jászóvári prépost-prelátus jubileumi 
emlékbeszéde. — 

(Vége.) 

Honszeretetünk tiszta érzelmeinek legédesebb 
sugallatát követve alattvalói legmélyebb hódolattal és 
hálával adózunk mindenkoron felséges Urunknak és 
Apostoli királyunknak, kinek fejedelmi erényei, ural-
kodói bölcsesége, békeszeretete népei boldogulásának 
zálogát teszik, ki mint szent István koronájának 
örököse s legfőbb kegyurunk az országlás nehéz gondjai 
mellett az Egyház szabadságának fentartója s intézmé-
nyeinek legjobb oltalmazója volt minden időkben. 
Száz év előtt az ő dicsőemlékü elődje I. Ferencz király 
rendünket u j életre hivta s mi az ő nagy emlékének 
tartozó hálás kegyeletet az élő uralkodó felséges trónja 
zsámolyához teszszük s az Isten, Király, Haza hármas 
jelszavával zászlónkon leghűségesebb szolgálatára min-
denkor készen állunk. Királyi kegyelme rendünk jubi-
leumáról is megemlékezett azon legfelsőbb elhatáro-
sával, a melylyel rendünk érdemes és tisztes perjelét 
a sz. Péterről nevezett nagyváradhegyi czimzetes pré-
postsággal tüntette ki. Mindenesetre az igazi érdem 
méltó jutalma ez, de emlékezetes jubileumi ajándék 
az egész rendnek annál is inkább, mivel történetünk-
ben ez az első eset, hogy a rend perjele legfelsőbb 
egyházi kitüntetésben részesült. A királyok királya 
áldja meg felséges Urunkat s nyújtsa hosszura áldásos 
életét, az Egyház és a magyar haza javára! 

Mély tisztelettel és hálával emlékezem meg a mai 
ünnepélyes alkalommal a magyar felelős kormány s a 
nemzet törvényhozásának magas testületeiről, valamint 
közjogi életünk mindazon intézményeiről és szellemi 
szerveiről, melyeknek szives bizalma, erkölcsi támoga-
tása és elismerése hivatásos működésünket örömtel-
jessé teszi és megkönnyíti. A század évfordulójánál 
buzgón esedezem, hogy e szellemi kincseket számukra 
a jövőben is megőrizni kegyeskedjenek. 

Az Egyház s a nemzeti kultura szolgálatára hi-
vatott rend — növendék-fiatalságával együtt — ma 

3,1 1. Kor. 15, 21. 22. 
31 Zsolt. 88, 49. 
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103 tagból áll s működése a kassai, rozsnyói és nagy-
váradi főgimnáziumok ellátására, a kassai kir. konvik-
tus vezetésére, 12 rendi és 4 kegyúri plébánia fönn-
tartására, egy papnevelő és egy tanár-képző intézet 
berendezésére, hat tanítói állásnak egészben, tiznek 
részben való javadalmazására, vagy állandó segélyezé-
sére s a jászóvári és leleszi konventek és országos 
levéltárnak gondozására terjed ki. Tisztjeink és egyéb 
alkalmazottaink biztosítása végett immár egy negyed-
század óta szervezett nyugdij-intézetet tariunk föl s 
azon felül, a mit a közművelődés és közjótékonyság 
oltáraira áldozatul hozhatunk, azt a balkéz tudta nél-
kül az emberszeretet jobbjával oda nyújtani minden-
kori kötelességünknek ismerjük. Hogy rendi jubileu-
munk a magyar nemzeti kulturára nézve se maradjon 
jeltelen, még ez év folyamán megnyitjuk a rend uj 
tanárnevelő intézetét Budapesten, a melyet alapítónk-
ról Norbertinumnak nevezünk el,. A kassai ősi főgim-
názium újraépítését minden valószínűség szerint már 
ebben az évben kezdjük el. Hasonlóan a rozsnyói fő-
gimnáziumnak állansegélylyel leendő felépítését is. A 
jubiláris esztendő emlékére két u j népiskolát építünk, 
megfelelő tanítói lakkal s a tanítók javadalmazását is 
a rendi pénztár terhére elvállaljuk. Gondunk van rá, 
hogy a mennyire tőlünk telik, a jubileum öröme a 
rendi kegyuraság minden pontján érezhető legyen. 
Mindez csak azt igazolja, hogy a mit Isten jóvoltából 
birtokaink után évről-évre kapunk, azt az Egyház és 
tudomány czéljaira magának a nemzetnek vissza is 
adjuk: 

A római költő a letűnt század zárókövénél elme-
rengve a párkákhoz imígy fohászkodik : 

„Vosque veraces cecinisse Parcae . . . 
Bona jam peractis jungite fata/- ' 

Az én szivem legmélyebb áhítata újból és újból 
a gondviselő Isten kegyelméhez fordul s az Egyház 
énekével könyörög : 

„Aldd meg országunkat, mi magyar hazánkat, 
Vezéreljed jóra a mi királyunkat." 

Az ő szent Lelke szálljon mireánk, hogy a most 
kezdődő uj században az emberiség Megváltójának 
örök dicsőségére, az Egyház örömére, édes magyar 
Hazánk javára, sz. Norbert szellemében teljesíthessük 
hivatásunkat. Nekünk mondja az Ur a mai napoti: 
„Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens 
sancta, populus acquisitionis, ut virtutes anuntietis 
ejus, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen 
suum.u Az ö mennyei jósága oltalmazza működő tag-
jainkat, óvja meg betegeinket, éltesse pihenésre vágyó 
öregeinket s adjon erőt rendi ifjúságiinknak, hogy az 
elődök erényeinek örökében a magyar prémontreiek 
közel 800 esztendős szolgálatait megérteni, érdemekben 
nagyra növelni s e sokat szenvedett drága Hazának 
javáért és boldogságáért értékesíteni tudják. 

S most hódoló mély tisztelettel köszönöm meg a 
nagyméltóságú és főtisztelendő megyés püspök urak-
nak, a nagyságos és főtisztelendő káptalanoknak és 
dicső egyházmegyéiknek, a nagyméltóságú vall. és 
közokt. minister ur nagyérdemű képviselőjének, a 

mélt. főispán uraknak, a nagyságos alispán és polgár-
mester uraknak, a tek. törvényhatósági küldöttségek-
nek, Kassa szab. kir. város tanintézetei érdemes kép-
viselőinek, a magyar sajtó derék munkásainak s min-
den tisztelt és kedves vendégeinknek, hogy a premon-
trei kanonokok jelen emlékezetes jubileumát kegyes 
részvételükkel felejthetetlenné tették s mindnyájukra 
Isten bőséges áldását és kegyelmét kívánom és kérem ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Főpásztori körlevelek. Kalocsa. — Csúszka György 

dr kalocsai érsek XVI. számú főpásztori körlevelében 
közli a szentlélekről szóló ofiicium elvégzőinek enge-
délyezett búcsúkat. Azután tiltakozik a gáz és villany 
égetése ellen az oltárnál. Közigazgatási Ítéletek és mi-
nisteri rendeletek közlése után az érsek pályázatot 
hirdet több tanítói állomásra, Bácson pedig a plébánia 
javadalomra. 

Vettük egyúttal a XVII. számú körlevelet is, a 
melyben a papi lelkigyakorlatok megtartását hirdeti 
augusztus 25-től 29-ig, Kalocsán. A körlevél Kurka 
Károly cz. kanonok, volt mélykúti plébános halálának 
kegyeletes bejelentésével végződik. 

Beszterczebánya. Bimély Károly dr beszterczebányai 
püspök — ezidei IX. számú főpásztori körlevelében 
közli a közigazgatási bíróságnak egy ítéletét, mely 
szerint a kegyes czélu hagyományok illetékmentesek, 
továbbá egy másik Ítéletet, mely szerint az alapítványi 
szent misék lelkészi és kántortanitói jövedelmei köz-
ségi pótadóval nem terhelhetők meg. Közöl egy kul-
tus-ministeri rendeletet, mely azt mondja, hegy a ka-
tholikus tanitó az állami iskolában katholikus ünnep-
napokon tanítani nem köteles. A Lackenbacher-féle 
pályázat meghirdetése után közrebocsátja a papi se-
gítő-alap mult évi zárszámadását. A körlevél kegyes 
adományokról szóló nyilvános nyugtázással záródik. 

Temesvár. Desseívffy Sándor csanádi püspök — ez 
idei VHI. számú főpásztori körlevelét XIII . Leo pápa 
végrendeleti enciklikájának latin szövegű közlésével 
kezdi. Közli azután a kultusministernek 30332/1902. 
számú rendeletét a magyar nyelv iskolai oktatása tár-
gyában. Kiváló figyelemre méltó a körlevélnek azon 
része, melyben Dellimanics dr temesmegyei alispánnak 
a püspök megkeresésére kiadott rendeletét adja, a 
vasár- és ünnepnapok megülése, a kicsapongó táncz-
mulatságok korlátozása és az iskolásoknak a korcsmá-
ból való kitiltása tárgyában. Ugyanebben a rendelet-
ben meghagyja az alispán azt is, rhogy vasár- és 
ünnepnapokon lehetőleg egész napon, vagy legalább a 
délelőtti és délutáni isteni tisztelet alatt a községházán 
a hivatalos ügykezelés szüneteljen." A Lackenbacher -
pályázat meghirdetése után több előfizetési felhívás 
következik, majd a Temesváron augusztus 10. és 11-én 
tartandó kivándorlási kongresszussal foglalkozik a 
püspök, s ajánlja az azon való részvételt. Miután még 
melegen emlékezik meg a katholikus egyesületek or-
szágos szövetsége által az őszszel megindítandó kraj-
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czáros újságról, körlevelét személyi hirek közlésével 
fejezi be. 

Pécs. Hetijei) Sámuel pécsi püspök — VII. számú 
főpásztori körlevelében jelenti, hogy néhai Szentmik-
lóssy Károly alapítványát Virág Ferencz spirituális és 
Szabó Géza hittantanár nyerték el. A kisszemináriumba 
az idén a püspök 16 if jút vett föl. Személyzeti válto-
zások közlése után a schematizmus adatainak fölter-
jesztése iránt intézkedik a püspök. Közli azután a 
magyar nyelv kötelező tanításáról szóló kultus-minis-
teri rendeletet. 

Vácz. Csáki) Károly gróf váczi püspök — ezidei VI. 
számú főpásztori körlevelében papságát szentgyakorla-
tokra hivja, majd a magyar nyelv tanításáról s az 
ovódák szünidejéről szóló rendeleteket közli, melyek 
után a Lackenbacher-féle zsidó-arab fordításra szóló 
pályázat következik. Az érdekes körlevelet személyi 
hirek közlése fejezi be. 

Freiburg. Nemzetközi kongresszus a boldogságos Szűz 
tiszteletére. — A 19. század utolsó éveiben több kon-
gresszus folyt le a boldogságos szűz Mária tiszteletére, 
igy Livornóban (1895), Flórenczben (1897), Turinban 
(1898.) ós Lyonban (1900.). A kath. világ egyre növe-
kedő áhítata Istennek szent Anyja iránt teszi indo-
kolttá, hogy rögtön a 20. század elején mutassuk be 
hódolatunkat és ragaszkodásunkat a boldogságos Szűz-
nek egy kongresszuson, melynek keretében, kapcsolat-
ban különböző ünnepségekkel, kiemeltetnének a bol-
dogságos Szűz előnyei és kiváltságai, a melyek korunk 
viszonyainak leginkább megfelelnek. 

Évről-évre hangzik el Péter sziklájáról a szent 
Atya hivó és intő szózata a kath. világhoz, hogy a 
Máriánál keressen oltalmat, segítséget és menedéket. 
Hogy a hatalmas Szűz segítségére legyen a világnak, 
mely ellen a pokol megkettőzteti támadásait, a rendel-
kezésünkre álló összes eszközökkel oda kell töreked-
nünk, hogy a mennyország Királynéja, Istennek szent 
Anyja, ki oly sokszor megsemmisítette az egyház el-
lenségeinek a támadását, jobban és jobban dicsőíttes-
sék és magasztaltassék. 

Csak akkor emelünk gátat a különféle hazug és 
ál-tanítások árjának, ha Mária az ő hatalmas karjával 
lealázza az Isten tekintélyét tagadó és az ezt támadó 
büszke emberi szellemet. Az alapjában megrendült 
emberi társadalomba csak akkor tér vissza, a rend, 
nyugalom és béke, ha a boldogságos Szűz elfoglalja 
az őt megillető helyet, melyet neki a kath. hittudo-
mány isteni fia után megad, az egész világban, a csa-
ládokban és az egyénekben. Önkénytelenül is eszembe 
jutnak a hős és bölcs Koháry szavai : „Ha egyszer 
Mária országában az Isten anyjához való ájtatosság 
felvirágzik, akkor remélek ismét boldog napokat Magyar-
ország számára." 

Igen időszerű és a dicsőségesen uralkodó szent 
Atya szándékának igen megfelelő a világ katholikusait 
egy kongresszusba összehívni, a 20. században az el-
sőbe, mely a boldogságos Szűz tiszteletére lesz meg-
tartva. 

A kongresszus egyetemes jellege, korunk sokol-
dalú kívánalmai, a fenyegető veszélyek, az előkészü-
letben levő ünnepségek fénye : mindez reménynyel 
kecsegtet, hogy a boldogságos Szűznek nyilvánított 
ünnepélyes hódolat eredményes lesz a hit öregbítésében 
s a bolds. Szűz tiszteletének növelésében. 

Egy másik indító ok, mely a Mária-kongresszus 
megtartását az 1902. évben megokolja, az, hogy éppen 
ezen évben lépett a szent Atya pápai uralkodásának 
25. évébe. XIII . Leo uralkodásának kezdetétől fogva 
nem szűnt meg buzdítani a kath. híveket Istennek sz. 
Anyja tiszteletére különösen a legszentebb Rózsafüzér 
által, oly annyira, hogy e legszentebb Rózsafüzér pá-
pájának nevezték el őt. A kongresszus mintegy az 
Alpokon inneni megünneplése lesz XIII . Leo jubileu-
mának, melyen meg fogják vitatni azon módokat és 
eszközöket, melyekkel a szent Atya mariánus körle-
veleiben foglalt tanítások az életben gyakorlatba 
jussanak. 

Msgr. Deruaz lausannei és genfi püspök a kon-
gresszust jóváhagyta, annak védnökségét elfogadta s 
munkaprogrammját megáldotta. A kongresszus a 
svájczi Freiburgban lesz megtartva 1902. augusztus 
18—21-ig. 

Freiburg mindenkor kitűnt az ő Mária-tiszteleté-
vel s éppen a kongresszus alatt fogja megünnepelni 
egyik templomának, mely a „Szeplőtelen Fogantatás-
nak" van szentelve, 700 éves jubileumát. A város 
mintegy Európa közepén fekszik, több ország határán, 
s igy majdnem teremtve látszik a kongresszus meg-
tartására, hogy ide az egész világ katholikusai össze-
gyűljenek. S vajha minél számosabban el is jönnének, 
hogy gyermeki szeretetükről a boldogs. Szűz iránt ta-
núságot tegyenek. „Beatam me dicent omnes genera-
tionis." A kormány és a város népe a legnagyobb szi-
vélyességgel akarja fogadni az egyes nemzetek képvi-
selőit, mert fel tudja fogni azon tiszteletet, melynek a 
kongresszus által részesévé lesz. (Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az esztergomi nyugdij-tanácskozmány köréből. 

Az Esztergomi Főegyházmegyei Papi Nyugdíj-In t ézet " 
Alapszabályai 

azon módosításokkal, melyekkel az értekezlet tagjai 
O Emja a herczegprimás jóváhagyása elé terjesztették 

I. Fejezet. 
A nyugdij-intézet fogalma, neve, czélja és tagjai. 
1. §.-Az esztergomi főegyházmegyei papság ré-

szére, papi nyugdij-intézet létesíttetik, mely a minden-
kori esztergomi érsek, szóküresedés esetén' a káptalani 
helynök joghatósága alatt áll s ezen nevet viseli: „Esz-
tergomi Főegyházmegyei Papi Nyugdíj-Intézet.'1 

2. §. Czélja ezen nyugdíj-intézetnek a főegyház-
megye szolgálatában elaggott és munkaképtelenné vált 
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minden rendű és állású papokat, a javadalmas apátok, 
prépostok és kanonokok kivételével, ezen alapszabályok 
értelmében és azokban foglalt meghatározások szerint 
aggkorukban és munkaképtelenségök idején, életök 
fogytáig, a papi állásnak megfelelő és ezen nyugdij-in-
tézet anyagi erejéhez mért évi nyugdijban részesíteni. 

3. §. Tagja ezen papi nyugdíjintézetnek, minden 
az esztergomi főegyházmegye czimére fölszentelt és 
kötelékében levő pap, kivéve azokat, a kik oly papi, 
esetleg világi állásban, hivatalban, stb. vannak, hogy 
annak sikeres teljesítése esetén amúgy is jogosultak 
ezen állás vagy hivatal után nyugdijat élvezni. 

II. Fejezet. 
A nyűg dij-intés et szervezete. 

4. §. Ügyei intézésére a következő szervezetek 
s z o l g á l n a k : ^ a főesperességi bizottság ; B) a központi 
bizottság : C) a közgyűlés és D) az alap kezelősége. 

A) A főesperességi bizottságok. 
5. §. Minden főesperességben alakittatik egy 

főesperességi bizottság mely az illető főesperes, el-
nöklete alatt a íőesperesség területéhez tartozó nyugdij-
intézeti tagok által szabadon választott öt tagból áll. 

6. §. A választást a központi bizottság intézi 
olyképpen, hogy annak a főegyházmegyei körlevelekben 
közzéteendő felhívására az általa megjelölt határnapig 
minden nyugdíj-intézeti tag zárt borítékban beküldi 
szavazatát, melyben öt, a főesperesség kerületén tar-
tózkodó paptárs nevét és állását megnevezi és leadott 
szavazatát sajátkezű aláírásával megerősíti. A szavazó 
lapon feltüntetendő a főesperesség, a melynek terüle-
téről a szavazat küldetik. A középponti bizottság e 
ezélra összehívott ülésében a szavazólapokat fölbontja, 
a szavazatokat összeszámlálja, azok neveit, kikre a 
szavazatok estek, az ez alkalommal felveendő jegyző-
könyvben a szavazatok számszerint való feltüntetésé-
vel megnevezi és a viszonylag legtöbb szavazatot 
nyert öt paptársat az illető főesperességi bizottság 
rendes és az ez után legtöbb szavazatot nyert hármat 
a főesperességi bizottság póttagjainak jelenti ki. A 
megbízás hat évre szól s a volt tagok újra választ-
hatók. 

Oly szavazó-lapok, melyeket a szavazó alá nem 
irt, figyelembe nem vehetők. 

A megválasztott bizottsági tagokról a központi 
bizottság főesperességekkint jegyzéket készít, melyet a 
szavazatok összeolvasásáról felvett jegyzőkönyv kísé-
retében a főegyházmegyei hatósághoz felterjeszt. A 
jegyzéket a főegyházmegyei hatóság körleveleiben 
közzéteszi. Ezen közzététel megbízó levél erejével bír. 

A bizottsági tagság halál esetén kivül a főespe-
resség területéről való távozással szűnik meg s ez 
esetben a legközelebbi póttag hívandó be. 

7. §. A főesperességi bizottság csak alkalomadtán 
tart ülést és a főesperes meghívására jön össze. 
A főesperes akadályoztatása esetén helyettesét a fő-
egyházmegyei hatóság nevezi ki. 

8. §. Feladata a főpásztor megbízásait a nyugdij-
intézeti ügyek elintézése körül teljesíteni. Nevezetesen 

hatásköréhez tartozik: a főpásztornál benyújtott és on-
! net beérkező nyugdij iránt való folyamodványokat a 
! nyugdij igényének jogosultságára és a nyugdíjazási 

kérelem indító okaira nézve megvizsgálni és a kérelem 
teljesíthetőségéről a folyamodó igénye és a nyugdij-
intézeti szabályok szempontjából véleményes jelentést 
tenni. (48 —55. §§.) Jogában áll ezen bizottságnak a 
folyamodót orvosi vizsgálatnak alávetni. Az orvost ez 
esetben a bizottság választja és a folyamodó díjazza. 
Jelentését az összes okmányokkal és iratokkal a köz-
ponti bizottsághoz terjeszti fel. 

B) A központi bizottság. 
9. §. A középpontban a nyugdij-intézeti ügyek 

vezetésével egy központi bizottság foglalkozik. Elnö-
két és előadóját a főpásztor nevezi ki. Tagjai továbbá 
a) hivatalból : a nyugdij-alapot kezelő kanonok és an-
nak ellenőre; b) választás folytán pedig: 15 nyugdij-
intézeti tag, kiket a közgyűlés titkos szavazás utján 
választ a nyugdij-intézeti tagok sorából. A viszonylag 
legtöbb szavazatot nyert 15 tagtársat a közgyűlés el-
nöke a középponti bizottság rendes, a következő ötöt 
póttagjainak jelenti ki. A középponti bizottság válasz-
tott tagjainak megbízása szintén hat évig tart. 

Akinek nyugdij-intézeti tagsága megszűnik, vagy 
aki állandóan akadályozva van az üléseken résztve-
hetni, annak helyére a legközelebbi póttag hívandó be. 

10. §. A középponti bizottság negyedévenként 
egyszer, a szükséghez képest többször is tart ülést és 
az elnök által hivatik össze. 

11. §. A központi bizottság teendői a következők: 
aj Megalakítja a főesperességi bizottságot. (6. §.) 
b) Előkészíti a közgyűlést. (15., 16., 18., 19. §§.) 
c) Kidolgozza a közgyűlés számára a főpásztor 

által jóváhagyandó ügyrendet. (12. §.) 
d) A kongrua összeírásban nem foglalt tagok jö-

vedelmi bevallásait előkészíti, felülbírálja és megálla-
pítja. (33. §.) 

e) A tagok évi járulékait ezen szabályzat értel-
mében kiveti ; az állásaik változásával jövedelmeikben 
előálló különbözeteket nyilvántartja és a köteles évi 
járulékokat ezen különbözetek szerint kiigazítja. (23., 
33., 35., 41., 42. §§.) Ugy az első ízben való kirovásról 
mint az esetről esetre való kiigazításokról az egyes 
tagokat alkalmas módon a kerületi esperes közvetíté-
sével, a főegyházmegye területén kivül tartózkodókat 
pedig közvetlenül posta utján értesiti. 

f j A járulékaikkal hátralékos nyugdij-intézeti ta-
gokat, ha azokat az alapkezelőségtől vett felhívás után 
egy negyed év alatt sem fizetnék le, azok beküldésére 
felhívja azzal, hogy ezen sürgetéstől számított egy 
ujabb negyed év eredménytelen elmúlásával a hátralé-
kos összegek a felmerülő költségekkel együtt postai meg-
bízás utján fognak rajtok megvétetni. (27. §. b). 

g) A postai megbízások eredménytelensége esetén 
a központi bizottság minden év végén jegyzéket készít 
a fizetni vonakodókról és annak bemutatásával felkéri 
az egyházi hatóságot, hogy ellenök hátralékos járulé-
kaik és az azok behajtása körül fölmerült költségek 
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erejéig bárhonnét folyó illetményeikre az egyházható-
sági zárlatot rendelje el. 

h) Nyugdij iránti folyamodványoknál a főesperes-
ségi bizottság véleményes jelentését fölülvizsgálja, (8. 
§.) a netán szükségesnek talált pótlásokat elrendeli és 
azok beérkeztével a folyamodványt csatolmányaival 
véleményes jelentése kiséretében a főpásztorhoz föl-
terjeszti. E jelentésében nemcsak a folyamodó jogo-
sultságára és indító okaira terjeszkedik ki, hanem a 
főesperességi bizottság eljárását ós véleményét is felül 
bírálja. Egyúttal a nyugdíj-alap fedezeti képességéről 
is tájékoztatást nyújt. 

i) Felügyel arra, hogy a fedezet a szükséglettel 
mindenkor arányban legyen. E végre minden év má-
sodik felében a jövő évre költségelőirányzatot készít 
és azt a remélhető jövedelmek kitüntetésével az egy-
házi hatóságnak tájékozás és tudomásvótel végett 
bemutatja. 

C) A közgyűlés. 

12. §. A nyugdij-intézet legfelsőbb fokú szerve a 
közgyűlés, melyet a főpásztor három évenként, a kö-
rülményekhez képest minden esztendőben egybehív. 
Elnökét és előadóját a főpásztor nevezi ki. Alelnököt, 
háznagyot és három jegyzőt maga a közgyűlés vá-
laszt. A tanácskozmányon a középponti bizottság 
által készített és a főpásztor által jóváhagyott ügyrend 
szolgál irányadóul. 

13. §. A közgyűlésnek vannak hivatalból és vá-
lasztott tagjai. 

A) Hivataluknál fogva tagjai a közgyűlésnek : a) 
a középponti bizottság e lnöke ,^ előadója, c) a nyugdij-
alapot kezelő kanonok, á) annak ellenőre, e) az érseki 
iroda igazgatója, minden esperesi kerület rendszerinti 
esperese, annak akadályoztatása esetén a helyettes a 
hitoktatók felügyelője. 

B) Választás utján tagjai a közgyűlésnek : a) a 
javadalmas prépostok, apátok és minden káptalan egy-
egy képviselője, b) minden alesperesi kerületből annak 
papsága által választott egy képviselő ; c) az egyetemi 
d) főközépiskolai és tanítóképző intézeti tanárok egy-
egy képviselője, e) a hitoktatók által saját kebelükből 
választott egy képviselő ; végül f ) a felsorolt osztályok 
egyikéhez sem tartozó nyugdij-intézeti tagok egy kép-
viselője. 

14. §. Az esperesi kerületekhez tartozó papság a 
kerületi esperes által, a hitoktatók a felügyelő által 
egybehívandó gyűlésen választják szavazattöbbséggel 
képviselőjüket. A gyűlés lefolyásáról jegyzőkönyv ve-
zettetik, mely egyszersmind a megválasztott képviselő 
megbízó leveléül szolgál. 

15. §. Az egyetemi, fő-, középiskolai és a tanító-
képző intézeti tanárok, továbbá a felsorolt osztályok 
egyikéhez sem tartozó nyugdij-intézeti tagok a közép-
ponti bizottsághoz intézett zárt borítékban adják le 
szavazataikat azon módon, mint az a főesperességi bi-
zottság tagjai választásakor történik. 

16. §. A középponti bizottság a czélra összehívott 
ülésében a beérkezett szavazatokat osztályonként ösz-
szeszámitja és a viszonylag legtöbb szavazatot nyert 
jelöltet az illető osztály megválasztott képviselőjének 
jelenti ki. A gyűlés jegyzőkönyvének hiteles alakban 
kiállított kivonatát az osztályok választott képvise-
lőinek megküldi. Ezen kivonat részükre megbízó levél 
erejével bir. 

17. §. A választás három esztendőre érvényes. 
Három év leteltével újból megejtendő. 

18. §. Minden választott képviselő tartozik leg-
alább három nappal a közgyűlés megnyitása előtt meg-
bízói eveiét a középponti bizottság elnökénél benyújtani. 
A beküldés pósta ut ján is történhetik. A közgyűlés 
hivatalból való tagjai akadályoztatásuk esetén tartoz-
nak helyetteseiket a megjelenésre felkérni ós arról a 
középponti bizottság elnökét értesíteni. 

19. §. A középponti bizottság a közgyűlést meg 
előző napon ülést tart, melyben a ^beérkezett megbizó 
leveleket megvizsgálja ; a közgyűlés hivatalból való és 
választott tagjairól jegyzéket készít és azt a közgyű-
lés elnökének bemutatja. 

20. §. Ezen jegyzék felolvasásával az elnök — 
tekintet nélkül a megjelentek számára — a közgyűlést 
megalakultnak jelenti ki és a tanácskozás az előre 
megállapított munkaterv szerint kezdetét veszi. 

21. §. A munkatervet a főpásztor állapítja meg s 
a közgyűlés csak azon kérdések tárgyalásával foglal-
kozhatik, melyeket számára a főpásztor kijelelt. 

22. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozik : minden 
a nyugdij-intézet fennállását, jogi természetét, alapsza-
bályainak részben vagy egészben való módosítását 
érintő kérdés. Ezen kérdésekben a közgyűlés határo-
zata nélküi senki jogérvényesen nem intézkedhetik. 

23. §. A közgyűlés dönt a középponti bizottság ha-
tározata ellen beadott felfolyamodási ügyekben, midőn 
valamely nyugdij-intézeti tag a befizetési összeg kiro-
vását magára nézve sérelmesnek találja. Úgyszintén 
minden indítvány fölött, mely a közgyűlésen megvitat-
tatott ós letárgyaltatott. Ahhoz azonban, hogy valaki 
a munkatervben nem foglalt önálló indítványt tehessen, 
megkívántatik, hogy azt legalább két héttel a közgyű-
lés megnyitása előtt a közgyűlés elnökénél bejelentse, 
ós annak tárgyalására a főpásztor engedélyt adjon. 
Előre be nem jelentett indítványok a közgyűlésen 
egyáltalán nem tárgyalhatók. A tárgyalás alá bocsátott 
kérdésekhez azonban e tárgyalás folyamán a megálla-
pított ügyrend szerint mindenki szabadon hozzászólhat, 
pótlásokat, módositványokat javaslatba hozhat, sőt 
elleninditványokat is tehet. 

24. §. A megvitatott kérdések fölött a közgyűlés 
szavazattöbbséggel dönt. A közgyűlésen hozott hatá-
rozat csak ugy érvényes, ha azt a főpásztor jóvá-
hagyja. Azórtis a közgyűlés határozatairól szóló jegy-
zőkönyv a főpásztorhoz jóváhagyás végett felterjesz-
tendő. A határozatok végrehajtását a főpásztor rendeli 
el és anélkül a közgyűlés egy határozatát sem lehet 
végrehajtani. 

D) Az alap kezelősége. 

25. §. A közgyűlés felkéri az esztergomi főszé-
kesegyházi káptalant, hogy az eddig fennállott „Kiér-
demült plébánosok és elaggott papok" alapja (Fundus 
emeritorum parochorum et deficientium sacerdotum) 
kezelésén kivül ezen uj alap kezelését is elvállalni és 
azt a régi alaptól elkülönítve uj czim alatt, statutumai 
értelmében és az azokban meghatározott felelőséggel 
kezelni és mind a kettőről statutumai értelmében a 
főpásztornak elszámolni és s jóváhagyott számadást 
évenként a nyugdij-intézeti tagokkal közölni ne ter-
heltessék. 

26. §. Miután ezen szabályzattal létesítendő uj 
alap kezelése előre láthatólag sok munkát fog igényelni, 
a közgyűlés ugyancsak felkéri Ja székesegyházi főkáp-
talant, hogy annak kezelésével külön egyik tagját 
megbízni, melléje ugyancsak kebeléből egy ellenőrt 
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rendelni ne terheltessék, oly megbízással, amely ezen 
szabályzat kivánalmainak megfelel. 

27. §. Az alapkezelő kanonok teendői : 
a) Az alapkezelő kanonok egyúttal a pénztáros és 

könyvelő tisztét teljesíti, az intézeti tagok járulékait, az 
intézet bárhonnét befolyó jövedelmet, különösen azok 
neveinek pontos kitüntetésével a pénztári naplóba 
bejegyzi, a befizetési könyvecskékben a történt befize-
tést neve aláírásával hitelesíti és a könyvecskéket oda, 
a honnan érkeztek, lehető legrövidebb idő alatt vissza-
származtatja. 

b) Azon nyudij-intézeti tagokat, kik a fizetési 
határidő elteltével, egy negyed év alatt járulékaikat le 
nem rótták, vagy akiknek a tavaszi és ősszi papi gyű-
lések alkalmával lerovandó járulékaik julius 1-éig és 
illetve november 1-éig az alap kezelőségéhez be nem 
érkeztek, a fizetés teljesítésére oly megjegyzéssel hivja 
fel, hogy a mennyiben azokat a felhívás keltétől szá-
mított egy hónap alatt le nem rónák, a hátralék behaj-
tása végett a középponti bizottságot fogja megkeresni. 
Felhívása eredménytelen maradván, a hátralékosokról 
jegyzéket készit s azt a középponti bizottságnak további 
eljárás czéljából bemutatja. Ha valaki a központi bizott-
ság sürgetésére sem tenne eleget kötelezettségének, 
annak a középponti bizottság felhívása keltétől számított 
egy negyed év múlva postai megbízást küld, amelylyel 
nemcsak a hátralevő járulékot, hanem a sürgetések és 
postai megbízás költségeit is rajta követeli. [11. §. /)] 
Azon nem várt esetre, ha a postai megbízás eredmény-
telenül érkeznék vissza, azt további eljárás végett a 
középponti bizottsághoz származtatja át. [11. §. g)] 

c) Kifizeti a jogosultaknak (55. §.) azok pontosan 
kiállított nyugtái ellenében negyedévi utólagos részle-
tekben a főpásztor által részükre kiutalt nyugdíj-
illetményeket. (57. §.) 

d) Azon összegeket, melyek ezen szabályzat értel-
mében tőke gyanánt kezelendők, vagy a tökéhez csa-
tolandók, az alapkezelő kanonok a főkáptalani alapít-
ványi főpénztárnál az esztergomi főegyházmegyei papi 
nyugdíj-intézetu javára szokott módon tőkésiti. 
(44. §.) 

28. §. Az ellenőr teendői : 
Az ellenőr az alapkezelő kanonokkal közösen 

kezeli a nyugdíj-intézett vagyonát, minden okmányt, 
számadást, kimutatást, jelentést a pénztár állapotáról 
vele együttesen aláir és azokért szavatol ; a nyugdíj-
intézeti pénztárnál közvetlen történő befizetéseket — 
miután azoknak a pénztári naplóba történt bevezetésé-
ről előzetesen meggyőződött (37. §.) — a befizetési 
könyvecskékben neve aláírásával hitelesiti. 

(Vége köv.) 

— Uj tagok a Pázmány-Egyesületben. Mult szá-
maink egyikének ezen rovatában közöltek pótlásául hoz-
zuk még a következőket. A mult hó első felében az egye-
sület elnökének Margalits Ede dr egyetemi tanárnak 
(Budapest, Kertész-utcza 20.) az egyesületbe pártoló 
tagokká való belépésöket évi 12 korona tagdíjjal, még a 
következő esperes kerületek voltak szívesek bejelenteni: a 
zólyomi, felső-turóczi breznóbányai, csanádi, mocsonoki, 
kulai, locsmándi, dunaföldvári, dárdai, baranyavári, 
szántovai, vágbeszterczei, oraviczai, dombóvári, sze-
pesófalvi, keczeli, morvaszentjánosi és kemenesaljai 

esperes kerületek, számszerint 18-an. A márczius hó 
8-án tartott közgyűlés óta az egyesület 96 uj taggal 
gyarapodott, ez valóban igen örvendetes fellendülése 
az üdvös czélu egyesület iránti érdeklődésnek. A sav-
niki esperesi kerület nem lépett be az egyesület évdi-
jas pártoló tagjai sorába, hanem e helyett tizenkét ko-
rona adományt küldött be az elnöknek az egyesület 
czéljainak előmozdítására. Császár József lapszerkesztő 
Szombathelyről 10 koronát küldött be, mint néhai 
Siposs József nyugalmazott alsóbagodi plébános, szent-
széki ülnök, aranymisés áldozár végrendeleti hagyo-
mányát az urszágos Pázmány-Egyesület javára. Ez a 
második végrendeleti megemlékezés eg}7esületünkről — 
az első volt néhai Orbay Antal szolnokmegyei várme-
gyei főorvos 400 koronás adománya. Ezenkívül Mayer 
Béla dr vál. püspök, kalocsai kanonok, a kiváló tudós 
egyházi szónok és tanférfiu 400 koronával az alapító 
tagok sorába, Karácsonyi Sándor dr a jeles történetíró 
a M. T. Akadémiának tagja pedig rendes tagnak lé-
pett be. 

VEGYESEK. 
— A magyar katholikus tanitók római zarán-

doklata. A magyar katholikus tantestület kebeléből 
kiválasztott Tanügyi tanács legutóbb tartott közgyű-
lésén Walter Gyula dr pápai prelátus, egyházmegj'ei 
fő tan felügy elő indítványára elhatározta, hogy a tanév 
első havában zarándoklatot rendez szent Péter sírjá-
hoz. A zarándoklat czélja, személyesen hódolatot adni 
XIII . Leo pápának abból az alkalomból, hogy uralko-
dásának huszonötödik évét megérte. A hódolat egyút-
tal megnyilatkozása lesz a magyar katholikus tanítói 
kar hagyományos ragaszkodásának, melylyel az egyház 
iránt viseltetik. A rendezőség élén Walter Gyula dr 
esztergomi prelátus-kanonok, Steinberger Ferencz dr 
nagyváradi kanonok és Ember Károly a Tanács világi 
elnöke állnak. A két egyházi dignitárius és a világi 
elnök ügybuzgósága kellő biztosítékot nyújt arra nézve, 
hogy a zarándoklat mennél jobban sikerüljön. Rómá-
ban élénk örömmel fogadták a bejelentést s nagy ér-
deklődéssel tekintenek a szervezkedő zarándoklat moz-
galmaira. így a napokban Zichy Gyula gróf, a pápa 
szolgálattevő kamarása arról tudósította Walter Gyula 
dr prelátust, hogy szeptember hó 18—22 napjain a 
zarándoklat tagjai egy és ugyanazon helyen lesznek 
elszállásolhatok. A rendezőség a napokban elkészíti a 
költségvetést és kibocsátja a felhívást. A vezetőség 
az érdeklődésből Ítélve, hiszi, hogy a zarándoklatnak 
legalább 400 tagja lesz és a kirándulás pedagógiai ta-
nulmányozással kapcsolatban fog megtétetni. 

— A cseh katholikusok nagygyűlése. A csehor-
szági katholikusokat Brynych Ede königgrätzi megyés 
püspök közelebbről kiadott pásztorlevelében augusztus 
24-ére Königgrätzbe hivja nagygyűlésre. A nagygyűlés, 
mely véletlenül éppen egyidőre esik a németországi 
katholikusok mannhemi kongresszusával, többek közt 
a Los von Rom mozgalom ellen is állást fog foglalni. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicseh Béla. 

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

Felhívás előfizetésre. 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Marlcovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

(Folytatás.) 

S az egyház, az emberiségnek üdvösségre 
nevelője, a hit letéteményének őrzője, a kinyi-
latkoztatás nyomán a halálban nemcsak a 
rideg enyészetet lá t ja s hirdeti ; a ha lo t takat 
nemcsak olyanokul tekinti, kik az élet adóját 
immár lefizették, kik, miután beteljesült raj-
tok az emberiségre súlyosodé átok, kiszakít-
ta t tak közölünk, hogy azután megszűnjék 
minden összeköttetés, minden viszony, meg-
szakadjon minden kötelék köztük és az élet-
ben maradot tak között. Az egyház a halál 
setétségébe a hit szövétnekével világit be ; a 
hit melegével oszlatja fagyosságát ; összeköt-
tetésben marad a kegyeletnek fénylő s mele-
gítő érzelmével és tet tei által azokkal, kik az 
örökkévalóság küszöbén már átléptek. 

Az egyház kegyelete a megholtak iránt 
első sorban hitében nyilvánul. Mikor az em-
ber a Szentirás szavaival jelezheti szomorú 

ál lapotát a halál pi l lanatában : „Körülvettek 
engem a halál gyötrelmei; és a pokol vesze-
delmei elértek engem," 1 „a íöld alat t az én 
házam és a setétségben vetet tem meg ágya-
m a t / ' 2 midőn felsóhajt élete zá r takor : „A 
rothadásnak mondám : Atyám vagy ; a férgek-
nek : anyám és néném. Hol van tehát most 
az én várakozásom? és ki ügyel béketüré-
semre ? Mindenem leszáll a mélységes alvilágba ; 
véled-e, hogy legalább ot t lesz n y u g a l m a m ? " 3 

— akkor előáll az egyház szent hitének 
kegyeletes igazságaival. A halál nem enyészet, 
nem megsemmisülés, nem végromlás, csak 
záróköve ennek az életnek, kezdete az örökké-
valóságnak ; mer t a földi lét csak vándorlás, 
küzdés, ideje a munkának, az érdemszerzés-
nek ; a másik életnek országa a mi valódi 
hazánk ; azért a halál megtérés az Úrhoz, 
kinek kezéből származtunk ; alvás, pihenés, 
nyugalom ; vele érkezik el a jutalom, a dicső-
ség ideje. S mikor a halot tnak néma ajkáról 
kél a fohász : „Megemésztetvén liusom, bőröm-
höz ragarlt csontom, és csak aj akim maradtak 
meg fogaim körül. Könyörüljetek ra j tam, 
könyörüljetek ra j tam, legalább csak ti, bará-

1 Zsolt. 114, 3. 
2 Jób. 17, 13. 
3 Jób 17, 14. 15. 16. 
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t in i ! mer t az Ur keze i l letett e n g e m , " 4 az 
egyház hite kegyeletes vigasztalással felel : a 
test , mely a kegyelemnek edénye, a Szentlé-
leknek temploma volt, enyészetnek indul 
ugyan, de csak egy időre, és ez idő elteltével, 
az utolsó napon, dicsőségben t á m a d fel, pihe-
néséből az örök élet fényességére virrad ; addig 
is a lélek szenvedéseit mi, v isszamaradot tak , 
enyhí t jük, sőt enyhíteni t a r tozunk imáinknak, 
jócse lekedete inknek érdemével ; a halál t meg-
győzte Krisztus, töviseit le tördel te az Üdvö-
zítő. A jámborul meghol tak az Ur kezében 
vannak, csak az i s tente leneknek nincs békes-
ségük. 

Mily felségesen és megha tóan m u t a t j a az 
egyház hite a hol tak i ránt való kegyele té t ! 
„Mert, va lamint a tes t egy, és sok t ag j a 
vagyon, a tes tnek pedig minden t ag ja noha sok, 
mégis egy tes t : ugy van Krisz tus is . . . hogy ne 
legyen meghasonlás a testben, hanem a tagok 
egymásér t kölcsönösen szorgoskodjanak. És ha 
az egyik tag valamit szenved, együt t szenvednek 
minden t a g o k ; vag}' ha az egyik t a g megdi-
csőíttetik, együt t örülnek minden tagok. Ti 
pedig Krisz tus tes te vagytok, és tagból való 
tagok ," 5 igy ir Szent Pál a korinthusiakhoz. j 
E szavakban a szentek egyeségének magasz-
tos t an í tásá t fe j teget i ; a küzdő, szenvedő s a 
d iadalmas egyház egy tes te t a lkot s e tes t 
feje Krisztus. Ezen egyesülés t ehá t nemcsak 
a je len életre vonatkozik, hanem ki ter jed a 
földi életen tu l is ; ezt nemcsak nem semmisíti 
meg a halál, hanem inkább tökéletesíti , és 
pedig annál jobban, mennél inkább összetűz 
bennünke t a halál Krisztussal . Innen egynek 
szeretete , imája, érdeme, kegyelme a többinek 
is lelki java . A ki ez egységnek, ez élő szö-
vetségnek tagja , az nem lehet szánandó, nem 
lehet szegény ; J ézus Krisz tusnak és minden 
szentek érdemeinek kincse az i lyennek gaz-
dagsága. „Mily magasz tos képet t á r elénk a 
szellemek e megmérhe te t l en városa három, 
mindig kölcsönös viszonyban lévő osztályával. 
— irja a hires De Maistre gróf.6 A küzdő 
világ egyik kezét a szenvedő felé n y ú j t j a és 
a másikkal a diadalmaskodóét fogja meg. 
Hála- és kérőimák, elégtétel, segélynyújtás, 

4 Jób 19, 20. 21. . , 
5 1, Korinth. 12. 12. 25. 26. 27. 
6 De Maistre : Abendstunden von Petersburg, 

2. k. 10. 

buzdítások, hit, remény, szeretet , mindez mint 
üditő forrás csergedez az egyiktől a másik 
felé. Semmi sincs i t t magá ra hagyva ; és mint 
a megdele jeze t t kö teg érczlapjai, ugy értéke-
sitik a szellemek mind sa já t erejöket, mind a 
többiekét ." Valóban, mig a meghol t ember 
tes té t t i sz te le tben t a r t j a az egyház, lelkét ke-
gyeletes szere te t te l segíti. í gy tölt i be az egy-
ház magasz tos fe ladatá t , hogy mindenüt t és 
mindenben élők és hol tak közöt t a szeretet 
uralkodjék, mint szent János apostol k íván ja : 
„Abból t űn t ki Is ten szerete te mihozzánk, 
hogy az ő egyszülöt t F iá t küldöt te Is ten e 
világra, hog}T á l tala éljünk. Ebben áll a sze-
re te t ; nem mintha mi szeret tük volna Istent , 
hanem mivel ő előbb szerete t t minket , és 
e lküldöt te F iá t engesztelésül a mi bűneinkért . 
Szerelmeseim ! ha igy szerete t t minket az 
Isten, nekünk is kell egymást szei'etntink." 7 

(Folytatjuk.) 

Visszaemlékezések Mocsonokra. 
1842-1902. 

Ez év julius havának 22-ik napján volt 60 éve, 
hogy az egri papnevelő-intézet és az akkori híres egri 
lyceumnak végzett 21 jeles és az élet küzdelmeire 
készülő papnövendéke 1842. julius hó 22-én fogadást 
tett, hogy az életbe kikerülvén, az ifjú szívvel kötött 
barátság ápolására időközönként találkozóra fognak 
összegyűlni s egymásnak számot adni, hogy kinek mi 
vált be az ifjú sziv szép reményeiből, és kinek mily 
szerep jutott végleges pályáján akár az egyház, akár a 
polgári közélet terén, akár a hitélet, akár a közjólét 
előmozdításában. 

Épen egy félszázad mult el az első találkozóig ! 
Elég szép idő arra, hogy a fogadást tett ifjak őszbe-
borult fejjel számolhassanak be egymásnak a fölöttük 
elröpült félszázadról, melynek viharaival mindenha 
bátran szembenéztek, soha el nem hagyva a vallásos 
érzület és honszeretet ragyogó csillagát, mely életüket 
vezérelte. 

E félszázados találkozás helye 1892-ben a besz-
terczebányai püspök garam-szentkereszti bájos kastélya 
volt, melynek ura s igaz magyar vendégszerető házi-
gazdája Bende Imre — akkor még beszterczebányai 
megyés püspök volt, Egerben 1842. julius 22-én foga-
dást tett huszonegyek egyik jelese. 

Ö hívta meg baráti ölelésre oda még életben volt 
társait, és a baráti találkozás magasztos és vidám órái-
ban fogamzott meg a határozat, hogy 10 év múlva 
ismét összegyűlnek egymás ölelésére. 

Az isteni kegyelembe vetett hittel és reménynyel 
eltelve biztak a már ugyan megfogyott, de azért meg 
nem tört élő hív barátok, hogy a kiszabott tíz év 

7 Ján. 4 9. 10. 11. 



Ii. Félév. 13. sz. RELIGIO. 
ICI 

után újra láthatják, ölelhetik egymást 1902. julius 
22-én első fogadásuk 60-ik évfordulóján. 

A vendéglátó házigazda szerepet ekkorra is j 
Bende Imre püspök kötötte ki magának, kit a gond- j 
viselés a találkozási decenniumnak mindjárt kezdetén 
1893-ik évi juniusban a beszterczebányai püspöki szék- j 
bői egyháza s hazája javára az ősi fényes püspöki ! 

székbe vezérelt, és ki a 60 évi találkozás helyéül, ; 
püspöki megyéjének egyik legkedvesebb és a kis : 
magyar alföldnek legékesebb pontján jelelte ki Megeső- 1 

nok községében szintén 60 év előtt épült főúri s mű- j 
vészi berendezéséről szerte hires kastélyát. 

Az 1842. julius 22-én kötött szövetség tagjaiból 
1902. julius 22-e már csak hatot talált életben, és ' 
ezekből is csak ketten jelenhettek meg: az örökifjú I 
Gánóczy Flóris kir. tanácsos, Székesfehérvár közjegy- i 
zője és főtiszt. Octovszky Antal nyugalmazott esperes-
plebános a beszterczebányai egyházmegyéből. Milassin 
Jakab nyugalmazott járásbirónak, Zalár József Heves-
megye nyugalmazott alispánjának, a jeles költőnek és 
Szumrák János esperesplebánosnak gyengélkedő álla-
potuk nem engedte meg a megjelenést, de szivben, 
lélekben ők sem hiányoztak. 

Megható volt látni, midőn a baráti szeretetben és 
a közjó munkájában megőszült három bajtárs julius 
22-én a kastély diszes kápolnájába vonult, hol a 60 év 
előtt növendékpap, mint a nyitrai egyházmegye szép-
lelkű püspöke hálaadó isteni tiszteletet tartott ; megható 
volt látni a „Te Deuma felhangzásakor az oltár előtti 
imazsámolyon térdeplő két ősz bajtársat a celebráló 
püspökkel zokogó imába merülve ! Oh ! mily szent 
érzések, mily boldogító emlékezések szállhattak meg 
nemes lelkeiket az emberi életben oly ritkán előforduló 
pillanatokban, midőn az isteni Gondviselés oly nagy 
kegyelméért adhattak hálát! 

S bár a baráti szeretet Mocsonok csendes falvába 
elvonulva óhajtott ünnepelni : nem rejtőzhetett el a 
hála, tisztelet és szeretet széleskörű megnyilvánulásá-
tól. A délelőtt folyamán egyre nőtt, hullámzott a tisz-
telgők örvendező serege, egyházi s polgári élet magasz-
tos erényeivel ékeskedő, a jó cselekedetekben soha 
nem pihenő jó püspök lett csakhamar bajtársai mellett 
az ünneplés központja. 

Hódolatteljes örömük kifejezésére megjelent a 
nyitrai egyházmegye káptalanának és papságának 
küldöttsége a káptalan nagyprépostjának vezetése ! 
alatt. Mély tisztelettel és meleg ragaszkodással üd- i 
vözölte jó urát a püspöki uradalmak tisztikara; ! 
majd Mocsonok községének küldöttsége jelent meg, 
hogy a községi képviselő-testület háláját tolmácsolja 
főpásztora iránt, esedezve kegyes engedélyért, hogy e 
szép és a község történetében páratlan ünnepély emlé-
kére a püspöki palota előcsarnokában emléktáblát ! 
helyeztethessen el. Majd a rokonság és a messze Bács- j 
megyéből, a nemes szivü püspök szülőföldjéről, üdvö- ! 
zölte őt — egykori nagy elődjét — Újvidék város | 
apát-plebánosa és kiséretében volt egykori hive. 

{Vége köv.) 

KGYHÁZl TUDÓSÍTÁSOK. 
Hudapest. A lazaristák templomáról. — A sok nehéz-

ség, mellőzés félremagyarázás daczára, a jó Isten vég-
telen kegyelméből a lazaristák budapesti temploma és 
lakházának ügye végre a megvalósulás stádiumába 
jutott, amennyiben mindkettőnek építését f. hó 5-én, 
Havi Boldogasszony napján végre megkezdték. Meg-
tették az első kapavágást ahhoz az alaphoz, a melyen 
a szép ós tágas lakház, a diszre, csinre és nagyságra 
templomnak beillő nyilvános kápolnával épülni fog 
ugy, hogy az egész épület még ez év folyamán tető 
alá kerüljön s a jövő év tavaszán rendeltetésének 
átadható legyen. A kápolna addig fog a hivők lelki 
szükségei kielégítésére szolgálni, mig a jó Isten ujabb 
jótevőket nem ad, akik adományaiból azután ugyan-
azon telken folytatólagosan a nagy és monumentális 
templom felépíthető nem lesz. 

A telek megszentelését megelőzte a Ranolder-
intézet kápolnájában tartott szent mise, amely után a 
kereszt és zászló elővitele mellett az irgalmas nővérek 
csoportja vonult az építkezés helyére, követve Kurtz 
Vilmos apát - plébános, Csukovics János lazarista, 
Puskásy Pál laz. növendék, valamint a ténykedést 
végező, tíundala Mihály pápai kamarás spirituális által. 
A helyszínén But,dala Mihály rövid, lelkes szentbeszé-
det mondott, mely után megáldották a földet s meg-
tették az első ásó vágást s folytatták azt az irgalmas 
nővérek párisi, bécsi és budapesti házainak főnöknői 
is Holczmann Augusztával élükön. A szertartás közben 
nagy tömeg verődött össze a szomszédos Ranolder- és 
Gyep-utczákból s ájtatos szemlélői voltak a lefolyt ün-
nepségnek. 

A Szent Vincze tiszteletére elhangzott ének után 
ugyanazon rendben amelyben odaérkeztek, a körmenet 
tagjai visszatértek a Ranolder-intézetbe. Az eseményt 
táviratilag tudatták a párisi generálissal és az ugyan-
csak Párisban tartózkodó osztrák-magyar provincziá-
lissal és a pilis-csabai főnökkel. Mint értesülünk, jövő 
év junius hó 1-én vonulnak be a lazaristák uj ottho-
nukba. 

Bár az építkezést már megkezdték, a szükséges 
pénz még mindig nincs együtt, azért a további kegyes 
adományokat örömmel fogadja és nyugtázza Bundái a 
Mihály pápai kamarás, a központi papnevelő lelkiigaz-
gatója, Budapesten. 

Budapest. Szent István napja Budán. — 
A dicsőséges Szent Jobbot az idén is körülhord-

ják szent István napján a budai várban, épp olyan 
fénynyel és kegyeletes ünnepléssel, mint minden évben 
augusztus 20-án. 

A bucfai királyi várpalotai plébánia hivatal az 
ünnepély sorrendjét a következőkben tette közzé: 

Augusztus 18-án (a király ő Felsége születésének ünnepén.) 
Délelőtt 8 órakor szentséges mise. 
Délelőtt 9 órakor ünnepies szentmise. 
Délután 5 órakor szent beszéd, utána litánia áldással. 

12* 

l 
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Augusztus 19-én (a templom felszentelésének évi fordulóján, 
bucsunapján.) 

Délelőtt 8 órakor szentséges mise. 
Délelőtt 10 órakor ünnepies szentmise. 
Délután 5 órakor a „Szent Jobb" kitétele, utána 

szentbeszéd és ünnepélyes vecsernye. 

Augusztus 20-án (Szent-István ünnepén,) 
Reggel 4—5 óráig harangozás Budapest összes 

templomaiban. 
Reggel 5 órakor minden templomban csendes 

szentmise, utána a papság vezetése mellett a hivek 
körmenetileg a „Szent Jobb" körmenetre a királyi 
várba indulnak, hol a sorrend szerint a Szent-György-
utczában és a Szent-György-téren gyülekeznek. 

Reggel fél 6 órakor a királyi vártemplomban és a 
koronázási Mátyás-templomban csendes szentmise. 

Reggel 7 órakor a királyi vártemplomban a nagy 
körmenetet bevezető könyörgések, melyek után a kör-
menet elindul. 

Reggel 8 órakor szentbeszéd a koronázási Mátyás-
templomban. Utána ünnepélyes szentmise ugyanott. 
— Szentmise után a körmenet visszaindul a királyi 
vártemplomba, ahol az ünnepélyes Te Deum után a 
»Szent Jobb" a hivek tiszteletére egész napon át kitéve 
marad. 

Délután 5 órakor szentbeszéd, utána ünnepélyes 
vecsernye a királyi vártemplomban. 

Augusztus 21—27-ig (Szent-István ünnepének nyolczada 
alatt.) 

a királyi vártemplomban minden nap : 
Reggel 8 órakor szentséges mise. 
Reggel 10 órakor csendes szentmise. 
Délután 5 órakor minden nap szentbeszéd, utána 

litánia áldással. 

Augusztus 27-én 
Reggel 8 órakor csendes szentmise. 
Reggel 10 órakor énekes mise, mely után a Te 

Deummal az ünnepi ájtatosságok véget érnek. 

Tájékozó. 
A budai királyi vártemplomban a hivek évközben : 
I. Bármely nap reggelén szent gyónásukat végez-

hetik ; (hétköznapokon reggel 8 órakor szentmise, vasár-
napokon és ünnepeken 8 és 11 órakor szentmise, dél-
után 4 órakor szentbeszéd és litánia áldással.) 

II. Bármel3T istentisztelet után a „Szent Jobb"-ot 
megszemlélhetik és tiszteletteljesen csókkal illethetik. 

III. Teljes bucsut nyerhetnek, ha a királyi vár-
templomban a szentségekhez járulnak és az anyaszent-
egyház szándékaira (5 Miatyánk, 5 Üdvözlégy) imád-
koznak a következő ünnepek nyolczadai alatt : 

a) május 30-tól (a „Szent Jobb" feltalálása ünne-
pétől) junius G-ig ; 

b) augusztus 19-től (a templom bucsunapja és az 
utána következő Szt. István ünnepétől) augusztus 27-ig ; 

c) október 2-ik vasárnapjától (magyarok Nagy-
asszonya ünnepétől) nyolcz napon á t ; 

d) november 19-étől (Szent Erzsébet ünnepétől) 
november 26-ig. 

Részleges (300 napi) bucsut az esztendő bármely 
napján, ha a királyi vártemplomot töredelmes szivvel 
meglátogatják és abban az anyaszentegyház szándékaira 
imádkoznak. 

Ezen bucsuk a megholt hivekre is alkalmazhatók. 
IV. A királyi vártemplom főoltára kiváltságos oltár, 

vagyis az ennél végzett szentmisék által a megholt 
hivek teljes búcsúban részesülhetnek. 

V. A miséző áldozárok a főoltárnál és a Szent 
István-oltárnál a szentmise imákhoz a Szent István 
királyról vagy a magyarok Nagyasszonyáról szóló imá-
kat is vehetik. (XIII. Leo pápa 1900. szeptember 15. 
és 17-én kelt engedélye.) 

A katholikus magyar hiveket az Ur nevében kér-
jük, hogy az első apostoli magyar királynak, Szent 
Istvánnak „dicsőséges Szent Jobbját," nemzetünknek e 
legnagyobb szent ereklyéjét, minél számosabban láto-
gassák meg, ügyes-bajos dolgaikban hazánk nagy szent-
jéhez bizodalommal folyamodjanak és a nemzetünket 
atyai gonddal szerető Szentséges Atyánknak szándéká-
hoz hiven, a szent búcsúkat elnyerni buzgó szivvel 
iparkodjanak. 

Freiburg. Nemzetközi kongresszus a boldogságos Szűz 
tiszteletére. — (Vége.) 

Midőn épen korunkban majdnem mindenütt tar-
tanak szabadkőműves gyülekezeteket, melyeken terve-
ket kovácsolnak a vallás és a társadalom ellen, hogy 
a békétlenséget a világban még jobban növeljék, igen 
alkalmas és időszerű, hogy a világ katholikusai szin-
tén összegyűljenek, hogy annál keressenek segítséget, 
a ki mint Isten Anyja bir hatalommal, hogy a pokol 
uj támadásait uj fegyverrel visszaverje. A kongresszus 
a németek második apostolának, bold. Canisius Péter 
jezsuitának sírjánál lesz megtartva, ki a vallás-ujitás 
korában a boldogságos Szűz tiszteletét védelmezte s 
mondhatjuk megmentette. A kongresszus az ő oltalma 
alatt áll. 

Biztat tehát a remény, hogy a pásztorok és hivek 
nagyszámmal fognak résztvenni a rendező-bizottság 
felszólítására a Freiburgban szűz Mária tiszteletére 
rendezendő kongresszuson. 

A munkaprogramm ez : 
I. Csoport. Dogmatikus kérdések. 1. A boldogsá-

gos Szűz XIII. Leo körleveleiben. 2. A boldogságos 
Szűz mennybevitelének hitágazattá való emelését tá-
mogató hittani érvek. 3. A Szeplőtelen Fogantatás 
hitágazata. Jelentősége korunkra. 4. A szent Lélek mű-
ködése az egyházban a boldogságos Szűz által. 5. A 
boldogságos Szűz s a szakadár egyházak egyesülése a 
római egyházzal. 6. A boldogságos Szűz s Angolország 
megtérése. 7. A boldogságos Szűz mint ut, mely az 
Ur Jézushoz vezet. 8. A boldogságos Szűz és a leg-
méltóságosabb Oltáriszentség. (Szentmise és áldozás.) 
9. Jézus legszentebb Szive ájtatossága s a boldogsá-
gos Szűz. 
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II. Csoport. A boldogságos Szűz gyakorlati tiszte-
lete. 1. Mária az egyház hivatalos imáiban. A boldog-
ságos szűz Mária kis zsolozsmája. 2. A boldogságos 
Szűz liturgikus éve. Ennek misztikus jelentősége. Az 
egyes Mária-ünnepek tárgya és ezek gyakorlati alkal-
mazása a ker. életre a jelenben. 3. A Mária-kultusz 
imádságai : Ave Maria, Magnificat, Salve Regina, Ange-
lus, Ave Maris Stella, Rózsafüzér, Loretói litánia, Me-
morare. 4. Mária hónapja, tárgya és jelentősége. 5. A 
Rózsafüzér hónap XIII . Leo szándéka szerint. 6. A 
vasárnapi Rózsafüzér a plébánia-templomokban s a 
mindennapi Rózsafüzér a székesegyházakban, n. szent 
mise utáni „Salve Regina". Gyakorlati utasitások a 
hivek számára. 7. Népénekek a boldogságos Szűz tisz-
teletére. 

III. Csoport. A bold. Szűz a történelemben. 1. A 
bold. Szűz Isten-anyai méltóságát megvédi alex. szent 
Cyrill az ephesusi zsinaton. 2. A bold. Szűz győzelme 
az egyház ellenségein, védelme a ker. czivilizácziót il-
letőleg a századok folyamán. 3. Boldog Canisius Péter 
apostolkodása a bold. Szűz tiszteletének védelmezésé-
ben a 16. században. 5. Az egyes országok kiválóbb 
Mária-szentélyei. 6. A boldogságos Szűz feltűnőbb je-
lenései a lefolyt században. 7. Szűz Mária a művé-
szetben, úgymint az építészetben, a festészetben, szob-
rászat-hímzésben. 

IY. Csoport. A bold. Szűz gyülekezeteinek és 
társulatainak apostolkodása. 1. A bold. Szűz gyülekeze-
teinek és társulatainak vallási befolyása. 2. A lelki és 
testi irgalmasság cselekedetei s a M árai-egyletek. 3. A 
Mária-gyülekezetek és társulatok s a kath. sajtó. 4. 
Közös zarándoklatok a bold. Szűz nemzeti kegyhelyeire. 
Ezek vallási és társadalmi befolyása. Föltételek ezek 
jó sikeréhez. 

Y. Csoport. A bold. Szűz és a szocziális kérdés. 
1. A világmindenség királynője. 2. A názárethi sz 
Család s a szocziális kérdés. 3. A bold. Szűz s a női 
kérdés. 4. A boldogságos Szűz s a nemzetközi kath. 
leányvédő egyesület. 

Egyéb tudnivalók. Aki a jelzett thémákból egyet 
választ, jelentse be azt mielőbb, nehogy egy és ugyan 
azon tárgyról többen értekezzenek. Ha valaki oly thé-
mát választ, mely a programmban nincsen feltüntetve, 
ezt is idejekorán jelentse be s a tárgy feldolgozásában 
a jelen idő-viszonyokat tartsa szem előtt. A dolgoza-
tok német, franczia, olasz vagy angol nyelven irhatok. 
Ezek beküldési határideje julius 20-ika. A dolgozatok 
Kleiser kanonok és apostoli protonotárius nevére kül-
dendők Freiburgba (Schweiz), a nevezett kanonok szol-
gál mindennemű felvilágosítással is. A szónokok 20 
percznél tovább nem beszélhetnek, kivételt képeznek 
azonban a dogmatikus kérdések. Az egyes országok 
részére külön bizottságok lesznek szervezve. A kon-
gresszus összes üléseire 5 frank a belépti dij. 

Bizunk „az ősi erényben." hogy a „Regnum Ma-
rianum" is ki fogja venni az őt megillető részt a kon-
gresszusból. Adja Is teni M. S. 

KATH. NEVELES- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

4. Értesítő a győri kir. kath. tanitóképző-intézet-
ről az 1901/2. tanév végén. Közli Haller József igaz-
gató. Győr, 1902. 8-r. 60 1. 

Tartalma: 1. Az u j megyés püspök üdvözlése az 
intézet részéről és az ő válasza. 2. Gyászlap. Németh 
Antal drtól, Maráz Ferencz, Póda Endre, Beidl Alajos 
kanonokokról. 3. Tanulmány-utunk a magas Tátrában. 
4. Az intézet állapota és működése. Az intézet fenn-
tartói : a megyés püspök és a tanúim, alap, segítői a 
közoktatásügyi tárcza és Győr sz. k. város. Püspöki 
biztos Schlegel Péter kanonok. A tanári testület állt 8 
tagból. 5. A tanév lefolyása. 6. Az oktatás. 7. Tan-
eszközök és szertárak. 8. Önképzőkör. 9. Köztartás, 
segítés, jutalmak. 10. Erdemsorozat. 11. Yizsgálatok. 
12. gyakorló iskola. A növendékek száma volt 123. 

5. A nyitrai róm. kath. internátussal összekötött 
felsőbb leányiskola Értesítője az 1901/2. tanévről. Közli 
Dudek János dr igazgató. Nyitra, 1902. 8-r. 88 1. 

Tartalma : I. A difteritisről, Thuróczy Káról}* dr-tól. 
— Néhány szó a felsőbb leányiskolákról, Dudek János 
dr-tól. II. Adatok az 1901—1902. tanév történetéhez. 
III. Felügyelet és a tanári testület. IY. Az intézet föl-
szerelésének gyarapodása. Y. Az internátus ; iskolai 
egyleti élet. YI. Yégzett tananyag. VII. A tanulóifjú-
ság tanulmányi előmenetele. VIII. Kimutatás az elvég-
zett kézimunkákról. IX. Adományok és jutalmak. X. 
Statisztikai kimutatás a tanulóifjúságról. XI . A jövő 
1902 - 1903. iskolai évre vonatkozó értesítés. Felvétetett 
173. Vizsgálatot tett 154. Vallásra nézve róm. kath. 
166, réf. 1, izr. 6. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az esztergomi nyugdij-tanácskozmány köréből. 

Az ..Esztergomi Főegyházmegyei Papi Nyugdij-Intézet" 
Alapszabályai 

azon módosításokkal, melyekkel az értekezlet tagjai 
Ö Emja a herczegprimás jóváhagyása elé terjesztették : 

III. Fejezet. 
A nyűg dij-intéz et jövedelmi forrásai. 

29. §. A nyugdij-intézet pénztárába a következő 
jövedelmek folynak be : 

a) az e czélra régi időktől fennálló, a főegyház-
megye tulajdonához tartozó és a székesfőkáptalan ál-
tal kezelt „Kiérdemült plébánosok és elaggott papok 
alapja" (Fundus emeritorum parochorum et deficien-
tium saoerdotum) tőkéinek kamatai; b) a nyugdij-inté-
zeti tagok köteles évi járulékai és c) egyesek esetről-
esetre való köteles járulékai és önkény tes adományai ; 
d) a templomok 300 koronát meghaladó jövedelmé-
nek 5"/o-je. 

Továbbá ha valamely főegyházmegyei pap akár 
a római pápától, akár az apostoli királytól, vagy a fő-
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pásztortól oly egyházmegyei czimet nyer, mely hiva-
tallal nincs egybekapcsolva, a nyugdíj-intézetnek leg-
alább ötven koronát tartozzék adományozni. 

30. §. A -Kiérdemült plébánosok és elaggott pa-
pok alapja* kamatainak az ezennel létesített „Eszter-
gomi főegyházmegyei papi nyugdíj-intézet" javára való 
felhasználásával a főegyházmegye tulajdonához tartozó 
régi alap tőkéinek sem jogi természete, sem tulajdon-
jogának kérdése nem érintetik, sem az 1860-ki egy-
házmegyei zsinatnak a régi nyugdij-alap gyarapítására 
vonatkozó 42. statutuma változást nem szenved. 
Azértis a főegyházmegyei papságnak ezen zsinati 
statutum értelmében köteles, nemkülönben ezen régi 
alapra netán ezentúl is szánt önkéntes adományai, 
illetve hagyományai a jövőben is kizárólag ahhoz lesz-
nek csatolandók, oly megjegyzéssel mégis, hogy minden 
az „esztergomi papi nyugdij-intézct" nevére teendő ön-
kéntes adomány vagy hagyomány — ha csak különö-
nösen ki nem emeltetik, hogy az a régi alapot illeti 
— az ezen szabályzat értelmében létesítendő uj alap 
javára lesz elkönyvelendő. A régi alap tőkéinek kama-
tait azonban a Cassa Dioecesana kezelője ezentúl nem 
fogja a nyugdijasoknak kifizetni, hanem mint ugyan-
azon czélra szolgáló jövedelmeket félévenként az uj 
nyugdij-intézet pénztárába fogja az alapkezelő kanonok 
és ellenőr által aláirt nyugta ellenében beszolgáltatni. 

31. A nyugdij-intézeti tagok köteles évi járu-
léka tiszta jövedelmök 2%-ában állapittatik meg. En-
nek megfizetése alól senki sem vonhatja ki magát még 
a nyugdij-igényről a maga és örökösei nevében netán 
irásilag és törvényes formában való lemondás által 
sem, annál kevésbbé annak egyszerű kijelentésével, 
hogy ö a nyugdíjra állásánál fogva nem szorul, vagy 
azt soha igénybe venni nem fogja. Azértis halál ese-
tére a hátralékok a hagyatékon is megvehetők. 

32. §. Az ő csász. és apostoli kir. Felségének 
Bécsben 1895. évi ápr. 16-án kelt legfelsőbb [elhatáro-
zása alapján végrehajtott hivatalos kongrua-összeirás-
ban foglalt lelkészségek és segédlelkészségek évi járu-
léka az ezen kongrua-összeirásban kitüntetett és a 
netán nyerendő kongruapótlékkal kiegészített jövede-
lem után rovatik ki. 

33. §. Az ezen kongrua-összeirásban nem foglalt, 
különösen az egyházmegye különböző hivatalaiban, 
esetleg állami, vagy magán szolgálatban álló papok, 
egyetemi, papneveidei, középiskolai, tanitóképző inté-
zeti tanárok,. tábori lelkészek, nevelők, hitoktatók stb. 
szintén hivatali fizetésök 2°/0-át tartoznak évenként tag-
sági járulék fejében a nyugdij-intézet pénztárába befi-
zetni. Ez utóbbiak a központi bizottság felhívására és 
attól vett rovatos iveken vallják be évi jövedelmeiket. 
Ezen bevallásokat a központi bizottság veszi felülbirá-
lat alá és az általa megállapított évi jövedelem után 
rója ki a köteles évi járulékokat. 

Kivételnek csupán azoknál van helye, kik kimu-
tatják, hogy papi állásukhoz mért tisztes nyugdij-ellá-
tásuk más uton biztosítva van. Ezek a fizetés alól fel-
mentetnek, de nyugdij igénynyel nem léphetnek fel az 
egyházmegye irányában. 

34. §. A fizetés kötelezettsége a hivatalba lépés, 
illetve a javadalom élvezetének első napjával kezdődik 
és rendszerint negyedévi utólagos részletekben márcz. 
31, jun. 30, szept. 30, decz. 31. rovatik le. A kezelés 
könnyítése szempontjából meg van engedve a járulé-
kokat félévenként a tavaszi és őszi papi gyűlések al-
kalmával a kerületi alesperes kezéhez lefizetni. 

35. §. A központi bizottság az egyes intézeti 
tagok évi járulékainak kivetése körül akként jár el, 
hogy a tagok hivatalba lépése első negyedében a járu-
lékot a hivatalba lépése első napjától a legközelebbi fize-
tési határidőig, azontúl negyedévi részletekben állapítja 
meg. A jövedelemben akár uj vallás vagy javadalom 
elnyerésével, akár a réginek feljavításával, esetleg 
csökkenésével előállott változás esetén az évi járulék 
összegét ezen változáshoz mérve kiigazítja és arra a 
negyedre, melyben a változás történt, a járulékot ugy 
állapítja meg, hogy a változás beálltáig a régi. attól 
kezdve az uj jövedelmi állapotot veszi a számítás alap-
jául. A további negyedekre az uj jövedelmi állapot 
szerint rója ki a járulékot. 

36. §. Minden nyugdij-intézeti tag egy rovatos 
befizetési könyvecskét kap, melybe az általa teljesített 
befizetések bevezettetnek. 

37. §. A befizetést a kerületi alesperes és a nyugdij-
alap pénztárosa hitelesítik. Ha a befizetés közvet-
lenül a nyugdij-alap pénztáránál teljesíttetnék, akkor 
ez aláírást a nyugdij-alap pénztárosa, és ellenőre esz-
közlik. 

38. §. Ezen könyvecske minden nyugdij-folya-
modvány mellé csatolandó. 

39. §. A befizetések teljesítésére a postai chè-
ques forgalom fog igénybe vétetni és a szükséges űrla-
pok a tagok rendelkezésére fognak bocsáttatni 

40. §. A ki ezen nyugdijszabályzat érvénybe 
jutása után a főegyházmegye területén önálló javadal-
mas apátságot vagy prépostságot nyer, úgyszintén min-
den újonnan kinevezett javadalmas kanonok a nyugdij-
alapba a congrua-összeirásban megállapított jövedelem 
után ugyanazon járulékot fizeti, melyet a szabályzat a 
papság többi tagjaira megállapít. 

41. §. Ha valaki idegen egyházmegye, vagy szer-
zet kötelékéből az esztergomi főegyházmegye kebelébe 
való felvételekor az elhagyott egyházmegye, vagy szer-
zet szolgálatában töltött éveit ezen nyugdij-intézeti 
szabályzat szerint való nyugdíjigényének magállapitá-
sánál betudatni kívánja, tartozik ebbeli kívánságát 
szolgálati éveinek igazolásával a felvételtől, illetve 
ezen szabályzat életbe léptetésétől számított hat hó 
leforgása alatt a központi bizottságnál bejelenteni s az 
ezen bizottságtól kirovandó és az idegenben teljesített 
szolgálatainak tartamához képest ezen nyugdij-szabály-
zat szerint reá eső évi járulékokat a központi bizott-
ság által történt kirovástól számított két év alatt az 
alap pénztárába befizetni. Hasonló eljárás alá esnek a 
tábori lelkészek és a főmegyén kivül alkalmazottak, ha 
a megyébe visszatérnek. 

A kirovás akként eszközlendő, hogy a ki szolgálati 
évei alapján az őt megillető nyugdíjra való jogosult-
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ságot kívánja megszerezni, az tartozik a megfelelő 
nyugdij összege után járó 2%-tólit annyiszor megfi-
zetni, a hány szolgálati évet töltött idegenben, mielőtt 
az esztergomi főegyházmegye kötelékébe felvétetett. 

42. §. Ha valaki a központi bizottság által reá 
kirótt járulékokat magára sérelmesnek találj El} âjZ ellen 
harmincz napon belül birtokon kivül a közgyűléshez 
felfolyamodhatik. Ha a közgyűlés a panaszt indokolt-
nak találja, a járulék összegét kiigazítja ós a múltra 
befizetett többlet visszafizetését a felfolyamodó részére 
elrendeli. 

43. §. Önkéntes adományokat a nyugdij-intéz et 
bármily csekély összegben mindenkitől köszönettel el-
fogad. Azoknak, kik 1000 koronát, vagy annál nagyobb 
öaszeget ajánlanak fel az intézet czéljaira, a közgyű-
lés jegyzőkönyvileg fogja köszönetét nyilvánítani. 

44. §. Szabadságában áll minden nyugdíj-intézet-
beli tagnak évi hányadát egyszer mindenkorra meg-
váltani oly összeg befizetése által, melynek 4% számí-
tott kamatra a congrua-összeirás szerint reá eső ösz-
szeget fedezi; fennmaradván a kötelezettség, ha jöve-
delmesebb javadalómra előlép, alapítványát kiegészí-
teni, vagy a megfelelő kamat különbözetet pótolni. 
Hasonlókép, a kik már tettek alapítványt az nekik 
beszámítandó. 

Minden egyszer s mindenkorra történő befizetés, 
legyen az akár ezen szabályzat értelmében járó illeték, 
akár önkéntes adomány, a nyugdij-intézet alaptőkéi-
hez csatolandó. A. tőkék kamatai, valamint a tagok 
rendes évi járulékai azonban a szükséglet fedezésére 
fordítandók. 

45. §. A befizetett összegek, legyenek azok évi 
járulékok, köteles illetékek, vagy önkéntes adományok, 
senkinek semmi szin alatt vissza nem adatnak. 

IV. Fejezet. 
A nyugdijakról és nyugdíjazásról. 

46. §. Tiz éven alóli szolgálatért igényelhető 
nyugdij 1200 (ezerkétszáz) koronában állapíttatik meg 
és minden 10 (tiz) éven felül hivatalban betöltött év 
20 (húsz) koronával magasabb nyugdíjra jogosít. Ezen 
megállapodás addig marad érvényben, míg a nyugdij-
intézet állapota megengedi, hogy a nyugdij kezdő ösz-
szege a congrua sustentátiónak megfelelő 1600 koro-
nára lesz emelhető. 

47. §. A ki mely összeggel nyugdijaztatik, ahhoz 
joga van élete végéig ; azt a 48. §.-ban foglalt kivéte-
les eseteket leszámítva — sem nem apasztható sem 
nem emelhető. 

48. §. Nyugdíjra jogosult minden a főegyházme-
gye czimére felszentelt és kötelékében levő pap, azok 
kivételével, kik a) akár az állam, akár más forrásból 
nyugdíjjal biztosított állásokat töltenek be ; állásukat 
az egyházi hatóság engedelme nélkül elhagyják, vagy 
az egyházi hatóság által részökre kijelölt egyházi 
állást elfogadni vonakodnak ; b) kik az egyházmegye 
kötelékéből önként kilépnek, vagy abból b) jogérvé-
nyes bírói ítélettel kizáratnak. A b) és c) pont alattiak 
a netán számukra már kiutalt nyugdijat is elvesztik. 

49. §. Akik az egyházi hatóság által erkölcsi ki-
hágások miatt állásaiktól elmozdittatnak, vagy fegyelmi 
uton jogérvényes birói ítélettel javadalmaiktól meg-
fosztatnak, a nyugdíjigényre való jogukat is elvesztik 
és csakis a domus deficientiumban való ellátásra tart-
hatnak igényt. 

50. §. Miután minden pap felszentelésekor magát 
és egész életét visszavonhatianul Isten és az ő Szent-
egyháza szolgálatára szentelte, a nyugdíjba vonulás-
nak más oka nem lehet, mint a testi vagy a lelki erők 
megfogyatkozásából eredő teljes munkaképtelenség, vagy 
oly kanonjogi szabálytalanság, (irregularitas), mely 
valakit a papi szolgálatra egyszer s mindenkorra alkal-
matlanná tesz. 

51. §. Senki nyugdijat nem húzhat, ki tényleges 
szolgálatot teljesít; azért ha a nyugdíjazott újból hiva-
talba lép. nyugdiját elveszti és ismét a fizetők sorába áll. 

52. §. Ezen nyugdij szabályzat szerint való nyug-
díj-igény megállapításánál csak azon évek tudandók 
be, melyeket valaki a) tényleg a főegyházmegye szol-
gálatában vagy a főpásztor engedelmével más egyházi 
vagy világi állásban eltöltött ós b) amelyek után a 
nyugdij szabályzat szerint reá eső évi járulékot, abban 
az évben, melyben az esedékessé vált, tényleg az inté-
zet pénztárába befizette. 

53. §. Akik idegen egyházmegyékből, vagy szer-
zetes rendekből vétettek fel az esztergomi főegyház-
megye kötelékébe, azokra nézve éveiknek a nyugdíj-
igényre való betudása tekintetéből, a 41. §-ban foglalt 
intézkedések szolgálnak irányitóul. 

54. §. Az esedékesség évében elmulasztott és 
ezen nyugdij szabályzatban megállapított eljárás folya-
mán is következetesen megtagadott, vagy nem teljesí-
tett befizetések utólagos lerovására, az ezen évekre való 
jogigény fölélesztésóvel, egyedül a mindenkori érsek, 
széküresedés esetén a káptalani helynök adhat a köz-
ponti bizottság meghallgatása után engedélyt. Az ily 
természetű befizetések pótlásáról rendszerint a rendes 
évi járulék kétszerese, sőt azok irányában, kiknél régi 
hátralékokról van szó, a központi bizottság véleménye 
alapján háromszorosa, sőt négyszerese követelendő, 

55. §. A nyugdíjazás az érseknek és széküresedés 
esetén a káptalani helynöknek kizárólagos joga, akik 
ezen jogukat az ezen szabályzatban körülírt eljárás után, 
vagyis a főesperességi és központi bizottságok véle-
ményeinek meghallgatása után szabadon gyakorolják. 

56. §. A nyugdijasok száma arányban fog állani 
a pénztár állapotával. 

57. §. A nyugdijak felvételére szolgáló határidők: 
márcz. 31, jun. 30, szept. 30 és decz. 31. Midőn valaki 
első izben veszi fel nyugdij-illetményét, a negyedévi 
részlet csak azon része fizettetik ki számára, mely Őt 
nyugdíjba helyezése napjától az első fizetési határna-
pig megilleti: úgyszintén az utolsó negyedévi részlet-
ből csak annyi fizettetik ki az elhunyt hagyatékának, 
mennyi az örökhagyót halála napjáig megillette. 

58. §. A nyugdij-intézeti pénztárból senki szá-
mára előlegek, vagy segély nem adhatók és a nyugdij-
illetmények a megjelölt fizetési határidők leirata előtt 
ki nem fizethetők. 

Y. Fejezet. 
A nyugdij-intézet életbeléptetéséről. 

59. §. Ezen nyugdij-intézet létesülése ezen sza-
bályzatnak a főpásztor által való megerősítésétől és 
azt élethe léptető rendeletétől tétetik függővé. 

A befizetési kötelezettség az ezen szabályzatot 
életbe léptető főpásztori rendelettől veszi kezdetét. A 
nyugdíjazás pedig három év múlva. 

^ VI. Fejezet. 
Az intézet feloszlásáról és vagyona hovafordításáról. 

60. §. Azon nem várt esetre, ha ezen nyugdij-
intézet bármily oknál fogva feloszlanék, annak vagyona 
teljesen az esztergomi főegyházmegye tulajdonához 
tartozó „Kiérdemült plébánosok és elaggott papok 
alapja" tulajdonába megy át és annak tőkéihez csa-
toltatik. 



96 RELIGIO. LXI. évi'. 1902. 

VII. Fejezet. 
Átmeneti intézkedés. 

61. §. Jelen szabályzat életbe lépésétől számított 
3 (három) éven belül bekövetkezhető munkaképtelen-
ség esetében senki sem részesül nyugdíjban. 

62. §. Ezen nyugdíj-intézetnek visszaható hatása 
nincsen. 

Az esztergomi nyugdíj-tanácskozmányon a követ-
kezők , vettek részt : 

Acs Ferencz, Adamovics Imre, Agárdy János, 
Aujeszky Ferencz, Bakos János, Báthy Lajos, Báthy 
László Bieliczky Jusztin, Bleszkány Ferencz, Boda 
Gábor, Bogisich Mihály, Boll János, Breznay Béla, 
Chmela József, Csernoch János, Concilia Emil, Dobsa 
Mihály, Eitner Elemér. Erdőssy Ferencz, Erhardt Viktor, 
Ernyei Kálmán, Ernyey Lajos, Fábián János, Fejér 
Gyula, Fehérváry Kálmán, Fellermayer János Fellner 
Ferencz, Friedrich József, Gaál István, Gasparovics 
István, Glökl Ignácz, Gonda Béla, Guzsvenitz Vilmos, 
Gyürky István, Halmos Ignácz, Hermann József, Horváth 
Ferencz, Holéczy János, Hottovinszky Károly, Hübner 
János, Korényi József, Jancsó Gyula, Janics Ferencz, 
Jedlicska Pál, Jekkel József, Kanovits Béla, Kanter 
Károly, Kaján Endre, Karácsonyi Sándor, Kirner 
Károly, Kisfaludy Zsigmond, Kittenberger István, 
Komlóssy Ferencz, Koperniczky Ferencz, Kovács 
József id., Kovács József ifj., Kőhalmi József, 
Kudora János, Kuna Ferencz, Kurtz Vilmos, Kvassay 
István, Láng Rudolf, Leszkay Sándor, Littassy János, 
Lőrincz Gyula, Lulicsek Izidor, dr Machovich Gyula, 
Madurkay Miklós, Marcis Gyula, Markovics János, 
Mikó István, Milakovszky István, Molnár János, Mor-
vay Lipót, Némethy Lajos, Novotny János, Nóvák 
János, Ottinger Gyula, Oszvald Richárd, Palkovics 
Viktor, Pintér Károly, Pehátsek Arthur. Poeck Rezső, 
Pomikál János, Pullmann Andor, Pur t Iván, Reindl 
Román, Robitsek Ferencz, Roszivál István, Rózsa 
József, Seyler János, Seyler Károly Skadra József, 
Skrivanek Mór, Szaglín Károly, Steinhöfer Gyula, 
Steinhübl Ambrus, Szecsányi Vilmos, Tagányi Alajos, 
Tretter Mátyás, Turcsek József, Váray János, Vázsonyi 
József, Venczell Antal, Vincze Károly, Viszolajszky 
Károly, Walter Gyula. 

Jelen voltak összesen : 107. 

VEGYESEK. 
— l"j pápai kamarás. Rózsa Imre petrovoszellói 

plébánost a pápa, Csúszka György dr kalocsai érsek 
ajánlására pápai kamarássá nevezte ki. A 72 éves derék 
öreg pap 47 évet meghaladó papi működésre tekinthet 
vissza s ennek daczára is annyit végez, mint akárme-
lyik fiatal paptársa : katekizál, gyóntat, prédikál s 
végzi az összes templomi és irodai teendőket. Pedig 
több mint 7000 hive van. Az agg lelkész kitüntetése 
az egész egyházmegyében örömöt keltett. 

— A királyné 3Iária éneke. Boldogult Erzsébet 
királynénk egyszer egy megható szép költeményt irt, 
melyben a Fainzen-hegy alján álló ischli császárvillát a 
Boldogságos Szűzanya oltalmába ajánlotta. A szöveg-
hez most Edlioferné zeneszerzönő dallamot szerzett. Az 
éneket e hó 1-én énekelték először az ischli plébánia-
templomban a tízórai misén, melyet Mayer Lőrincz dr 
püspök, üdvari plébános mondott. A tízórai misén 
naponként jelen szokott lenni Mária Valéria főherczeg-
asszony és az Ischlben tartózkodó főúri világ nagy része. 

— Falusi olvasókörök és gazdakörök a pozsonyi 
-gazdakongresszuson. A pozsonyi mezőgazdasági orszá-
gos kiállítással kapcsolatban több fontos és időszerű 
kérdéssel foglalkozó nagyszabású gazdakongresszust 
rendez Pozsonyban szeptember hó első felében a Gaz-
dasági Egyesületek Országos Szövetsége és a Magyar 
Gazdaszövetség. Ezen országos kongresszus tárgyai 
között, a kivándorlás, a gabonaértékesítő szövetkeze-
tek s a fedezetlen határidő üzlet mellett a legfontosabb 
a kisgazdák és földmivelők szervezkedése, érdekeik 
előmozdítása, gazdasági ismereteik fejlesztése s anyagi 
helyzetük javítása. Miután a falusi olvasókörök, gazda-
körök és más egyletek ezen czélok elérése miatt ala-
kultak, a Magj^ar Gazdaszövetség ez uton szólítja fel 
őket a pozsonyi kongresszuson, illetve a kisgazdák és 
földmivelők helyzetének javítására irányuló munkála-
tokban való részvételre. A falusi olvasókörök és gazda-
körök mindaddig nem lesznek képesek nagyobb arányú 
tevékenység kifejtésére, mig egyöntetű működést nem 
folytatnak s a mig nem egyesítik erőiket ezen legfon-
tosabb kérdések megoldása érdekében, melyek a kis-
gazdák és földmivelők helyzete javulásának tulajdon-
képeni forrásait képezik. Kívánatos tehát, hogy azon 
falusi olvasókörök, egyesületek és szövetkezetek, me-
lyek tagjai nagyrészt földmivelők, továbbá a gazdakö-
rök, elfogadják a Magyar Gazdaszövetség által feléjük 
nyújtot t segítőkezet s tömörüljenek mindannyian a 
Magyar Gazdaszövetség kötelékébe, mint a kisgazdák 
és földmivelők érdekeit gondozó országos központba. 
A Magyar Gazdaszövetség kötelékébe való felvétel és 
a pozsonyi gazdakongresszuson való részvétel végett 
jelentkezni lehet augusztus hó 15-ig. a Magyar Gazda-
szövetség titkári hivatalánál (Budapest, Baross-utcza 
10. sz.) A falusi olvasókörök, egyletek, gazdakörök és 
szövetkezetek felvétetnek a Magyar Gazdaszövetség 
tagjai közé, a nélkül, hogy jelenlegi szervezetüket 
megváltoztatni volnának kénytelenek. A Magyar Gazda-
szövetség csakis a hazafias szellemben s a föld mun-
kásainak érdekében való czéltudatos működést óhajtja. 
A pozsonyi kongresszusra való utazás vasúti, elszállá-
solási és ellátási kedvezményekkel lesz megkönnyítve. 

f Gyászhír. Laky Demeter premontrei rendű per-
jel és csornai plébános Csornán elhunyt. Laky lölB. 
deczember 25-én Keszthelyen született, ahol középis-
koláit is végezte. Bölcsészeti tanulmányai után 1838-
ban belépett a csornai premontrei rendbe. Már mint 
a győri liceum növendéke kiérdemelte Milton rElve-
szett paradicsomának-' fordításával Czuczor dicséretét. 
1843-ban fölszentelték, mire három évig Szombathelyen 
tanárkodott. Azután Türjére, majd Keszthelyre helyez-
ték át. A szabadságharczban nagy tevékenységet fej-
tett ki a felsőmagyarországi honvédcsapatok szerve-
zése körül, amiért később nyolcz évi várfogságra Ítél-
ték, harmadfél évig Olmützben, másfél évig Josefstad-
ban tartották fogva. Ezalatt lefordította Gibbon római 
történetét. Szabadon bocsáttatván, visszatért Csornára 
s a prépost.t i tkárja, majd perjel lett. 1887 ben a király 
a Ferencz József rend lovagkeresztjével tüntette ki. 
1893. julius 23-án mondta aranymiséjét. Laky Demeter 
az irodalom terén is kiváló munkásságot fejtett ki. 
Müvei közül fölemlítjük a Statisztiká-t (1854), Irodalom 
történet-ét (1861), rendjének történetét, szent Norbert 
és D'Oconnel életrajzát. R. i. p. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő': Valnicsek Béla. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.l 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N E G - Y E 

Budapesten, augusztus 13. 

D A L M I E S 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. 1902. 

Perge alacriter m coepto tuo : praeiiare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
lídiabora . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter irnpertimus.* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos fiuctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

FelhiTrás előfizetésre. 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Markovit s Bálint cziszterezir. áldozópap, főgymn. tanár. 

II. 
Lapozgassuk a kinyi la tkozta tás szent köny-

veit, melyekben Is ten szavának igazságával 
olvassuk az egyháznak hi tében nyilvánuló 
kegyeletét a hol tak iránt . 

1. A halál nem enyészet, nem megsemmisülés; 
csak vége a földi életnek, melyet I s ten az 
üdvösség megszerzésére a d o t t ; le tűnte az érdem-
gyüj tés ide jének; a halál k a p u j a az örökké-
valóságnak, kezdete az életnek az Urnái. Az 
ember lényegét erőszakosan tépi szét a halál 
s a tes t a lélek nélkül nem is képes tovább 
élni, részeire bomlik; de a ha lha ta t l an lélek, 
az Is ten képére s hasonla tosságára teremtve, 
tovább folyta t ja é le té t ; fe lszabadí tva a tes t 
tömlöczéből, jócselekedetei t , érdemeit , a reá-
bizott t a len tumok kamata i t viszi I s ten elé, 
hogy megítéltessék. „A jó napokban ne feled-
kezzél el a rosszakról, és a rossz napokban 
ne feledkezzél el a jókró l ; — irja Jézus, Sirák 

fia — m e r t könnyű Is tennél kinek-kinek ha lá la 
nap ján megfizetni az ő u ta i szerint . . . Es 
az ember ha lá lakor van az ő cselekedeteinek 
kinyilvánulása.* 1 A ján l j a t e h á t a j á m b o r éle-
t e t ; m e r t a halál nap ján , a földi élet bevé-
geztekor , I s tennél nyi lvánossá lesz minden 
cselekedet s I s ten eszerint fizet a halál u tán i 
életben. „Az igaz pedig — szól az ószövetségi 
Bölcs — h a a halál tól hir te len megelőzte t ik ís, 
nyugoda lomban leszen . . . I s tennek te tszvén, 
kedvessé let t , és a bűnösök közt élvén, elvi-
te te t t . E l r agad ta to t t , hogy a gonoszság el ne 
vál toztassa ér telmét , vagy hogy a t e t t e t é s 
meg ne csalja az ő lelkét . . . Rövid időn 
vége lévén, sok időt tö l tö t t be, mer t kedves 
volt I s tennek az ő lelke, azér t s ietet t őt 
kivinni a gonoszság közöl. A népek pedig 
l á t t ák és nem ér te t ték , és szivökre nem vet-
ték az i lyeneket : hogy az Is ten kegyelme és 
i rgalmassága van az ő szentem, és tek in te te 
vá lasz to t tam." 2 Az igaznak sorsa a halál u t á n 
nem a sivár enyészet, hanem a nyugalom, a 
ju ta lmazás . S lia fiatalon té r is igy pihenőre, 
halála nem büntetés , hanem Is ten szeretetének, 
bölcs rendelésének műve : me r t szeret te az ő 
tökéletes á l lapotá t és fé l te t te a világ romlott-

1 Sir. 11, 27. 28. 29. 
J Bölcs. 4, 7. 10. 11. 13. 14. 15. 
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ságától ; Is ten folyton ügyel a jámborokra , bál-
áz emberek ezt nem értik, vagy észre sem 
veszik. Szent Pál, a nemze tek apostola, ezeket 
i r ja a zsidókhoz: És a mint el van végezve, 
hogy az emberek egyszer meghal janak, azu tán 
pedig jő az ítélet : ugy Krisz tus is egyszer 
á ldoz ta to t t fel, hogv sokak bűnei t elvegye. 
Másodszor bűnáldozat nélkül fog megje lenni 
az őt várók üdvözitésére." 3 A mely pil lanat-
ban az ember élete bezárul, I s tennél kezdődik 
az élet ; ő itéli meg az ember t é le tének cseleke-
dete iér t í ez í télet tel u j élet nyilik meg. Az 
idők végeztével pedig Krisztus közi té letet ta r t , 
hogy üdvözítse mindazokat , kik őt vár ják . „Ne 
gyűj t se tek maga toknak kincseket a földön, hol 
a rozsda és moly megemészt i , és hol a tolva-
jok kiássák és e l lopják; hanem gyűj t se tek 
m a g a t o k n a k kincseket az égben, hol sem a 
rozsda és moly meg nem emészti, és hol a 
to lvajok ki nem ássák s nem lopják." 4 A földi 
élet u t án t ehá t más, ér tékesebb élet v a n ; 
ennek kincsei b iz tosabbak, d r ágábbak ; azér t a 
földi életet ne földi kincsek gyűj tésére hasz-
ná l ja az ember, hanem istenes t e t t eknek , a 
mennyben ér tékkel biró t e t t eknek végzésére! 
Hogyan helyezhetné az Üdvözítő el lentétbe 
a földi kincseket a mennyeiekkel , ha a halál 
tel jes enyészet, megsemmisülés vo lna? 

Végre is a k inyi la tkozta tás számos helyen 
hangsúlyozza az életnek rövid tünékeny vol-
tá t , hogy ezzel az élet minden perczének 
üdvös felhasználására intsen, mer t ez élet 
vége uj élet kezdete , s ez élet jósága az u j 
élet boldogsága. H a a halál enyészet, mire 
valók voltak Is tennek az emberre vonatkozó 
tervei, a megvál tás isteni műve? Nem czélta-
lan-e akkor minden kegye lem? nem haszon-
talan-e minden szentség, megokola t lan minden 
jó te t t , hiábavaló minden önmegtagadás , áldo-
z a t ? Ped ig a k inyi la tkozta tás szavaiból a 
másik életben való h i tünk fakad, s ezzel 
kegyele tünk a meghol tak iránt, kik nem az 
enyészet semmiségébe ju to t t ak , hanem uj, 
magasztos , boldog, el nem muló életbe. Igy 
a z élet tűnő vol táról emlékezik meg szent 
Jakab apostol: „íme, most az t m o n d j á t o k : ,Ma 
vagy holnap elmegyünk eme s ama városba, 
és ot t mula tunk egy esztendőt , vásár lunk és 
nyerekedünk ' és nem tudjá tok , mi lesz holnap. 

3 Zsid. 9, 27. 28. 
4 Mát. 6, 19. 20. 

Mert micsoda a ti é l te tek? kevés ideig látszó 
pára , mely azu tán elenyészik. A helyett , hogy 
az t m o n d a n á t o k : .Ha az Ur aka r j a . . . és : 
,Ha elünk, ezt vagy amaz t cselekeszszük. '" 5 

Majd a gazdagság múlandóságáról szól azu tán 
az élvezetek ellen; int türelemre, az elhamar-

; kodo t t í télet től való tar tózkodásra , és végül 
mindezekhez mintegy a földi élet czéljául, 
intéseinek okául, a következő szavakat fűz i : 
„l ine a biró az a j tó előtt áll." G Jóit kesereg 
fá jda lmában , de remél a másik é le tben: ,,Az 
asszonytól szüle te t t ember rövid ideig élvén, 
sok nyomorúsággal telik el. Ki mint a virág 
kinyilik és el t iportat ik, elfut, mint az árnyék, és 
soha sem m a r a d meg ugyanazon á l lapotban . . . 
Rövidek az ember napjai , havainak száma 
nálad vagyon; megszab tad határai t , melyeken 
á t nem lehet lépni" ; 7 r eményé t a másik, bol-
dogabb életbe helyezi : „Mert tudom, hogy az 
én Megvál tóm él és az utolsó napon a föld-
ből fe l t ámadok ; és ismét körülvéte tem bőröm-
mel, és az én t es temben lá tom meg Is tenemet . 
Ki t én m a g a m lá tok meg, és az én szemeim 
nézik őt és nem más : el van téve e reményem 
az én keblemben." 8 Az ószövetség Bölcse szerint 
a másik életben a gonoszok igy szólanak : 
„Igy mi is születvén, mind já r t szűnedeztünk 
lenni, és a jóságnak ugyan semmi je lét sem 
m u t a t h a t t u k föl, hanem gonoszságunkban meg-
emész te t tünk . Etféléket mondo t t ak pokolban 
azok, kik vétkeztek. Mert az is tentelennek 
reménysége, mint a pehely, mely a széltől 
elvitetik, és mint a vékony ta j ték , mely a för-
ge tegtő l széthányatik, és mint a füst, melyet 
a szél eloszlat, és mint az egynapi á tmenő 
vendég emlékezete. Az igazak pedig örökké 
élnek, és az Urná i az ő ju ta lmok, és gondvi-
selésök a Fölségesnél. Azér t az ékesség orszá-
gá t és a szépség koronájá t veszik ma jd az 
Ur kezéből; mer t ő jobbjával befödözi őket, 
és szent kar jáva l megvédi őket ." 9 Minő kegye-
letes hit fakad e szavakból ! A tünéken5T földi 
életet bezár ja ug}Tan a halál, de vele nem a 
megsemmisülés kezdődik; sőt a jámborok, az 
igazak az örök élet boldog dicsőségében fog-
nak ragyogni. S az Üdvözítő sok tan í tásán 

5 Jak. 4, 13. 14. 15. 
6 Jak. 4, 9. 
7 Jób. 14, 1. 2. 5. 
8 Jób. 19, 25. 26. 27. 
9 Bölcs. 5, 13—17. 
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kivül pé ldáza ta iban is ez igazságra u t a l : a 
loldi élet vetés ideje, mely u t á n az ara tás , 
a g}7ümölcs élvezése következik ; a földi élet 
idá, mely a la t t gazdá lkodnunk kell a r ánk 
bizott t a len tumokkal , s m u n k á n k szerint kap-
juk a nagy j u t a l m a t ; a földi élet azon éj tszaka, 
mely a la t t a vőlegényt vá r juk felékesi te t t és 
meggyúj to t t lámpákkal , liogy azu tán vele 
zavar ta lanul mula thassunk. í gy szent Lukács 
evangélista elbeszéli az Udvözitő pé ldáza t á t a 
dúsgazdagról és a nyomoru l t Lázár ró l . 1 0 A m a z 
boldog, ez sanyarú életet élt. Ha lá luk csak 
földi é letöket fe jezte be ; az uj élet a m a n n a k 
gyötrődést , ennek vigaszta lás t hozot t . Szent 
Máté evangéliumában11 olvassuk az Udvözitő ké t 
példabeszédét , egyikét a tiz szűzről, a más ika t 
a ta lentumokról . E példabeszédekben a földi 
élet az éberség, és a munká lkodás idejéül 
említ tet ik. S. mikor vára t lanul megérkezik a 
vőlegény, visszatér „az ember a messze útról ," 
— tehá t megszűnik a virrasztás , elpihen a 
munka , — uj élet, u j világ kezdődik, a bol-
dogságé, a ha t a lmas ju ta lomé. 

A halál t ehá t nem enyészet , n e m meg-
semmisülés. S mikor az egyház kegyele te t táp-
lál az e lköl tözöt tek iránt , nyi lvánul ez első 
sorban azon hitében, hogy a meghol t ember 
uj életre születet t . Ez életbe köl tözöt t rő l 
olvassuk Iza iásná l : „Nem a nap lesz neked 
többé nappal i világitóul, és nem a hold fénye 
világit m a j d n e k e d ; hanem az Ur lesz neked 
örök világosságod, és I s tened a te dicsőséged. 
Nem száll le többé a te napod, és holdad 
nem fogyatkozik m e g ; mer t az Ur lesz neked 
örök világosságod, és s iralmad napja i véget 
é r n e k . " 12 (Folytatjuk.) 

Visszaemlékezések Mocsonokra. 
1842-1902. 

(Vége.) 
A tisztelgéseket (30 teritékü fényes diszebéd 

követte, mely gazdag volt lelkes és ünneplő felköszön-
tőkben, melyek sorát maga az ünneplő főpásztor nyitotta 
meg, éltetvén Anyaszentegyházunk és hazánk dicsősé-
gesen uralkodó fejeit, a szentséges Atyát és jó kirá-
lyunkat ; majd a vele ünneplő 60 év óta változatlan 
hű barátjait a távollevőkkel együtt ; végül az összes 
vendégeket. 

A nyitramegyei papság nevében a káptalan érde-
mes és tudós nagyprépostja tolmácsolta az egyház-

10 Luk. 16, 1 9 - 3 1 . 
11 Máté. 25. 

Iz. 60, 19. 20. 

megye örömét és meleg ragaszkodását; majd a szom-
szédos egyházmegyéből érkező vendégek, Dr Való 
Simon, pozsonyi kanonok, és Szecsányi Vilmos cz. 
kanonok, esperes-plebános magasztalták az egyház és 
a közjó munkájában fáradhatlan főpásztort ; végül 
Bácsmegye részéről Franki István nyug. kir. kath. 
fogymn. igazgató üdvözölte a püspököt- kijelentvén, 
hogy drága szülőföldje, anyamegyéje mindenha a hála, 
tisztelet és szeretet emlékezetének glóriájával övezi és 
őrzi szivében áldást kivánva nemes és szent életére. 

A délutánt késő estig mocsonoki hiveinek szere-
tete foglalta le magának. Lélekemelő látvány volt a 
hódoló szeretetnek, őszinte ragaszkodásnak az a kifeje-
zése, mely az egyszerű falusi népnek szerető szivéből 
kiáradt főpapja iránt nem- és kor-kiilönbség nélkül, az 
óvodás kisdedektől fogva az öregek és aggokig! 

Első volt az iskolák ifjú népsége tanitóik és a 
sz. Vincze önfeláldozó leányainak vezetése alatt ; ők 
voltak az elsők, a főpásztor szivének mindig kiválasz-
tott kedveltjei: az iskolás gyermekek. 

S mily jutalma volt szeretetének, midőn az ünnepi 
diszben megjelent fiuk és leányok az óvodától kezdve 
minden osztályból külön-külön zengzetes magyar nyel-
ven üdvözölték a tót szülők gj^ermekei gondozó fő-
pásztorukat, és tőle a „Szózat" eléneklésével búcsúz-
tak el. Mire az esthomály beállott ; százával és százával 
hullámzottba község népsége vigadozó dallal a püspöki 
palota szép parkjában, nők férfiak kezükben égő fák-
lyákkal, lampionokkal, éltetve a mai ünnep alkalmával 
az ő javukért élő főpásztorukat, és szónokuk, a község 
jegyzője által hálásan köszönve jótéteményeit és min-
denek felett a számukra épített iskolákat. 

Valóban örök emléke lesz Bende Imre püspök-
nek a templom közelébe épített és sz. Vincze leányaira 
bizott kolostori leányiskola mintaszerű berendezésével. 
Méltán fogja az iskola örök időkig e feliratot viselni: 
„A kath. hitéletnek és hazafias nevelésnek emelte 
1897-ben Bende Imre nyitrai püspök." 

Az elérzékenyült főpásztor megindult szivvel kö-
szönte jó hiveinek szeretetüket, kik nemzeti zászlók 
alatt, meg nem szűnő éljenzések között járták be a 
községet, melynek máskor csendes és sötét utczái fény-
ben úsztak, mert az egyszerű falusi parasztházak 
ablakaiban is kigyúltak a szeretet mécsei, szegény,, 
gazdag részt óhajtott venni a nap ünneplésében, ha 
csak egy szerény mécs világával is ! 

A nap ünnepélyességét a palota parkjában fé-
nyes tűzijáték zárta be, mely kedvesen szórakoztatta 
nemcsak a nagyszámú vendégeket, hanem az oda 
sereglett falubeli híveket is. 

A szeretet napja, a szeretet ünnepe volt e nap 
1902. julius 22-ike. Jutalma a népét szerető főpásztor-
nak, népének, hiveinek viszontszeretete állal ; jutalma 
a hazafinak, véreinek, magyar nemzetének védelméért, 
erősítéséért, a mit most e szép ünnep alkalmával is 
tanúsított, midőn a F. M. K. E. javára 200 koronát 
ajándékozott e nap emlékére ; jutalma a jótevőnek, az 
igaz barátnak, az Ur igaz szolgájának, kit az ő vég-
hetetlen kegyelme még sok éven át tartson meg ! 

F. J. 
14*' 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
liiulape*t. A Paulai szent-Vincze egyesületek hazánk-

ban. — A Paulai szent-Vincze egyesületek a keresz-
tény hitéletből önként eredtek. Minden kényszer-eszköz 
igénybevétele, minden kötelezettség megállapítása nél-
kül tartják fönn magukat, csupán csak a hitből fakadó 
szeretet erejéből. 

Hazánkban jelenleg 19 szent Vincze-egyesület 
létezik; és pedig: 

1. budapest-belvárosi egyesület (Papnövelde-utcza 
7. sz.). elnöke Zichy Aladár gróf; 2. budapest-jobb-
parti egyesület; 3. budapest-óbudai egyesület; 4. buda-
pest-józsefvárosi egyesület, elnöke Barkóczy Sándor 
báró ; 5. debreczeni egyesület, elnöke Wolafka Nándor 
dr cz. püspök ; 6. esztergomi egyesület, elnöke Cser-
noch János dr prelátus ; 7. győri egyesület; 8. kalocsai 
egyesület, elnöke Dreisziger Ferencz tanár ; 9. komá-
romi egyesület, elnöke Kucsera József plébános ; 10. 
nagyszombati egyesület, elnöke Ocskovszky Ágoston 
ügj'véd ; 11. ókanizsai egyesület, elnöke Márton Mátyás 
plébános; 12. pécsi egyesület, elnöke Watzetsch Miklós 
13. pozsonyi egyesület, elnöke Zandt Ödön prépost-
kanonok ; 14. rozsnyói egyesület, elnöke Fábián János 
apátkanonok; 15. soproni egyesület, elnöke Kriegler 
Mihály cz. kanonok ; 16. szabadkai egyesület, elnöke 
Jandek Mátyás bankigazgató ; 17. szombathelyi egye-
sület, elnöke Szabó Károly igazgató ; 18. temesvári 
egyesület, elnöke Bauer György cz. kanonok ; 19. 
váczi egyesület, elnöke Újhelyi István apátkanonok. 

Ez a 19 szent Vincze-egyesület kétségkívül sok 
jót müvei; mindenki nagy érdemet szerez az ezen 
egyesületekben folytatott működése által. De 19 egye-
sület Magyarországon — kevés. Es működésük is ki-
csiny körre szorul. Reméljük, hogy ez egyesületek ugy 
szám szerint, mint működésük körére nézve gyarapodni 
fognak. Tért foglal majd az az eszme, hogy a paulai 
sz. Vincze-egyesület, amint az Ozanam kezdeményezte 
s a római pápák ismételten megerősítették és kegyel-
mekben részesítették : oly sok szövetkezet, melyben a 
felebaráti szeretet, a szegények, betegek, testi és lelki 
ápolásra szorultak látogatása és telhető segélyezése és 
vigasztalása s az üdvösség útjára való térítése által a 
tagok maguk is épülhetnek, valamint mások épülésére 
közreműködnek. Tévedne az, aki ezen egyesületeket 
csakis az általuk gyűjtött és osztogatott alamizsna 
mértéke szerint vélné megítélhetni. A sz. Vincze-egye-
sületek hatása szélesebb akar lenni. M. S. 

Budapest. Az amerikai magyarok zászlója. — 
Felejthetetlen dicső ünnep folyt le mult hó 6-án 

Pestmegye székházában. Ekkor avatták fel a nemzeti 
zászlót, melyet Magyarország küld ide, emlékeztető 
jeléül a közte és idegenbe szakadt fiai között fennálló 
köteles honfiúi szeretetnek, ragaszkodásnak és össze-
tartozásnak. Az amerikai magyarságnak a magyar nem-
zeti eszmében való megtartása, ez az, amiért megdob-
bant édes hazánk szive. 

A megyeház udvarán, a kapuval szemben állítot-

ták fel az emelvényt, mefyre kiterítették a nehéz 
selyemből készült zászlót. 

A zászló egyik oldalán látható Hungária : a ten-
gerpartján ül s révedező szemekkel bánatosan tekint a 
messze távolba . . . Körülötte olvasható : „Az amerikai 
magyaroknak — az Országos Nemzeti Szövetség. 1902." 
Másik oldalán a magyar birodalom czimere e felírás-
sal: „Hazádnak rendületlenül légy hive óh magyar!" 

Az ünnepséget az Országos Nemzeti Szövetség 
rendezte. Az udvar folyosói s maga a tágas udvar 
színültig megtelt. Az emelvény előtt ültek a vendégek, 
ezek után pedig Budapest sok-sok egyesületének kép-
viselői. A Ganz g3*ár dalosköre elénekelte a Szózatot. 
Bujanovics Sándor a Nemzeti Szövetség igazgatósági 
tagja nyitotta meg a diszes ünnepséget. Azután Rákosi 
Jenő beszélt. A kivándorlás szomorú jelenségét, a 
magyar régi dicsőségét ; nemzeti önérzetünk hanyatlá-
sát festette oly ékesszólással, hogy a beszéd szive 
mélyéig meghatotta a jelenvolt sokaságot. Különösen 
megható volt a bevezető. „Nekem jutott a feladat, igy 
szólt Rákosi — elbúcsúztatni és fölavatni útjára ezt a 
zászlót, mely hírt vinni megy a nemzettől elszakadt 
testvéreknek. 

De rosszul mondom elszakadt. Csak testi elsza-
kadás ez. 

A lélek kötelékei fönnállnak. S ezeket szorosabbra 
fűzni, elválhatatlanná tenni megy ez a zászló. 

Viszi a nemzet drága színeit, viszi a repülő turult, 
a nemzet becsvágyának szimbólumát. Viszi a nemzet 
czimere képében a nemzet becsülését; viszi a felejt-
hetetlen hazai földnek egy-egy marékra valóját. 

Könyes szemmel nézünk utána, mikor indul ; 
könyes szemmel fogadják testvéreink, a mikor érke-
zik. S mikor kiküldöttünk, a ki viszi, megszólal ott a 
tengereken tul megcsukló hanggal s átadja rendelteté-
sének ezt a drága zászlót: összedobban egy magasztos 
érzésben az elvándorlottak és az itthon maradottak 
szive s e dobbanást meg fogja érezni az anyaföld 
itthon, melybe mi temetkezünk, az elvándorlottak közül 
ki tudja, hányan fognak ebbe temetkezni. De a boldog-
talanok, kiktől ezt megtagadja a Gondviselés, megtörő 
szemükkel utoljára még láthatják a vándorzászlót, resz-
kető kezükkel érinthetik a hazai föld porát, melyet e 
zászlóban az élőknek reményképpen, a halóknak vigasz-
talásul küldünk." 

A nagytetszéssel, sokszoros tapssal félbeszakított 
beszéd után elénekelte a daloskör a Rákóczy-indulót. 
Következett a szögek beverése. Az első volt Vaszary 
Kolos herczegprimásé, melyet Mailáth József gróf vert 
be, majd Apponyi Alberté ; a zászlóanyáké (Szápáry 
Gézáné, Karátsonj'i Jenőné, Mailáth Józsefné, Zichy 
Aladárnó grófnők) e szavak kíséretében: „Magyar 
nőnek születtél, áldd érte sorsodat." Aztán Samassa 
József egri érseké s a többi szögek. 

Pestmegye szögét Beniczky Lajos verte be e 
szavakkal : „Érkezzél meg szerencsésen, hordozd a 
hazaszeretet magasztos eszméit és őrizd meg." A püs-
pökök közül még Császka György kalocsai érsek és 
Várossy Gyula székesfej érvári püspök képviseltették 
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magukat. Szécskay György elszavalta ez alkalomra irt 
költeményét. Balázs Árpád a Nemzeti Szövetség igaz-
gatója mondta a záró beszédet s felszóllitotta Zseni 
Józsefet, kinek a zászló elkészitésében oroszlán része 
van — hogy juttassa a zászlót az amerikai magya-
rokhoz. r>M. ^ • " 

Veszprém. Portiunkula bucsu. — 
F. hó 2-án volt a sz. Ferenczrendiek egyik leg-

nagyobb búcsúja Portiunkula. A rend fényesen restau-
rált templomában előtte való nap, délután 4 órakor P. 
Varga Márk atya ünnepélyes vecsernyét tartott, reggel 
8 órakor pedig Kránitz Kálmán apát-kanonok czeleb-
rálta az ünnepélyes szentmisét nagy papi segédlettel. 
A szentmise után Magyarits István csicsói káplán tar-
tott alkalmi szent beszédet a nagyszámban összesereg-
lett ájtatos hivőknek. Délben pedig a barátok vendég-
szerető asztalánál összejött szeretetlakomára a városi 
papság és sokan az előkelő urak közül s természetesen 
nem volt hiány szép s talpraesett tósztokban. Első-
nek P. Meszes Polykárp házfőnök ő exczellentiáját 
a megyés püspököt és a székeskáptalan tagjait, 
mint a rendház bőkezű pártfogóit köszöntötte fel. Krá-
nitz Kálmán apát-kanonok a derék rendet s annak tag-
jait, mint az emberiség igaz „barát"-jait, Szegletiig György 
polgármester pedig a nagyszámú vendégkoszorut, mint 
szintén egytől-egyig jóbarátokat, éltette. Végül Kránitz 
Kálmán kanonok a jelenlevő Dudás tábornokra, mint 
igaz jó katholikusra ürítette poharát. 

A „Portincula" egy kis templomnak, Assisi város 
mellett a neve, melyet másként angyalokról nevezett 
szűz Mária templomának is hivtak. Ezen templomban 
assisi szent Ferencznek Jézus megjelent és megígérte, 
egy kérésének teljesítését. A szent férfiú azt kérte, 
hogy teljes búcsúban részesülhessenek mindazok, kik 
bűnbánattal meglátogatják a templomot. III. Honorius 
pápa 1216-ik évben jóváhagyta e látomásról szóló je-
lentését a szentnek és előirta, hogy a bucsut augusz-
tus 2-án, a templom felszentelésének évfordulóján, meg-
nyerheti minden hivő, ha e templomot meglátogatja ós 
ott meggyónik. Ezen a maga nemében egyedül álló 
teljes szent bucsut IV. Sixtus pápa 1480. évben a sz. 
Ferenczrendiek összes templomaira, de csak a szerze-
tesek részére kiterjesztette, de ugy, hogy a Portinkula 
templomon kivül a többi rendi templomokban a tem-
plom látogatáson kivül nem elég a bucsu elnyeréséhez 
a szent gyónás, hanem szükséges a szent áldozás és e 
rendes bucsu-imák elvégzése. Ezóta az assisii bucsu-
járók száma tetemesen leapadt, mig azelőtt azok száma 
évenkint a 200.000-et is meghaladta. A veszprémi 
ferenczrendi templomban is igen sokan gyóntak és 
áldoztak a mai napon, hogy a szent bucsut elnyer-
hessék. 

Cleveland. 15. éves Jubileum. — 
A clevelandi első Szent László rk. magyar beteg-

segélyzö egylet 1902. julius 20-án tartotta 15 éves fenn-
állásának emlékünnepét. Az ünnepély méltó volt a leg-
régibb és legnagyobb rk. magyar egylethez. Kezdeté-
től végig a legnagyobb rend, katonai pontosság volt 

és a clevelandi magyarság mint magyar testvérekhez 
illik, az első Szent László egylet ünnepélyén baráti 
jobbot fogott egymással. Hogy a magyarság közt 
állandó kapcsot az első Szt. László egylet jubileuma 
létesített, az tagadhatatlan és csak a jövő fogja meg-
mutatni annak értékét. 

Az egylet által kiválasztott ünnepély előkészítő 
és rendező bizottság tapintatosság és fáradhatatlan 
működése eredménye volt, hogy az a párját ritkító 
szép ünnepély oly szépen sikerült, oly rendben ment 
minden, mintha csak egy láthatatlan erő vezetett volna 
minden résztvevőt. 

Megörökítjük ezen bizottság nevét, hogy egyletük 
kellőképen tudja méltányolni az egylet java iránti 
fáradhatatlan működésüket. 

Bizottsági elnök volt Tőkészky József, jegyző 
Stuntz György, pénztáros Ternánszky József, működő-
bizottság : Bodnár János, Györgyös János, Hriczo 
István. 

Az ünnepély marchchal kezdődött. A menet a 
Corwin, Holton, E. Madison, "Woodland, So. Wood-
land és Bismarck utczákon vonult a Magyar Házba, 
hol a marchban részt vett egyleteket, valamint az 
azután bevonuló Szűz Mária Női, Szt. Anna női egy-
leteket és a Verhovay egylet clevelandi osztályát 
Tőkészky József üdvözölte, beszédében kiemelte az 
itt idegenben egymás iránti kötelességet és testvéri 
szeretetet. Beszédét viharos tapssal fogadták. Félórai 
szünet után a teremben olvastatott fel az ez alkalomra 
összeállított 15 évi jegyzőkönyv. Weizer János egyleti 
diszelnök szép szavakban ecsetelte az egylet 15 éves 
történetét, annak 15 évi működését és sok évek küz-
delmét, mely küzdelemben az egylet mindig diadalt 
aratott és ma a legrégibb és legnagyobb katholikus 
egylet. Kiemelve, hogy az egylet már két hitköz-
ség alakításában vett részt, azonkívül minden nemes 
mozgalom támogatója ugy a múltban mint a jelen-
ben is. Beszéde nagy tetszést aratott. Ftdő. Böhm 
Károly plébános távol lévén, következő sürgönyt 
küldte : „Rev. Géyza Messerschmiedt, 198. So Wood-
land ave. Cleveland. 0 . Egyletjének jubileumát saját 
jubileumának tekinti, ünneplőket szive mélyéből 
üdvözli Böhm Károly plébános." 

Ezután a vendég-egyletek elnökei szólaltak fel 
hazafias szellemtől áthatott beszédben a Szabadság, 
Egyenlőség és Testvériség magasztos elveit hangoz-
tatva. Elnöki zárószó után kezdetét vette az általános 
vigalom, melynek csak a kakaskukurikulás vetett véget. 

Ki kell emelnünk az Árpád rézbandát, melynek 
derék tagjai az egész ünnepély alatt, a szünetek közt 
szebbnél-szebb magj^ar nótával gyönyörködtették a 
hallgatóságot. 

A magyar lapok közül képviselve volt a „Ma-
gyar Hírmondó" Dr Baracs Henrik és a „Magyarok 
Vasárnapja" Ft . Messerschmiedt Géza szerkesztők által. 

A nïSrchban 804 egyleti tag vett részt körülbelül 
400 kísérővel. 

A mulatságon pedig több mint 1000 ember volt. 
Ezen ünnepélyen mutatta ki az első Szent László 

egylet azt, hogy minden időben nemesül cselekedett 
és méltóan becsüli meg szent királyunk emlékét. 
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KATH. NEVELÉS- és TAN1TÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

6. A „Miasszonyunkról" nevezett szegény iskola-
nővérek vezetése alatt álló Temesvár-józsefvárosi r. k. 
felsőbb leányiskola Értesítője az 1901—2. tanévről. Közli 
az igazgatóság. Temesvár Egyházm. könyvnyomda, 1902 
8-rét 85 lap. 

Tartalma : I. A magyar kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministernek 1901. évi 40925 sz. ^rendelete a fel-
sőbb leányiskolák uj tantervének életbeléptetése tár-
gyában. A felsőbb leányiskola tanterve. II. Az 1901 — 
902. tanév története. III. A tanügyi főhatóság és tan-
testület. IV. Tananyag. V. Az 1901—902. tanévben 
használt tankönyvek jegyzéke. TI. A tanulók névsora 
az 1901—902. tanévben. VII. A tanulókra vonatkozó 
statisztikai adatok. Volt összesen 270 növendék ; vallás 
szerint róm. kath. 206, gör. kath. 3, gör. kel. 10, ág. 
3, ref. 12, izr. 36. VIII. Szertárak. IX. Az ifjúsági 
könyvtárak gyarapodása. X. A jövő 1902—903. tanévre 
vonatkozó értesités XI. Internátus. 

—- Jesuleuni intézet. Vettük és szives-örömest 
közöljük a kővetkező támogatásra valóban érdemes in-
tézetnek felhívását, melynek létesítésében nagy része 
van Csicsáky Imre ismert nevü egyházi írónak is : 

Isten nagyobb dicsőségére, a vallásos és hazafias 
leánynevelés ápolására, a hasznos művészetek és tudo-
mányos kiképzés előmozdítására, valamint árvaleányok 
elhelyezésére létesült és avattatott fel 

XIII. Leo pápa őszentsége áldásával, 
cserneki és tarkeöi Desseívffy Sándor csanádi megyés 
püspök jóváhagyása mellett, Zsombolyán, 1902 junius 
hó 1-én, a 

Jesuleum-intézet, 
a melyben a szent keresztről cz. irgalmas nővérek 

árvaházat, kisdedóvódát és nyilvános polgári leány-
iskolát vezetnek. 

I. Az árvaházba 6—14 éves leányok vétetnek fel. 
A felvételnél a keresztlevelet, a himlőoltási és egész-
ségi bizonyítványt be kell mntatni. Évi tartásdíjul 140 
korona fizetendő. 

II. A kisdedóvodába 3—6 éves fiuk és leánykák 
járhatnak, tanítási dij hónaponta 2 korona. 

III. A nyilvános polgári leányiskola a jövő tanév-
vel nyilik meg, bejáró és bentlakó növendékekkel. A 
felvételnél bemutatandó az I. sz. alatt jelzett okmányo-
kon kivül az elemi iskola 4-ik osztályáról szóló iskolai 
bizonyítvány. A beiratási dij 2 korona, tanítási dij 
hónaponta 7 korona. 

Mindazok, kik az intézet internátusában mint 
bentlakó növendékek óhajtanak elhelyeztetni, a követ-
kező tárgyakat kötelesek magukkal hozni : 

1. ágynemüekböl : 1 szalmazsákot v. matraczot (1 
méter 60 czmter hosszúsággal 65 czmtr szélességben.) 
2 vánkost hozzá 4 vánkoshéjat, 1 paplant, 2 paplanle-
pedőt, 2 ágylepedőt. 

2. ruhanemüekből : I nyári sárga szalmakalapot, 1 
téli sötét nemezkalapot, 1 nyári kabátot, 1 téli kabá-
tot, 4 könnyebb fajta nyári ruhát, 2 téli ruhát, 6 ing, 

6 nyakkendőt, 12 zsebkendőt, 1 meleg kendőt, 4 alsó 
szoknyát, 4 alsó nadrágot, 6 pár nyári harisnyát, 4 pár 
téli harisnyát, 2 pár nyári czipőt, 2 pár téli czipőt> 
1 pár papucsot, 4 háló fej kötőt, 4 háló köntöst, 2 sötét 
kék kötényt, 1 napernyőt, 1 esőernyőt. 

3. toilette-eszközökből : 1 mosdótálat, 1 poharat, 
1 fogkefét, 1 ruhakefét, 1 czipőkefét, 1 siirüfésüt, 1 
haj fésűt, 1 szappantartót. 

4. evő-eszközökből : 1 kést, 1 villát, 1 evőkanalat, 
1 kávéskanalat, 1 ivópoharat, 3 asztalkendőt. 

A növendékek évi tartásdija 280 korona, mety 
hónaponta 28 koronájával előre fizetendő. 

Az intézetnek külön orvosa van. Orvosi kezelés 
íDgyenes, a gyógyszert a beteg fizeti. 

Külön oktatásért, jelesül : Zongoráért 8 korona, 
cziteráért 6 korona, hegedűért 4 korona fizetendő egy-
egy hónap után. 

Kivonat az intézeti szabályokból. 
1. Az intézet növendékei ékszereket nem visel-

hetnek. 
2. A növendékek csak külön engedély mellett 

hagyhatják el az [intézetet. 
3. Vidéki szülők gyermekeiket fontos okok miatt 

bármikor meglátogathatják, — egyébként pedig csak 
vasárnapokon és ünnepeken. 

4. A ruhanemüek számokkal látandók el. A meg-
felelő számot az intézet elöljárósága jelöli ki a fel-
vételnél. 

Zsombolya, 1902. julius 13. 
A szt. keresztről cz. irgalmas nővérek 

J esuleum-intézete. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— Szeiit-Iinre-Collegiuni programnija. A Szent-

Imre Collegium czélja katholikus egyetemi hallgatók 
számára otthont nyitni s azon ifjakat, kik felsőbb 
tanulmányaik idejét nem tölthetik a szülői házban, 
kellő fölügyelet és vezetéssel derék, katholikus hon-
polgárokká nevelni. Az intézetbe csak katholikus főis-
kolai hallgatók vétetnek föl, kik kötelezik magukat 
hogy ugy erkölcsi, mint fegyelmi tekintetben meg 
akarnak felelni a követelményeknek, melyeket az inter-
nátus czélja megkiván. 

A közvetlen fölügyeletet az intézetben lakó prae-
fectus gyakorolja, ki az igazgatóval együtt intézkedik 
a napirend, fegyelem és anyagiak tekintetében. 

Az intézet lehető szabadságot kiván hagyni az 
ifjaknak, de azon fegyelmi szabályokat, melyek a ren-
des és családias együttlétet biztosítják, szigorúan 
kívánja érvényesíteni. Ep ezért az elöljáróság föntartja 
magának a jogot, hogy az ifjakat ugy tanulmányi, 
mint erkölcsi és fegyelmi tekintetben ellenőrizze, szük-
ség esetén figyelmeztesse ; a szülök óhajára készségesen 
küld értesítést az illető ifjú elöhaladásáról. Ugyancsak 
föntartja magának az igazgatóság azt a jogot, hogy a 
nagyobb erkölcsi vagy fegyelmi kifogás alá eső tagot 
az intézetből haladéktalanul kizárhatja. 
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Az ifjak külön szobában laknak egyenkint. Reggeli 
8 órakor mindenki köteles szobáját takarításra áten-
gedni; esti 10 órakor pedig mindenki köteles otthon 
lenni. 10 óra után csak az igazgatónak vagy prae-
fectusnak kivételesen adandó engedélyével szabad a 
házon kivül tartózkodni. E záró óra betartását az inté-
zet szigorúan követeli s az éjjeli kimaradást súlyos 
fegyelmi vétségnek tekinti, melynek ismétlése kizárást 
von maga után. 

Az évi tartásdij 750. korona, mely összeg három 
— 250 koronás — részletben, szeptember 1-én, deczem-
ber 1-én és márczius 1-én fizetendő. Ha valaki az inté-
zetet el akarja hagyni, szándékáról egy hónappal előbb 
köteles az igazgatóságot értesiteni. Ha ezen értesités 
nélkül távoznék, valamint ha az intézetből kizáratik 
valaki, a befizetett harmadévi dijnak még fönnmaradó 
része csak 30 korona levonásával téríttetik vissza. 
Márczius 1. után az intézet fölmondást nem fogad el. 

Az évi tartásdij fejében j á r : lakás, szükséges 
ágynemű (derókalj, lepedő, egy kemény- és egy tolván-
kos, egy nyári és egy téli takaró,) takarítás, fűtés, 
világítás, reggeli, ebéd, vacsora és orvosi gyógykeze-
lés (mosás, bor ós gyógyszer nem; ezek külön dijért 
az intézetben kaphatók.) A reggeli kávé vagy tea és 
sütemény. Az ebéd fölváltva három és négy, a vacsora 
két tál ételből áll. 

Fölvételre jelentkezni augusztus 20-ig lehet. 
Jelentkezéskor 60 korona előleg fizetendő, mely az 
első harmadévi dijból levonandó, de a jelentkezéstől 
való visszalépés esetén nem téritettik vissza. 

Az intézet minden tagja köteles belépni a kath. 
egyetemi hallgatók Szent-Imre-Önképző-Egyletébe. 

A Szent-Imre-Collegiumot föntartó katholikus 
főiskolai internátus-egyesület a jövő, 1902—1903. iskolai 
évben a következő kedvezményes helyeket adomá-
nyozza. Három ifjú nyer ingyenes teljes ellátást, kettő 
375 koronába számított fóldijas teljes ellátást és kettő 
ingyenes lakást. E kedvezményes helyekre jó tanuló 
és jó erkölcsű magaviseletű egyetemi (tudomány- és 
műegyetemi) ifjak, valamint most érettségizet s jövőre 
egyetemre jövők pályázhatnak A pályázati kérvényhez 
csatolandó az illetékes plébános által kiállított s a 
szülők vagyoni és erkölcsi állapotát is föltüntető 
bélyegtelen erkölcsi bizonyítvány s a már egyetemen 
járt ifjaknál index vagy indexmásolat, az egyetemre 
csak jövőre beiratkozóknál érettségi bizonyítvány vagy 
annak másolata. A pályázati kérvényben azt is föl kell 
tüntetni, vájjon az illető élvez-e s milyen ösztöndijat. 
Az igy fölszerelt kérvényeket 1902. augusztus l-ig kell 
dr Glattfelder Gyulának, a központi papnevelő tanul-
mányi felügyelőjének, mint a katholikus főiskolai 
internátus-egyesület igazgatójának czimére (Budapest, 
IV., Központi papnevelő) benyújtani.-

I R O D A L O M . 
— Megjelent a „Havi Közlöny" az elméleti és 

gyakorlati lelkipásztorkodás köréből." Huszonötödik 
évfolyam, junius — juliushavi füzet. — A füzetnek vál-
tozatos és érdekes tartalma a következő : 

Irányczikkek fejtegetések : A magyar általános 
polgári törvénykönyv tervezete. — Papi szocziális kon-
ferencziák. — Gyakorlati kérdések : IX. Az abortiv-foe-
tus megkeresztelése. — X. Az imameghallgatások 
nyilvánosságra hozatala. — Az apáczák internátusai-
ról. — Az énekez miséről. (Vége.) Az elbocsátó levél. 
(Vége.) Tárcza : A monismus. — Az egyházi inquisitio. 
(Folytatás.) Beküldött hírlapok és folyóiratok. Függe-
lék: Beérkezett előfizetések nyugtázása. Hirdetések. 

— A „Havi Közlöny" főpásztori ajánlásai. A 
,. Havi Közlöny" legújabb, kettős füzetével jubiláris (XXV. 
évfolyamának II. felébe lépett, s midőn ez alkalomból 
folyóiratunk részére a ft. lelkészkedő papság hathatós 
pártolását ás támogatását újólag kérni bátorkodunk, 
legyenek szószólóink azon kegyes kijelentések, me-
lyekkel ujabban a csanádi, erdélyi, nyitrai, rozsnyói, 
székesfejérvári és veszprémi egyházmegyék nmlt. és 
mit. püspökurai folyóiratunkat körleveleikben kitün-
tették. Legmélyebb tisztelettel és hálás köszönettel 
idézzük rövid kivonatban e kegyes ajánlásokat, melyek 
szerint; „A vHavi Közlönymely immár 25. évfolya-
mát éli, ez idő alatt a lelkészkedő papság megbízható 
útmutatójának és lelkiismeretes tanácsadójának bizo-
nyult . . Miért is a vHavi Közlönyt" a „ft. papság 
pártoló figyelmébe a legmelegebben ajánlják", sőt a 
csanádi, erdélyi és veszprémi kegyelmes főpásztorok 
azt is ,,megengedik, hogy a szegényebb javadalmazásu 
lelkészek a folyóirat 10 kor. előfizetési árát a templom 
pénztárból fedezhessék, illetőleg azt a templom pénztá-
rának terhére megrendelhessék." 

Megjegyezzük, hogy a vHavi Közlönyu szerkesz-
tősége és kiadóhivatala f. évi julius hó 1-je óta : 
lemesvár-Gyárváros (rám. kath. plébánia.) 

Szerkesztőkiadója Patzner István, szentszéki ül-
nök, temesvár-gyárvárosi plébános. Egyes füzeteinek 
terjedelme állandóan 4 nagy iv, előfizetési ára egész 
évre 10 korona vagy megfelelő számú intentio elvál-
lalása. 

— Az Orökimádás III. évfolyamának julius ]havi 
füzete megjelent. A jelen füzet a következő jeles dol-
gozatokat tartalmazza : Pápai körlevél a legmóltóságo-
sabb Oltáriszentségről. — Az örökimádási templom. 
Dalok Jézus Szivéhez. — Hogyan lett Manning bíbo-
ros katholikussá. — Az Oltáriszentség tisztelete Rómá-
ban. — Salutis humanae Sátor. — A Mária-Reparatrix 
örökimádási apáczarend. — Ünnepi vers. — Tanítás a 
legméltóságosabb Oltáriszentségről. — Vegyesek. — 
Oltáregyesületi ügyek. — Elmélkedés a legméltóságo-
sabb Oltáriszentségről. — Hirdetések. 

— Magyarország kath. egyesületei 1901-ben. Dr 
Gyürky Ödön, a magyarországi katholikus egyesületek 
országos szövetségének titkára összeállította a magyar 
katholikus egyesületek katalógusát, melyben a követ-
kező érdekes számokat közüljük. 1901-ben volt Magyar-
országon 101 tudományos irodalmi és kulturális egye-
sület, köztök 4 országos és 3 vidéki, 25 főiskolai,- 28 
ének- és zeneegylet, 40 népkönyvtár. — Van 428 kath 
kör, 27 ifjúsági kör, 87 legényegylet, 11 munkásegylet 
8munkásnőegyesület, 6 tanonczvédő egylet, összesen 562 
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társadalmi egylet. — Jótékonysági egyesület : 19 Szt. 
Vincze-egyesület, 13 oltáregylet, 30 Kath. nőegylet, 
76 temetkezési egylet, 15 egyéb jótékony egylet, 5 
Szent Antal egylet, 12 mértékletességi egylet, 5 tem-
plomépítési egylet. — Pénz és gazdasági 'egyesületek : 
3 kath. nyomda, 18 takarék magtár. A ker. szövetke-
zeti központ kötelékébe az ország minden megyéjéből 
összesen 204 fogyasztási és hitelszövetkezet tartozik 
(legtöbb Somogy- és Zalamegyékben.) Azonkívül pedig 
136 szövetkezet áll. Összesen pedig van 340 ker. szö-
vetkezet. A könyv megírása óta ismétalakult egyesü-
letekkel együtt a végösszeg 1222. Ennyi katholikus 
egyesület van tehát Magyarországon ez idő szerint az 
országos szövetség keretében. S ez a szám napról-napra 
emelkedik. A katholikus ok — ugy látszik — nagyon 
megértették a szocziálisták jeligéjét, hogy „egyesülés-
ben rejlik az erő". 

— Megjelent a „Hany Istók" „Hány Istók" czimen 
a Dunántul számára Győrben Gelsei Biró Zoltán győri 
lapszerkesztő uj képes élczlapot indított. A napokban 
kaptuk meg a „Hany Istók" első számát, csinos kiállí-
tásban 8 oldalnyi terjedelemmel. Az u j élczlap csupa 
aktualitás ; pompás ötletekben, kitűnő élczekben, ka-
czagtató mókákban bővelkedik, s ami fő minden élczét 
minden alakját kizárólag a dunántuli eseményekről 
meríti. Az uj élczlapot TJrfy Sándor a „Hany Istók" 
szerződött rajzolójának karrikaturái töltik be s azok is 
gyakorlott művészi kézről tanúskodnak. Az uj élczlap 
teljesen a fővárosi élczlapok mintájára van megszer-
kesztve, azzal a különbséggel, hogy csupán a Dunán-
tul közönségének szól. Az uj kitűnő élczlap előfizetési 
ára olcsó, egész évre csak 8 korona. Megrendelhető a 
győregyházmegyei könyvsajtónál Győr, Káptalandomb 
18-ik szám. 

VEGYESEK. 

— Kinevezések Rómában. XIII . Leo pápa állam-
titkári ellenjegyzéssel kinevezte Gotti bibornokot a 
Propaganda praefectusává, di Bietro bibornokot a püs-
pökök és regulárisok kongregácziójának elnökévé ; 
Vannutteli Vincze bibornokot a koncilium-kongregáczió 
prefektusává ; Agliardi bibornokot a Propoganda gaz-
dasági főnökévé és Ferrata bibornokot a nemesi aka-
démia protektorává. E kinevezések közül természetesen 
kiválik Goiti bibornoké, ki mint a Propaganda pre-
fektusa Ledochowski örökébe lépett s ezután, mint az 
állásában levő embert szokták nevezgetni, a „vörös 
pápau szerepét tölti be. Amennyire tudjuk, Gotti bibor-
nok egy kikötőbeli munkásembernek a fia s életrajza 
röviden a következő : Gotti most 68 éves. Genuában 
született. 16 éves korában a mezítlábas karmeliták 
rendjébe lépett. A fiatal ember tehetségét hamarosan 
felismerték felebbvalói s rábízták előbb a bölcsészet? 
később a theologia tanszéket a theológiai intézetükben. 
A theológia mellett a mathematikdt is tanitotta a tenge-
rész kadétok genuai intézetében. 1870-ben már Rómában 
találjuk, ahova a karmeliták egyetemes főnöke hivta 

meg maga mellé theológiai tanácsadónak. 1872-ben a 
rend egyetemes gyűlése a rend egyetemes ügyészévé 
nevezte ki. 1884-ben a karmeliták egyetemes fő-
nöke lett. Az ő kormányzása alatt újból felvirágzott 
a karmeliták rendje. 18r2-ben Petrái czimzetes püspök 
lett s mint nuncius Braziliába került. Három évig ma-
radt Dél-Amerikában. 1895-ben bíboros lett. 

— Változások a jászóyári premontrei rendben. 
Ft . dr Takács Menyhért jászóvári prépost-prelátus ő 
mltga már szintén kiadta a rendtagok elhelyezésére 
vonatkozólag rendeleteit. Ezek szerint a leleszi kon-
vent házfőnöke s az orsz. levéltár elnöke dr Kussinszky 
Arnold. A kassai kir . konviktusból a jászóvári kon-
ventbe megy ujonczmesternek s theologiai tanárnak 
Luger Valér, az ő helyére pedig Kovács Lajos. Rozs-
nyóra tanároknak Hill Antal s Mikő Gábor. A nagy-
váradi társház s főgimnázium eddigi főnöke s igazga-
tója Kotanovics Sándor betegeskedése miatt nyugalomba 
vonul s helyét Novoiny Alfonz foglalja el. Királyhel-
meczi plébános dr Farkas Róbert. A jövő tanév elején 
megnyílik a fővárosban „Norbertinum" pap- s tanár-
képző-intézet, melynek elöljárói : házfőnök Fábry Emil 
lelkiatya s nevelő-mester Szintkirályi Zsigmond, tanárok 
dr I 'ajó József, Sándor Jenő dr, Altcnburger Ráfáel. Az 
intézet husz jászóvári s öt csornai theologus növendék 
s egyetemi hallgatóval kezdi meg működését. A jövő 
tanévre bevettek 12 érettségizett ifjút, kik a novicziá-
tust a jászóvári konventben töltik el, csak azután lép-
nek át a Norbertinumba. Bécsbe megy 2 theologus nö-
vendék, 1 a Pázmáneumba s 1 az Augusztineumba. 

— Római katholikus nőtanitóképző intézet meg-
nyitása Pápán. A jövő 1902—903-ik tanévvel Pápán 
az irgalmas nővérek zárdájában teljes (négy évfolyamúi 
nőtanitóképző intézet első évfolyama nyilik meg. A 
nevezett intézet benlakással (internátus) van összekötve 
s benne egyúttal 4 elemi leányosztály és államilag 
engedélyezett és elismert 4 polgári leányosztály van. 
E kedvező körülmény lehetővé teszi a növendékeknek 
kezdettől fogva egyöntetű, a magasabb igényeknek is 
megfelelő s egyúttal szakszerű kiképzését. Az intézet 
valláskülönbség nélkül felvesz növendékeket. A felvétel 
feltételeire és egyébb tudnivalókra nézve az érdeklő-
dőknek szívesen nyújt felvilágosítást az igazgatóság. 

— Lelki reczept. Érdekes orvosi rendeletet közöl 
az amerikai magyaroknak „Magyarok Va*árnapjau cz. 
lapja: Hogy testedet és lelkedet jó egészségben meg-
tartsad, végy adagot: 1. A hit gyökereiből; 2. A 
reményzöld leveleiből ; 3. A szeretet rózsáiból ; 4. A 
bűnbánat tömjénéből; 5. Az önmegtagadás mirrhájából; 
6. Végre a kereszt fájából. Mindezt vegyítsd még az 
Isten szent akaratján való megnyugvás balzsamával 
és tedd az áhítat edényébe s öntsd le a szent vidám-
ság borával és a szent mértékletesség vizével, azután 
állítsd ezt az edényt közel az Ur Jézusnak szeretettől 
lángoló Szivéhez, hogy az egész fölforrjon ; erre aztán 
tedd az elmélkedés hűvös helyére és fedd be a szent 
hallgatás fedelével. Ebből a drága orvosságból végy 
be minden reggel és este egy findzsával és én kezes-
kedem róla, hogy testi-lelki épségedet visszanyered és 
teljes épségben megőrzöd, a mit szivemből kívánok és 
az Ur Jézus szentséges Szivétől kérek. 

K c ^ A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. ^ ù B 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.l 
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SZ. II. Félév. 1902. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az egyház kegyelete a holtak iránt. — Az egyház tagjainak természetfölötti élete. — Egyházi 
Tudósítás: G y ő r : Zarándokok Lourdesban. — T i h a n y : Aranymise. — M a g y a r -K i m 1 e : A kántor-póttanfolyam. — Kath. 
Nevelés- és Tanitásügy. Iskolai Értesítők. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A katholikus legényegyesületek országos szövet-

ségének nagygyűlése. — Vegyesek. 

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

FelMTTás előfizetésre. 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta: Markovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

III . 

2. A földi életet a k inyi la tkozta tás ván-
dorlásnak, a küzdés idejének m o n d j a ; ezzel 
el lentétben a halált az Úrhoz megtérésnek nevezi, 
az alvás, pihenés, nyugalom idejének, a melylyel 
a ju ta lom, a dicsőség érkezik el. Az egyház-
nak e hitében, mely szintén Is ten szavának 
tekintélyére támaszkodik , nyilvánul azon meg-
ható kegyelete a meghol tak iránt , melye t 
i rántok érez, táplál . Mi, élők, még csak ú t b a n 
vagyunk valódi hazánk felé ; küzdünk a kitű-
zöt t pályadijért , hogy e lnyer jük ; harczolunk a 
rossz ellen, hogy eljussunk ahhoz, kinek alkotó 
kezéből kikerül tünk. A jámboru l meghol tak 
ez u t a t bevégezték, ők már valódi hazá jokban 
vannak ; halá luk t ehá t megpihenés, szunnyadás, 
nyugalom ; ők már visszatér tek Istenhez, kitől 
a földre he lyez te t tek ; ők már ot t vannak a 
pályadijnál , melyér t az élet ú t j á t fu to t t ák . S 
igy mi, vándorok, hivő kegyelet te l t ek in tünk 

a meghol takra , kik m á r boldog hazá juk édes 
földjén örvendenek. A Prédikátor könyvében olvas-
suk : „És a por visszatér jen földébe, a honnan 
lett , és a lélek v isszamenjen az Is tenhez, ki 
őt a d t a " ; 1 az ember lelke isteni eredetű, I s ten 
lehelé az t a földből a lkoto t t tes tbe ; a halál 
t e h á t valódi visszatérése a léleknek Is tenhez, 
az ő alkotójához, b í rá jához. Mikor az Ur Mózes 
u tód jáu l J ó z u é t rendeli , e szavaka t intézi 
Mózeshez : „Es m o n d á az Ur Mózesnek : í m e 
közel v a n n a k halálod nap ja i ; szólitsd elő 
Józué t , és ál l ja tok a bizonyság ha j lékába , 
hogy parancso l jak neki. E lmenének t e h á t 
Mózes és Józue , és megá l l ának a bizonyság 
ha j lékában , és megje lene az Ur o t t a felhő-
oszlopban, mely a haj lék a j t a j á b a n állott . Es 
m o n d á az Ur Mózesnek : í m e te elaluszol 
a tyá idda l , 2 stb." ; e szavakban az Ur a halál t 
a lvásnak nevezi. A szeretet tanítványa a Ti tkos 
Je lenések Könyvében a j ámboru l megho l t ak 
á l lapo tá t békességnek mondja , kik munkálko-
dásuk u t á n boldog nyuga lomban vannak : „ I t t 
a szentek béketűrése , kik meg ta r t j ák az Is ten 
parancsa i t és J é z u s hi tét . Es szózatot hallék 
mennyből , mely ezt mondá nekem : „ í r j a d : 
Boldogok a ha lo t tak , kik az Urban halnak 

1 Préd. 12, 7. 
2 Deut. 31, 14—16. 
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meg. Már mostantól , úgymond a Lélek, nyu-
god janak meg munkáiktól , mer t cselekedeteik 
követik őket ." 3 A nemzetek apostola, szent Pál 
az efezusi püspöknek, szent T imótnak írván, 
megemlékezik közeledő haláláról is. E le té t 
küzdelemnek mondja , pá lyának nevezi ; a halál-
ban reá a boldog nyugalom, pihenés vár az 
igazság koronájával . Ez leszen osztályrészük 
mindazoknak is, kik j ámboru l é lnek: „ M e r t é n 
már fe lá ldoztatom, és kimúlásom ideje közel 
vagyon. J ó harczot harczol tam, a fu tás t elvé-
geztem, a hi tet m e g t a r t o t t a m ; végezet re elté-
t e t e t t nekem az igazság koroná ja , melyet 
megad nekem ama napon az Ur az igaz biró^ 
nemcsak nekem pedig, hanem azoknak is, kik 
szeretik az ő el jövetelét ."A Ugyancsak szent 
Pál a kor inthusiakhoz irt első levelében az 
é le te t a versenypályához hasonlí t ja , melynek 
végén örök j u t a lom van-: „Nem tudjátoK-e, 
hogy azok, kik pá lyá t fu tnak , mindnyá jan fut-
nak ugyan, de egy nyeri el a j u t a lma t? Ugy 
fussatok, hogy elvegyétek azt. Mindaz pedig, 
ki a küzdésben tusakodik, mindentő l megtar-
t ó z t a t j a m a g á t ; és azok ugyan, hogy he rva tag 
koszorút nyer jenek, mi pedig hervada t lan t . É n 
t ehá t ugy futok, nem min t b izonyta lanra ; ugy 
vivők, nem min tha a levegőt ve rném." 5 A 
korinthusi versenyfutásoknál a pá lya té ren 
négyenkén t fu to t t ak annak egyik végétől a j 
másikig és a ki odaért , annak a, k i tűzöt t czélt 
meg kel let t ragadni . A győzők ismét egymás 
közöt t fu to t t ak és csak a ki mindnyá j ok előtt 
czéllioz ért, az volt a győztes, az kap t a a 
pályadi ja t . Ily fu tás az é le t ; czélt, pihenést, 
megnyugvás t a halál ál tal nyerünk. A görög 
viadorok meg hosszú ideig t a r tó megta r tóz ta -
tással készül tek a versenyküzdelemre ; jutal-
muk hervadó koszorú volt. Ily harcz, küzde-
lem a földi é le t ; s a halál lal a megpihent 
küzdő hervadha ta t l an koszorút kap. A földi 
lé te t harcznak nevezi ismét szent Pál, a mely 
harcz u t á n az örök élet pihenése következ ik : 
„Harczold a hi tnek jó h a r c z á t ; — inti tanít-
ványát , T imótot — törekedjé l az örök életért, 
melyre hivattál , melyről jó vallást te t té l sok 
t a n ú előtt ."6 Sőt a halál dicsőség. Igy nyilat-
kozik szent Pál: „Mert nekem életem a Krisz-

3 Jel. 14, 12. 13. 
4 2. Tim. 4, 6 - 8 . 
5 1. Kor. 9, 24—26. 
6 1. Tim. 6, 12. 

tus, és megha lnom nyereség. Azonban ha 
tes tben élve, m u n k á m gyümölcsöző, nem 
tudom, mit válaszszak. Szoronga t ta tom ugyanis 
e ke t tő közö t t : Kivánok elválni, és Krisztus-
sal lenni, mer t ez sokkal jobb" ; 7 min tha mon-
daná : Jézusban , J ézus által, J ézusé r t é l ek : 8 

ha t ehá t meghalok, m é g tökéle tesebben egye-
sülök vele, s ez üdvösségem, dicsőségem leend. 
Vagy más helyen imigy hangsúlyozza ugyan-
ezen igazságot : „Mert tudjuk , hogyha a 
mi földi házunk, melyben lakunk, leom-
lik, van épüle tünk az Istentől , nem kéz-
zel áll í tott , h a n e m örökké való házunk meny-
nyekben. Mely u t á n ebben fohászkodunk is, 
óha j tván a mi mennyei l akóházunkba átöl-
tözni ." 9 Az omlandó, múlékony földi házunk 
a test , a ha lá lban e lpusztul ; de dicsőséges 
lakóházunk leszen, Is tentől alkotot t , mely u tán 
mindenkinek óhaj toznia kell. A halál dicsősé-
ges vol tá t a jámborokra , kiknek éltök küzde-
lemben, szorongatásban te l t el, soha szebben 
nem jel lemezhet ték, mint teszi ezt az inspirált 
iró a Bölcseség könyvében. 10 „Akkor az igazak 
nagy á l lha ta tossággal fognak állani azok elle-
nébe, kik őket nyomorgat ták , és kik elvették 
munká ika t . E z t lá tván, megháborodnak iszonyú 
félelemmel és csodálkoznak a véletlen szaba-
dulás hir telenségén, mondván magukban ^bán-
kódva és a lélek szorongatása mia t t fohász-
kodva : Ezek azok, kiket valaha nevetségesnek 
t a r to t tunk , és szidalommal i l lettünk. Mi, 
balgatagok, az ő él töket bolondságnak állítók 
és végüket t isztelet nélkülinek. íme, mint 
számlá l ta tnak az Is ten fiai közé, és a szentek 
közt az ő sorsuk. Tehá t e l tévedtünk az igaz-
ság út járól , és az igazság világossága nem 
fényle t t nekünk, és az értelem napja nem 
t á m a d o t t fel nekünk. E l fá rad tunk a gonoszság 
és veszedelem ut ján, és nehéz u takon j á r t u n k ; 
az Ur ú t j á t pedig nem tudtuk . Mit használ t 
nekünk a kevélység? vagy a gazdagsággal való 
kérkedés mit hozot t n e k ü n k ? Elmul tak mind-
azok, mint az árnyék, és mint a sietve futó 
követ ." A jámborok tehát , kiknek osztál}Tré-
szök a küzdelem, a megvetés, a bán ta lmazás 
volt, a halál u tán nyugalmat , boldogságot, 
dicsőséget élveznek. A halállal ennélfogva a 

7 Filip. 1, 2 1 - 2 3 . 
& Gal. 2, 20. 
9 2. Kor. 5, 1, 2. 
10 Bölcs. 5, 1—9. 
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dicsőség ha jna la virrad rájok. Oly nagy leszen 
dicsőségök, hogy a gonoszok, kik őket szoron-
ga t ták , kik él töket nevetségesnek t a r to t t ák , 
bánkódva s megre t t enve csodálkoznak ezen. 
Sa já t é letöket t a r t j á k e lhibázot tnak, m e r t letér-
tek Is ten parancsa inak ú t ja i ró l ; most lá t ják , 
kérkedésök, kevélységök hiu volt és haszon-
talan. Mert a j á m b o r életűek a halál u t á n 
Is ten fiai közé számi t ta tnak , a szentség dicső-
ségében ragyognak. 

Nagy szent Vazul szent Bar l aam vér tanúró l j 
t a r t o t t beszédében ugyanezen igazságról igy i 
szól: „Az igazaknak halá la szunnyadás ; sőt 
helyesebben költözködés boldogabb életbe. 
Ezér t örvendenek a vér tanuk , midőn k inozzák 
őket. Mer t a boldogabb élet u tán i vágy kiol t ja 
bennök a gyötrődés fá jda lmát . Nem tekint ik 
ők a veszedelmeket , csak a dicsőség koroná-
iára néznek." 11 Aranyszájú szent János szent 
Pe lagia szűznek vér tanuságáró l irván, igy nyi-
latkozik : „Es míg élt, az t remél ték (kinzói), 
hogy felet te győzedelmeskedni f o g n a k : a zu t án 
pedig, hogy a ha jadon meghal t , még inkább 
kétségbe estek, mer t megismerték, hogy a vér-
tanú halá la a vé r tanú győzedelme." 12 Ugyan-
csak az antiochiai hívőkhöz t a r t o t t dicsőítő 
beszédében az emlí te t t a ranyszá jú egyháza tya 
szent Ju l i án vér tanúró l ezeket m o n d j a : „Be-
fogadta őt tenger , (hitéért a t engerbe vetet-
ték) nem azért , hogy megölje, hanem hogy 
megkoronázza , és a koronázás u t á n e szent 
vé r tanúnak sátrát , testét , nekünk visszaadja." 13 

Szent Irén, szirmiai püspök, vé r t anusága előt t 
igy imádkozik: „Uram Jézus Krisztus, ki a 
világ üdvéér t szenvedni mél tóz ta t tá l , nyí l janak 
meg a menny kapui, s fogadják el az angya-
lok szolgádnak, I rénnek lelkét, ki nevedér t és 
a te népedér t ezeket szenvedem." 14 Szent Felix 
t iburi püspök örömmel megy a halál elé : „Ég-
nek és földnek Ura, Is tene, J ézus Krisztus, 
örömmel ha j tom meg n y a k a m a t neked áldo-
zatul, ki örökké megmaradsz ." 15 A mézzel 
folyó egyháztudor , Szent Bemard, az utolsó 
nyugat i egyházatya, bará t jához , a haldokló 
Sugerhez, ezeket i r j a : „Ne félj, ne remegj , 

11 Ruinart : Acta Martyrum ; in martyrium S. Bar-
laami, I. 

32 U. a.; in mart. S. Pelagiae V. III. 
13 U. a. ; in mart. S. Juliani, III. 
14 U. a. ; in mart. S. Irenaei, epi. Sirm. V. 
33 U. a. ; in mart. S. Felicis. 

is tenes férfiú, hanem b á t r a n vesd le magadró l 
az t az ember t , a mely a földről való, mely 
téged ehhez a földhöz vonz, és a mely a vég-
enyészetbe akar r án t an i magával . Ez a por-
hüvely az, mely annyi gondot , gyöt re lmet okoz 
nekünk . Mit neked ez a h i tvány porhüvely, a 
ki már -már az égbe szállsz, hogy a dicsőség-
nek köntösé t öltsed magadra . " 16 Ugyancsak 
szent Bernárd megha tó ha lo t t i beszédben sirat-
ván e lhunyt tes tvérét , Girardot , imigyen szól: 
„Az örömök és áldások mily nagy tel je póto l ja 
nálad, kedves tes tvérem, azt, hogy mi hiány-
zunk neked. Az én kicsiségem helyet t Krisz-
tus ál landó je lenlé tében gyönyörködöl , és ami 
t á r sa ságunka t könnyen felej te t i veled az angya-
lok tá rsasága . Igy h á t t e nem panaszkodha to l , 
hogy elvesztet té l m i n k e t ; az isteni fölség ön-
m a g á t és övéit ad t a kárpót lásu l neked . . . . 
belemerül té l m á r a végte len fényözönbe és az 
örök boldogságnak végte len tengerébe ." 17 

Mikor ezekben igazolva l á t juk az egyház-
nak a ho l tak i ránt i kegyele té t , kik a mulandó-
ság helyéről, a földről, hol „nincs m a r a d a n d ó 
városunk," 18 a nyuga lom „örök ha j léka iba" 19 

ju to t tak , még azon szavaka t idézzük, melyek-
kel szent Berná rd haláláról t an í tványa s tit-
ká r j a G auf rid elmélkedik : „Boldog halál , mely 
a munkábó l a nyuga lomba vezete t t , a vára-
kozásból a ju ta lomra , a küzdelemből a babérra , 
az enyészetből az életbe, a hitből a világos-
ságba, a zarándoklásból a hazába , a világból 
az A t y á h o z . " 20 (Folytatjuk.) 

Az egyház tagjainak természetfölötti élete. 
— Irta : Denifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla. *) — 

,.Miképen a szőlővessző nem hoz-
hat gyümölcsöt önmagától, ha nem 
marad a szőllőtőn, azonképen ti sem, 
ha énbennem nem maradtok ; mert 
én vagyok a szőllőtő, ti a szőllővesz-
szők." Ján. 15, 4. 5. 

A katholikus egyház nem e világból való, de 
mégis e világon van. Isten legtökéletesebb műve ö az 
emberiség számára. Ez hiszen az egyház czélja s ezért 
alapíttatott, hogy az emberiséget természetfölötti ren-
deltetésére vezesse. 

1(i Set. Bernárd 266. levél. Piszter : Szt. Bernát, 
II. 527. 

17 Bernardi : Serm. in Cant. Cant. XXVI. 5. 
Zsid. 13, 14. 

19 Luk. 16, 9. 
Piszter: Szt. Bernát, II. 539. 

* Lásd. 1901. decz. 28., 52. sz. IL félév. 
14*' 
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De vájjon teljesiti az egyház e czélját? Megfelel 
ebben alapitója szándékának? Bármily nagyszerű és 
fönséges egyébként feladata, — ha nem képes minden 
egyes embernek, amig ez tőle függ, örök rendeltetésé-
nek elérését lehetségessé tenni, minden egyéb szépsége 
daczára is hiányzik az, ami a legfőbb : t. i. nem telje-
siti czélját a világban ! 

S ha a már eddigi vizsgálódásaink után nem jut-
hatunk ezen következtetéshez, az egyház isteni eredete, 
természetfölötti alkotmánya, szerzése és vezetése több 
mint elegendő okok annak elfogadására, hogy termé-
szetfölötti czélját teljesiteni is képes, azonban még 
mindig homályos előttünk, hogy miképen eszközli azt 
egyesekben, s egyáltalán nem tudjuk még, minő befo-
lyást gyakorol az egyes emberekre és társadalomra, 
hogy őket a természetfölötti rendbe felemelje. Annyi 
bizonyos, hogy az egyháznak, éppen mivel az emberi-
ség megváltására és üdvözülésére alapitott nagy intéz-
mény, mint föntebb lát tuk, 1 egy biztos természetfölötti 
eszköz birtokában kell lennie, hogy az embereknek és 
társadalomnak szándékolt átalakítását véghezvihesse. 
Mert ha ez a világ csupán előkészítés Isten örök üdvö-
zitő látására, melynek élvezetében áll végczélunk, 
akkor kell, hogy az egyház képes legyen az emberek-
ben s a társadalomban oly állapotot előidézni, mely a 
helyes viszonyban van az ember természetfölötti töké-
letességéhez a mennyben. Az egyháznak következés-
képen társadalmi hatalomnak kell lennie. Igenis, ezt már 
tanítói hivataléinak teljesitése is megköveteli. Krisztus 
meghatalmazásánál fogva követeket küld a föld hatá-
ráig s meghagyja nekik ; hogy hirdessék az evangéliu-
mot, hogy mindenkit mint Krisztus tanítványát az egy-
ház kebelébe felvegyenek. Ám a tanitás még nem 
teljes hatalom, ez még nem magyarázza meg az egyház 
isteni hivatását s a hivatottak isteni életét. 

Ha tehát eddig azt vizsgáltuk, miképpen van 
jelen Jézus Krisztus az egyházban, és hogyan tulajdon-
képeni élet alapja ő annak minden tekintetben, ugy 
mostan azt nézzük, amennyire helyünk engedi, minő 
viszonyban van az egyház tagjaihoz. 

1. Ha megfigyeljük a hatalmakat és erőket, melyek 
a világ nagy átalakulásainál a legfőbb szerepet ját-
szották, különösen öt tűnik fel előttünk : a kard, arany, 
törvény, tudomány és a szó hatalma, mindmegannyi 
képviselője a ,,közvéleménynek." 2 — E hatalmak sze-
repeltek folyton kisebb-nagyobb mértékben minden 
müveit népnél és szerepelnek még mindig, sőt részben 
fokozottabb mértékben, mint azelőtt. 

Alkalmazhatja a katholikus egyház ezen hatalma-
kat, hogy azt az átalakitást előidézze, mely szükséges 
előföltétel a természetfölötti rendeltetés elnyerésére ? 
Ha az első két hatalomtól eltekintünk, melyeket már 
harmadik beszédünkben is kizártunk, — micsoda váj-
jon a törvény hatalmának előföltétele ? Nemde tökéle-
tes emberek, kik a törvényeket hozták. Csupán ők 
hozhatnak létre tökéletes törvénj^eket és alkotmányo-

1 60. o. 
2 V. ö. T. Felix confer, le Christ, comme repar. du monde. 

kat, melyek áldásai lehetnek államoknak és országok-
nak. Es viszont a tökéletes törvényekhez csak tökéle-
tes férfiak tart ják magukat. Gonosz ember a legjele-
sebb törvényt is csalásra használja, és elfajult társa-
dalomban a legtökéletesebb törvények is keveset vagy 
épen semmit sem használnak ; mert a törvény nem ad 
erőt azt egyúttal teljesíteni. Jó törvények tehát minden 
esetben tökéletes embereket tételezhetnek föl. 

De mi teszi tökéletessé az embereket? Talán a 
tudomány? Semmi sem lenne nevetségesebb, mint ez a 
föltevés. A tizenkilenczedik század előhaladása minden 
esetre nagy ; aki ezt tagadni akarná, arczul csapná az 
igazságot; senki sem támadja meg azokat, mindenki 
ajakáról hangzanak. De mindemellett is erkölcsileg 
tökéletesebb, jobb és szerencsésebb lett az emberiség? 
Ha a görögökről azt lehet mondani, hogy a művészet 
és tudomány fénykorában és a szabadság virágzásában 
szerencsétlenebbek valának, mint a legtöbben hitték, 
mit mondjunk akkor ami századunktól, mely említett 
javakat még oly mértében sem bírj a ? Valóban, kedves 
hallgatóim, más az igazságot megismerni és az igazság 
szerint élni. Aki az eredeti bűnnek katholikus tanáról 
szóló igazság ujabb bizonyítékát akarja, — itt van. 
„Máskép élsz, mintahogy beszélsz," 3 ez az igazi beszéd, 
melyet a magára hagyott ember mindig újból emlé-
kébe idézhet. Mert kutat ja ugyan az igazságot, talán 
meg is ;találju hosszú keresés után, s ime élne is sze-
rinte, csakhogy magától nem képes rá, nincs ereje 
hozzá! S ha már utolsó beszédünk elején utaltunk azon 
lehetetlenségre, hogy a magára hagyott ember a teljes 
és tiszta igazságot, mint azt szive kivánja, nem képes 
megismerni — vájjon szükséges-e most hasonló módon 
bizonyítani, hogy magától és magára hagyottan lehe-
tetlen az igazság szerint élni miután mindenki vmás 
törvényt lát tagjaiban, ellenkezőt elméje törvényével és rabbá 
teszi őt a bűn törvénye alá4 A legszebb igazságok és 
tanok mindenesetre kijelölhetik számunkra az utat. de 
nem adhatnak erőt, hogy azon haladjunk is. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr. Zarándokok Lourdesban. — 
Rendkívül érdekes levélbeli tudósítást kapott a 

nD. H." Loürdesból, ahova egy sereg magyar ember 
zarándokolt el nemrégiben, meglátogatni a legnagyobb 
kegyhelyet. 

A csodatevő bold. Szűz-Mária barlangjában egy 
ifjú magyar pap, a győri egyházmegye ujmisés papja: 
Hajdin Henrik mutatta be első szentmise áldozatát az 
Úrnak. 

A ritkaságos magasztos eseményről a következő 
tudósítás számol be. 

Lourdes, 1902. julius 28-án. 
Tekintetes szerkesztőség ! 

Magyar zarándoklatunk Isten segítségével szeren-
csésen megérkezett a bold. Szűz legnagyobb kegyelem-

3 Seneca, de vita beata c. 17. 
4 Rom. 7, 23. 
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helyére. Ma reggel történt meg az a maga nemében 
kétségen kivül páratlanul álló esemény, hogy egy if jú 
magyar pap, kedves győri egyházmegyénk ujmisés 
áldozópapja : Hajdin Henrik ur, a csodatevő szt. Szűz 
barlangjában mutatta be Urának első szeplőtelen áldo-
zatát. Manuductora ft. Dobsa Mihály, morva-szentjánosi 
esperes volt. 

Megható jelenet volt, midőn az ujmisés a messze 
földre zarándokolt édesanyját és a legkülönbözőbb 
nemzetekből összesereglett zarándokokat megáldotta. 

Szentmise után nt. Kari József csanádegyházme-
gyei áldozópap magyarul, és főtiszt. Dobsa Mihály espe-
res tótul szólott a hivekhez a szentséges Szűz végtelen 
szeretetéről. Magyar zarándoklatunk táviratilag üdvö-
zölte a herczegprimást és megyés püspökünket. 

Kiváló tisztelettel 
Konetsny Ferencz, 

győregyházmegyei áldozópap. 

Tihany. Aranymise. — 
Csütörtökön, augusztus 7-én mutatta be az ősrégi 

tihanyi apátság templomában aranymiséjét Sashegyi 
Damascén szent-Benedek rendi perjel szerető rendtársi 
és rokoni körben. Reggel 9 órakor volt a nagymise, 
amelynél a manuduktori tisztet Halbik Ciprián tihanyi 
apát, a cerimonárius tisztet pedig Francsics Norbert 
főigazgató és az aranymisés egykori tanitványa viselte, 
a herczegprimás képviseletében Kohl Medárd dr püspök 
jelent meg a magasztos szertartáson. A mise után az 
apáti lakosztályban gyülekeztek a rendtársak ; a tiha-
nyi konvent tagjai és az egyes rendházak képviselői 
és az egész rend nevében Halbik apát üdvözölte az 
ősz, de Isten dicsőségére még mindig ilju erővel mű-
ködő szeretett perjelt. Délben 50 teritékü ebéd volt, a 
kolostorban, melynek végével Halbik Ciprián apát a 
Szent-Benedek-rend nevében, Wurglich Ágoston felső-
őrsi prépost-plébános a világi papság nevében, Schmit-
hauer Lajos komáromi gyógyszerész pedig a rokonság 
nevében köszöntötte fel az ünnepeltet. Több más tószt 
után az aranymisés perjel emelkedett fel s köszönte 
meg a meleg szeretetet, amelylyel a rendtagok és roko-
nok részéről találkozott és egy szem sem maradt köny 
nélkül, midőn beszéde végén a tisztalelkü ősz papnak 
áldása hangzott el ajkairól, azon imával kapcsolatban, 
hogy áldja meg az Isten azt a rendet, a melynek ő 
félszázadon át hűen szolgált, áldja meg a magyar hazát, 
hogy még századokon át vezethesse e rend Isten ut-
jain e haza gyermekeit. — Á vendégek csak a késő 
délutáni órákban váltak el a szeretett perjeltől. 

Magyar-Kim le. A kántor-póttanfolyam. — 
Az Országos Magyar Cecilia-Egyesületnek követ-

kezményeiben messze kiható és legújabb diadala a 
Magyar-Kimlén e hó 4—9-ig tartott kántor-póttan-
folyam, melynek rendezője és bőkezű mecénása az 
egyházi zenén rajongó szeretettel csüngő lángbuzgalmu 
és messze földön hires magyar-kimlei plébános Gladich 
Pál, fáradhatatlan előadója pedig Meissner Imre tanár, 
egyleti karnagy, az 0 . M. Cecilia-Egyesületnek érdem-
dús titkára volt. A tanfolyamon nemcsak győrme-

gyeiek vettek részt, hanem Komárom, Moson, Sopron, 
Vas, Hontmegye érdeklődő plébánosait, lelkészeit és 
kántortanitóit láttuk ott. Hat megyéből harminczan 
jöttek össze az igazi Musica Sacra tanulmányozására. 
Az érdeklődés oly nagy volt, hogy a győri kis-szemi-
nárium rektora Molnár Ignácz dr, a képezde igazgatója 
Holler József, továbbá a m.-óvári kerület királyi tan-
felügyelője Lang István is látogatásukkal tisztelték 
meg a tanfolyamot. Sőt a győri egyházmegye püspöke, 
gróf Széchényi Miklós a póttanfolyam üdvözlő távira-
tára a következő táviratot küldte Bécsből : rKántor-
póttanfolyam üdvözletét hálás köszönettel vettem, 
törekvésünkre Isten áldását kivánom." Bogosich Mihály 
cz. püspök, az 0 . M. C. E. elnöke pedig — kit a tan-
folyam szintén üdvözölt, mint a cecilianizmusnak tör-
hetetlen harczosát —1 a következő távirattal válaszolt : 
„Az egyházi zene tanulmányozására egybegyűlt kántor 
urakat és azok fáradhatatlan oktatóit szivből üdvözlöm. 
Isten dicsősége legyen a jelszó." 

Az egyházzenei póttanfolyam programmja és napi-
rendje a következő vol t : Mindennap reggel 8 órakor 
énekes nagymise volt, melyen a tanfolyam hallgatóival 
kibővitett m.-kimlei énekkar énekelt. Ezen miséken 
szigorúan betartattak az egyház előirásai, amennyiben 
a sz. mise változó részei choraliter adattak elő. Ezál-
tal a tanfolyam hallgatóinak praktikus módon is alkal-
muk nyilott látni és hallani, hogy egy nagy misén mit 
és hogyan kell énekelni. A sz. mise után a község 
iskolájában előadás volt, mely csekély félbeszakitással 
egész fél 1 óráig tartott s mely után közös ebéd volt. 
Délután 3—6 óráig folytatódtak az előadások ; utána 
énekpróba volt a másnapi istentiszteletre s 8 órakor 
este közös vacsora. 

Az előadásokon Gladich Pál az egyházi zene czél-
já t fejtegette, ismertette az egyház előirásait az egy-
házi zenére vonatkozólag, kitért a hangszerelésre és az 
énekoktatásra. Előadásai a legnagyobb mértékben lekö-
tötték a hallgatóság figyelmét és érdekes volt látni, 
hogy a kántorok mily szorgalmasan jegyezték előadá-
sát. Meissner Imre pedig alapos tudással, bámulatra 
méltó előadási készséggel a gregorián choralisról, régi 
egyházi hangnemekről, az összhangzattanból, az orgona-
játékról oly gyönyörű és nagyszabású előadásokat tar-
tott, amelyeket még érdekesebbnél-érdekesebb zene-
történeti adatokkal fűszerezett, hogy a tanfolyam hall-
gatói egészen átszellemültek és föllelkesedtek kitűnő 
előadásán. Ismertette Kersch Sursum corda-ját s ennek 
alapján főleg a helyes orgonajátékra adott útmutatá-
sokat, mit gyakorlatilag a kéznél levő harmoniumon be 
is mutatott. 

Mélyen megható és megínditó volt a búcsúzás. 
A tanfolyam bevégzése után a hallgatók testületileg 
megjelentek Gladich Pál plébánosnál, kiknek nevében 
Hidvéghy Árpád bélabányai plébános búcsúzott el meg-
ható beszédben, megköszönve a vendégszeretetet és a 
fáradhatatlan ügybuzgalmat. Schwartz József nagyfalvi 
plébános pedig a hallgatóság nevében Meissner Imrétől 
búcsúzott el. Mindketten a könyekig meghatva mon-
dottak ezért a nemvárt ováczióért köszönetet. 
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Hog}7 Gladioli Pálnak mily érdemei vannak az 
egyházi zeneformálása körül, mi sem bizonyítja legjob-
ban, mint ama körülmény, hogy a kismartonvidéki 
római katholikus néptanitó-egyesület ez irányú érde-
meinek elismeréseként egyhangúlag tiszteletbeli tagjává 
választotta. A tanfolyam második napján Horváth Vik-
tor szentszéki ülnök vezetése meliett egy küldöttség 
jelent meg M.-Kimlén, melynek tagjai : Haclcl József 
alelnök és Horváth Máté kertesi plébános voltak és 
diszesen kiállított oklevelet nyújtottak át Gladich Pál-
nak. a következő tartalommal: „A kismartonvidéki 
római katholikus néptanitó-egyesület 1902. évi julius j 
hó 1-én Kismartonban megtartott rendes közgyölésén i 
főtisztelendő Gladich Pál urat, magyar-kimlei plebá- 1 

nost a Cecilian Gregorian egyházi zene felvirágozta- j 
tása körül kifejtett buzgó féradozásaiért és ez ügyben 
egyesületünk tagjai iránt tanusitott áldozatkészségeért 
egyhangúlag tiszteletbeli tagjává megválasztá, mely : 

ünnepélyes cselekményről jelen okirat kiállíttatott." 
Meg kell még említenünk azt is, hogy a tanfo-

lyam költségeit Gladich Pál fedezte. Valamennyinek 
szállást és teljes ellátást adott egész ingyen. Oly áldo-
zat ez egy egyszerű falusi plébánostól, amely előtt a 
legmélyebb tisztelettel kell meghajolnunk ; oly áldozat 
ez, mit földi javakkal visszafizetni nem lehet ! Isten 
fizesse meg! Isten áldja meg! 

Végül közöljük a tanfolyam hallgatóinak névsorát. 
Hoffer Károly plébános (Nagy-Igmánd, Komárom 

megye.) Geller József káplán (Orosvár, Mosonmegye,) 
Hidvéghy Árpád plébános (Bélabánya. Hontmegye,) 
Rozenits Dömötör káplán (Pándorf, Mosonmegye), 
Schvartz József plébános (Nagyfalva, Vasmegye), 
Schvartz József főtanitó (Vörösvár, Vasmegye), Gazsó 
Mihály kántortanitó (Bélabánya, Hontmegye), Borenih 
Márton főtanitó (Kertes, Sopronmegye), Horváth, An-
selm főtanitó (H.-Kimle, Mosonmegye), Reuter Ágos-
t o n kántortanitó (Alsó-Péterfa, Sopronmegye), Lantos 
Károly képezdész (Tolna, Komárommegye), Weisz Szil-
veszter főtanitó (Tarján, Komárommegye), Wukovich 
János főtanitó (Pándorf, Mosonmegye), Krieg Nándor 
osztálytanitó (Moson-Szolnok), Fleck Károly kántor-
tanitó (Seréc, Sopronmegye), Ermesz Ferencz kántor-
tanitó (Sopron-Nyék, Sopronmegye), Hiltz József kántor-
tanitó (Némét-Keresztur, Sopronmegye), Dorner Imre 
kántortanitó (Haracsony, Sopronmegye), Srenker Géza 
kántortanitó (Nagy-Igmánd, Komárommegye), Pataki 
Ferencz osztálytanitó (Nagy-Igmánd, Komárommegye), 
Orbán József kántortanitó (Dad, Komárommegye), 
Staab Lénárd képezdei r. tanár (Győr), Káth József 
osztálytanitó (Sopron-Nyék), Balog Lajos (Mosonmegye) 
Gruber Károly főtanitó (Lebeny, Mosonmegye), Szieber 
Ferencz kántortanító (M.-Kimle), Kollerits Ferencz 
(Sz.-Miklós). Skerlán Gyula (Sopron). Alk. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

7. Az ungvári gör. szert. kath. elemi és polgári 
leánynevelő- és tanintézetnek Értesítője az 1901/2. 
tanévről. Közli: az igazgatóság. Ungváron, 1902. 8-r.531. 

Tartalma : Hódolat XIII . Leo pápának. Az intézet 
fővédnöke, pártfogója és legnagyobb jótevője : Firczák 
Gyula megyés püspök. I. Főbb mozzanatok az 1901/2. 

tanév történetéből. II. Az intézet évi állapota. A tanitó, 
illetve tanártestület állt 18 tagból. III. A bevégzett 
tananyag. IV. Erdemsorozat. • V. Statisztikai adatok. 
Volt növendék összesen 214. vallás szerint gör. kath. 
109, róm. kath. 47, h. h. 10, ág. h. 7, izr. 36. VI. 
Záróünnep. VII. Jutalmak. Alapitványok . . . X. Inté-
zeti házi rend és szabályok. 

A szegedi apácza-tanintézetnek Értesítője az 
1901/2-iki iskolai évről. Közzéteszi Jászai Géza cz. 
apát, szeged-kerületi esperes, szeged-rókusi plébános, 
az Intézet Igazgatója. Szeged. 

Tartalma : 
XIII . Leo pápa irta Jászai Géza. 
1. Az intézet tanitónöi. 
2. Az intézet szervezete. 
3. Az intézet története az 1901—1902. tan. évben. 
a) A tanév kezdete. 
b) Látogatások az intézetben. 
c) Ünnepélyek:. 
d) Segélyek és segélyezések. 
e) Egészségi állapot. 
f) Vallás-erkölcsi nevelés. 
g) Az iskolaszék. 
k. Évzáró vizsgálatok. 
4. Tudnivalók a jövő tanévre. 
5. Tananyag kimutatás a polgári iskolában osztá-

lyonként. 
6. Népiskola. 
7. A növendékek érdemsorozata. 
8. Táblázatos kimutatása a tanulóknak. 
A nagy szorgalommal összeállított kimutatás a 

legapróbb részletekre kiterjeszkedik. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A katholikus legényegyesiiletek országos szö-

vetségének nagygyűlése. Magyarország közel 80 
legényegyesülete nagygyűlésre készül s összegyűlnek 
az elnökök augusztus 26-án az ország szivében, Buda-
pesten, hogy hivatásukban megerősödve védjék a reá-
juk bizott ipari ifjúságot, a haza egyik létföntartó ele-
mét jövendő reménységét. 

Nagynak és impozánsnak Ígérkezik a legényegye-
sületi nagygyűlés, nemcsak azért, mert élén a szent-
életü és tudós székesfej érvári püspök, Városy Gyula 
dr áll, de azért is, mert felölelni ós tisztázni szándé-
kozik mindama eszméket és irányitó elveket, melyek 
magukban hordják a legényegyesületek sikeres vezeté-
sének zálogát. 

A nagygyűlés kettős irányban szándékozik a 
legényegyesületi ügy emelésén munkálni. Egyrészt az 
elnökök kölcsönös összetartásának erősítését tűzi ki 
czéljául, másrészt tanitó és irányitó előadásával a szo-
cziálizmus kurzus jellegét fogja magán viselni. 

Igy az első czél elérésére előadásai s az ezek 
alapján megalkotott határozatok az egyesületek beléle-
tének egyöntetű vezetését fogják megszilárdítani. A 
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szövetség elnökségének czélja, hogy minden egyesület-
ben szervezve legyen a vallásoktatás és pedig kiválóan 
apologetikus alapon. A nagygyűlés felveszi azonkivül 
keretébe az oktatásügy kérdését is s szándékozik egy 
általános tanmenetet kidolgozni, mely kiválóan az iparos-
legények érdemeit fogja szem előtt tartani. 

Czélja továbbá e szövetségi nagygyűlésnek egy 
oly irányú akczió meginditása, hogy minden legény-
egyesület necsak közművelődési, de jótékonysági egy-
letnek ismertessék el s igy részesüljön mindama elő-
nyökben és kedvezményekben, amelyekben ilyen egye-
sületek részesülnek. 

A „szocziális kurzus" jellegét azon irányú előa-
dások adják meg a nagygyűlésnek, melyek az egyesü-
leti rendezőség szerepét, a vándorlegényekkel való el-
járást, segélypónztárak felállításának lehetőségét, Mária-
kongregáczió életbeléptetésének módozatait stb, fogják 
ismertetni* 

Azonkivül e nagygyűlés szándékozik még megol-
dani ama. fontos kérdést is, hogy a legény egyesületek 
országos szövetsége a katholikus körök ós egyesületek 
országos szövetségével együtt minél kihatóbban mű-
ködjék az egyesületi ügyek terén; hogy a magyaror-
szági legény egyesületek kezdeményezőjének Szabóky 
Adolfnak szobrot emeljenek a legény egyesületek stb. 

Végül csatlakozni kiván. a nagygyűlés ahhoz a 
nagyszabású mozgalomhoz, melyet a bécsi legényegye-
sület félszázados jubileuma alkalmából Gruscha Antal 
bíboros herczegérsek kezdeményezett, hogy a Szent-
atyát a világ összes legényegyesületei hódoló felirattal 
üdvözöljék s ezt a pápának egy legényegyesületi el-
nökökből álló küldöttség adja át. A legényegyesületi 
szövetségnek kilátása van arra is, hogy e hódoló kül-
döttséget magyar püspök fogja a Szentatya elé vezetni. 

Mindebből látható, mennyire nagyszabásúnak ígér-
kezik a legényegyesületek e nagygyűlése. S ha kozzá-
teszszük még azt is, hogy a szövetségi elnökség előa-
dókul a legényegyesületi ügy országos nevü férfiait 
kérte fel, köztük Andor György herczegprimási tit-
kárt, Kersch Ferencz bajai elnököt, Pokorny Emma-
nuelt, Virág Ferencz pécsi egyházmegyei elnököt: ez 
maga biztosíték az eredményes sikerről. 

Éppen ezért ez utou is kéri a szövetségi elnök-
ség a vidéki egyesületek elnökeit, hogy lehetőleg mind 
vegyenek részt a nagygyűlésen. Lakásról és kedvez-
ményes jegyekről gondoskodni fog a szövetség. (VII., 
Rottenbiller-u. 20—22.) Erdősi Károly másodelnök és 
szövetségi titkár. 

— Magyar kath. tanítók jubileumi zarándoklata. 
Jeleztük lapunk 11. számában, hogy a magyar, kath. 
tanítók ő Szentsége XIII . Leo pápa trónralépésének 
25. évfordulója alkalmából nagyobbszabásu zarándok-
latot rendeznek Rómába. A zarándoklatban minden 
kath. vallású, egyházi és világi tanár, tanitó, tanítónő, 
óvónő részt vehet. Csatlakozhatik azonban minden 
kath. tanügybarát cs résztvehetnek mindazok, a kik a Szent 
atya előtt hődolatukat bemutatni kívánják. Indulás 1902. 
évi szeptember hó 16-án d. u. 3 órakor a Budapest 
keleti p.-u.-ról. Csatlakozás a vonal mentén: Adony-
Szabolcs d. u. 4.14, Sárbogárd d. u. 4.53, Uj-Dombo-
várról d. u. 6.3, Kaposvár este 7.07, Gyékényes este 

8.34, Zágrábban este 11.04. Károlyvárosban éjjel 12.27. 
Érkezés és átszállás Fiúméban. A gyorsvonat Fiúmé-
ban egész a rakodópartig közlekedik, a hova reg. 6.36 
p. érkezik. A hajó indul, reggel 8 órakor. Anconába 
érkezik d. u. 6 órakor. Átszállás Anconában a külön-
vonatra. Ancona indul este 10'40 perczkor. Rómába 
érkezés szeptember hó 18-án reggel 7 óra 15 perczkor. 
Megjegyzés. A budapest-fiumei vonalon a fenti gyors-
vonat csupán I. és II. kocsiosztályt visz, miért is oda-
menet a III. o. zarándokok is a II. kocsiosztályban 
utaznak. A visszautazás az alábbi tervezet szerint tör-
ténik, a) Útirány : Rómából Ancona—Fiúmén át Buda-
pest, a következő részvételi dijakkal : I. osztály : 174 k. 
45 fill. II osztály 144 k. 65 fill. — III. osztály 89 k. 35 
fill. Ebben az összegben bennfoglaltatik : 1. az utazás 
dija Rómáig és vissza, az odautazás alkalmával a 
budapest - f iumei vonalra esedékes II. o. különbséget 
beleértve ; 2. odamenet étkezés Zágrábban ; 3. odame-
net étkezés a hajón (reggeli, ebéd és vacsora) j 4. kocsi 
Anconában a hajótól az állomásig és viszont; 5. Ró-
mában kocsi a pályaudvarról ós viszont; 6. az ötnapi 
tartózkodás alatt teljes ellátás (szállás, étkezés és ki-
szolgálás) ; 7. Rómában kalauzolás. — b) Útirány : 
Rómából Loretto—Ancona—Fiúmén át Budapest, a 
következő részvételi dijakkal : I. osztály : 190 kor. 
10 fill. — II. osztály : 157 kor. 45 fill. — III. osz-
tály: 100 kor. 55 fill., mely összegben bennfoglalta-
t ik : 1. az utazás dija Rómáig és vissza, az odautazás 
alkalmával a budapest—fiumei vonalra esedékes II. 
oszt. különbséget beleértve ; 2. odamenet étkezés 
Zágrábban ; 3. odamenet étkezés hajón (reggeli, ebéd, 
vacsora); 4. kocsi Anconában a hajótól az állomásig és 
viszont; 5. Rómából kocsi a pályaudvarról a városba 
és viszont; 6. az öt napi tartózkodás alatt teljes ellá-
tás (szállás, étkezés és kiszolgálás ;) 7. Rómában kalau-
zolás ; 8. egy napi tartózkodás alatt Lorettóban teljes 
ellátás (szállás, étkezés és kiszolgálás.) — h) Útirány : 
RómábólFlórencz—Bologna—Pádua—Velencze—Fiume 
—Budapest, a következő részvételi dijakkal: I. osztály: 
231 kor. 05 fill. — II. osztály: 189 kor. 60 fill. — III . 
osztály : 124 kor. 55 fill., a mely összegben benfoglal-
tatik : 1. az utazás dija Rómáig és vissza, az odauta-
zás alkalmával a budapest—fiumei vonalra esedékes 
II. oszt. különbséget beleértve, 2. odamenet érkezés 
Zágrábban; 3. odamenet étkezés a hajón (reggeli, ebéd, 
vacsora); 4. kocsi Anconában a hajótól az állomásig; 
5. Rómában kocsi a pályaudvartól a városba és viszont ; 
6. az öt napi tartózkodás alatt teljes ellátás (szállás, 
étkezés ós kiszolgálás) ; 7. Rómában kalauzolás ; 8. 
Flórenczben egy napi ; 9. Velenczében két napi tar-
tózkodás alatt teljes ellátás (szállás, étkezés és kiszol-
gálás.) d) Útirány : Rómából Flórencz—Bologna—Pá-
dua—Velencze (vasúttal) —Udine—Cormons—Pragerhof 
— Budapest (déli vasút), a következő részvételi dijak-
kal : I. osztály : 279 kor. 10 fill. — II. osztály : 222 
kor. 90 fill. — III. osztály: 146 kor. 85 fill., a mely 
összegben bennfoglaltatik: 1. az utazás dija Buda-
pest—Rómáig és vissza, az odautazás alkalmával a 
budapest—fiumei vonalra esedékes II. oszt. különbsé-
get beleértve ; 2. odamenet étkezés Zágrábban ; 3. oda-
menet étkezés a hajón (reggeli, ebéd, vacsora) ; 4. 
kocsi Anconában a hajótól az állomásig; 5. Rómában 
kocsi a pályaudvartól a városba ós viszont; 6. az őt 
napi tartózkodás alatt teljes ellátás (szállás, étkezés és 
kiszolgálás ;) 7.' Rómában kalauzolás ; . 8. Flórenczben 
egy napi ; Velenczében két napi tartózkodás alatt tel-
jes ellátás (szállás, étkezés és kiszolgálás). Zarándokok 
a kik Nápolyba is szándékoznak elmenni és erre je-
lentkeznek, a következő külön költségeket fizetik : I. 
osztály: 104 kor. — II. osztály: 80 kor. Ebben az ösz-
szegben bennfoglaltatnak az összes utazási költségek 
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Rómából Nápolyba, Sorentóba, Kapri szigetére és Pom-
peibe, továbbá a bárom napra terjedő kirándulás alatt 
teljes ellátás (szállás, étkezés, kiszolgálás, és kalauzo-
lás.) A mennyiben — mit nem hiszünk — a jelentke-
zők száma a 450-et el nem érné, ugy az emiitett rész-
vételi árak csekély változást szenvednek. Jelentkezési 
feltételek. Az ezen zarándoklatban résztvenni szándé-
kozók 1902. évi augusztus hó 31-ig jelentkezhetnek a 
rendező-bizottságnál Esztergomban, hova a jelentke-
zéssel egyidejűleg 30 korona előpénz küldendő be. Ez 
összeg — netáni visszalépés esetén vissza nem térít-
hető. A fennmaradó összeget legkésőbb szeptember 
6-ig kell ugyanott befizetni. Ennek megtörténte után a 
zarándokjegy minden résztvevőnek megküldetik. Mint-
hogy a jegyek 45 napra érvényesek és az együtt uta-
zás csak odamenet kötelező, római tartózkodását min-
denki meghosszabbíthatja ; útközben az olasz vasutak 
mentén utazását bárhol megszakíthatja. Ezen eset-
ben jegyét az indulási állomáson le kell bélyegeztetni, 
de csak addig az állomásig, a hol tartózkodni szándé-
kozik. Ezen eljárást mindig meg kell ismételni, mert 
különben a jegy elveszíti érvényét. A zarándokúira 
vonatkozó mindennemű felvilágosítással a legnagyobb 
készséggel szolgál a rendező-bizottság Esztergomban. 

VEGYESEK. 
— A németországi katholikusok szaporodása. A 

legutóbbi népszámlálás adatai szerint Németország 
területén 35,231,104 protestáns és 20 millió 327-913 
katholikus lakik. A katholikusok számbeli ereje 
utolsó tiz év alatt nagyobb mérvben növekedett, mint 
a protestánsoké. A katholikusok szaporulata százankint 
15-01 perczent, a protestánsoké ezzel szemben csak 
13*55 perczent. A katholikusok terjeszkedési arány dol-
gában mindazonáltal még nem érték el a protestánso-
kat. Ami nem is csoda. A kulturharcz nehéz sebet 
ütött rajtuk, amely sokáig gyógyul. A szaporulat egyéb-
ként az utóbbi évek nagymérvű bevándorlására, vala-
mint ezzel kapcsolatban a lengyel családok bő gyer-
mekáldására vihető vissza. 

— Magyarok Freiburgban. A Mária kongregá-
cziok freiburgi kongresszusára, mely tudvalevőleg 
augusztus 18-án lesz, mindenütt előkészülnek már a 
kongresszus résztvevői. A kongresszusnak természete-
sen magyar tagjai is lesznek, akik között P . Kománk 
István kalocsai főgimnáziumi tanár a kalocsai érseki 
főgimnáziumi Mária-kongregáczióit fogja képviselni s 
-egyúttal a kongresszuson előadást fog tartani a Reg-
num Marianumról. P . Komárik István az utat két ka-
locsai Mária-kongregánista kíséretében teszi meg, kik-
nek útiköltségét Császka György kalocsai érsek bőkezű 
adománya fedezte. Rendkívül örvendünk, hogy a frei-
burgi kongresszuson a magyar kongregácziókat oly 
hivatott és érdemes férfiú fogja képviselni, mint P. 
Komárik István, kinek esztendők óta tartó fáradozásai 
a magyar Mária-kongregácziók ügyének oly nagy len-
dületet adtak s kinek a legutóbbi budapesti katholi-
kus kongresszuson a Mária-kongregácziókról tartott 

előadását oly elragadtatással hallgatták a kongresszus 
résztvevői. 

— A világ legnagyobb templomai. A római szent 
Péter-templom 54.000, Rómában a szent Pál-templom 
38.000, a milanói székesegyház 37.000, a kölni székes-
egyház 30.000, a londoni Pál-templom és a bolognai 
Petronius-templom 25—25.000, a Konstantinápolyban 
levő Sofia-templom 23.000 a római lateráni szent János-
templom 23.000, a bécsi szent István- és a pizai szé-
kesegyház 12—12.000, a bolognai szent Domonkos-
templom 11.000, a nők temploma Münchenben 11.000, 
a velenczei szent Márk-templom pedig 7000 embert 
fogadhat be. 

— Pályázat bibliai kérdésre. A Lackenbacher-
féle alapítványból egy bibliai kérdés helyes megoldá-
sára 800 korona jutalmat tűzött ki az alsó-ausztriai 
helytartóság. A bibliai kérdés a következő : Epistolarum 
ad Ephesios et Colossenses doctrina de persona Salva-
toris et de opere eius salvifico systematice proponatur. 
Magyarországból minden római katholikus pap, kivéve 
az egyetemi tanárokat, azonkívül a budapesti egyetem 
hittudományi karainak rendes hallgatói pályázhatnak. 
Pályázat határideje 1904. év május hó 15-ike. 

— Kántorképző tanfolyam. Szabadkán augusztus 
25—30-ika helyett szeptember 2—6-ig tartják meg a 
kántorképző póttanfolyamot a kalocsai lelkigyakorlatok 
miatt. Az előadásokat ta r t ják: Tornyay Ferencz plébá-
nos, a regensburgi és beuroni iskola volt tanítványa, 
a gregorián chorális-ról. Kersch Ferencz esztergomi 
főszékesegyházi karnagy, a „Sursum corda" kántor-
könyv szerzője az összhangzattanból. Dr Kovács Sán-
dor temesvári theologiai tanár a liturgikából. A tau-
folyamon részt vehetnek papok, kántorok, tanítók s 
mindazok, kik az egyházi zene iránt érdeklődnek, tel-
jesen ingyen, sőt ingyen lakásról is gondoskodnak és 
a reggeli, ebéd s vacsoráért naponkint csak 2 korona 
lesz fizetendő. Azonfelül a résztvevők egyházi zene-
műveket kapnak ajándékba. Császka György dr kalo-
csai érsek kiváló jóakaratának jeléül 300 koronát ado-
mányozott a póttanfolyam czéljaira. Jelentkezni lehet: 
Bundala János dr, az O. M. C. E. igazgatójánál (Buda-
pest, VIII., Mária Terézia-tér 9.), a „Katholikus Egy-
házi Zeneközlöny" szerkesztőségénél, vagy Kersch 
Mihálynál, a póttantolyam rendezőjénél, az O. M. C. 
E. választmányi tagja, hitoktatónál (Szabadka, IV., 
Rákóczy-utcza 20.) augusztus 20-ig. 

— Legényegyesületi kiállítás. A budapesti köz-
ponti legényegyesületben a szövetségi legényegyesü-
leti nagygyűlés alkalmával érdekes kiállítás lesz. Krá ősi 
Károly központi helyi elnök a vidékről jövő legény-
egyesületi elnökök számára kiállítást rendez ama fel-
szerelésekből, melyekre egy jó berendezett legényegye-
sületnek okvetlen szüksége van. Kiállításra kerülnek 
az egyesület vezetéséhez szükséges irományok, nyom-
tatványok. egyesületi könyvtár, felszerelések, szórakoz-
tató játékok stb. Az érdekes ós tanulságos kiállítás 
megnyitása augusztus hó 26-án, a szövetségi nagygyű-
lés bevezető napján lesz. A szövetségi nagygyűlésre 
vidéki elnökök még mindig jelentkezhetnek a központi 
legenyegyesületben (VII., Rottenbiller-utcza 20- 22.) 
s akik idejekorán tudatják részvételüket, azoknak a 
szövetségi elnökség a vasutakon kedvezményes jegye-
ket küld. 

BSr* A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. ^ásúlB 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.l 
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: Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
j szerdán és szombaton. 
; Előfizetési dij : 
j félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
j Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
{ VI., Bajza-utcza 14. sz., 
: hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
j küldemény czimzendö. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A J k D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
H A T V A N E G Y E ^ g P ^ L I K É V F O L Y A M 

Budapesten, augusztus 20. 15. I l sz. II. Félév. 1902. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

S Z E N T I S T V Á N Ü N N E P É N . 
Budapest, augusztus SO. 

Körülvesz még Nagyboldogasszony magasz tos ünnepének tömjénfüs tös légköre ; füleink-
ben zsonganak m é g az imádságos Mária-énekek; szere te t te l van tele szivünk a Nagyasszony 
iránt , kinek első szent kirá lyunk azon a napon a j án lo t t a fel édes h a z á n k a t ; s most ismét dal 
csendül ajkainkról , ú jból ima kél szárnyra le lkünk mélyéből ma, szent István ünnepén, m e r t 
Szent I s tvánba s a magya rok Nagyasszonyába helyezzük minden reménységünke t : 

.. . Reménységünk vagyon Benned s Máriában ... 

Szükségünk van erre mindenkoron, de kivál tképen nap ja inkban , midőn — valamint 
a tengeren a hul lám mind nagyobb s nagyobb a rányokban gyűrűzik tova s t e r jed el — 
szintúgy erőt vesz r a j t unk a szomorúság. Nem is kell a f ranczia á l lapotokra gondolni, elég 
megszívlelni való akad i t t körü lö t tünk is. 

A m vigaszta lódhatunk, mer t im felvirradt a nagy n a p és millió m e g millió a jak zengi 
a himnuszt , mely enyhítő o la jként ha t a szív hul lámzó érzelmeire s elül a háborgás , meg-
pihen a szomorúság, h iszen: 

... Reménységünk vagyon Benned s Máriában 
Mint magyar hazánknak hü Királynéjában. .. 

S ta lán a m a g á n életnek keserűségei is le lszabadulnak olykor s piaczra ke rü lnek ; 
szavak dobatnak a légbe, melyek — mer t elkeseredés szülte szavak — igazta lanok is egyúttal . 

Vádolunk másokat , hogy m a g u n k a t mentegessük. Keresünk gyógyír t az önmagunk 
ü tö t te sebre s másoknak épségével szeretnők befödni, t akarn i a z t . . . 

Ped ig a himnusz tovább is van : 
. . . Még éltedben minket ennek ajánlottál 
S a szent koronával együtt feláldoztál . . . 

Valóban felajánlot t ja i , fe lá ldozat t ja i vagyunk a^ magyarok Nagyasszonyának. Szent 
Is tván öt rendel te mennyei P a t r o n á n k n a k s minket különösen gyermekeivé te t t . 

Nemcsak honfitársak, tes tvérek is vagyunk há t őbenne . . . 
Félre a,zért a keserűséggel, félre a vádaskodással . 
Honfi nem ragad kardo t honfi társa ellen. 
Testvér nem emel kezet testvérére. 
Yagy ha ragad : védelmére. . . . 
Es ha emel : hő imára. . . . 

IIIIMHMHIIIIHimiHII« 
Előfizethetni 

minden 
kir. postahivatalnál : 

Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

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

F e l h í v á s előfizetésre. 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Markovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

IV. 

3. S a katholikus anyaszentegyház kegye-
letes hi t te l tiszteletreméltónak vallja az elhunytnak 
testét, mer t ez a Szent lé lek t emploma volt. Az 
Is ten képére a lko to t t lélek megnemesí té a 
porból való t e s t e t ; e tes t részesült é letében 
a szentségek, szentelmények, áldások kegyel-
meiben, e tes t volt a jó cselekedetek eszköze, 
végrehaj tó ja , e t es tben lakot t malasz t jáva l a 
Szentlélek. „Nem tudjá tok-e — int az apostol 
hogy az Is ten t emploma vagytok, és az Is ten 
Lelke lakik benne tek? H a pedig valaki az t 
I s ten t emplomát megfer tőzte t i , elveszti az 
I s t e n : mer t az Is ten t emploma szent, mely ti 
vagytok." 1 E szavak az emberi t es te t szent-
nek, I s ten t emplomának m o n d j á k ; e templom-
tól minden bűnt , szennyet , t isztelet lenséget 
távol kell ta r tani . „Nem tudjátok-e , — kérdi 
tovább az apostol — hogy a ti t es te tek a 
Krisz tus t ag ja i? ' - 2 Nem tudjátok-e, aka r j a 
mondan i szent Pál , hogy a ti tes te i tek együt t 
azon t i tokzatos tes te t képezik, mefynek feje 
Krisz tus ugy, hogy ti ennélfogva Krisz tus 
t ag ja i vag}Ttok. „Sokan egy tes t vagyunk 
Krisztusban, de egyenkint mindnyá jan egy-
másnak t a g j a i . " 3 Tes tünk t ehá t nem a mi 
tes tünk többé, hanem Krisztusé s ezér t tisz-
te le t re méltó. 

4. Igaz, hogy a halállal a tes t enyészet-
n e k indul, de ugyanazon test, mely „a földbe 
visszatér," 4 halhatatlanságban, dicsőségre támad fel. 
Mennyire megérdemli t iszteletünket , kegyele-
tünke t a test, mely Is ten imádandó minden-
hatóságával a porból ú j ra életre kel, a test , 
mely leveti a mulandóság, a szenvedésre 
képesség jegyeit , a test , mely az utolsó naptó l 
he rvadha ta t l anságban , fényességben örökké él! 
A test enyészetét hirdeti a királyi lantos : „Mert 

1 1. Kor. 3, 16. 17. 
2 1. Kor. 6, 15. 
3 Róm. 12, 5. 
4 Sir. 41, 13. 

ő ismeri a lka tunkat , megemlékezik, hogy mi 
por vagyunk. Az embe rnap j a i , mint a széna ; 
elhervad ő, mint a mezei v i rág ; melyen ha 
á tmegy a szél, meg nem marad, és többé 
helyét sem ismerik meg." 5 A. t e s t enyészetét 
hirdeti Jób: „Amint elenyészik a felhő és 
elmúlik, ugy a ki poklokra (a sirba, a hol tak 
országába) leszáll, nem jő fel ; és nem té r 
vissza az ő házába, s nem ismeri meg őt 
többé l akhe lye ; " 6 ugyancsak Jób: „Emlékez-
zél meg, kérlek — sóhaj t Is tenhez — hogy 
min t a sarat , ugy a lkot tá l engem, és porrá 
teszesz e n g e m ; " 7 „az ember, mikor meghal 
és mezi te len lesz, és megemésztet ik , kérlek, 
hol vagyon ? Mint mikor a viz ki megy en a 
tengerből , és mint az e lapadt folyó k iszárad : 
ugy az ember, mikor elalszik (meghal), nem 
kel föl, mignem az ég elmúlik, föl nem ébred, 
föl nem kel az ő álmából." 8 „Minden, mi a 
földből vagyon, a földbe tér vissza, mint min-
den viz visszatér a tengerbe ." 9 S ez a porból 
alkotot t , mulandó, az enyészet á tka a la t t gör-
nyedő, megsemmisülő tes t fe l támad ; fe l támad, 
nem, hogy a már átél t küzdelmet folytassa, 
nem, hogy az ősszülők bünenek büntetései t 
ú jból viselje, hanem megdicsőülve, el nem 
muló dicsőségben élve, mennyei j u t a lma t 
élvezve, szenvedéstől, bajoktól , kisértéstől, 
halál tól menten . S a j ámboru l e lhunytak testé-
nek e j ö v ő dicsőségében való hit a legszentebb 
kegyele te t követeli az egyháztól az e lhunytak 
iránt . 

A Szentirás, I s tennek könyvbe foglalt 
szava, tesz bizonyságot a mondot tak igazsá-
gáról. Számta lan hel}Ten hangoz ta t j a a test-
nek jövő, ha lha ta t l an dicsőségét; lelkesedéssel 
említi az igazság hervadha ta t l an koszorúját , 
mely a f e l t ámado t t boldogokat fogja ékesíteni; 
a földi élet keserűségei közöt t bizalommal 
tekintenek a szent irók a valódi hazának min-
dent kárpótoló boldogsága felé. 

„A ha lo t t ak fe l támadása a keresztények 
reménysége," mondja Tertullián 10 igen helyesen. 
E remény ébreszté s növelé a hivők jámbor-
ságát , s a leghata lmasabb ösztönzésül szolgált 

5 Zsolt. 102, 14—16. 
6 Jób. 7, 9. 10. 
7 Jób. 10, 9. 
s Jób. 14, 1 0 - 1 2 . 
9 Sir. 40, 11. 
10 Liber de resurrect, earn. n. 1. 
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minden b a j n a k elviselésére, az erénynek hősi 
fokban való gyakorlására . Az apostoli hitvallás 
t izenegyedik ágaza tában val l juk ez igazságot : 
Hiszem a tes tnek fe l t ámadásá t ; a konstantiná-
polyi h i tva l lásban: Várom a ha lo t tak fe l táma-
dásá t ; az athanázi h i tva l lásban: Minden ember 
f e l t ámad tes tével ; Jób az élet szenvedései 
közöt t a fe l t ámadás reményében talál vigasz-
t a l á s t : „Tudom — úgymond — hogy az én 
Megvál tóm él, és az utolsó napon a földből 
f e l t ámadok ; és ismét körü lvé te tem bőrömmel, 
és az én t es temben lá tom m e g Is tenemet . Ki t 
én m a g a m látok meg, és az én szemeim nézik 
őt, és nem más ; el van téve e r eményem az 
én keblemben." 11 Bániéi p rófé ta a fe l támadás-
ról ezeket i r j a : „És sokan (azaz : mindnyá jan) 
azok közöl, kik a lusznak a föld porában, fel-
ébrednek; némelyek örök életre, és némelyek 
gyalázat ra , hogy azt örökké lássák. Az értel-
mesek pedig tündökleni fognak, min t az égbol-
toza t fénye ; és a kik igazságra ok ta tnak 
sokakat , mint a csillagok örökön ö r ö k k é ; " 1 2 

ez utóbbi szavak már az örök boldogság ma-
gasabb fokára vona tkoznak . A Makkabeus test-
vérek anyjokkal h i töket a f e l t ámadás remé-
nyében t á r t ák meg ; a f e l t ámadásban való erős 
bizalom feledteté borzasztó szenvedéseiket , 
édesité meg kegyet len ha lá lukat . Az első 
gyermek már vér tanúi ha lá l t s zenvede t t ; mos t 
a másodika t vivék kinzásra : „Es halá l ra vál-
ván, igy szóla: Te ugyan i s ten te len! a je len 
életben minket elvesztesz ; de a világ királya 
minket , kik az ő törvényeiér t ha lunk meg, 
fö l támaszt az örök élet fö l támadására ." 13 Majd 
fo ly ta t ja a szent iró : „Ezu tán a harmadik 
kinoztaték, és midőn nyelvét kivánák, h a m a r 
kinyuj tá és kezei t b á t r a n ki tér j észté, és bizo-
dalommal mondá : Az égből ve t t em ezeket, de 
az Is ten törvényeiér t most megvetem, mer t 
reményiem, hogy tőle azoka t visszanyerem." 14 

A negyedik haldokolva m o n d á : „Jobb azok-
nak, kik az emberektől halá l ra ada t t ak , 
reménységöket az Is tenbe vetni, hogy ál ta la 
ismét f e l t ámasz ta s sanak ; " 1 5 igy b izakodot t a 
fe l támadásban mind a ha t i f ju. A hetedik, a 

11 Jób. 12, 2 5 - 2 7 . 
12 Dán. 12, 2. 3. 
13 Makkab. 7, 9. 
14 U. a. 7, 10. 11. 
15 U. a. 7, 14. 
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legfiatalabb, kerü l t mos t sorra. S anyja imi-
gyen bá tor i tá : „Kérlek, fiam ! tekints az égre, 
földre és mindenekre , mik azokban vannak , és 
ér tsd meg, hogy az Is ten semmiből t e r emte t t e 
azoka t és az emberi n e m e t is. Azér t ne félj 
a hóhértól , hanem mél tó t á r sa lévén testvéreid-
nek, válaszd a halált , hogy amaz i rgalom ál tal 
tes tvéreiddel együt t visszanyerjelek téged." 16 A 
tes tvér jének, Lázá rnak , halá lán siránkozó Már ta 
a f e l t ámadásban való r eményé t e szavakkal 
fejezi ki az Üdvözi tő e lő t t : „Tudom, hogy 
fe l t ámad a f e l t ámadásban az utolsó n a p o n . " ' 7 

Szent Máté evangelista beszéli, hogy a szaddu-
ceusok, „kik az mond ják , hogy nincs föl táma-
dás," 18 J ézushoz j á r u l t a k és vele a fe l táma-
dásról aka r t ak v i ta tkozni ; az Üdvözitő azon-
ban igy szól t : „A ha lo t t ak fe l t ámadásáró l 
pedig nem olvastátok-e, mi t az I s ten m o n d o t t 
igy szólván nek tek : ,En vagyok Á b r a h á m 
Is tene és Izsák I s tene és J á k o b Istene. ' Az 
Is ten nem a hol tak Is tene, h a n e m az élőké." 19 

Ezér t a nemzetek apostola te l jes ha tá rozot t ság-
gal ny i la tkoz ik : „Ha t ehá t az hi rdet te t ik , 
hogy Kr isz tus f ö l t á m a d o t t halot ta iból , mikép 
m o n d h a t j á k némelyek t iközte tek, hogy nincsen 
ha lo t t ak fö l t ámadása? H a nincsen ha lo t tak 
fe l t ámadása , ugy Kr isz tus sem t á m a d o t t fel. 
H a pedig Kr isz tus fel nem t á m a d o t t , akkor 
hiábavaló a mi prédikálásunk, hiábavaló a t i 
h i te tek is. Akkor mi I s tennek hamis bizony-
ságaiul t a r t a t n á n k , min t a kik bizonyságot 
t e t t ünk Is ten ellen, hogy fe l t ámasz to t t a Krisz-
t u s t ; ki t n e m t á m a s z t o t t fel, ha a ha lo t t ak 
fel nem t ámadnak . " 20 Már pedig Kr isz tus fel-
t ámado t t , mer t különben még nem volnánk a 
bűntő l megvá l tva ; t ehá t mindnyá jan fel fogunk 
t á m a d n i . 2 1 Ugyancsak szent Pál a hivek buz-
dí tására s hogy őket, ha a hozzájok ta r tozók 
közöl valaki ez életből elköltözik, vigasztal ja , 
a fe l támadássa l érvel : „Nem aka r juk pedig, 
a tyámfiai ! hogy tuda t l anságban legyetek az 
e la ludtak felől, hogy ne bánkódja tok , min t 
egyebek, kiknek nincs reménységök. Mert ha 
hiszszük, hogy J é z u s megha l t és f ö l t á m a d o t t : 
ugy Is ten azoka t is, kik e la ludtak Jézusban , 

l ü IL a. 7, 28. 29. 
17 Ján. 11, 24. 
1S Máté. 22, 23. 
19 U. a. 22, 31. 32. 

1. Kor. 5, 12—15. 
U. a. 7, 16—22. 
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eléliozza ővele;"2 2 „mert maga az Ur a 
parancsszóra, az arkangyal szavára és az Is ten 
harsonájára leszáll az égből, és a halottak, 
kik a Krisztusban vannak, először t ámadnak 
fel." 23 Tehát a keresztény ember halála alvás, 
mert a keresztények teste sem hal meg mind-
örökre, hanem csak mintegy szunnyad a fel-
támadás napjáig; épen ezért, nem kell szo-
morkodnunk, mint a pogányoknak, kiknek 
nincs ily boldogító reményök; Jézus feltáma-
dása biztos reményt nyújt , hogy mi is feltá-
madunk. (Folytatjuk.) 

Az egyház tagjainak természetfölötti élete. 
— Irta : Denifle Henrik. Ford. ValnicseJc Béla. — 

(Folytatás.) 

Az egész régi világ, kevés kivétellel, meg volt 
róla győződve, hogy valódi boldogság csupán erény 
által érhető el, ha tudniillik az erényesnek lelkében az 
a rész uralkodik, melyet az uralom illet, t. i. az érte-
lem. 1 Minden állami intézkedésnek czélja, hogy vissza-
szerezze az emberiségnek tovatűnő boldogsága állapo-
tát, az embernek erkölcsi czélja pedig — mondja még 
Plato is, hogy a lehető legjobban hasonlítson Istenhez, az 
általánosan jóhoz.2 A nála még nagyobb tanítványa 
pedig ebből azt következteti, hogy a lélek bennünk a 
testihez viszonyítva valami isteni s következőleg a 
léleknek megfelelő élet isteninek nevezhető, s hogy 
raz ember ne az emberi és halandó, hanem ameddig 
az elérhető, a hallhatatlannak s a benne Legfőbbnek 
megfelelőleg éljen ; mert mindenkinek a természetéhez 
illő a legfőbb és legkellemesebb. Következőleg az em-
bernek is a lelkéhez illő élet; s azért ez a legboldo-
gabb is.u 3 — De vájjon a legszebb tanitásaik is Isten-
ről s a lélekről eszközöltek-e javulást? I). Gyakran 
szép tanokat hoztak napfényre ; de semmi szépséget az 
erkölcsökben. Valóban, az emberi sziv gyöngéit min-
denekelőtt maguknak a bölcsészeknek kellett volna 
tapasztalniok, s a legjobb érzelmű mondhatta volna 
az apostollal : „Mert nem a jót cselekszem, melyet 
akarok, hanem ami rosszat nem akarok, azt mivelem." II). 
A pogányság nagy kutatóival együtt az erkölcstelen-
ség miatt tönkre ment ; III), a bűnök a nemzetek vele-
jét emésztették s a legjobbjaik magukon sem tudtak 
segíteni, nem is említve másokat, mert senkisem képes, 
mondá az egyik közülük, magán segíteni, hacsak valaki 

22 1. Tessz. 4, 12. 13. 
23 U. a. 4, 15. 
1 Plato rep. I. 353. c ; IV. 342. c. ; Phaedus 69 1. 
2 Rep. X. 61. 3 a. Theaetet, 176 b. 
3 Aristot. Ethic. Alicom. X. 7. 
I. Már Cicero mondja : „Gyakran olvastam Plató müvét a 

lélekről. De nem tudom, hogy lehet az, amig olvasom, tetszik, 
mihelyt azonban leteszem a könyvet, s gondolkozni kezdek 
felöle, csakhamar megszűnik meggyőződésem. Tusc. I. 11. 

II. Róm. 7, 19. 
III. Lásd föntebb 18. o. 

kezét nem nyúj t ja s föl nem emeli. IV). A jelen álla-
potban az embernek épen akarata sokkal gyöngébb, 
mint esze, sőt a legtöbb esetben legfélelmesebb ellen-
sége, anélkül, hogy ezzel azt akarnám mondani, hogy 
az ember magától semmi jót sem képes cselekedni, 
miután az emberi természet a bün által nem romlott 
meg teljesen és egészen. 

Azonban a tudományénál nagyobb a szó ereje, a 
szó kellő időben alkalmazva ezer és ezer embert lel-
kesít, s a hallgatókban ott is meggyőződést szül, hol a 
gondolat ereje nem talál utat. De voltak-e nagyobb 
szónokok, mint épen a régi korban ? Es még ma sem 
némultak el. Ámde megtudták változtatni az erkölcsöket ? 

2. Azonban nem foglalkozunk hosszabb ideig 
ezeknek megfontolásával, mert e hatalmak, még ha a 
legnagyobb sikert tételezzük is fel részükről, az egyház 
legalább fentemlített czéljának nem használnak. A kath. 
egyház igenis átalakítani akarja az embereket és a 
társadalmat ; de ugy, hogy ezen átalakítás összekötte-
tésben legyen az emberek természetfölötti rendelteté-
sével, kiket a természetfölötti rendbe akar fölemelni. Min-
denekfelett a lelkeken akar uralkodni a hit törvényével. 
Az egyház az ember elé oly titkokat és igazságokat 
állítt elfogadásra, melyek előtt az emberi szellemnek 
meg kell hajolnia és beismernie : nem értem azokat. A 
Szentháromság titkáról prédikál, melynek mélyére a 
tiszta lelkek sem képesek hatolni. Hirdet a világnak 
egy Istenembert, ki életét érettünk a kereszten felál-
dozta, tanítja a holtak általános feltámadását, melyre 
egyetlen értelem sem jutott volna magától. Es hogyan 
bizonyítja ezen igazságokat ? Az egész bizonyíték, 
melyet ad, mondja Bossuet, az, hogy az észnek azokat 
kerülnie kell, mivel alattvalója azon igazságoknak. 
Haec dicit Dominus, vigy szól az Uru — ez az ő bizo-
nyítása. 

Az egyház arra törekszik, hogy az ember akara-
tán Isten — és a felebaráti szeretet törvényével ural-
kodjék. Az akaratot elszakítja eddigi középpontjától, a 
saját „énjétől,"és miután azt Isten felé fordította, 
egyúttal embertársaira is irányítja. Az ember imádja 
az égben, amit nem lát és nem fog fel, és szeresse a 
földön, amit természete szerint megvet. 

Az egyház az ember cselekedetein az önsanyargatás 
és önmegtagadás törvényeivel akar uralkodni. Már a 
neve is mutatja, hogy az nem törvény, ami az ember 
érzékeinek és hajlamainak hízeleg, hanem ami benső 
lényegének, „önmagának" ellenére van. 

Vájjon nincs-e tehát azon átalakítás, melyet a 
katholikus egyház akar bennünk előidézni, nyílegyenest 
a természetes élet ellen? Az ember azt is nehéznek 
találja, hogy csak esze törvényének engedelmeskedjék 
s ime most annak vesse alá értelmét, amit nem ért s 
melyet annál kevésbbé fog fel, minél tovább feszegeti 
azt — hiszen az ész büszkesége is vonakodik attól; 
szeretete mostantól fogva oly tárgyra vonatkozzék, 
melyet vagy nem ismer, vagy félreismer s mely felfo-
gási képességét felülmúlja! ettől vonakodik az önszere-
tete ; cselekedetei inkább egy földöntúli, mint földi 

IV. Seneca epist. 52. 



Ii. Félév. 13. sz. RELIGIO. 
ICI 

élet bélyegét viseljék magukon! ez ellen fellázad az 
ember vágya és bujasága ! 

Azon átalakitás, melyet a katholikus egyház ben-
nünk előidézni akar, mindenképen teljesen a termé-
szetfölötti végczélnak felel meg, melyre vezetni akar. 
A régi Ádámember halljon ki s az egész természet 
emeltessék önmaga fölé. — Ám képes az egyház ezen 
hatást tisztán természetes erővel előidézni? Nem lenne 
ez ellenmondás ? Bármit mondjunk is, a természet erre 
nem képes s nem lehet ezen átalakító erőnek oka ; 
mert a természet nem áll a természet fölött, nem emel-
kedhetik önmaga fölé, mert természetén felül nem hat-
hat kifelé. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Balassa-Gyarmat. Zászlószentelés. — 
Az a szép ünnepség, amelylyel a balassa-gyarmati 

katholikus legényegyesület szenteltette meg zászlóját, 
augusztus hó 10-én folyt le olyan fényes és pompás 
sikerrel, aminőt álmodni se mertek. A közönség katho-
likus érzése ugyanis oly elementáris erővel karolta fel 
az ünnepség magasztos eszméjét, hogy ritka egyesület 
dicsekedhetik oly pártolóval, mint aminőben a balassa-
gyarmati egyesület részesült. Különben térjünk sorra. 

A város külső képe már 9-ikén mutatta, hogy 
ünnepre készül. Az utczák zászlódiszben pompáztak s 
mindenfelé karszalagos rendezők intézkedtek, hogy az 
érkező vendégek elszállásolása fennakadás nélkül tör-
ténhessék. Este 7 óra 25 perczkor érkezett az első 
vendégeket hozó vonat. Jöt tek a központiak és a szent-
endreiek. Már akkor ott voltak a gyarmatiak a besz-
tercebányaiakkal s testvéri öleléssel köszöntötték a 
vendégeket, kiket Erdősi Károly budapesti másodel-
nök és Kada Mihály szentendrei plébános vezettek. De 
alig hogy pár szót válthattak. Megjött az esztergomi 
vonat, melyen jöttek Csernocli János prelátus kanonok 
országgyűlési képviselő, Schiffer Ferencz pozsonyi ka-
nonok, országos szövetségi elnök, Liiby Sándor költő, 
Siposs lévai elnök, azután az esztergomi és lévai kath. 
legényegyesület tagjai, mintegy ötvenen. Az érkezőket 
ugyan már Ipolyságon üdvözölte a legényegylet, egy 
küldöttsége, de a tulajdonképpeni fogadás mégis Gyar-
maton folyt le, ahol az érkezőket, a város széplelkü 
főbirája Bálás Ferencz fogadta óriási közönség élén. 
Alig szűnt csak egy pillanatra az éljenzés, ugy, hogy 
az érkezők szivében már ekkor meglobbant a szeretet 
tüze, amely biztosította őket, hogy kedves napoknak 
néznek elébe. A bevonulás is impozáns volt. A nota-
bilitások Hottovinszky Károly kanonok esperes-plebá-
noshoz hajtattak, mig a többiek a Balassa-szálló emeleti 
termeibe vonultak ismerkedésre. Kellemes meglepetés-
ben részesítette a vendégeket a balassagyarmati dalkör 
szerenádja, melyet a dalkör Eder karnagy vezetésével 
preczizül adott elő. Csernocli prelátus meleg szavakkal 
köszönte meg a dalegylet e kedves és gyöngéd 
figyelmét. 

10-én reggel talpon volt az egész város. A kath. 
templom előtt nagy tömeg hullámzott, ugy hogy a 

város rendőrkapitányának Stütz Antalnak ugyancsak 
kellett munkálkodnia, hogy baleset ne történjék. Las-
san gyülekezett a meghívott közönség is. Egymás után 
jö t tek: Mocsáry László kamarás, Nagy Mihály alispán, 
Fajnor Sándor megyei főjegyző, Jablánczy Miklós kir. 
tanácsos, pénzügyi igazgató, Vannay Ignácz kir. taná-
csos, Mittasevits Sándor főügyész, Jakobovits József 
táblai biró, Frank, Ligeti, Nemess, Bépássy törvényszéki 
birák, JasTcovits főgimnáziumi igazgató, Fertsek postai 
felügyelő, a tisztikar, a katholikus iskolaszék, a városi 
képviselőtestület, az ipartestület, az ágostai evangelikus 
ifjak szövetkezetének küldöttsége, a salgótarjáni kath. 
kör, a vendég legényegyesületek is zászlók alatt. 
Ugyancsak megjött a 40 fehérruhás koszorúslány csa-
pat is, mig Gyarmat hölgyközönsége a templomban 
szorongott. 

Pont fél 10-kor robogott elé hosszú kocsisor kísére-
tében a zászlóanya, Mailáth Gézáné grófnénak gyö-
nyörű fogata, amelyen érkezett Mailátli Géza gróf is. 
Kíséretében harmincz gyarmati fogat volt, amelynek 
elsején Bálás Ferencz főbiró ült diszmagyarban, aki 
a harmincz kocsi élén már előzőleg kivonult a zászló-
anya fogadására. 

A templom előtt leszállván, egy fehérruhás kis 
leány diszes csokrot adott át a grófnénak. 

Elfoglalván az ünneplő közönség helyét a tem-
plomban, Csernocli prelátus gyönyörű beszédet mondott, 
kifejtvén azt a nagy eszmét, hogy a szocziális válság-
gal szemben a keresztény szoczializmus mily hatalmas 
védőfegyver s hogy ennek egyik hajtása a Katholikus 
Legényegylet is, amelynek zászlaja most lesz megszen-
telve. Utána a zászlót szentelte meg ugyancsak a pre-
látus kanonok, melyre a szentmise következett. Ez 
alkalommal segédkeztek : Schiffer kanonok, Gonda espe-
res, Székessy, Márton plébánosok, Hutyán Pál karkáp-
lán, Jeszenszky fővárosi hittanár és számos növendék-
pap. A szentmise áhítatát a templomi vegyes énekkar 
gyönyörű éneke emelte. A kar Richter D-dur miséjét 
adta elő kiváló műérzékkel. 

Alig hangzott el a misét végző prelátus ünnepi 
benedikcziója, kezdődött a felvonulás Nógrádmegye 
diszes székházába, ahol az ünnepélyes közgyűlés 
folyt le. 

Impozáns volt a menet, amelyben legalább 5000 
ember vett részt. Úgyannyira, hogy a megyeház nagy 
terme, amely a vidéki városok termeinek egyik legna-
gyobbja, alig volt képes az ünneplőket befogadni. 
Hottovinszky kanonok nyitotta meg a diszgyülést, mely-
nek jegyzője Hesz Vilmos városi másodjegyző, katho-
likus legényegyleti titkár volt. A szép megnyitó után 
Fövik Béla másodelnök indítványára a díszközgyűlés 
táviratilag üdvözölte a bíboros herczegprimást, Városi 
székesfejérvári püspököt, a legényegyletek országos 
elnökét és Janics Ferencz vágkirályfai plébánost, a 
gyarmati legényegylet megalapítóját. Eljenzéssel vették 
tudomásul s megjöttek csakhamar a válaszok is. 

„A katholikus legényegyletnek mai emlékezetes 
ünnepélyéről küldött üdvözletükért meleg köszöne-
tet mondva Isten áldását kérem le egyesületükre, 
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hogy a felszentelt zászló alatt sok iparos if jút 
vezethessen a hitből fakadó boldogság útjára és 
egyházunk és drága hazánk szeretetére." 

Vaszary Kolos, bibornok. 
„Diszgyülés kegyes üdvözletéért forró köszönetet 

mondok és derék egyesületüknek Isten bőséges áldá-
sát kivánom." Városy. 

Megemlékezett ez ünnepélyről Zichy Nándor gróf 
is, aki a következő táviratot küldötte Karlsbadból : 

„Saját és nőm nevében üdvözlöm az egyletet és 
Isten áldását kérem vallásos és hazafias működé-
sükre." Zichy Nándor. 

Az üdvözletek után Schiffer Ferencz pozsonyi ka-
nonok lépett az emelvényre és meggyőző szavakkal 
festette a katholikus legényegyletek hivatását. Reámu-
tatott arra, mennyire elhanyagolt a mai kor iparos 
legénye s hogy mennyire reászorul a családi érzésre. 
Ezt kapja meg a legényegyletben ahol gondoskodó 
szeretet őrzi és műveli az ifjakat. Befejező szavaiban 
a grófoknak mond köszönetet kegyes jóságukért és 
inti a balassa-gyarmati legényegyletet, hogy necsak a 
zászló becsületét őrizze, de őrizze meg háláját is jó-
tevői iránt. 

Szavainak elhangzása után a zászlószögeket ver-
ték be a rúdba szebbnél-szebb jelmondatok kíséreté-
ben az összes notabilitások vendég és helybeli egye-
sületek. 

Az utolsó szög után Laby Sándor, a város szü-
lötte szavalta el pompás ódáját, melynek rövid tar-
talma az, hogy az ember boldogulásának titka az a 
két szó, ami a zászlószalagra is himezve van : „Imád-
kozzál és dolgozzál." Az ünnepély előtt és után kü-
lönben a zászlót szentelő egyesület dalárdája énekelte 
a Hymnuszt és Szózatot. 

Délben 1 órakor társasebéd volt 200 teritékkel. 
Persze a felköszöntőknek se szeri se száma nem volt, 
ugy hogy a czigány hegedűje alig-alig tudott érvénye-
sülni annál is inkább, mert a budapesti központi egye-
sület kvartett je is szebbnél-szebb dalokat adott elő. 

Az ünnepséget tánczmulatság fejezte be a nógrád-
meg3^ei gazdasági egyesület kísérleti telepén, ahol a 
reggeli órák derengő fénye még mindig ott találta a 
vig mulatókat, jeléül annak, hogy a közönség igen-
igen jól érezte magát a balassagyarmati legényegyesü-
let zászlószentelő ünnepélyén, amely anyagilag is igen-
igen jól sikerült, amennyiben az egyesület bevétele 
meghaladta az 1300 koronát. Ez a siker bátorítsa az 
egyesület derék vezetőségét arra, hogy ezentúl is váll-
vetett erővel buzgólkodjék az egylet előbbrehaladásán. 

Főpásztori körlevelek. Esztergom. Vaszary Kolos 
herczegprimás XI. számú körlevele XIII . Leo pápá-
nak a püspökökhöz intézett levelével kezdődik, utána 
a magyar nyelv tanításáról szóló ministeri körlevelet 
közli. 

A XII. számú körlevél pedig tudtul adja Jcdlicska 
Pál esztergomi kanonoknak nagyszombati vikáriussá 
történt kinevezését köszönetet mondva egyúttal Klempa 
Simon nagyszombati kanonoknak, eddigi helyettes vi-

káriusnak. Szól még a hivatalalos küldemények ajánlásá-
ról szóló ministeri rendeletről. Felsorolja a személyi 
változásokat, végül a vallás és közoktatásügyi minis-
ternek a népszámlálási adatok kiadására s a belügy-
ministernek a fakepe és a község kegyurasága ügyére 
vonatkozó rendeletekkel fejezi be a tartalomra nézve 
érdekes körlevelet. 

Kalocsa. Császka György dr kalocsai érsek XVIII. 
számú főpásztori körlevelében ajánlja Csukovits János 
misszió-társasági pap kiadványait, azután közli azt a 
ministeri rendeletet, mely szerint a kath. tanitó ünnep-
napokon tanítani nem köteles és azt a kultusministeri 
végzést, mely szerint a latin, görög és örmény szertar-
tású katholikusoknál ott, hol a helyi autonomia még 
nincsen szervezve, az iskolaszéket a hitközség képvi-
selőjéül kell tekinteni. Pályázatot hirdet végül a báth-
mostori, öregtényi, keserütelki, gákovai, csantavéri 
egy-egy és petrovoszellói két tanítói állomásra. A kör-
levelet személyi változások hirei zárják be. 

Erdély. Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök most 
adta ki VI. számú főpásztori körlevelét. Ebben közli 
a pápának az Oltáriszentségről szóló encziklikáját. 
Hozza azután azon 73 papjának névsorát, kik a juliusi 
lelkigyakorlatokon részt vettek. Szomorodott sziv-
vel jelenti Albert Mihály csik-balánbányai, Ágoston 
Lajos szarvaskendi, Yitos Mózes kézdi-nyujtódi admi-
nistrátorok halálát. Közli a székely kongresszusra szóló 
felhívást. A körlevél ministeri rendeletek közlésével 
záródik. 

Rozsnyó. Ivánkovics János rozsnyói püspök XI. szá-
mú főpásztori körlevelében a pápának az Oltáriszent-
ségről szóló encziklikáját közli. Azután felhívja pap-
sága figyelmét a siketnémák és vakok intézetre Jolsván. 
Ajánlja a nem sokára megjelenő katholikus krajczáros 
lapot s körlevelét személyzeti változások közlésével 
fejezi be. 

Yácz. Csdky Károly gróf, váczi püspök VII. számú 
főpásztori körlevelében 36 olyan templomot sorol fel, 
melyek az egyházmegyei oltáregyesület részéről föl-
szerelési czikkekből álló tetemes ajándékokat kaptak. 
Jelenti Graeífel Elek halálát, majd pályázatot hirdet a 
borsos-berinkei, szendehelyi plébániai, a valkói lelké-
szi és több csongrádi hitoktatói állomásra. A körlevél, 
művek ajánlásával végződik. 

I R O D A L O M . 
Megrendelési fölhívás az iparos-tanonczok és ismétlő-

iskolások kátéjára. 
A mult hó elején megnyervén egyházmegyei 

hatóságomnak szükséges jóváhagyását az iparos tanon-
czok és ismétlő-iskolások részére összeállított és a 
„Pécsi Közlöny "-ben már előre is jelzett és ismertetett 
kis káté-kivonatomnak kiadásához, vagyok bátor már 
most ezennel arra újból is fölhivni nemcsak paptár-
saimnak, hanem egyszersmind az egész kath. közön-
ségnek is szives figyelmét, és annak minél nagyobb 
mérvben való fölkarolására és pártolására fölkérni min-
den, hitének ügye iránt buzgó, ker. kath. hívőt! 
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Teszem pedig ezt annál is inkább ; mert az, mi-
ként azt már a kis füzeteeske czime is VA kath. ker. 
embernek legszükségesebb tudnivalói a vallástanból" mutatja, 
bár első sorban az iparos-tanonczok és ismétlő-iskolá-
sok részére készült ; mégis ugy van az összeállitva, 
hogy az egyúttal minden ker. kath. ember részére is 
a legrövidebb s legkönnyebb kis tankönyvecske gya-
nánt szolgálhat a ker. kath. vallás legszükségesebb 
igazságainak és kötelmeinek megismerésére s követé-
sére. A miért is ezt minden jó szülő is nagyon jól 
használhatja kis gyermekének már otthon a szülőiház-
ban az iskolára való némi előkészitgetésére ; sőt még 
később is ennek olvasgatása és használata mellett min-
den szülő a legjobb instructora s nevelője lehet isko-
lába járó gyermekének a ker. kath. vallás üdvözitő 
tanainak megtanulásában, s azoknak a ker. kath. hit-
életben való megvalósításában. Igen, ezen kis füzetké-
nek segélyével maguk a jó szülők is nagyon könnyen 
elősegíthetik majd a hitoktatónak legnehezebb munká-
já t : az iskolába csak járni kezdő kis gyermekeknek is 
még gyenge, fejletlen elméjébe s szivébe becsepegtetni 
a vallástan elemeit, s már itt lerakni kezdeni azon 
szilárd alapot, a melyen azoknak jövendőbeli földi 
jóléte és örök boldogsága nyugszik. S igy idővel nem 
kell majd talán a hitoktatónak mindig azon szomorú 
tapasztalattal kezdeni kis tanítványainak oktatását, 
hogy biz' azoknak legnagyobb része nemcsak nagyon 
keveset hallott s tud Istenről, vallásról ; hanem még 
egy kicsit imádkozni sem tanult meg otthon szüleitől ; 
sőt igen sok még a keresztvetést sem tudja, mikor 
bekerül az iskolába. A mi régente nemcsak hallatlan 
dolog, hanem talán a legnagyobb szégyen s gyalázat 
is lett volna egy szülőre nézve ! Mivel ezt minden jó 
szülő a legszebb s legszentebb hivatásának és köteles-
ségének tartotta akkor. Sajnos, hogy manapság a leg-
több szülő ezt már nem tudja vagy legalább is nagyon 
megfeledkezik arról ! . . . 

A mi pedig a kis káté-kivonatnak különösen az 
iparos-tanoncz iskolára és ismétlő-iskolások részére 
való alkalmas voltát s szükségességét, nemkülönben 
használatának módját illeti, azt ugy a jelzett hirlapi 
czikkben, mint a kis füzetkéhez csatolt rövid előszóban 
is, eléggé kifejtvén, azt hiszem, hogy erre nézve elég 
nekem most csupán csak egyházmegyei hatóságomnak 
kegyes jóváhagyására hivatkoznom. — Mindazonáltal 
nem lesz talán mégsem fölösleges részemről ismételten 
is megjegyeznem még azt, hogy a kis füzeteeske nem 
csupán az iparos-tanonczok és ismétlő-iskolások szá-
mára van szánva ; hanem egyszersmind az a legrövi-
debb és legkönnyebb vallástani tankönyvecske minden 
ker. kath. ember részére is. — Sőt, mivel az ugy van 
szerkesztve, hogy abból ki van hagyva minden, a mi 
a nagyobb elemi kátékból fölösleges, és lehetőleg 
könnyitve s pótolva, a mi a legkisebb kátéban nehéz 
vagy hiányos ; azért ezen kis kivonatos káté esetleg 
még az elemi iskola 3 alsóbb osztályaiban is egy 
hézagpótló vagy legalább is igen jó tájékoztató segéd-
tankönyvecske gyanánt is szolgálhat; különösen egy 
kezdő hitoktatónak a tananyagnak megállapításában. 

Mert szerintem az elemi iskolák hitoktatásánál is 
épen az az egyik főbaj, hogy az eddigi közhasználat-
ban levő káték nemcsak nehézkes s rossz magyar 
stylusban vannak szerkesztve ; hanem főkép rosszak 
azért, mert azok vagy hiányosak vagy tulbővek. 

S innét van aztán az, hogy elemi isk. hitoktatóink 
már csak ezért is, de még inkább a rossz tantervek 
miatt, többnyire azon hibába esnek, hogy sokat mar-
kolván, keveset fognak. Tanítványaik nagyrésze, a sok 
tanulás mellett is, nem tanulja meg s nem tudja jól 
azt, a mit mindenkinek legfőképen s jól kellene tudnia. 
Kikerülnek az iskolából a nélkül, hogy a ker. kath. 
embernek legszokottabb imáit és legszükségesebb hit-
erkölcsi tudnivalóit s kötelmeit mind jól, tudták s 
eléggé be is gyakorolták volna. 

S innét van aztán azon szomorú tapasztalat is 
mindenfelől, hogy azt a mit a gyermekek az iskolában 
nem tanultak meg jól és nem szerettek meg teljes 
szivből s lélekből, azt az életben csakhamar elfelejtik 
és gyakorolni se nem tudják, se nem akarják. Nemkü-
lönben ez az oka jó részben szerintem annak is, hogy 
nemcsak a műveltség alacsonyabb fokán álló szegény 
földmives és iparos emberek nem ismerik eléggé 
hitöket ; hanem még a sok iskolát végzett uri embe-
rek is nem tudják sokszor még hitöknek elemeit sem. 
Igen, mert a sok tanulás mellett is nem tanulják meg 
s nem tudják az emberek jól az egy legszükségeseb-
bet : az Istent imádni és csak neki szolgálni ! Pedig 
irva vagyon : „Imádd a te Uradat Istenedet, és csak 
neki szolgálj !" 

S azért szerintem itt is elérkezett már a végső 
idő arra, hogy minden káténak, de különösen az elemi 
kátéknak tananyaga mielőbb lehetőleg összevonassék, 
és az igy megmaradt tananyag is a gyermekeknek 
minél könnyebb s jobb irányban adassék elő. S aztán, 
a mi szerintem mindennél fontosabb s szükségesebb, a 
jövőben a hitoktatóknak főtörekvése oda irányuljon, 
hogy oktatásuk nemcsak elméleti, hanem mindenkor 
szivhez is szóló és gyakorlati legyen. 

De hogy ismét a magam dolgára térjek, az iparos-
tanonczok és ismétlő-iskolások részére szerkesztett kis 
káté-kivonatom a f. hó közepe táján kerül ki a sajtó 
alól, és annak bolti ára egyelőre darabonkint 9 fillérben 
van megállapítva. Minden megrendelés, előfizetés a 
szerző czimére (Bubregh Béla hitoktató, Bécs) küldendő 
a postán ! 

50 drb vagy ennél nagyobb számú füzetkének 
megrendelése után, a füzetkók portómentesen szállít-
tatnak a megrendelőnek. — A kisebb számú megren-
deléseknél pedig a megrendelési dijhoz még a portó is 
csatolandó (1 példány után 3 fillér, 2 — 4 példányig 5 
fill., 4—8 példányig 10 fiit., 8—16 példányig 20 fill., és 
16—50 példányig az ajánlási díjjal együtt 55 fill.) 

A nyomtatandó példányok száma iránt való némi 
tájékozódás végett nagy köszönettel venném füzetkém-
nek minden megrendelőjétől, de különösen azon pap-
társaimtól, kik ezt nagyobb számban szándékoznának 
megrendelni, ha szives megrendeléseiket mielőbb meg-
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tenni szíveskednének. Annál is inkább, mert a meg-
rendelés díja a nagyobb megrendeléseknél utólag is 
beküldhető. 

S ezzel kis káté füzetkémet ismételten is a kath 
nagyközönségnek és minden paptársamnak'szives figyel-
mébe ajánlva s annak pártolását remélve, maradtam 
mindenkor teljes tisztelettel 

Pécsett , 1902. augusztus 2. 
Babregh Béla 

hitoktató. 

VEGYESEK. 
— Bucsu a fővárosban. A budavári koronázó 

Mátyás-templomban Nagy-Boldogasszony napján, mely 
egyúttal a templom fölszentelésónek évfordulója, ün-
nepi bucsu és fényes istenitisztelet volt, amelyen 
Vaszary Kolos bíboros herczegprimás pontifikált. A 
segédletben részt ve t t ek : Kolil Medárd dr püspök, 
Walter Gyula dr pápai praelátus, esztergomi kanonok, 
Krizsán Mihály pápai kamarás, szemináriumi h. kor-
mányzó, K/inda Teofil kanonok, a herczegprimás tit-
kára, Andor György és Berger Márkus udvari papok s 
Nemes Antal dr budavári apátplébános. Az egyházi 
zenekar Vavrinecz Mór C-dur miséjót adta elő. A tem-
plomban nagyszámú közönség volt jelen. 

— Apáczák felavatása. A ferenczrendiek budai-
plebánia-templomában Nagyboldogasszony napján,fényes 
egyházi szertartások között avatot t fel Kánter Károly 
apátplébános tíz ferenczrendi apáczát, akik betegápo-
lással foglalkoznak. A szertartás délelőtt kilencz óra-
kor kezdődött. Előbb az apát magas szárnyalású beszédet 
intézett a fölavatandókhoz, akik ezután letették a fogadal-
mat. A fölavatás után az apát ünnepi nagy misét celebrált, 
amelynél a ferenczrendi atyák ós Bozóky Géza káplán 
segédkeztek neki. A szertartás alatt előkelő közönség 
töltötte meg a templomot. 

— Szent István-napi szónok a Mátyás templom-
ban. A szent István-napi nemzeti ünnepen, augusztus 
20-án reggel nyolcz órakor a budavári koronázó 
Mátyás-templomban Feke te Ágost tolnai plébános tartot ta 
az ünnepi beszédet. E ki tüntető megbízást a herczeg-
primás adta a fiatal plébánosnak, aki egyike a legjele-
sebb egyházi szónokoknak. 

— A mannheimi katholikus nagygyűlés. A 49. 
német katholikus nagygyűlés előkészítő-bizottsága a 
közelebbről általánosságban megállapított programm 
nyomán most állította egybe a nyilvános ülések rész-
letes tárgysorozatát . A nyilvános ülések folyamán tár-
gyalásra kerülnek : a pápa 25 éves jubileuma ; az egy-
ház, mint kulturtényező ; a katholiczizmus munkája a 
szocziális kérdés megoldása körül ; a keresztény mun-
kásszervezel ek feladata; az egyház és a kari tász; a 20. 

század egyházellenes akcziója ; a katholikus hit és a 
tudományos haladás ; a katholiczizmus és a tekintély ; 
az egyház és a népmüvelődés ügye ; a katholiczizmus 
és a művészet ; a Bonifácz-egylet hivatása ; a katholi-
czizmus és a modern anyagi élet ; a szerzetesrendek 
hivatása és jelentősége napja inkban; a vallási és poli-
tikai katholiczizmus; végezetül a párbaj ellenes mozga-
lom. A gyűlés, csakúgy mint előzői, kiválóan tanulságos 
lefolyású lesz. 

— A szent Ferencz-rendiek köréből. A szent 
Is tván királyról nevezett szent Ferencz-rendiek leg-
ú jabb elhelyezési táblázata szerint a P . László Polikárp 
provincziális kormányzása alatt álló tar tomány assze-
szorai P P . Simon Jenő, Csiszér Elek, Lakatos Kornél, 
Sántha Angelus, Kory Ottó, Imre Márk, György József, 
szekretáriusok P . Tretán Lénárd és P . Kassay Kele-
men. A konventekben a következők az elöljárók: Csik-
Somlyón P. Paál János, Mikeházán P . Csiszér Elek 
egyúttal novicziusok mestere, Szebenben P . Nagy 
Honór, Esztelneken, a provicziális székhelyén P . Csi-
szér Bonaventura, ugyani t t vannak a filozofusok, Vajda-
Hunyadon P. Sántha Angelus gvardiáu, ugyanit t van-
nak a II . ós I. éves theologusok, Kolozsvári P . Imre 
Márk, Medgyes P . Kory Ottó, Gyergyó-Szárhegy P. 
Szólyes Ferencz, Alvincz P . Pucher Anakles, Udvar-
hely P . György József, Déva P. Bozóky Macsvét, 
Deés P . Kozma Demeter, Brassó P . Lakatos Kornél, 
Fogaras P . Simon Jenő, Szamosujvár P. Salamon 
Albert, Gyulafehérvár P . Simonfi Gentil. Szászváros P. 
Ferenczy Vendel, Szászsebes P . Lenes Imre, Maros-
vásárhely P . Farkas Miklós, Torda P . Orbán Berta-
lan, F.rSz.-György P . Barthó Boldizsár, Szék P . Gábor 
Mihály, Kőhalom P. Both Názár, Kőrösbánya P. 
Krämer Bonifácz. A rendtar tománynak van 14 kon-
ventje , 12 rezidencziája, 30 plébániája, melyekben a 
hivek száma 21,311, tagjai közül állami gimnáziumban 
tanit 1, tanítóképzőn 2, különféle iskolákban van fel-
szentelt papja 63, diakónusa 4, végzett theologusa #1, 
rendi növendéke 23, novicziusa 7, gimnáziumi tanulója 
16, laikus testvér 35, noviczius 12. A mult évben 
elhunyt rend tagok: P . Szeles Anakles, P . Ferenczi 
Benedek, P . Sárosi Egyed, f r . Orosz Agáp, fr. Mátyás 
Paskál, P . Márton Gellért. 

— A katechéták értekezlete. Az augusztus 24-di-
kén, vasárnap délelőtt 9 órakor a budapesti központi 
papnevelő intézetben tar tandó katech étikai értekezlet 
tárgysorozata a következő : 1. A katekizmus kérdés. 
Előadó Zelliger Vilmos dr segédlelkész. — 2. A biblia, 
szertartástan és egyháztörténet az elemi iskolában. 
Előadó Palkovich Viktor esperesplebános. — 3. A pol-
gári és kereskedelmi iskolai vallástanítás. Előadó Sebők 
Imre dr hitoktató. — 4. A tanítóképző-intézetek val-
lástanitása. Előadó Virág István tanítóképző hittanár. 
— Az értekezletre mindazok az egyházi férfiak hiva-
talosak, akik a vallástanitással elméletileg, vagy gya-
korlatilag foglalkoznak, illetőleg foglalkoztak. 

K S ^ A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Szent István ünnepén. — Az egyház kegyelete a holtak iránt. — Az egyház tagjainak termé 
szetfölötti élete. — Egyházi Tudósítás : B a 1 a s s a-G y a r m a t : Zászlószentelés. — F ő p á s z t o r i k ö r l e v e l e k . — Irodalom. — 

Vegyesek. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.l 
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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 
HATVANEGYE 

Budapesten, augusztus 23. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1902. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . . . Nos interim (jrati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo sujff'ragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
.Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus, excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius ineumbas., 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezer eszmék és Tanulmányok : Hozsanna . . . ! — Az egyház kegyelete a holtak iránt. — Az egyház tagjainak természetfö-
lötti élete. — Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : Szent István-napja. — B u d a p e s t : Levél Kinából. — Katii. Egyesületi Élet és 

Köztevékenység. A vasárnapi munkaszüneti-öl. -— A legényegyesületek II. nagygyűlése. — Hivatalos. — Vegyesek. 

H O Z S A N N A . . . ! 
Budapest, augusztus £2*3. 

Szivünk-lelkűnk egész melegével üdvözöljük a hi toktatói ér tekezletre egybegyűl teket 
•s első sorban Erdélynek apostol lelkű püspökét , Majláth Gusztáv grófot, kinek lelkesedéséből 
csupán egy szikra is elég, liogy sok, számos lélek lángra kapjon. 

Es a szikra ime k ipa t tan t . 
Az erdélyi püspök ur, mint a Nagymélt . püspöki karnak kiküldött je , l iolnapra hivta 

meg az ország összes h i tokta tó i t a központi papnevelő-intézetbe, hogy orvosolják a bajokat , 
gyógyitsák a sebeket, melyek a hi tokta tás érzékeny tes tén t á tonganak . . . 

Vajion csoda-e, ha örömtől sugárzik minden arcz ; ha a várakozással teljes érdeklődés 
sóvárgó lelkesedéssé gyullad minden szemben ? 

Nem természetes-e, hogy — ahol csak két pap is összejön — erről a kongresszusról 
tá rgyalnak hangosan és egy az érzés, egy a lelkesedés, mely üdvözlés is, há laadás i s : 

. . . Hozsanna! Áldott, hi .az Ur nevében jön! 
A religiónak alapja a gyermek, az i f jú vallásos nevelése; ehhez pedig jó tankönyv 

és áldozatkész hi toktató kell. A második — hála Is tennek — meg van ; az elsőről az érte-
kezlet hivatása gondoskodni. S hogy ez mentül sikeresebb, a gyermek eszének minél megfe-
lelőbb, hozzáférhetőbb legyen, összejön sok-sok ész, erő; egybetar t ja , helyes i rányba tereli 
azokat egy buzgó, apostoli lélek s mi más t k ivánnak mind valamennyien, mi egyebet óhaj t a 
„Religio" is, minthogy a tűz, mely a földre bocsáj ta to t t , lángra keljen. Quid volo, nisi ut 
accendatur ? ! 

A tanácskozás t megelőzőleg a szeminárium kápolná jában misével kapcsolatos „Veni 
Sancte" tar ta t ik . 

jIíS mél tán ! A Szentlélekkel a Szentlélekről a s,zent lelkeknek. 
Is ten á ldását esdj ük le Majláth Gusztáv gróf püspök ur őméltóságára s vele együt t az 

egész értekezletre és hozsannát kiál tunk feléje: 
. . . . Áldott, ki az Ur nevében jön! 

16 
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OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
L E O N E . 

HBp" F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Markovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

V. 

Ezekiel, a nagy próféták egyike, azon idő-
ben, midőn a vá lasz to t t népet súlyos csapások 
lá togat ták , a babiloni fogság idején, vigasztal ja 
népé t a fe l t ámadás gondola táva l : „Lőn énraj-
t a m az Ur keze, és kivezete engem az IJr 
lelke által, és letőn engem egy mező közepén, 
mely rakva vala csontokkal . Es elliordoza 
engem azok mel le t t köröskörül ; igen sok vala 
pedig a mező szinén, és fölötte igen száraz 
mind. Es mondá n e k e m : Ember fia! Véled-p, 
hogy élni fognak e csontok ? Es mondán} : 
Uram Is ten ! te tudod. Es mondá nekem : 
Jövendöl j e csontokról, és mondá nekik : Szá-
raz csontok! hal l já tok az Ur igéjét. Ezeke t 
mond ja az Ur Is ten e cson toknak : íme, én 
lelket bocsá tok belétek, és élni fogtok. _Ép 
inaka t adok rátok, és hust nevelek ra j ta tok , 
ós bőrt boritok rátok, és lelket adok nektek, 
és élni fogtok, és • megtudjá tok , hogy én 
vagyok az Ur. Es jövendölék, a mint paran-
csolta vala nekem, és zörgés lőn, midőn 
jövendöltem, és ime mozdulás, és csont csont-
hoz járula, mindenik az ő foglalásához. És 
lá tám, és ime azokon inak és hus növekedő-
nek, és bőr bori tá be felül azokat, de leikök 
nem vala. Es mondá nekem: Jövendöl j a 
lélekhez, jövendölj , ember fia! és mondd a 
lé leknek: Ézeke t mond ja az Ur I s t en : A négy 
szél felől jőj elő, lélek ! és lehelj ezen meg-
öltekre, és elevenedjenek föl. És jövendölék, 
a mint parancsol ta vala nekem, és beléjök 
szállá a lélek, és fölelevenedének, lábaikra 
ál lanak fölöt te igen nagy sereg. És mondá 
nekem : Ember fia ! ezek a csontok mind 
Izrael h á z a ; ők az t mondják : Csont ja ink elszá-
radtak , és elenyészet t reménységünk, és kivá-
ga t tunk . Azér t jövendölj , és mondd nek ik : 
Ezeke t mondja az Ur I s t en : Ime én fölnyi-
t o m sírjai tokat, és kihozlak t i teket koporsói-
tokból, én népem ! és beviszlek Izrael földére. 
És megtud já tok , hogy én vagyok az Ur, mi-

kor fölnyitom sírjaitokat, és kihozlak t i teket 
koporsói tokból , én népem ! Es belétek adom 
lelkemet, és élni fogtok, és megnyugta t lak 
t i t eke t földeteken, és megtud já tok , hogy én, 
az Ur, szólot tam ezt és megcselekedtem, ug}<-
mond az Ur Is ten." 1 E jövendölés Izrael föl-
elevenedéséről először, bár tökéletlenül, a nép-
nek a babiloni fogságból való kiszabadulásával 
és hazá jába való visszatérésével te l jesedet t ; 
u to l jára s tökéletesen akkor fog teljesedni, 
mikor a ha lo t tak fe l támadnak . 

A pa tmoszi látnók, szent János apostol, e 
lá tomásáról értesít : 2 „Es láték nagy fehér 
királyi széket, s azon egy ülőt ; kinek szine 
elől e l fu to t t a föld és ég, és azok helye nem 
ta lá l ta ték . És l á t ám a hol takat , a nagyokat 
és kisdedeket állani a királyi szék előtt. És a 
könyvek megnyi t t a tának , és még más könyv 
ny i t t a ték meg, az élet könyve ; és megítéltet-
tek a hol tak azokból, mik a könyvekben valá-
nak irva, az ő cselekedeteik szerint. Es a 
tenger előadá a ho l taka t kik benne valának, 
és a halál és alvilág visszaadák halot t ja ikat , 
kik nálok va lának ; és Ítélet t a r t a t ék minde-
nik fölöt t az ő cselekedetei szerint." A cézá-
réi helytar tó, Felix, előtt vádol ták számosan 
szent Pá l t . A nemzeteifc apostola vádasKodásaikra 
feleletül bizonykodik, hogy mindent hisz és 
megtar t , a mi csak a törvényben és a prófé-
t ákban irva van : „reménységem lévén az 
Is tenben, hogy a mit ezek is várnak, jövendő 
leszen az igazak és gonoszok fel támadása." 3 

Ugyanő a rómaiakhoz így ir : „Hogyha annak 
Lelke, ki f e l t ámasz to t ta J ézus t halottaiból, 
bennetek lakik, az, ki fö l támasz to t ta Jézus 
Krisz tus t halottaiból, megeleveníti a ti halandó 
tes te i teke t is az ő t ibennetek lakó lelkéért." * 

„Én vagyok a fö l támadás és az élet — 
mondá Jézus — mindenki, a ki bennem hisz, 
ha szintén meghal is, élni fog . " 5 És ismét : 
„Eljön az óra, midőn mindazok, kik a sirok-
ban vannak, meghal l ják az Is ten Fia szavát. 
És előjönnek, a kik jót cselekedtek, az élet 
íö l támadására , akik pedig gonoszat cseleked-
tek, az Ítélet fö l támadására ." 6 A sírokban 

1 Ezek. 37, 1—14. 
2 Titk. Jel. 20, 11—13. 
8 Ap. csel. 24, 15. 
4 Róm. 8, 11. 
5 Ján. 11, 25. 
« Ján. 5, 28. 29. 
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pedig a meghol tak testei vannak, nem azért, 
hogy végleg elenyészszenek, hanem csak abban 
az állapotban, melyben kipihenik egy időre 
életök fá rada lmai t ugy, hogy reá jok is igaz 
az Udvözitő szava, melyet Ja i rus leányáról 
mondo t t : „Nem hal t meg a leányzó, hanem 
a lusz ik ; " 7 és más a lkalommal az ő meghal t 
kedves bará t já ró l hasonlóképen ny i la tkozot t : 
„Lázár, a mi bará tunk , aluszik; de megyek, 
hogy az álomból fölserkentsem őt." 8 

A jámboru l megha l tak testei csendes, 
nyugodt álom u t á n dicsőülve ébrednek fel az 
örök életre ; egyesülvén a lélekkel, kikelnek 
sirjokból a dicsőségnek, a tündöklésnek, hal-
ha ta t lanságnak, az erőnek, a fenségnek min-
den jelével. Miként a hernyó fáradsággal megy 
á t egyik levélről a másikra, épugy az ember 
is fáradsággal töl t i be földi életének hivatását . 
S miként a hernyó hosszú ideig halot tmozdu-
lat lanul fekszik bábkoporsójában, melyet 
önmaga szőtt, — épen ugy szenderek az em-
ber is hosszú ideig az anyaföld ölében. S 
végre miként az á ta lakul t hernyó keresztül 
töri koporsóját s mint ékes pillangó leng a 
magasban és fürdik a napsugárban , — épen 
ugy az igaznak földi maradványa i pompás 
tes te t öltve jönnek elő sirjaikból és részesül-
nek az örök* boldogságban, a mennyei Atyá-
nak országában. Nem tiszteletreméltó-e azér t 
a test, mely i lyeténkép örök életre van hivatva ? 
„Fényleni fognak az igazak — olvassuk a 
Bölcsnél — és mint a szikrák, a nádasban ide 
s tova fu tkosnak. í té lni fogják a nemzeteket , 
ós ura lkodnak a népeken, és az ő Urok ország-
iam fog mindörökké." 9 „És sokan (azaz : mind-
nyájan , mint a szentirási szólásmód szerint 
gyakran használ ják e szót ,sokan' a ,mind-
nyáj an ' helyett) azok közöl — irja Dániel — 
kik alusznak a föld porában, felébrednek ; 
némelyek örök életre, és némelyek gyalázat ra , 
hogy azt örökké lássák. Az értelmesek pedig 
tündökleni fognak, mint az égbol tozat fénye ; 
és a kik igazságra ok ta tnak sokakat , mint a 
csillagok örökön örökké." 10 Lelkesül ten ok ta t j a 
a nemzetek apostola a korintusi h iveke t : 1 1 „ íme 

7 Máté 9, 24. 
8 Ján. l-l, 11. 
u Bölcs. 3, 7, 8. 
10 Dán. 12, 2. 3. 
11 1. Kor. 15, 51—55. 

t i tkot mondok nektek : Mindnyájan fe l táma-
dunk ugyan, de nem mindnyá jan vál tozunk 
el (vagyis : csak a j ámboru l meghal tak t es te 
dicsőül meg). Rögtön egy pi l lanatra a véghar-
sonára (fog az Is ten F ia megjelenni) ; mer t 
megr iad a harsona, és a hol tak fe l támadnak rot-
hadat lanul , és mi elvál tozunk (megdicsőülünk). 
Mert e ro tha t ag tes tnek ro thadat lanságba kell 
öltözni, és e ha landónak halha ta t lanságba kell 
öltözni. Mikor pedig ez a halandó (test) halha-
ta t l anságba öltözik, akkor teljesedik a mondás , 
mely irva vagyon : Elnyele te t t a halál a győ-
zedelem által. Hol van, halál, a te győzedel-
m e d ? hol van, halál, a te fu l lánkod?" Hason-
lóan ir a filippiehoez: „A mi társa lkodásunk 
pedig mennyekben vagyon, a honnét vár juk 
az Udvözi tőt is, a mi Urunk Jézus Krisz tus t , 
ki meguj i t j a a mi alázatos tes tünket , hason-
lóvá tévén az ő dicsőséges testéhez, azon 
erejénél fogva, melylyel mindent is a lávethet 
m a g á n a k (t. i. mindenhatóságával) ." 12 A szere-
tet tanítványa szere te te t lehelő leveleiben ugyan-
ezen t á rgyra vonatkozólag i r j a : „Szerelme-
seim ! most Is ten fiai vagyunk, de még nincs-
kijelentve, milyenek leszünk. Tud juk azonban, 
hogy mikoí ő meg fog jelenni, hasonlók 
leszünk hozzá ja : mer t látni fogjuk őt, a m m t 
vagyon." 13 „Rothadásra vet tet ik el (a te§t) — 
fej teget i a hit e czikkelyét Szent Pál — rotha-
da t lanságban t á m a d fel. Nemtelenségben vette-
tik el, dicsőségben t á m a d fel; erőt lenségben 
vet te t ik el, erőben t ámad fel ; állati tes t vet-
tet ik el, lelki tes t t ámad fel." 14 Az eg}'ház-
a tyák e sorokat imigyen magyarázzák : elte-
met te t ik a tes t ro thadásra , fe l támad, hogy 
soha többé el ne rothadjon, hanem örökké 
él jen; a halál elékteleníti a testet , minden 
szépségétől megfosztja , de fe l támad dicsőséges 
szépségben; mint tehetet len, lomha tes t kerül 
a földbe, s fe l támad, mint erőben teljes, gyors 
és élénk ; a test , mely evett , ivott, a ludt , 
fá rad t volt, be teg és gyenge volt, fe l támadásá-
ban lelki lesz, azaz finom, szellemi, érzéki 
h iányokat nem érző, hasonlóan a f e l t ámado t t 
Kr isz tusnak megdicsőült tes téhez. 

(Folytatjuk.) 

12 Filipp. 3, 20. 21. 
13 1. Ján. 3, 2. 
14 1. Kor. 15, 42—44. 

16* 



6 
RELIGIO. L X I . évi. 1902. 

Az egyház tagjainak természetfölötti élete. 
— I r t a : Denifle Henriit. Ford. Válni esek Béla. — 

(Folytatás.) 

'3. A kereszténység benső élete és lényege tehát 
íme nem tagadhat juk többé, maga Jézus Krisztus, s 
az egyház története szintén Jézus Krisztus, amint a 
világban s az évszázadokban megnyilatkozik. Jézus 
Kr i sz tus nem csupán tizenkilencz század előtt élt, 
mintha azóta a földről eltűnt volna, és mi rá, csak 
min t egy meghalt emberre történelmileg emlékezhet-
nénk ; még nem felejtet ték el a földön, még él egyhá-
zában, sőt jobban él a népek között, mint maguk a 
fejedelmek és királyok, kik őket kormányozzák. 1 A 
Jézus Krisztusra való emlékezés s az ö tisztelete és 
szeretete a nemzetek és millió lelkek élete, kik szaka-
dat lan sorban következnek a világon. 

De ha Jézus Krisztus örökké él egyházában, nem 
kell-e váj jon az egyház minden egyes tagjában is élnie 
és jelen lennie? Mondhatnók-e különben jogosan, hogy 
J é z u s Krisztus egyházáben örökké él és jelen van, mi 
után az egyház sem valami gondolati dolog az egyé-
neken kivül. 

Emlékezzünk csak azon szép képre, amelyet sz. 
Pál Krisztus egyházára alkalmaz, hogy t. i. az Krisz-
tusnak teste, melyet szellemével tölt be. E titokteljes 
szerves testben a Krisztus a fej, mi a tagok. Mi teháti 
Krisztussal egy egészet képezünk, mint sz. Ágoston 
mondja, „Christus facti sumus" „Krisztussá lettünk." 2 

De miképen uralkodhatnék e testben egység, hogyan 
mondhatnánk, hogy Krisztussal egy egészet képezünk, 
ha nem volna minden egyes tag a fejjel, Jézus Krisz-
tussal összeköttetésben s közösségben? 

De keressünk, k. hallgatóim, ezen igazságnak még 
mélyebb alapot, mielőtt abból következtetést vonnánk. 
— Már a második beszédben láttuk, 3 az emberiség-
nek Jézus Krisztus által való megváltását bizonyos 
mértékben ujjáteremtésnek nevezhetjük. Tényleg az első 
teremtés semmit sem használt volna nekünk, sőt in-
kább örök halálunkra lett volna, ha a második isteni 
személy végtelen jóságában rá nem áll, hogy a bukot t 
emberiséget meggyógyítsa, újjáalakítsa. Mit használt 
volna, hogy Ádám valamennyi utódjának, bár forrása 
•és gyökere volt természetes életüknek, de egyúttal oka 
is örök haláluknak, ha ugyanazon utódoknak nem lett 
volna egy u j Adám forrása és gyökere, nem ugyan a 
természetes, hanem igenis a természetfölötti életnek, 
melyet Ádámban mindnyájan elvesztet tünk? Mert bűn-
beesés nélkül Ádám a természetfölötti életet is átszár-
maztatta volna utódjaira ; 4 de Istentöl való elpártolása 
u tán már inkább csak természetes életünknek is — 
•örök kárhozatunknak a ty ja lehetett . De mi következik 
ebből ? Nagy igazság, mely nagy figyelmet érdemel s 
a fönti igazságot a legtisztább világosságba helyezi. 

1 V. ö. Möhler, Symbolik 7. Aufl. 30000 
s In Ioann. tr. XXI. Nro 8. 
3 47. oldal. 
* Ádám ember és szentség lett volna egyszerre. 

Valamely dolog fentartása ugyanolyan erőt tételez fel. 
aminő azt előidézte. S igy joggal mondhat juk , hogy 
természetes életünk fentartása minden pillanatban foly-
tonos teremtés, mert az első nem kisebb erőt igényel, 
mint az utóbbi. Valamint ugyanis nem adhat tuk önma-
gunknak az életet, ugy magának Istennek fenntartó 
ereje nélkül nem is óvhat juk azt meg, enélkül vissza-
esnénk a semmiségbe, melyből tetszett Isten jóságá-
nak bennünket teremteni. 3 

Alkalmazzuk most az alapelvet a természetfölötti 
életre, s ott még sokkal nagyobb mértékben fog az 
igaznak bizonyulni. Mert eltekintve attói, hogy nem 
önmagunktól vet tük e létünket s következőleg erőnk 
sincs, hogy azt magunktól megőrizzük, azon lét s élet 
az egész természetes rendet felülmúlja, hatáskörén kivül 
esik, és igy a föntartásához szükséges erőnek is termé-
szetfölöttinek kell lennie, vagyis röviden, kell, h o g y 
Jézus Krisztus, a természetfölötti rend visszaállitója 
minden egyes megvál tot tban éljen s benne hathatósan 
fennmaradjon, hogy a megváltot t ismét vissza ne sü-
lyedjen az ördög szolgaságába. Vagy elfelejtettük már, 
mit je lent az, hogy jogunk van azon czél èlérésére, 
mely egyedül Istennek természetes, t. i. lényegének 
tiszta és üdvözítő szemlélésére? Nem ismertük fel eb-
ben az isteni természetben való részesülést ? 6 De nem 
volna e föltevés mellett képtelenség elfogadni azt, 
hog3T magunktól legyen erőnk, melynél fogva e jogunk-
ban s az isteni természet részesülésében magunkat fen-
ta r tha t juk ? — Valamint tehát csupán Krisztus közve-
títésével nyertük azon jogunkat , ugy folyton-folyvást 
összeköttetésben is kell vele lennünk, hogy e természet-
fölötti létet s életet el ne veszítsük. Azért mondá maga 
az isteni üdvözítő : Maradjatok én bennem és én tibenne-
tele. Miképen a szőlőveszszó nem hozhat gyümölcsöt önmagá-
tól., ha nem marad a szőlőtön, azonképen ti sem, ha énben-
nem nem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszszők ; 
aki énbennem marad, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem, 
mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.u ' 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
i'.udapest, aug. 20. Szent István-napja. — 
Sugaras, ragyogó nyári napra virradt ma a fővá-

rosnak sok ezer Szent István-ünnepi vendége, kit a 
kedves hagyomány elhozott az ország szivébe hódolni 
a Szent Jobbnak. Es ez a ragyogó nyári nap adta 
keretét az egyházi és világi ünnepségek sorozatának, 
melyek évről-évre megujulnak első királyunk dicsősé-
ges emlékezetére. Estére ugyan viharszerü szélvész 
támadt, fővárosszerte, de ez már nem igen zavarhatta 
meg a Szent István-napi ünneplőket. 

Már tegnapig vagy százezer idegent hoztak a 
vonatok a fővárosba s ma a kora reggel érkező vona-
tok is csak ugy ontották a Szent István-napi vendé-
geket. 

5 S. Tamás 1. p. q. 104. a. 1. 
6 L. Föntebb 31. o. 
' Ján. 15, 4. 5. 
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A nagy vendégsereg mind átvonult reggel Buda-
várába a Szent Jobb körmenetére s a Mátyás-templom-
ban tartott nagymisére, melyet maga Vaszary Kolos 
herczegprimás celebrált. 

Az ünnep kezdetén, reggel hét órakor, legalább 
százezer főnyi közönség tolongott a budai várban. A 
főváros templomaiból a hivek az öt órai szent mise 
után a plébánosok vezetésével vonultak föl körmenet-
ben a budai várba. 

A Szent István vártemplomban reggel héc órakor 
gyűlt össze a papság és a notabilitások ünneplő serege. 
Vaszary Kolos biboros herczegprimás és segédlete ma-
gára öltötte azt a ragyogó egyházi ornátust, melyet a 
király csináltatott neki, mig a Szent Jobb őre a Mária 
Terézia királynő fényes egyházi öltönyét vette föl. 
Erre megkezdődött az istentisztelet. 

A könyörgések elhangzása után megindult a kör-
menet, melyet a királyi várplebánia körmeneti keresztje 
és tegnap felszentelt három magyar lobogója nyitott 
meg. A lovasrendőrök után, a kik a menet élén lép-
deltek, sorjában következtek lobogók alatt a fővárosi 
és vidéki katholikus egyesületek, a fővárosi plébániák, 
a katonai zenekar és diszszázad, a papság és a Szent 
Jobb, mely mögött a Szent Jobb őre s nyomában 
Vaszary Kolos biboros herczegprimás haladt. A Szent 
Jobbot két oldalt az egyetemi tanács tagjai és a szé-
kes-főváros diszmagyarba öltözött tisztviselői, valamint 
alabárdos koronaőrök követték. Ezután következtek a 
a főméltóságok és a hatóságok fejei. A menetet disz-
század rekesztette be. 

A körmenet felvonulása alatt a harangok egyre 
zúgtak, a katonai zenekar pedig az „Oh dicsőséges 
Szent Jobb kéz" és az „Ah, hol vagy magyarok tün-
döklő csillaga" czimü régi egyházi énekeket játszotta. 
A körmenet a Szent György-téren, a Disz-téren, Uri-
és Szentháromság-utczán át vonult a budavári koro-
názó Mátyás-templomba. A Szent Jobbot, melyet az 
ismert művészi ereklyetartóban négy pap vitt a vállán, 
tiszteletteljes hódolattal köszöntötték az ünneplők ezrei. 

A budavári koronázó Mátyás-templomba reggel 
nyolcz órakor ért a körmenet s a szentély padsoraiban 
foglaltak helyet a diszruhában megjelent előkelőségek. 

Az istentisztelet az ünnepi beszéddel kezdődött, 
melyet Fekete Ágoston Pécs-egyházmegyei áldozópap, 
tolnai plébános tartott. A szentbeszéd után következett 
a nagymise, amelyen Vaszary Kolos biboros herczeg-
primás pontifikált fényes segédlettel. Az istentisztele-
tet dr Nemes Antal budavári apátplébános rendezte, 
Mozart nagy B-dur miséjét adta elő a templomi ének-
és zenekar VavrineJc Mór karnagy vezetésével. Először 
szólalt meg a templomban a régi magyar tárogató. 
Hickisch tanár, az Opera tagja játszott rajta, aki Juhász 
Ferencz énekét kisérte. Mise alatt a katonaság több 
disztüzet adott, majd a körmenet visszatért a királyi 
vártemplomba, ahol Te Deum rekesztette be az egy-
házi szertartást. Végül a templom szentélyében köz-
szemlére tették a Szent Jobbot, melyhez egész nap 
nagy tömegekben zarándokolt a közönség. Ünnepet 
tartottak még Bécsben, Abbaziában stb. helyütt. 

Budapest. Levél Kínából. — 
P. Wilfinger József, lazarista atya legutóbb a 

következő levelet intézte Illés Ferencz, apát-kanonok, 
úrhoz : 

Kina, Csekiáng, Kücsufu, Mápong, 1902. junius 22. 

Nagyságos és Főtisztelendő Kanonok Ur ! 
Mélyen Tisztelt Uram ! 

Ugy emlékszem, hogy folyó évi május 11-ike óta 
még nem küldtem levelet az előttem oly annyira ked-
ves Szombathelyre, miután sok mindenféle teendő adta 
elő magát, a mint ez egyébként minden ujabb műkö-
dési kör kezdetén ugy szólván elmaradhatlan. Most 
már ismét minden a rendes kerékvágásban megy tovább 
és épen ez okból a mai vasárnapi délutánt arra hasz-
nálom föl, hogy tovább folytassam levelezésünket. 

Mindenekelőtt el lehet mondani, hogy Kinában 
ez idő szerint legalább is nem állanak az ügyek rosz-
szábbul, mint annak előtte, sőt a nyugalomnak egy 
bizonyos neme kezd szilárdnlni és egy szebb jövőnek 
több jelét észlelhetjük. 

Az a körülmény, hogy Favier püspökünk koad-
jutorjával. Mgr. Jarlin-nel egyetemben az özvegy csá-
szárné és a császár részéről a legkitüntetőbb, sőt 
egyenesen a legszivélyesebb módon fogadtatott, sőt 
meghivatott és hogy a legutóbbi védelmi rendelet a 
katholikus hithirdetők jótékony működését határozott 
módon hangsúlyozta, eléggé bizonyitja azt, hogy a 
császári udvar előbbi téves eljárását vissza akarja 
vonni és jóvátenni. Azt a törekvését is, hogy a katho-
likusoknak is akar jogot és igazságot szolgáltatni, már 
több izben szépen bebizonyította és igy remélhetjük, 
hogy a kedvező hangulat nem fog oly hamar eltűnni, 
minthogy oly világosan bebizonyosodott az, mily rossz 
hazafiak a boxerek. Ez az utóbbi tapasztalat a titkos 
társulatok ellen kiadott több rendbeli erélyes szabály-
zatot és rendeletet érlelt, meg. Kinát az újításokra 
sarkalja és mindenekelőtt megtanítja a többi hatal-
makkal való barátságos egyetértésre. 

Miként már egy izben említettem, a hathatós újí-
tás ellenhatás és ellenszegülés nélkül el nem érhető. 
Kinában is ez az eset. Az állami reformnak legnagyobb 
ellenségei a boxerek ós a hírhedt Kuang-jü párthívei 
a ki mindenben teljesen más változtatást, egy szóval 
forradalmat kíván ; a vallási téren való ujitás annyira 
megrettentette az „elmélkedő" bonz-okat, hogy való-
ságos lázítókká és felkelő vezérekké válnak; a művé-
szet és tudomány terén való ujitás hasonlóképen küz-
deni kénytelen a pogányságnak oly annyira sajátos 
szeparatizmusával, azonban lassankint csendes gyöze-
delmeket fog aratni. Az első sorban emiitett reform-
mozgalmak mellett a mérsékelt, az európaiak iránt ba-
rátságos párt, a mostani kormány van. A császári 
csapatok már több győzelmet vivtak ki ugy éjszakon, 
mint a Kouangszi tartományban a mindkét ellenséges 
párt fölött és igy a közel jövőben nincs mitől félni. 

A mi a borzokat illeti, közülök többet el kellett 
fogni ós lefejeztetni. 

Az iskolai reformra vonatkozólag egy igen jelen-
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tős példát említek fel a legújabb napi eseményekből. 
Egy amerikai prédikátor, névszerint dr Haye, hatha-
tósan támogatott egy kinai kormányfőt egy egyetem 
felállításában. Már minden be volt fejezve, a mikor az 
érdemekben gazdag rektor egészen váratlan utasitást 
kapott, hogy t. i. csak pogány hallgatókat vegyen fel. 
Az összes keresztény hallgatók kizárásának oka abban 
rejlett, hogy az összes egyetemi hallgatóknak havqn-
kint a Confucius-tiszteletet kellett végezniök, azonkívül 
abban, hogy a keresztény elemekkel való érintkezés 
szükségképen vallási és egyéb vitatkozásokra szolgál-
tathatna alkalmat. Dr Haye ennélfogva hátat fordított 
a bölcs kinainak és azonnal lemondott az egyetem veze-
tésének jogáról. Nemsokára visszatért Amerikába. 

Ezúttal legyen elég ennyi a birodalom általános 
viszonyai felől ; a következőkben néhány szóval emlí-
tést akarok tenni közelebbi környezetem állapotáról 
itt Csekiángban. , 

Valóságos áldás volt a már régóta várt eső ezekre 
a kiaszott vidékekre nézve. Keresztény híveink a szent 
mise után esőért imádkoztak és legott meghallgatást 
nyertek. A következő napon vette volna kezdetét a 
pogányok böjtje ugyanezen czélra. Eölöslegessé vált 
azonban ez és igy a babonás pogányok nem áltathat-
ják magukat azzal, hogy bálványaiktól esőt nyertek. 
Az említett pogány böjtölés minden huseledelektöl 
való általános tartózkodásban áll, melyet a mandarin 
ir elő. Minden kinai alattvaló büntetés terhe alatt kö-
teles megtartani az ilyen böjtöket. A mi keresztény 
híveink természetesen nem vethetik magokat alá ennek 
a rituális előirásnak, hanem önmegtagadásaikat az igaz 
Istennek áldozták fel tekintet nélkül a pogányokra. 

Ha ez a jótékony eső be nem következik, akkor 
az inség beláthatatlan kihágásokra és erőszakoskodásokra 
szolgáltatott volna alkalmat. Már többször egészen kö-
zelről láttam azt a nyomorúságot, melyet a rizs hiánya 
Kínában előidéz. Adja a jóságos Isten, hogy Kina ne 
legyen második Indiává, miután a kinai nem volna 
képes oly közömbösen éhhalállal meghalni, mint az 
indiai benszülött, Inkább kész volna az egész orszá-
got felzavarni, csakhogy éhségét csillapítsa és végre a 
világ összes tájaira, egy rettenetes népvándorlást kez-
dene meg. A kínai lakosság nagy tömegéből a koldu-
soknak és veszélyes rablóknak nagy csapatjaí szerve-
ződnének. Azonban az isteni bölcs Gondviselés nap-
jainkra nézve elhárította ezt a rettenetes csapást. 

Hithirdetői tevékenységünk ismét a régi szabad-
ságnak örvend és ennek bizonyságául azt a körülményt 
említem fel, hogy mi, a Kücsu főprefektura hithirdetői 
s számra nézve hatan, mindannyian külön, tehát hat 
különböző telepen müködünk. Mindegyre számosabb 
hitujonczunk jelentkezik, és a halálos veszedelmekben 
való keresztelések mindig gyakoriabbakká lesznek-
Epen tegnap is hallottam egy ilyen esetről és ma este 
öt órakor a legpéldásabb módon mult ki a szerencsés 
keresztény nő. 

Ugy látszik, hogy az a hideg jégkéreg, mely a 
pogányok sziveit födi, most már olvadozni kezd a 
keresztény szeretet befolyása következtében. Bizonyára 

nem a pogányok érdeme ez, sem pedig a mienk, ha-
nem egyedül Isten kegyelmének tudható be, a ki nagy 
terveket alkot és valósítja meg azokat a kellő időben. 
Ha Kina fejlődése rendes mederben fog haladni, akkor 
harmincz-negyven esztendő múlva Krisztus keresztje 
nagyobb tiszteletben fog részesülni, talán még a kinai 
társadalom legmagasabb köreiben is fog ragyogni. 
Hiszen Kina oly ország, a mely a hatalmas áradatot 
követi. Jelenleg az 1900-ban le nem győzött vallás és 
polgáriasodás a kinai belföld legmagasabb hegyeiig 
is eljut. 

Természetesen követik ezt az áradatot, mely Péter 
hajóját mint mentő bárkát viszi magával. A mi ezen 
hajó kormányosának, a mi szeretett Szentséges Atyánk-
nak a „Lumen de coelo"-nak, szeme ügyébe kerül, azt 
ő el is éri. Kinában is általános rokonszenvre és ha-
tártalan bizodalomra tett szert Szentséges Atyánk, 
XIII . Leo pápa. Annál inkább kell, hogy nekünk hit-
hirdetőknek, még nagyobb bizodalmunk legyen benne, 
kiket ő mint az emberek halászait Kinába küldött. 

Szívélyes üdvözletet, küldök szeretett hazámnak, 
Mária országának. 

Nagyságos és Főtisztelendő Kanonok Urnák 
alázatos szolgája 

Wilfinger József, 
apostoli hithirdető. 

KATfl. EGYESÜLET] ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A vasárnapi muükaszttnetről. 

Hat nap munkálkodjál és tedd meg minden dol-
gaidat. A hetedik napon pedig a te Urad Istened 
szombata vagyon, ne tégy akkor semmi dolgot, se te, 
se fiad és leányod, se szolgád és szolgálód, se marhád, 
se a jövevény, ki kapudon belül van. A mózesi tör-
vény ezen intézkedését negyedfél évezreden át szent 
tiszteletben tartották az ó-szövetségben nemcsak a zsi-
dók, hanem még több pogány nép is, melyhez a ki-
nyilatkoztatás sugarai eljutottak, s az uj-szövetségben 
a kereszténység népei. 

De az emberi ész, ha a maga utjain akar haladni, 
s elzárkózik Isten világossága elől, oly tévedésekbe 
merül, melyek veszedelmet hoznak egész népekre s 
nagy nemzetekre. 

Isten harmadik parancsolatjának meglazulását 
hozta ugyan maga után a reformáczió, de eltörülni ez 
sem törülte el. A vasárnap megszentelése, melyet a 
kath. egyház annyi évszázadon keresztül hiveinek lel-
kére kötött, szigorú kötelességévé tett, az egyház 
tekintélyének lerontásával nagy csorbát szenvedett az 
egyháztól elszakadt népek között. Csak az egy angol 
nép volt az, mely konzervatív hajlandóságánál fogva, 
a kath. ősök hagyományához ragaszkodva, a mai napig 
is példás lelkiismeretességgel őrizte meg a vasárnap 
megszentelésének tiszteletben tartását. 

A tizennyolczadik század hitetlenségë volt az, 
mely a vasárnap megszentelését a népek szivéből ki-
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tépte. A franczia forradalom e téren is u j rendet pró-
bált behozni. Elég lesz az embernek — igy gondolták 
minden tizedik nap pihenőre ; nem kell a nemzet ere-
jét annyi ünnepnapon a munkától elvonni. S a liberá-
lis nemzetgazdászok farizeus képpel mondogatták, mi-
nek megfosztani azt a szegény népet minden vasárnap 
munkakeresetétől ? Jól esik annak a szegény embernek 
ha vasárnap is kereshet valamit. Persze, hogy ez a 
liberális humanizmus nem annyira a szegény népre 
gondolt, mint azokra, kik a nép munkájából gazda-
godnak. 

De lám az igaz tudomány csúffá tette a naczio-
nálista bölcsek okoskodásait. Az emberi szervezet tudo-
mányos tanulmányozása arra az eredményre vezetett, 
hogy az ember természete maga is megkívánja a heted 
napi pihenést. Az Isten harmadik parancsolatja tehát 
természeti törvényen alapszik, melyet Isten Mózes tör-
vényében külön is kinyilatkoztatott. S aki megszegi 
ezt a törvényt, az vét nemcsak Isten parancsolatja el-
len, hanem a természet ellen is. 

De természeti törvényt nem lehet büntetlenül 
áthágni ; megszegése magában hordozza a büntetés csi-
ráját. így Isten harmadik parancsának tömeges áthá-
gása is reázudítja a népekre és a társadalomra a bün-
tetés átkát, erkölcsi és fizikai romlást hozván maga 
után. 

A vallástalanság a materialisztikus gondolkozás 
terjedésének egyik kiváló előmozdítója az, hogy a 
munkásnép nagy részének nincs alkalma s módja lelki 
táplálékot magához vennie. Lélekölő egyformaságban 
darálja le napjait mint egy gép, melyet fűtenek, hogy 
munkaerőt fejtsen ki. Hogy munkájából megpihenve, 
Istennek is áldozzék, hogy felsőbb rendeltetésére is 
gondoljon, arra a jelenlegi viszonyok között ritkán 
akad ideje. Természetes dolog, hogy ilyen körülmények 
között sok munkás szivében kihal az ember felsőbb 
rendeltetésének tudata ; hisz van olyan, kinek arra sem 
jut ideje, hogy családja körében övéinek szentelhes-
sen néhány órát, s hogy azt az imádságot, amelyet 
valamikor édesanyjától tanult, gyermekének ajkairól 
tanulja meg iijból megszeretni. 

így lesz a vasárnap megszentségtelenitése az a 
talaj, ahol az anarchizmus mérget lehelő palántája fel-
burjánzik. A társadalmi rend s nemzeti felvirágzásunk 
szempontjából is felette kivánatos, hogy a vasárnap 
megszentelése törvénynyel biztosítva legyen. A magyar 
törvényhozás nem is feledkezett meg egészen a vasár-
napi m unka szünetről ; az 1891 : XIII. t.-cz. arról intéz-
kedik, hogy az ipari munkának vasárnapokon és Szt. 
István király napján szünetelnie kell. De ez a törvény 
még nagyon hiányos, igen sok kibúvója van, s nélkü-
lözi az erkölcsi alapot, a vasárnapot inkább csak pi-
henő napnak tekinti, mint szent napnak. 

Örömmel kell azért minden keresztényileg és hu-
mánusan gondolkozó embernek üdvözölnie azt a törek-
vést, mely a vasárnapi munkaszünetről intenzivebben 
kiván törvényes intézkedést, s e czélból az 1891 : XIII. 
t.-cz. revízióját sürgeti. 

Ezt tette a Magyarországi Katholikus Egyesüle-
I tek Országos Szövetsége, mely ez értelemben a képvi-
! selőházhoz feliratot intézett*) Ehhez kell csatlakoznia 
j a magyar keresztény közvéleménynek. A magyar nép-
j nek egy életbevágó érdekéről van itt szó. Álljon mel-

léje a keresztény Magyarország minden hive. Sürges-
sük ennek keresztülvitelét minden téren; támadjanak 
ez eszmének harczosai a parlamentben s a törvény-
hatóságok termeiben. 

Mutassuk meg ezáltal is, hogy keresztények va-
gyunk s keresztények akarunk lenni. 

Dr Giesswein Sándor. 

A legéuy egyesül etek II. nagygyűlése. 
! 1 A magyarországi katholikus legényegyesületek 

tudvalevőleg augusztus 26., 27. és 28-án tartják meg 
Budapesten második országos nagygyűlésüket, amelyre 
nagyban folynak az előkészületek. 

A nagygyűlés részletes programmja a következő : 
1902. aug. 26-án (kedden). Egész nap folyamán a 

vidéki legényegyesületek elnökeinek fogadása a külön-
böző pályaudvarokban s azoknak elszállásolása a köz-
ponti katholikus legényegyesület tagjai által. Esti 7 
óíakor : Bevezető ülés a központi ka'th. legényegyesü-
let dísztermében. 1. Bevezető és üdvözlő beszéd. Tartja 
Schiffer Ferencz, központi elnök. 2. Küldöttség válasz-
tása, mely a nagygyűlés vezetésére fölkéri mélt. és főt. 
Yárosy Gyula dr székesfejérvári püspök urat, a magyar-
országi kath. legényegyesületek országos szövetségének 
diezelnökét. 3. A nagygyűlésre megjelent igazolt kép-
viselőknek, valamint a megbízottak neveinek felolva-
sása. 4. A legszükségesebb legényegyesületi felszerelé-
sek kiállításának megnyitása. Megnyitja Schiffer Ferencz, 
központi elnök s a kiállítást rendező Erdősi Károly, 
központi másodelnök. Esti 8 órakor : Ismerkedési est 
a 'központi legényegyesület kerti helyiségében; társas-
vacsora alatt a központi egyesület önképző osztálya és 
dalárdája mulattatja az egybegyűlt tagokat. A társas-
vacsora ára teritékenkint (három fogás : sült hus, tészta, 
gyümölcs) 1 korona 80 fillér. Az árak bor nélkül szá-
mittatnak. 

Augusztus 27-én (szerdán.) Reggeli 9 órakor: 
Ünnepélyes Yeni Sancte a központi egyesület szom-
szédságában, a budapest-erzsébetvárosi plebánia-tem-
plomban. Tartja mélt. és főt. Yárosy Gyula dr székes-
fejérvári püspök, diszelnök ur. Délelőtt 10 órakor : 
Nagygyűlés a központ helyiségeiben. 1. Diszelnöki 
megnyitóbeszéd mélt. és főt. Yárosy Gyula dr püspök 
úrtól. 2. A nagygyűlés elnökségének megalakulása. 3. 
A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 4. Elnöki 
jelentések. 5. A tárgyalandó kérdések feldolgozása, a) 
A legényegyesületi vallásügyről; annak módjairól s a 
módozatoknak szigorú pontossággal betartandó kivite-
léről. Előadó Virág Ferencz, vallástanár, pécsegyház-
megyei elnök, lelkiigazgató, b) A legényegyesületi 
oktatásügyről ; kötelező, általános tanmenet kidolgozá-

* E feliratot ifj. Zichy János gróf elnök intézte a szövet-
ség nevében a képviselőházhoz, s egész terjedelmében lapunk-
nak julius 12-diki számában (II. félév 4. szám) olvashatjuk. 
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sànak szükségességéről. Előadó Pokorny Emánuel, val-
lástanár. c) A legényegyesületi Mária-kongregácziók fon-
tosságáról. Tartja Botha Ernő S. J., a központ Mária-kon-
gregácziójának vezetője, d) A vándorügy szervezéséről. 
Előadó Kersch Mihály szabadkai elnök. Véleményező 
Németh János keszthelyi elnök. Déli 1 órakor társasebéd 
az egyesület társalgójában. Egy teriték ára (4 fogás gyü-
mölcscsel) 2 korona. Délután 4 órakor : A nagygyűlés 
folytatása : e) Legényegyesületi szövetségünknek a 
katholikus körök és egyesületek országos szövetségé-
hez való viszonyáról. Előadó : Dr Andor György, esz-
tergomi egyházmegyei elnök, herczegprimási t i tkár; f) 
A legényegyesületi rendezőség feladatának nagy fon-
tossága ; rendező gyűlésekről. Mutatvány a szövetség 
tavalyi értekezletének megbízásából szerkesztett „Le-
gény-egyesületi elnöki utmutató"-ból. Felolvassa az 
elnöki utmutató szerzője: Erdősi Károly; g) Legény-
egyesületi szórakozásokról. Előadás a központ tapasz-
talatai nyomán, h) Legényegyesületi segélyegyesületek-
ről. Előadó : Schiffer Ferencz, központi elnök. Este 8 
órakor : Ünnepi társasvacsora a köpzonti egyesület 
disztermében. A társasvacsora alatt a központi egyesü-
let dalárdája s tagjai a szinpadon mulattató előadáso-
kat tartanak. Egy teriték ára 1 korona 60 fillér. 

Augusztus 28-án (csütörtökön). Reggeli 9 órakor : 
Hálaadó szentmise az erzsébetvárosi plebánia-templom-
ban. Tar t ja : Schiffer Ferencz, központi elnök. Délelőtt 
10 órakor: A nagygyűlés folytatása és berekesztése. 
1. A legényegyesületek által XIII. Leo pápának be-
mutatandó ünnepélyes hódolatról. Előadó : Erdősi 
Károly, központi másodelnök. 2. Szabóky Adolfnak, a 
magyar legényegyesületek atyjának emeltetendő szobor 
gyűjtési módozatairól. Előadó : Molnár Mihály, köz-
ponti világi alelnök. 3. A legény egyesületek jótékony-
sági egyesületeknek ismertessenek-e el ? A kérdést 
fölveti és megvilágítja a központi elnök. 4. Elnöki 
jelentés az összes legényegyesületi elnökök által az év 
őszén rendezendő mainzi általános elnökgyülésről. 5. 
Diszelnöki zárszó. Tartja méltóságos és főtisztelendő 
dr Városy Gyula diszelnök ur. A nagygyűlés bevégzése 
után társasebéd az egyesület társalgójában (egy teriték 
2 korona), utána tetszésszerinti szórakozás. 

HIVATALOS. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 

előterjesztésére a pécsi székeskáptalanban Waj dits 
Gyula tiszteletbeli kanonokot és papnevelő - intézeti 
lelki igazgatót mesterkanonokká és Kuzmics József 
dolnji-miholjáczi esperes plébánost tiszteletbeli kano-
nokká kinevezem. 

Kelt Ischlben, 1902. évi julius hó 27-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k., 

Wlassics Gyula dr s. k. 

VEGYESEK. 
— Katholiknsok gyűlése Prágában. A cseh kath. 

legényegylet ötvenéves jubileuma alkalmából nagy-
gyűlést tartott, melyen sok asszony és leány is vett 

részt. Jelen voltak Brynych püspök és Krikava udvari 
tanácsos, rendfőnök. Skrbensky báró bibornok, her-
czegérsek kimentette elmaradását. Az ünnepi beszédet 
Burián kanonok mondotta, ki elpanaszolta, hogy a 
főiskolákon már hitetleneket alkalmaznak tanárokul s 
erős szervezkedésre szólította fél a katholikusokat. 
Éppen mikor Brynych püspök szólásra emelkedett, 
lépett be a terembe 30 kiküldöttje a bécsi szent Me-
thodus-egyesületnek, kiket kitörő lelkesedéssel fogadtak. 
Ezután Brynych beszélt, ki szintén tevékenységre buz-
dította a katholikusokat. 

— Iparosok Mária-kougregácziója. Az újonnan 
alakult „Budapesti iparosok Mária-gyülekezete14 Nagy-
boldogasszony napján tartotta első felvételi ünnepélyét. 
A tagfelvételt Kohl Medárd dr püspök végezte délután 
3 órakor a Jézus szent Szive templomában. Ez alka-
lommal 45 tag vétetett fel. 

— Változás a kegyes tanitórendben. A budapesti 
piarista főgimnázium érdemes igazgatója, Janky Károly 
váratlanul, súlyosan megbetegedvén, helyébe e rend 
kormánya Kovács Antal kecskeméti főgimnáziumi tanárt 
nevezte ki. Vörös Mátyás, a hirtelen elhunyt lévai ház-
főnök helyét Malonyciy Istvánt, a máramarosszigeti 
rendház eddigi főnöke foglalta el, akinek helyébe Keller 
János veszprémi tanárt küldik. Azonkívül Debreczenbe 
megy Eherhardt Béla, Nagy-Károlyba Nil,los János, 
Kecskemétre Szalai Károly, Magyar-Ü várra Stüter János, 
Selmeczbányára Csincsák László (világi), Veszprémbe 
Schultheis s Vincze piarista és Murányi^lános okleveles 
világi tanár. 

— A l)on Bosco magyar intézetből. Az intézet 
igazgatósága a következőket hozza az érdekelt szülők 
tudomására. 1. Az intézetbe való felvétel végett kül-
dendő kérvények csak, augusztus hó végéig fogadtatnak el. 
2. Miután az intézet 45 növendéknél többet nem képes 
magába fogadni, a felveendők számát 45-ön tul ter-
jeszteni nem lehet. 3. Első sorban a fizetők vétetnek 
fel, azután a megállapított szám kiegészítéséig a ked-
vezményesek és ingyenesek ; ez utóbbiak szegénységi bizo-
nyítványt tartoznak bemutatni. 4. A kedvezmény kizá-
rólag csakis az élelmezésre vonatkozik. Ennélfogva senki 
sem menthető fel a programmban megkívánt felszere-
lés, továbbá a ruházat, az apróbb iskolai kiadások és 
az utazások költségei alól. Le kell tenni 40 koronát 
az esetleges visszautazásra, ha netalán nem maradhatna 
az illető, mert az intézet nincs azon helyzetben, hogy 
ily esetben az útiköltségeket fedezze, amint ezt eddig 
tette. 5. Hogy meddig maradnak az ifjak a külföldön, 
azt előre megállapítani nem lehet. Addig semmi esetre 
sem költöznek vissza, mig Magyarországban szalézi 
intézet meg nem nyilik. De ez esetben is csak azok, a 
kiket a rendfőnök a társaság érdekében odaküldeni 
jónak lát. A szalézi pap Európa bármely helyére küld-
hető. 6. A szalézi társaság nem kötelezi magát arra, 
hogy mindazokat, akik papi pályára jelentkeztek, csak 
ugyan papokká képezi, sem pedig határidőt nem mond-
hat az illetők felszentelésébe nézve. Mert ha valaki a 
papi tanulmányok eredményes befejezéséhez kevés re-
ményt nyújt, ez vagy visszamegy a saját költségén, 
vagy ha akarja, kisegítő lehet. Cavaglia, aug. 6. 1902, 
Az igazgatóság. 

KcsÈ^ A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Perge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
„-^„w™ „„„v»,' Nostri pig nus, tili et Us, qui operi tuo sufragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus.* adlabora . . . Nos interim grati ammi 

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

„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incunibas." 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Az egyház kegyelete a holtak iránt, — Az egyház tagjainak természetfölötti élete. 
Egyházi Tudósítás: S z o m b a t h e l y : Zászlószentelés. — P á r i s : A franczia vallásiildözés. — Tárcza. Bolanden Konrád arany-
misejere. Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Az iskolatestvérek felvételi szabályzata. 

Hivatalos. — Irodalom. — Vegyesek. 
Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. 

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

FelhiYás előfizetésre. 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Markovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár 

(Folytatás.) 

8 valóban, a keresztény ember Kr isz tusnak 
t a g j a : 1 ezért fejének, Krisz tusnak sorsában 
kell részesülnie, ha hü az Üdvözí tőhöz ; é letében 
ugyanezen Kr isz tusnak tes te s vére táplál ja , s 
azér t bizakodhatik, hogy ugyanezen Krisztus 
dicsőségében és ha lha ta t l an életében lesz része. 
Krisz tusban az ember egész lényegének, ter-
mészetének Megvál tó já t imádja , ki nemcsak a 
lelket, de a tes te t is megszabadi tá , a mely 
tes t épen az eredeti bűn mia t t vált halandóvá. 
Máskülönben többe t á r to t t volna nekünk Á d á m 
vétke, mint a mennyi t használ t a megvá l t á s ; 
ez pedig ellenkezik az apostol tani tásával , ki a 
megigazulás áldásos gyümölcsei t és tú lá radó 
érdemeit fej tegetvén, ezen következte tésre j u t : 
»Hogy valamint a bűn uralkodó le t t a ha lá l ra : 
ugy a kegyelem is uralkodjék igazság által 

1 Perrone : Prael. Theol. vol. III. p. 3. 878. 

az örök életre, a mi Urunk J é z u s Kr i sz tus 
a j ta i ." 2 

Szent Pionius, miu tán kinzói, kik hi té től 
el aka r t ák tántor í tani , felszegezték, igy szólt : 
„Érzem a szegeke t ; é rzem sebeimet, de azé r t 
megyek a halálba, hogy mindenki megér tse , 
hogy a halá l u t á n fe l t ámadás van." 3 A milá-
nói egyház nagy püspöke, szent Ambrus ezeke t 
m o n d j a : „É le tünknek mibenlé te a t e s tnek és 
léleknek egyesülése ; s mer t a f e l t ámadás a 
j ó t e t t ek ju ta lma , vagy a rossz cselekedetek 
megtor lása , szükséges, hogy a tes t is fe l támad-
jon . H o g y a n is h ivnák számadásra a lelket a 
tes t nélkül, mikor a tes t te l való együttéléséről 
kell számot a d n i a ? " 4 

A tes tnek e dicsőséges ha lha t a t l anságá ra 
czéloz az Írás: „Az igazak lelkei pedig I s ten 
kezében vannak , és a halál gyöt re lme n e m 
éri őket. Az esztelenek szemeiben megha ln i 
lá tszanak, és k imulásuk gyöt re lemnek ta r ta t ik , 
ós tő lünk való elmenetelök veszede lemnek; ők 
pedig békességben vannak . És ha az emberek 
előtt k inoka t szenvedtek is, az ő r eményök 
ha lha ta t l anságga l teljes. Kevésben gyötör te tve , 
sokban jól he lyezte tnek el; mer t az Is ten 

2 Hóm. 5, 21. 
3 Ruinar t : Act. Martyr. In martyrium S. Pionii 

et soc. XXI . 
4 S. Ambr. De fide resurrect. 5. 

10 
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megkísér te t te őket. és magához mél tóknak i 
ta lá l ta ." 5 E r re czéloz a következő szavaival 
i s : ..Az igazak pedig örökké élnek, és az Ur-
ná i az ő jutalmok, és gondviselésök a Fölsé-
gesnél. Azér t az ékesség országát és a szép-
ség koroná já t veszik m a j d az Ur kezéből : 
m e r t ő jobbjával befödözi őket, ép szent kar-
j áva l megvédi őket ." 6 Ezér t mondja az 
Udvözitő: „En vagyok a fe l támadás és az é le t ; 

a ki énbennem hiszen, ha szintén megha l is, 
élni fog ; és minden, a ki él és énbennem 
hiszen, nem hal meg m i n d ö r ö k k é ; " 7 a zaz : 
J é z u s érdemeinél és erejénél fogva mindazok, 
kik benne élő hi t tel hisznek, az örök életre 
fognak fel támadni , habár egy ideig tes t sze-
rint a halálban szenderegnek is. Tehá t e meg-
dicsőülésnek oka az, hogy Krisz tus le tördel te 
a ha lá lnak töviseit, tönkre t e t t e u ra lmát , meg-
győz te a halált . „Elnyele te t t a halál a győze-
delem által," 8 mond ja szent Pál; és i smét : 
..Ha t ehá t megha l tunk Krisztussal , liiszszük, 
hogy együt t élni is fogunk Krisztussal , tud-
ván, hogv Krisz tus halot ta iból fe l támadván, í 
már nem hal meg, a halál őra j ta többé nem 
uralkodik." 9 

A tes t e dicsőséges f e l t ámadásának és 
örök életének hi tében nagyszerűen nyilatkozik 
meg az egyháznak a hol tak i ránt i kegyelete. 
Mert mig e hit a ha landó ember t a bűntő l 
visszatar t ja , istenes életre birja, az élet szen-
vedéseiben türe lemre s bizodalomra okta t ja , 
— addig a halá lban vigasztal , felemel ; 10 meg-
t an í t há lára Is ten végtelen jósága iránt, meg-
ok ta t Is ten mindenhatóságára , a holtak i ránt 
t isz te le te t parancsol . E hit tel leszen a halál 
kapu, melyen át tel jesen e l ju tunk ahhoz az 
Is tenhez, kit szeretünk. 

(Folytatjuk.) 

Az egyház tagjainak természetfölötti élete. 
— Ir ta : Denifle Henrik. Ford. Válni esek Béla. — 

(Folytatás.) 

4. Bármelyik oldalról vizsgáljuk is tehát a fön-
tebbi igazságot, minden esetben szükségesnek mutat-

' Bölcs. 3, 1 — 5. 
ü Bölcs. 5, 16. 17. 
7 Ján. 11. 25. 26. 
8 Róm. 6, 8. 9. 
9 Catecli. e decreto Cone. Trid. art. XI. 11. 
10 Ján. 3, 16. 17. 

I kőzik az egyház egyes tagjainak Jézus Krisztussal való 
közössége és egjessége. — De hogyan valósul meg ezen 
közösség? Vagy inkább kérdezzük, melyik az a köte-
lék, mely bennünket Krisztussal egyesit, miután Krisz-
tus Urunk nem egyesülhet minden egyes taggal szemé-
lyesen? Hogyan leszünk mi az ő titokteljes testének 
tagjaivá? A felelet egyszerű : Mivel Jézus Krisztus 
épen azáltal az eg}*ház feje, hog}T az egyes tagok a 
kegyelmi behatást az ö teljességéből nyerik, azért a 
kegyelem az az összekötőkapocs közöttünk és Jézus 
Krisztus közt, mely által a vele való közösségünk 
megvalósul. S ez az, amit sz. Tamás mond, hogy t. i. 
Jézus Krisztusnak a kegyelem nem csupán mint vala-
melyik magányos^ személynek adatott, hanem mint az 
egyház fejének, hogy igy abból az egyes tagokba kiá-
radjon s behasson. 1 Mivel ő maga malaszttat és igaz-
sággal teljes, mint sz. János tanítja, azért mi is az ő 
teljességéből vehettünk mindnyájan. 2 — Egyedül a kegye-
lem által leszünk tehát Krisztussal egygyé; mert vala-
mint sz. Ágoston szép szavai szerint a lélek nem csu-
pán a fejet élteti és boldogítja, hanem az egész testet 
azonképen az egj'házat is fejében és tagjaiban az ei;y 
lélek, t. i. az egyenlő kegyelem élteti, még pedig ugy, 
hog}T az egyház testének a fej és tagok közt levő kü-
lönbség sérelme nélkül csak egy természete van. 3 

Be micsoda kegyelem ez? — Yajjon kételkedhetünk 
efölött, miután hiszen tudjuk, hogy ez csupán azon 
kegy-elem, mely bennünket minden gondolható terem-
tett természet fölé, a természetfölötti rendbe emel és köz-
vetlen viszonyba hoz természetfölötti végczélunkkal t. 
i. a megszentelő malaszt ? Mivel ugyanis nekünk, hogy 
Krisztussal egygyé lehessünk, ugyanazon rendhez kell 
tartoznunk, melyhez ő maga a természetfölötti rend 
újjáalapítója tartozik: épen azért ezt az egységet bizo-
nyára csak azon malaszt valósíthatja meg, mely bennün-
ket a Krisztustól helyreállított rendbe emel fel. 

It t látjuk igazán a legbensőbb összefüggést azzal, 
amit az ember természetfölötti végczéljáról szóló máso-
dik beszédben mondottunk. Mindnyájan eg}'edül Isten-
nek sajátos czélra vagyunk hivatva, amely következőleg 
a teremtett természet hatáskörén kiviil esik. Már most 
azon czélhoz, melyet az ember csak a másvilágon ér 
el, már e világon is a megkívántató viszonyban kell 
lennie, miután, mint föntebb említettük, 1 az idő embere 
nem lényegileg különböző az örökkévalóság emberétől 
és Istennek örök látása nekünk jutalom, mel}~et e vilá-
gon kell kiérdemelnünk. 

Nekünk tehát oly rendeltetésünk van, mely félfo-
gási képességünkön és természetes tehetségünkön / ivül 
esik, s a melyre természetes munkásságunk, lia még 
0I3* intenziven tökélétesíttetnek képzeljük is azt, nem 
elég. Mi történjék hát? A természetes munkásságnak, 
vagy inkább a természetnek, mezből a munkásság szár-
mazik, egy természetfölötti erő s természetfölötti élet-
alap hozzájárulásával tökéletesbbittetnie kell, hog}* igy czél, 

1 J. qu. 48. a. 1. 
2 1, 14. 16. 
3 De agoue Christi c. 20. 
4 L. föntebb 52. o. 
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munkásság s ennek alapja egyenlő arányban legyenek. 
Mert a munkásságkiható ereje nyilvánvalóan azon alap 
ereje szerint igazodik, melyből az származik. Am a termé-
szetfölötti czél AZ emberi természethez semmiféle viszonyban 
nincsen s következőleg az embernek czélja elnyerésére ma-
gasabb természetre van szüksége és ez a malaszt. 5 A ma-
laszt a lényeget, mint a munkásság alapját, önmaga 
Jölé emeli, és az emberi természet meg a természetfö-
lötti végczél között a helyes arányt helyreállitja. A 
megszentelő malaszt, mely Jézus Krisztustól, a főtől 
az egyház egyes tagjaiba átömlik, hogy közöttük s 
közte a szükséges egységet helyreállítsa s fentartsa, e 
szerint ter mész etünknek kiegészítése és felmagasztalása s az 
embert oly munkásságra képesíti, melyre az magától 
elégtelen. 

így tehát a kegyelem az, mely Krisztus és a lélek 
közti közösséget, ennek Istennel való egyesülését és 
természetfölötti rendeltetésünk elnyerését megvalósítja. 

De vájjon ezzel teljes alapját kifejtettük azon áta-
lakításnak, melyet a katholikus egyház bennünk elői-
dézni akar? Es vájjon azon átalakításnak, mety a tisz-
tán természetes s azonfelül a bün által megrontott élet-
nek ellenére van, a megszentelő malasztban megtaláltuk 
megfelelő erejét? 

Mindenesetre a megszentelő malaszt a természet-
fölötti munkásságnak tulajdonképeni életalapja. De csu-
pán közvetve, mert a lélek lényegébe ömlik, nem pedig 
első sorban a tehetségébe, melyből a munkásság közvetle-
nül származik. De hogy a lélek oly cselekedeteket vi-
hessen véghez, melyek a természetfölötti életnek, melyre 
a megszentelő malaszt emel föl, sajátságai, szükséges, 
hogy erői és tehetségei is megdicsőültek legyenek s az 
isteni természetben részesüljenek, amit az úgynevezett 
természetfölötti isteni erények eszközölnek, s ezeknek 
eredete ismét csak a megszentelő malaszt. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Szombathely Zászlószentelés. — 
Augusztus 3-án Szombathelyen, a szent Domon-

kos rendűek templomában, a rózsafüzér társulat mun-
kásleány tagjainak társulati zászlóját szentelték fel igen 
szép ünnepélyességgel. Már délelőtt 9 órakor a gyö-
nyörűen felvirágozott templomot zsúfolásig megtöltötte 
az ájtatos közönség — midőn a munkásleányoktól ki-
sérve belépett a zászlóanya: Eredies Ferenczné urnő ő 
nagysága, Eredies Ferencz királyi tanácsos neje, — fél 
10 órakor kezdetét vette szentmisével az ünnepély, 
melyet a sz. Domonkos-rend perjele czelebrált fényes 
segédlettel. Igazán megható volt, a mint mise alatt a 
zászlóanyával együtt a munkásleányok és a társulat 
számos tagja az Ur asztalához járult. Mise után a tem-
plom szentélyében, hol a leányok fehér ruhában, virág-
csokrokkal kezükben, a zászló körül csoportosultak, a 
rend perjele, a zászlót felszentelte. — Az alkalmi sz. 
beszédet P. Márton, a „Legszentebb Rózsafüzér Király -

5 Sz. Tamás, 1. 2. q. 109. a. 5 ; Schcixler Natur und Über-
natur 114. o. 

néjau folyóirat szerkesztője s társulati igazgató tar-
totta, — kifejtvén, hogy a zászló a győzelem szimbó-
luma s ha a zászló képeinek : Szűz Máriának és Aquinói 
sz. Tamásnak példáját követik, ugy győzni fognak a 
kísértéseken, melyeknek a munkásleányok különösen 
ki vannak téve. — Szent beszéd után a leánj-ok a 
Lorettoi litániát és Ave Máriát énekeltek latinul, me-
lyeknek bemutatása László Vilma őnagyságának buzgó 
fáradságát dicséri. — A szép fehér brokát zászlót Fich-
talcker nővérek igen csinosan és elég jutányosán hí-
mezték, szalagjára pedig, melyet a zászlóanya aján-
dékozott, Schiellhán Magda őnagysága remek virág-
csokrokat stb. hímezett. — A szalagot arany betűkkel e 
fohász díszíti : Szent olvasó Királynéja, könyörögj 
érettünk ! Végül az ünnepély emlékére a zászlóanya 
gyönyörű szép képeket nyomatott és osztott ki. 

Paris. A franezia vallásüldözés. — 
A francziaországi események napról-napra komo-

lyabb jelleget öltenek. A hadseregben szaporodik azok-
nak a tiszteknek a száma, a kik vonakodnak csapatai-
kat a zárdaiskolák ellen vezetni, másrészről pedig a& 
ország északnyugati megyéiben az ellenállás a kormány 
rendeleteinek végrehajtása ellen folyton növekedik. 
Különösen a parasztok tanúsítanak nagy ellenállást és 
egy helyen uj falat építenek a zárdaiskola elé. A ren-
dőrbiztosok mellé ezeken a vidékeken egész csapatokat 
kell rendelni, hogy megbízatásukban eljárhassanak. 
Mindezeknél kellemetlenebb a kormányra nézve a lyoni 
felebbviteli bíróságnak az a döntése, hogy az egyik 
ottani zárdáról a hivatalos pecsétek eltávolitandók r 

minthogy az iskola bezárása törvénytelen. E szerint 
több szerzet a legális útra lépett s a kormány rende-
letei ellen a bíróságoknál keres orvoslást. Ez nagy 
zavart idézhet elő és csak fokozni fogja a kormány 
nehézségeit. 

Loubet elnök elnöklésével az Elysée palotában 
minisztertanács volt, mely Finisteremegye kongregá-
czionista iskoláinak bezárásával foglalkozott. Combes 
miniszterelnök közölte, hogy a tanitó nővérek kongre-
gácziójának főnöknőjétől azt az értesítést kapta, hogy 
ő már kétszer felhívta a nővéreket, hogy engedelmes-
kedjenek a kiutasító rendeletnek, de fáradozásai hajó-
törést szenvedtek az illető vidék nagybirtokosainak és a 
lakosság egy részének ellenállásán. A miniszterelnök 
továbbá közölte a minisztertanácscsal, hogy a hivata-
los jelentésekből és a beérkezett informácziókból az a 
tény derül ki, hogy az ellenállási mozgalom, mely erede-
tileg katholikus mozgalomnak mutatkozott, határozottan 
royalista jellegű. Ploudanielben a parasztok az apácza-
iskolákba vezető utakat szúrós vasdróttal zárták el és 
a kolostor aj taja előtt mély árkot ástak, melyet vízzel 
töltöttek meg. Chamberyben a kongregaczionista isko-
lákra tett pecséteket több községben leszakították, a 
hatóságok azonban ismét lepecsételték az iskolákat. 
Laravoire községben Costa Beauregard grófnő másod-
szor is leszakította a pecséteket. Az esetről jegyző-
könyvet vettek fel. 
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T A R C Z A. 
Bolanden Konrád aran.viniséjére. 

A német katholikus szépirodalom kiváló müvelője 
megérte félszázados áldozári jubileumát. 

Igazi neve : Bi.schoff József, Ede, Konrád. 
Született 1828. augusztus 9. napján, Niedergail-

bachban Francziaország határán. Atyja, Gerhard, ke-
reskedő volt s nagy gondot fordított fia nevelésére, 
kit már nyolcz éves korában a gimnázium tanulói közt 
találunk az ő nagybátyjánál Longnet Józsefnél, ki mint 
császári kapitány szolgált I. Napoleon alatt, később 
pedig császári közjeg}7ző volt Blieskastelben. Szünidőit 
az itju szülői házánál töltötte, kik időközben Fisch-
bachba tették át lakóhelyüket, e helység közelében 
van a „Sickingen" vár kastélyának romja, melyről az 
iró egyik müvében „Sickingen Ferencz" mégis emlé-
kezik. Czlmmermann Péter schönaui plébános volt első 
tanitója a latin nyelvben az ifjúnak, kit 13 éves korá-
ban a speyeri konviktusba vettek föl, hol már keve-
sebbet foglalkozott a tanárok által előadott tárgyakkal 
mint önalkotásaival, de amelyeket oly titokban tudott 
tartani, hogy a mitsem sejtő nevelők csekély képessé-
gének tartották. 

Középiskolai dolgozatait kivétel nélkül elégette, 
elég volt neki az élvezet, mit neki a munka nyújtott , 
másra nem vágyott. 

1849. évben Münchenben hallgatta a theologiát s 
belépett a „Tafelrunde" irodalmi körbe, melynek tagji 
kötelezték magukat értekezések felolvasására; itt már 
némi feltűnést keltettek dolgozatai. Drámát is irt, de 
még mindig elégette munkáit — Te természetellenes 
atya vagy, te elégeted saját magzataidat — dorgálá őt 
egyik barátja. 

— Ne neheztelj .e miatt, válaszolt Bolanden, — 
nem ütöttek reám. 

Első dolgozata a kölni „Yolkshalle"-ben jelent 
meg, de sem czimét, sem tartalmát nem lehet megtudni. 

1852. augusztus 20-án szentelte fel Bolandent a 
speyeri püspök, Weis Miklós s kinevezte várkáplánnak 
az ujmisést. A vártemplomi szónoklatok, az előadások 
a két felsőbb tanintézetben s a népiskolákban, csakha-
mar kimerítették erejét, de azért dolgozott — itt irta 
„Sickingen Ferencz" cz. müvét, mely később uj átdol-
gozásban Pustetnél jelent meg. A 9—10 órakor éhgyo-
morral — mert 11 órakor misézett — tartott beszédei 
annyira igénybe vették gyenge testalkatát, hogy orvosi 
közbelépésre Kircliheimbolandembe helyeztetett át. Az 
1330 lélekkel s nem kevesebb mint 40 fiókegyházzal 
biró anyaegj^ház sok dolgot adott a jó pásztornak a 
túlnyomó prot. lakók közt, ki itt tanulta ismerni a 
lutheranizmust egész valódiságában, ami alapot szol-
gált neki „Luthers Brautfahrt" — Nászút czimü mun-
kájához. 

Tiz hónapot sem töltött itt Bolanden mikor plé-
bánossá nevezték ki Borstadtba, egy kicsiny faluba. 
I t t irta „Franz v. Sickingen", „Luther Brautfahrt" és 

i „Königin Bertha" cz. munkáit, melyekben első lelkészi 
állomása emlékeül Bolandennak nevezi magát. 

Protestánsok és katholikusok szép egyetértésben 
indifferentizmusban voltak meg egymás mellett, midőn 
„Luthers Brautfahrt" cz. dolgozata bombaként esett a 
német könyvpiaczra. Bolanden ezentúl nem égette el 
munkáit. 

Geissei, kölni biboros érsek közbenjárására Birg-
hausenbe tétetett át. mely község csak félórányira es-
vén Speyertől, a munkái megírásához szükséges köny-
veket könnyebben szerezhette be. I t t működött 1859 
—1869-ig s itt irta „Die Aufgeklärten", Die Schwar-
zen und die Rothen" cz. munkáit. 

Ámde sok kellemetlenséggel is járt munkáinak 
kiadása. Egy magas állású egyéniség lefestve látta ma-
gát, még pedig elitélve, mire még az úgynevezett jó-
barátok is kerülték Bolanden társaságát, nehog}* visz-
sza fessenek a nagy urnák, sőt egy este a parasztok 
álltak őrt vasvillákkal és botokkal Bolanden háza előtt 
mert hire járt. hogy Speyerből katonák jönnek, hogy 
a plebánia-lakot lerontsák s Bolandent megöljék. 

Leginkább fájt az irónak a saját püspökének 
gúnyja, aki helyén látta, a „Felvilágosultak" szerzőjét 
rendre utasitani. Jellemző a független íróra nézve az 
a körülmény, hog}r figyelemmel hallgatva végig főpász-
tora szavait, azok elhangzása után kérdé : Kegyelmes 
uram, .a dogmatikával vagy az erkölcstannal jöttem 
ellenkezésbe a munkáimmal. Mert akár a vallás, akár 
az erkölcs ellen vétettem, kötelességemnek fogom tar-
tani szavaimat visszavonni, de engedje meg, kegyel-
mes uram, kijelentem, hogy csak Istennek és lelkiis-
meretemnek vag37ok felelős arról, amit mint iró papírra 
teszek" — szólt, lemondott plébániájáról s nyugdij 
nélkül vonult nyugalomba. Speyerben lakik, nem tesz 
látogatásokat, őhozzá is kevesen látogatnak el. Reggel 
9 órakor ott sétál a kertben, délután 2—5-ig dolgozik 
reggel és este elméjében alkotja meg, mit nappal ir; 

nagy lelkét nem zavarja az ellenséges indulatu irók 
és nemirók kifakadása! s midőn Hörmann bajor minis-
ter, a birodalmi gyűlésen Bolanden munkájából felol-
vasott részleteket, hog3r államellenes működését bizo-
nyítsa s Bolandent firkásznak nevezte, a nagy iró is 

: csak annyit mondott, hogy a katholikus világ fogja 
; megitélni, nem szószátyár-e ő exczellencziája. 

Eközben Bolanden munkái bejárták a világot, 
Amerikában, sőt Ausztráliában is látnak napvilágot a 
világ különböző nyelvén. Napszámosok, favágók adják 
össze filléreiket, hogy Bolanden munkáit megvehessék 
s a példányok százezreinek a világ minden n}relvén 
való terjedése lehetővé tette, hogy a nagy iró egyedül 
irodalmi munkásságából megélhet. 

A püspöki kegy helyett Krisztus földi helytartó-
jának legmagasabb kegyét nyerte el, t. i. IX. Pius 
már 30 évvel ezelőtt kinevezte pápai házi prelátusává, 
amely kitüntetés egyúttal leghangosabb approbácziója, 
Bolanden összes irodalmi működésének, amely midőn 
a szépirodalom mezején a katholikusellenes irókat el-
lensúlyozza, hit és erkölcs tekintetében valóságos véd-
bástyája anyaszentegj'házunknak. 
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Én most 30 esztendeje fordítottam le Krammer 
klerikus társammal Bolanden „Russisch" czimü munká-
ját s adtam ki „Orosz szellem" czimen, mely kiadvá-
nyom ugy eltűnt, hogy midőn tiz év múlva újra ki 
akartam adni, csak nagynehezen juthattam egyetlen 
példányhoz. 

Husz éve, hogy boldogult Molnár Yid Bertalan 
nyugalmazott katona-lelkész, mántuai kanonok s a 
réven római gróf, apostoli főjegyző és pápai prelátus 
könyüs szemekkel kért fel, adnám ki Bolanden „Neu-
deutsch" cz. munkáját. A 4000 példányban kiadott 
munka az utolsó példányig elfogyott, ami arra indí-
tott, hogy Bolanden összes munkáit 1040 ívnyi terje-
delemben magyarul kiadjam. 

A 2200 példányból már csak 100 példány van, 
melyekből az egész vászon diszkötésüeket 170 korona 
helyett 25 korona, a gyönyörű crém szinü tüzaranyos 
példányokat 210 korona helyett 60 korona beküldése-
kor küldöm meg. Dvorzsák János, 

budai kapuczinus zárda. 

KATH. NEVELES- és TANÍTÁSIGV. 
Az iskolatestvérek felvételi szabályzata. Evek óta 

csendben, de annál áldásosabban működnek Budapes-
ten az iskolatestvérek a Klotild főherczegnő védnök-
sége alatt álló s az I. kerületi Istenhegyi-ut 32. szám 
alatt levő intézetükben. Az intézetet özv. gróf Károtyi 
Gyuláné, özv. gróf Pálffy Pálné és Győry Teréz 
grófnő alapították, pártfogói pedig : Vaszary Kolos 
bibornok-herczegprimás, dr Hornig Károly báró vesz-
prémi püspök, Mailáth Gusztáv gróf, erdélyi püspök, 
dr Yárady A. B. czimzetes püspök, Gróf Csekonics 
Edéné, gróf Festetich Pálné, özvegy gróf Hunyady 
Lászlóné, Ratibor herczegnő, gróf Merán Jánosné, őr-
gróf Pallavicini Edéné, Pálffy Anna grófnő, gróf 
Wenckheim Frigyesné, gróf AYenckheim Istvánné, 
gróf Zichy Nándorné. Az intézet most adta, ki felvé-
teli szabályzatát, hogy mi uton módon, mily föltételek 
alatt veszi föl növendékeit. 

Teljes tájékoztatásul hozzuk a következőket: 

Altalános tudnivalói:. 
A millenniumig nem létezett Budapesten jobb 

családokból született fiuk számára elemi iskolai inter-
nátus. Ezen hiányon segítendő azon nemeslelkü höl-
gyek, kiknek nevei ezen felvételi szabályzatok czim-
lapját díszítik, a magyar kereszténység e legkimagaslóbb 
évforduló emlékére, az egész világon áldásosán működő 
és egyik elsőrangúnak elismert tanitórendet, a Keresz-
tény Iskolatestvéreket, szent de la Salle fiait telepitet-
ték ide és megbízták a Szent József fiúnevelő-intézet 
vezetésével. 

Sikerült az intézetet a főváros- egyik legkiesb és 
legegészségesebb pontján : a Svábhegy tövén, az Isten-
hegyi-uton, saját e czélra a modern paedagogiai és 
hygieniai követelményeknek minden tekintetben meg-
felelő épületben elhelyezni, ugy hogy ezen igen elő-
nyös fekvése és berendezése következtében azon eléggé 
nem méltányolható tény konstatálható, hogy az intézet 

fennállása óta egyetlen egy komoly megbetegedés sem 
fordult elő. 

Daczára annak, hogy az intézet tanitó-testülete 
katholikus szerzetesrend tagjaiból áll : a fiuk nevelésé-
nél a fősuly a hit gyakorlása mellett az erkölcsi és a 
hazaszeretet érzületeinek fejlesztésére irányul, ugy 
hogy a növendékek a hit-tanitással és vallási gyakor-
latokkal nincsenek túlterhelve. 

Szükséges hangsúlyoznunk, hogy bár a növendé-
kek egyéb más elsőrangú intézetekben nyújtott elő-
nyökben itt is részesülnek : az összes évi dijak oly 
csekélyek, hogy a kevésbé jómódú uri családok is 
elhelyezhetik gyermekeiket ezen internátusban. 

Az intézet vezetősége eddigi működésének leg-
nagyobb és legszebb elismerését abban látja, hogy a 
tudományokért és művészetekért annyira lelkesülő leg-
magyarabb m. kir. herczegnő, Klotild főherczegnő ő 
fensége az internátus védnökségét kegyes volt elvál-
lalni. Engedje az Egek Ura, hogy az ő védnöksége 
alatt a „Szent József" intézet a hazának még sok jó 
honpolgárt neveljen. 

Szabályzatok. 

1. Az intézet czélja: a reábízott növendékeket 
keresztény nevelésben részesíteni, valamint a polgári 
életben szükséges tudnivalókra tanítani. Oktatás tár-
gyát képezi mindaz, mi egy hatosztályu népiskolának 
keretébe tartozik. Az intézet iskolája nyilvánossági 
joggal bir, a miért is növendékeinek érvényes bizo-
nyítványt ad. 

A tanitás és társalgás nyelve természetesen ma-
gyar. A tanitás csakis oly rendtagokra van bizva, kik 
magyaarországi tanítóképzőkben nyertek képesítést. 

2. Az intézet egészséges és gyönyörű fekvése, a 
gyakori séta, a tanitás és játék szabályszerű váltako-
zása, nemkülönben a jó és egészséges táplálék : mindez 
csak jótékonyan hathat a növendékek egészségi álla-
potára és szellemi fejlődésére. Az évszakok szerint a 
növendékek majd meleg, majd hideg fürdőt hasz-
nál» ak. 

3. A felvételnél 10 korona felvételi dij fizetendő 
egyszer s mindenkorra. 

A nevelési és ellátási dij havonként 60 korona, 
melyet előre kell fizetni. 

Ebből fedezi az intézet az élelmezési, fűtési, vilá-
gítási, mosási ós kiszolgálási költségeket. Az összes 
ágyneműt (a lepedőt és vánkoshéjat kivéve), továbbá 
a lej ebb felsorolt ruhanemüeket és tanszereket is adja. 

A havi fizetés pontos be nem tartása esetén, 
megelőző eredménytelen intés után a növendék szülei-
hez hazaküldetik. 

Ha valamely növendék az iskolaév alatt kilép az 
intézetből, a befizetett havidíj végrószének visszatérí-
tésére joggal nem rendelkezik. 

Az idegen nyelvek és zenetanításért járó dijak 
külön fizetendők. 

4. Az intézet növendékeit a következő ruhane-
müekkel látja el: c,) ünnepi egyenruha, mely áll: kék 
kabátból, szürke nadrágból, mellényből, gallér- és egyen-
ruhás sapkából, b) téli hétköznapi egyenruha (zubbony, 
nadrág, mellény és házi sapka), c) nyári hétköznapi 
egyenruha (zubbony, nadrág, tricot-ing), d) téli felöltő, 
ej fehér bőrkeztyü. 
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5. A szülők kötelesek a növendékeket a követ-
kezőkkel e l lá tni : Fehé rnemű: 6 drb. ing. Az ingek 
czérnagombokkal legyenek ellátva. 6 drb. alsónadrág. 
12 drb. zsebkendő. 12 pár harisnya, (6 pár téli, ti pár 
nyári), ti drb. törülköző, 6 drb. asztalkendő, 4 darab 
lepedő 2 m. hosszú, 1'3 m. széles, 2 drb. vánkoshéj 
72 cm. hosszú, 5ti cm. széles. 

Továbbá : haj- , fogkefe, fésű, szappan. Minden 
ruhaneműt a fölvételnél kapot t számmal kell ellátni. A 
meg nem jelölt ruhadarabokér t az intézet felelősséget 
nem vállal. 

Lábbeli : 3 pár czugos czipő (nem fűzős). 1 pár 
házi vagy éjjeli czipő. 

6. Az intézetbe csak egészséges és tanulni képes, 
6 — 10 éves fiuk vétetnek fel; 11 évesek csak kivételesen. 

A felvétel magasabb osztályba az utolsó iskolai 
bizonyítvány vagy értesitő alapján történik. Belépéskor 
még keresztlevelet, himlőoltási bizonyítványt és orvosi 
bizonyítványt kell melléje csatolni. 

A felvétel szeptember hó elején történik, jól lehet 
az iskolai év alatt is eszközölhető. A jelentkezés tör-
ténjék augusztus hó 20-ika előtt. 

7. Az iskolaév szeptember hó l - jével kezdődik és 
tar t junius végéig. 

A nagy szünidőn kivül a növendékek karácsony-
kor és húsvétkor nyolcz napig tartó szünidőt kaphatnak. 

A szülők tetszésétől függ, a növendékeket a szün-
idő alatt is heti 10 korona tartási dij lefizetése mellett 
időnkint az intézetben hagyni. 

A gyermekek a szülőkkel távoznak és az ő kísé-
re tükben térnek vissza az intézetbe. 

8. A növendéknek az intézetből való kilépését 
legalább egy hónappal a kilépés napja előtt kell bejelen-
teni ; csakis ezen bejelentési határidő betartása esetén 
számittatnak az ellátási költségek a kilépés napjáig. 

Ha a növendék a szünidő után az intézetbe vissza-
jönni nem szándékoznék, az az igazgatónál jelentse be, 
mielőtt a nagy szünidő előtt az intézetet elhagyja. 

9. A levelezés és olvasás felügyelet alatt áll. 
Deczember, márczius és május elején az igazgató-

ság negyedévi kimutatást küld a szülőknek a növen-
dékek erkölcsi magaviseletükre és az egyes tantárgyak-
ban tet t előmenetelükre nézve. 

10. A növendékeket meglátogatni csak vasár- és 
ünnepnapokon d. u. 1—5-ig az arra szolgáló fogadó-
szobában van megengedve. 

Ezen látogatási időn kivül az igazgató különös 
engedélye nélkül a növendék az iskolából el nem 
távozhat. 

Kéretnek a szülők és rokonok, hogy a növendékek-
nek zsebpénzt, vagy nyalánkságokat ne adjanak. 

11. A beteg növendékek az intézetben a leggon-
dosabb ápolásban részesülnek. 

Az intézetnek van ügyes házi orvosa, a ki rendes 
időközökben az intézetet meglátogat ja 

Veszélyes betegség esetén a szülők azonnal érte-
síttetnek és tetszésükre "bizatik gyermeküket vagy 
ot thonukba vinni, vagy az intézetben hagyni ápolás 
végett, a midőn is a gyógyszereket a szülök tartoznak 
fizetni. 

12. Az igazgatóság fentar t ja magának azt a jogot, 
hogy a tanulásban huzamos ideig hanyag, vagy rossz 
magaviseletű növendéket az intézetből eltávolithassa. 

. KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
é s 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A) 

A magyarországi lat. és gör. szert. rom. kath. tanitók 
segélyalapja vagyonáról 

a kezelő egri főkáptalan által benyúj to t t , felsőbb helj 'en 
pedig felülvizsgált és helyesnek talált 

1901e évi számadási kivonata« 

Vágyénállás 1900. év végén. 

1. 4 70-kai kam. magyar já radékkötvények- kor. tili 
ben (névérték szerint) 120.000 — 

2. Egy db 4l/2°/o~kos regale-kárt. kötvény 
(névérték szerint) 100 f r t vagyis . . . 200 — 

3. 42/io '/o-kos egys. osztr. államkölcsönköt-
vényekben (névérték szerint) 1100 fr t 
vagyis 2.200 — 

4. 6. db bazilika sorsjegy à 17 kor. . . . 102 — 
5. Magán kötelezvényen 100 — 
ti. Takarékpénztáraknál 4 l '2"/o kamatra 

tőkésí tve 28.000 — 
7. Készpénzmaradvány • . . 9.101 34 

Összesen . . 159.7u3 34 

I. Fejezet. 1901. évi Bevétel. 

1. §. mult évi készpénzmaradvány . . 9.101 34 
1. §. összege . . 9.101 34 

2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt: 
a) Az esztergomi érseki megyéből . . . . ti29 39 
b) Az egri érseki megyéből ti24 90 
c) A beszterczebányai püspöki megyéből 212 — 
d) Az eperjesi g. sz. kath. püspöki m. . . 440 96 
e) Az erdélyi püspöki megyéből . . . . 218 — 
f) A győri püspöki megyéből 127 60 
g) A kassai püspöki megyéből 138 — 
h) A nagyváradi gör. szert. kath. püspöki 

megyéből 28 — 
i) A nyitrai püspöki megyéből 200 — 
k) A pécsi püspöki megyéből 415 — 
1) A rozsnyói püspöki megyéből 134 42 
m) A szepesi püspöki megyéből 192 41 
n) A szombathelyi püspöki megyéből . . 300 — 
o) A váczi püspöki megyéből 21 — 
p) A veszprémi püspöki megyéből . . . 165 — 
q) A pannonhalmi főapátság egyházi terü-

lete részéről 48 — 
2. §. összege . ! 3.794 68 

3. §. lőkék (értékpapírok és takarék-
pénztári betétek) kamataiból . . . . 6.178 85 

3. §. összege . . 6.178 85 

A bevételek összesítése : 
1. §. összege 9.101 34 
2. §. összege 3.794 68 
3. §. összege 6.178 85 

Összes bevétel . . 19.074 87 
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II. Fejezet. 1901. évi Kiadás. kor. fill. 
1. §. Az 1900. évien felosztás alá eső 

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

ösztöndijak czimén kiadatott 3.615 74 
b) Segély- és gyámpénzekre, valamint a 

szegénysorsú tagok gyámolitására . . . 4.606 48 
c) Az orsz. kath. tanitói árvaházat illető 

hányad czimén az árvaház külön kezelt 
alapjába áttétetett 921 29 

1. §. összege . . 9.143 51 
2. §. Tőkésítésre : 

Vásároltatott és a tőkék közé soroztatott 
3000 korona névértékű 4°/0 os járadék 
kötvény, vásárlási ár 2.842 83 

2. §. összege . . 2.842 83 
3. §. Különfélékre (nyomdai, postai stb. 

stb. költségek) 23 84 
3. §. összege . . 23 84 

A kiadások összesítése : 
1. §. összege 9.143 51 
2. §. összege 2.842 83 
3. §. összege • 23 84 

Összes kiadás . . 12.019 18 

Mérleg : 
Összes bevétel 19.074 87 
Összes kiadás . 12.010 18 

1902. évre átviendő készpénzmaradvány . 7.064 69 
A segélyalap vagyouállása 1901. év végén : 

1. 4"/0-kal kam. magyar járadékkölcsön-
kötvényekben (névérték szerint) . . . 123.000 — 

2. Egy db 41/2°/0-kos regale-kárt. kötvény 
(névérték szerint) 100 forint, vagyis . 200 — 

3. 4-/10°/(l-kos egys. osztr. államkölcsön köt-
vényekben (névérték szerint) 1100 frt, 
vagyis 2.200 — 

4. Hat db bazilika sorsjegy á 17 kor. . . 102 — 
5. Magán kötelezvényen 100 — 
6. Takarékpénztárakban 4 l

 a°/0 kamatra 
tőkésítve 28.000 — 

7. Készpénzmaradvány 7.064 69 
"Összesen . . 160.666 69 

«0 
A létesítendő országos katholikus tanítói 

árvaház alapjáról 
A kezelő egri fökáptalan által benyújtott, felsőbb helyen 

pedig felülvizsgált és helyesnek talált 
l O O í . é v i s z á m a d á s k i v o n a t a . 

Vngyouállás 1900. év végén. 
1. Egy db. 1870-i magy. kir. nyeremény 

kölcsön jegy (névérték szerint) 100 frt, 
vagyis 

2. 4"/()-kal kamatozó magyar járadék köt-
vényekben (névérték szerint) 

200 

50.000 

3. 4%-kos földtehermentesitési kötvények- kor. fill, 
ben (névérték szerint) 41C0 frt vagyis . 8.200 — 

4. Takarékpénztárban 4 /./'/0 kamatra tőké-
sítve " 11.200 — 

5. Készpénzmaradvány , . . . 454 74 
Összesen . . 70.054 74 

I. Fejezet. 1901. évi Bevétel. 
1. §. A mult évi készpénzmaradvány . . 454 74 

1. §. összege . . 
2. §. Az egyházmegyék gy űjtéseiből : 

Az esztergomi érseki megyéből : 
Az Esztergom-járási róm. kath. tanitók 

népnevelő egyesületének adománya . . 

454 74 

200 v 
2. §. összege . . 200 — 

3. §. A segélyalap 1901. évben felosztás 
' alá eső jövedelmeiből az árvaház pénz-

tárába áttétetett: 
A szabályszerű 1/1() rész czimén 921 29 

3. §. összege . 
§. Tőkék kamataiból 

921 29 
2.837 76 

4. §. összege . 
A bevételei: összesítése : 

1. §. összege 
2. §. összege 
3. §. összege 
4. összege 

2.837 76 

454 74 
200 — 
921 29 

2.837 76 
Összes bevétel . . 

II. Fejezet. 1901. évi Kiadás. 
1. §. Tőkésítésre : 

Vásároltatott 2200 forint, vagyis 4400 kor 
névértékű 4u/„-os földtehermentesités 
kötvény, vásárlási ár 

4.413 79 

4.164 36 
1. §. összege . 

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

2. §. összege . 

4.164 36 

rí kiadások összesítése. 
1. §. összege 
2. §. összege 

4.164 36 

Összes kiadás . 
Mérleg : 

4.164 36 

4413 79 
4164 36 

Összes bevétel . . 
Összes kiadás . . 
1902. évre átviendő készpénzmaradvány . 249 43 

Az árvaház alapjának állása 1901. év végén. 
1. Egy db. 1870-i magy. kir. nyeremény 

kölcsönjegy (névérték szerint) . . . . 
2. 4'Yo-kal kam. magyar járadék kölcsön-

kötvényekben (névérték szerint) . . . . 
3. 4°/(i-kos földtelierment. kötvényekben 

(névérték szerint) 6300 frt., vagyis . . 
4. Takarékpénztáraknál 4'/2%-kos kamatra 

tőkésítve 
5. Készpénzmaradvány . . . . . . . . 

200 — 

50000 — 

12600 — 

11200 — 
249 43 

Összesen . 74249 43 

I R O D A L O M . 
— Uj naptár. Megjelent a „Mariann-hill" naptár, 

mely a jövő, 1903. évre szól már s a délafrikai Natal 
ból származik. Tartalma igen érdekes. Az általános 
rész után sok ismeretterjesztő czikket közöl, szép köl-
teményekkel s elbeszélésekkel vegyest. Hozza öt egyház-
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főnek arczképét rövid életrajz kíséretében. Első helyen 
Vaszary Kolos, Magyarország herczegprimása van. Sok 
érdekes illusztrácziót is találunk az uj naptárban, köz-
tük néhány misszió-telep papjaiét és templomaiét. A 
végén kaczagtató történeteket, élczeket tartalmaz, majd 
a szokásos vásár ismertetésekkel s hirdetésekkel végző-
dik. Ara 60 fillér ; postaköltséggel együtt 70 fillér. 

— A Jézus szeut szive hírnöke szeptemberi füzete 
a következő "czikkeket közli: Jézus szents. szivének 
ügyei. Az Isten fiának testfelvétele. (Dr. Vargha Dám-
ján). Boldogság és vallástalanság. (Tóth M.) Miért nem 
eszik húst? Emlékeimből. A legboldogabb Buonaparte. 
(Karniss István.) Jézus szents. szivének áldásai. Az 
imaapostolkodás havi szándéka szeptemberben. 

— A Szűz Mária virágos kertjének szeptemberi 
füzete pedig a következő tartalommal jelent meg: 
Passiflora. A bold, szűz Mária gyülekezetei hazánkban. 
(Krasznyánszky). Zárdáink (Tóth M.) Mindennap egy 
„Üdvözlégy.11 (Martinovics Sándor, S. J.) Rövid elmél-
kedések a bold, szűz tiszteletéről. Sajátságos eltévedés. 
Kisebb történetek. Krónika. 

HIVATALOS. 
Pályázat. 

A Lackenbacher-féle alapítványból a következő 
bibliai kérdés legjobb megoldásáért 800 korona tűzetik 
ki jutalmul : 

„Epistolaruin ad Ephesios et Colossenses doc-
trina de persona Salvatoris et de opere eius salvifico 
systematice proponatur." 

Csatolandó a használt irodalmi segédeszközök pon-
tos jegyzéke és egy betűrendes tárgymutató. 

A pályázat feltételei a következők : 
1. Nem tarthat számot a jutalomra az a munka, 

mely nem felel meg a „Providentissimus Deus" ency-
clicának és nem mozdítja elő a tudományos kutatást. 
Hasonlóképen nem jutalmazható az a munka, amelyik-
ből nem tűnik ki, hogy a szerző járatos azokban a 
nyelvekben, a melyeknek ismerése a bibliai tanulmá-
nyok eredményes műveléséhez elengedhetetlen. S me-
lyeknek megtanulását a Lackenbacher-féle alapító levél 
előmozdítani kívánja. 

2. A pályamunka nyelve a latin, vagy a német ; 
teljesen egyenlő értékű munkák közül azonban a latin 
nyelven írott előnyben részesül. 

3. Pályázhatnak a négy részes egyetemi kar, név 
szerint a bécsi, prágai német és cseh, ós a budapesti 
egyetem hittudományi karának rendes hallgatói, to-
vábbá az osztrák magyar monarchia minden római 
katholikus papja, kivéve az egyetemi tanárokat. 

4. A pályamunkákat a bécsi es. kir. egyetem theo-
logiai facultásának decanatusánál legkésőbb 1904. évi 
május hó 15-ig kell beadni. 

5. A pályamunkáknak sem kivül, sem belül nem 
szabad elárulniok a szerző nevét, mert különben a 
pályázatból kizáratnak. Hanem a munkák jeligével lá-
tandók el és lepecsételt borítékkal szerelendök fel, a 
mely kivül a jeligét, belül a szerző nevét és lakását 
tartalmazza. 

6. A megjutalmazott pályamunka a bíráló bizott-
ság által ajánlott, vagy megkívánt változtatásokkal, 
kiegészítésekkel és javításokkal kinyomatandó (átalány 
400 korona). 

{Megjegyzés : Ezért kívánatos, hogy a pályamun-
kák ne legyenek bekötve és a papírnak csak egyik 
oldalára irva nyujtassanak be). 

Bécsben, 1902. évi julius hó 16-án. 
Az alsó-ausztriai esdsz, királyi 

Helytat lóságtól. 

VEGYESEK. 
— Uj kanonokok. A pécsi egyházmegyének két 

érdemekben gazdag papjának kitüntetéséről ad hírt a 
hivatalos lap. O felsége Wajdits Gyulát, a pécsi szemi-
náriumnak lángoló buzgalmáról országszerte ismert 
lelkiigazgatóját, a. pécsi káptalan mesterkanonokjává, 
Kuzmics József dolnji-mikoljáci esperes-plébánost, a 
szlavóniai magyarság e lelkes védelmezőjét czimzetes 
kanonokká nevezte ki. A legmelegebben üdvözöljük a 
két uj kanonokot. Ad multos annos ! 

— Búcsújárás Mária-Czellbe. A belvárosi főple-
bánia templomból szeptember hó 5-én búcsújárás indul 
Nagy Mária-Czellbe. A bucsujárók utazása összesen 
egy hétig tart és szeptember 12-én már visszatérnek a 
fővárosba. Jelentkezéseket elfogad a plebániahivatal. 

—- Aranymisés benczés. Jency Ernő nyugalmazott 
jószágkormányzó, a Ferencz József-rend lovagja és Ko-
márommegye törvényhatósági bizottságának hosszú 
időkön át vezető szerepet vitt tagja, mult héten ünne-
pelte áldozópappá szentelésének 50 éves évfordulóját, 
Komáromban. A ritka évfordulót ünneppé avatta az 
érdemes férfiú iránt megnyilatkozott tisztelet és ragasz-
kodás, melylyel minden oldalról elhalmozták. Az arany 
misés lelkészt táviratban üdvözölték: Sabran Povtevés 
herczegnő született Kálnoky Adél grófnő csallóközi 
nagybirtokos. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, Hulbik 
Cyprián, Wagner Lőrincz apátok, Ziskay dr kir. taná-
csos, a pannonhalmi papság és számosan. Az ünnepi 
misét az ősz aggastyán fényes segédlettel mondta a 
főtemplomban, hol megjelent Sárközy Aurél cs. és kir. 
kamarás főispán, Gliyczy Dénes alispán, Domány János 
polgármester, Sárkány Ferencz a katholikus hitközség 
elnökével élén az iskolaszék, patronátus és az autonom 
egyházközségi képviselet. Délben a benczések rendhá-
zában díszebéd volt, melyen a vármegye és a város 
előkelőségei közül számosan vettek részt. 

— Jubileumi zarándoklat Lourdesba a Szeut 
Rózsafüzér iiunepére. Kompánek József esperes-plebá-
nos és Kada Mihály plébános főtisztelendő urak lelki 
vezérlete alatt Budapestről indul 1902. év szeptember 
hó 20-án. Visszaérkezés október 15-én. Útirány ; Buda-
pest—Zágráb - Fiume— Sc.- Péter— Cormons—Mestre — 
Milano (tartózkodás). Genua Nizza (tartózkodás), 
Lourdes (4 napi tartózkodás). Toulouse, Marseille, (tar-
tózkodás), Genua (tartózkodás), Milano—Mestre—Cor-
mons—Sz.-Péter—Fiume—Budapest. Jelentkezni lehet 
szeptember hó 10-ig a lelki vezetőknél. Ugyanott rész-
letes programmok is kaphatók. Kompánek József, espe-
res plébános, a Pro Ecclesia et Pontifice, pápai érdem-
kereszt tulajdonosa Nagy-Sztriczén (Trencsénmegye), 
Kada Mihály, plébános, a „Benemerentiu pápai ér-
demkereszt tulajdonosa Szent-Endrén. Budapest mellett, 
a zarándoklat vezetői. 

I ^ 5 A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. c g | | 

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

Budapest. 1902. 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 
H A T V A N E G Y E 

Budapesten, augusztus 30. 

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

SZ. II. Félév. 1902. 

Perge alaeriier in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compvngendae 
adlabora . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo sujfragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus.* 

IX. Pius a szerk. 1871. màrcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibu& excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az egyház kegyelete a holtak iránt. — Az egyház tagjainak természetfölötti élete. — 
Egyházi Tudósítás: F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l . — G y ő r : Huszonöt év után! — V á c z : Ezüstmise. — R ó m a : Sz. Joákim. — 
A v e r b o d : A premontreiek egyetemes káptalana. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A hitoktatók értekezlete. — Kath. Egyesületi 

Élet és Köztevékenység. Felhivás Magyarország katholikusaihoz ! — Irodalom. — Vegyesek. 

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

Fe lh ívás előfizetésre. 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Marlcovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgynm. tanár. 

VI. 

5. A szeretetnek elvét, melyre az Üdvö-
zítő egyházát a lapi tá , folyton és folyvást han-
goz ta t j a a Szentírás. Az emberek i ránt i sze-
re te tnek műve volt a megvál tás , hisz : „Ugy 
szeret te Is ten e világot, hogy az ő egyszülöt t 
F iá t adá, hogy minden, a ki őbenne hisz, el 
ne veszszen, hanem örök élete legyen. Mert 
nem azért küldöt te Is ten az ő F iá t e világra, 
hogy ítélje e világot, hanem hogy üdvözül jön 
e világ ő á l t a l a ; " 1 a kölcsönös szere te te t 
hagy ta az Üdvözítő követőinek is legszentebb 
parancsu l : „Sekinek semmivel ne t a r tozza tok 
— int szent Fái — hanem csak hogy egymást 
szeressétek; mer t a ki f e lebará t j á t szereti, a 
törvényt b e t ö l t ö t t e ; " 2 a szeretet tanítványa leve-
leiben a szeretet erényének fontosságát és 
szükségességét hangsúlyozza ; igy e szavakban : 

1 Róm. 13, 8. 
2 1. Ján. 3, 23. 

„Ez az ő pa rancso l a t a : hogy h igyjünk az ő 
F iának , J é z u s Kr i sz tusnak n e v é b e n ; és sze-
ressük egymást , a min t megparancso l t a ne-
k ü n k ; " 3 „Szere lmeseim! — ir ja később — 
szeressük egymást , mer t a szere te t I s ten tő l 
vagyon. És a ki szeret , I s ten tő l születet t , és 
ismeri az Is tent . A ki n e m szeret, nem ismeri 
az I s t e n t ; mer t az I s ten szeretet ." 4 Sőt szent 
J ános a t e t t ekben nyi la tkozó szerete t szüksé-
gességét követeli : „Fiacskáim ! ne szeressünk 
szóval, se nyelvvel, h a n e m cselekedet te l és 
igazságga l . " 5 Nincs is ezér t szebb üdvözle te 
szent Júdás apos to lnak azokhoz, kikhez levelét 
intézi, m i n t : „I rgalom és kegyesség és szere-
te t bősége nek tek . " 6 S ez i rgalom és egymás 
i ránt i szeretet nyi lvánul az egyháznak a hol-
t a k r a vonatkozó hi tében. 

A jámborul e lhunytak tes tének fe l táma-
dása s dicsősége csak akkor következik be, 
mikor „mindnyá junknak m e g kell je lennünk a 
Krisz tus í télőszéke előtt , hogy kiki elvegye 
di ját a tes tben, amint jót, vagy gonoszat cse-
l ekede t t / ' 7 azon napon, „melyen megítéli (Isten) 

3 U. a. 4, 7. 8. 
4 U. a. 3, 18. 
5 Juci. 2. 
li 2. Kor. 5, 10. 
' 2.- Kor. 5, 10. 
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a világot igazságban ama férfiú által, kit arra . 
rendel t és igazolt mindenek előtt, fe l támaszt- j 
ván őt halot taiból ," 8 vagyis „a világ végeze- j 
tén ." 9 Addig a jámborul, Is ten kegyelmében, 
-elhunytnak csak lelke élvezi érdemeinek jutal-
mául a megvál tás kegyelméből azt a mennyei 
boldogságot , melyről zengi a zsoltáros: „Én 
pedig igazságban je lenek meg szined e lőt t : 
megelégszem, mikor meg fog je lenni a te 
dicsőséged," 10 vagyis : be fogok telni üdvös-
séggel, ha ma jd dicsőséged l á tásá t fogom 
élvezni ; — lá t j a az t az Is tent , kiről ugyan-
csak a koronás próféta i r j a : „Megrészegülnek a 
t e házad bőségétől ; és gyönyörűséged pataká-
ból i ta tod őket. Mert nálad vagyon az élet 
kú t fe j e ; és a te vi lágosságoddal l á tunk vilá-
g o s s á g o t ; " 1 1 — addig csak a lélek bir ja a 
mennyek országát , 1 2 az örök életet , 13 az Ur-
nák örömét. 14 

De a mennynek dicsőségébe semmi be-
fe r tőzö t t be nem mehet , 15 I s tennek szemei 
oly t iszták, hogy nem nézhet ik a s zennye t ; 1 6 

azé r t a lélek csak akkor lehet részese a szem 
n e m lát ta , fül nem ha l lo t t a 1 7 boldogságnak, 
lia a bűntől te l jesen ment , a bünte tések tar-
tozásá t egészen kiegyenlí tet te, Is ten igazsá-
gosságának tel jesen eleget te t t . Ezek azok, 
kiket szentekül t isztelünk, kiket megdicsői te t t 
I s t en , 1 8 kiket imáinkkal t isztelünk, kiknek 
közbenjá rásáér t esedezünk, kikről egyes ese-
tekben az egyház tani tó tekintélye is nyilat-
kozik a szent téava tás tényében, lia a szentség 
kinyi la tkoztatás u t ján , vagy az erények hősi 
fokban való gyakorlásával , csodákkal, szentség 
hirében tör ténő halállal, hosszas és alapos 
vizsgálat u tán , nyilvánvaló. 

Tehá t nem ál lhat meg a mennynek ma-
gasz tosán ragyogó fényében a bűnnek legcse-
kélyebb árnyéka sem. A szivnek egyetlen 
rost ja, mely nincsen az Is ten iránti szeretet te l 
tel jes összhangzásban, a földi dolgok hiu nagyra-

s Ap. csel. 17, 31. 
9 Máté 13, 49. 
10 Zsolt. 16, 15. 
11 Zsolt. 35, 9. 10. 
12 Máté 11, 12. 
13 Ján. 6, 55. 
14 Máté 25. 21. 
15 Titk. Jel. 21. 27. 
115 Hab. 1, 13. 
u 1. Kor. 2, 9. 
18 1. Kir. 2, 30. 

becsülésének csupán ár 113'ék a, maga a haj-
lam, mely nem egészen őszinte és t iszta, 
legyen az bár a sziv legt i tkosabb redőiben 
elrejtve, hogy azt semmiféle emberi szem nem 
t u d n á felfedezni, sőt csupán az akara tában 
való leggyengébb ellenszegülés, szóval minden 
hiány, gondat lanság , vagy mulasztás , a me-
lyekre még az igazak életében is akadunk : 
mindez éktelenséget , sebet okoz, melyet táj-
da lommal és fá radságga l ugyan, de meg kell 
gyógyi tani és el kell távolitani, mielőtt oda 
lehetne jutni , a hová semmi fer tőzöt t be nem 
mehe t . 1 9 A bocsánatos bűnök, az erkölcsi 
gyarlóságok, gyengeségek, melyeket a lélek a 
halál u t á n magáva l visz, akadályozzák a meg-
dicsőülést, — eltörlésre várnak. Azu tán a 
k inyi la tkozta tás szerint a halálos bűn megbo-
csátásával , t ehá t a megigazulással , együt t já r 
az örök bün te tésnek elengedése, az elégtétel-
nek, önmegtagadásnaK, imádságnak tényeivel 
kiérdemelhető az ideiglenes bünte tések elen-
gedése is egészben, vagy részben; de lia a 
lélek ily le nem ró t t bünte téssel lép a halál 
u t á n I s t en elé, az isteni igazságosság vesz a 
lelken elégtétel t a megt isz tu lás ig : „Bizonv 
mondom neked, ki n e m j ö s z onnét (az adósok 
tömlöczéből), mig le nem fizetted az utolsó 
fillért."20 E szenvedésnek, e lefizetésnek, ez 
e légté te ladásnak, e t isztulásnak helye : a tiszli-
tóhely. 

S mivel az egyház hiszi, hogy a tisztitó-
hel}r a m e g b á n t o t t és ki nem engesztel t isteni 
igazság műve, b ű n b á n a t országa a választot-
t ak számára, helye a szenvedéseknek, Is ten 
szemléletének nélkülözése, érzéki gyötrelmek 
szinlielye, a lelkiismeret furdalásainak kinlielye, 
rövidebb-hosszabb ideig ta r tó nyomorúság, az 
egyliáz e lhunyt ja inak szeretététől á thatva, a 
szentek egyességének fenséges és vigasztaló 
ta i i i tásában bizakodva, a holtak i ránt való 
kegyele té t azon hi tében is nyilvánitja, hogy a 
tisztitóhelyen szenvedő lelkeken segíthetünk a szent 
mise-áldozatának felajánlásával , imával, jócse-
lekedetekkel , a bucsuk elégtételi érdemének a 
meghol takra való alkalmazásával . 

(Folytatjuk.) 

19 Dosenbach : Novembermonat, 6. Tag, 2. 
20 Máté 5, 26. 
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Az egyház tagjainak természetfölötti élete. 
— Ir ta : Denifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

A keresztény hitben természetfölötti és isteni isme-
retet nyerünk ; a keresztény reményben természetfölötti 
isteni bizalmat ; a keresztény szeretetben pedig a Szentlé-
lek által, ki a megszentelő malaszt erejénél fogva ben-
nünk lakik, Istenéhez hasonló szeretetet, aminővel ön-
magát szereti. — E három isteni erény által, melyek-
nek gyökere a föntnevezett malaszt, jutunk tehát köz-
vetlenül Isten közelébe, s ezek egyesítik lelkünket 
Istennel, amint önmagában van. 1 

De jóllehet a lélek föl van fegyverkezve, azért 
semmikép sem képes még a Szentlélek természetfölötti 
mozgatása nélkül a természetfölötti munkásságra, vala-
mint a teremtménynek is, ámbár tökéletes lényegben és 
tehetségben a természetes rendben is mindezen csele-
kedetéhez szüksége van Isten segítségére. Ennek oka 
az hogy az ember a természetes és természetfölötti 
rendben teljesen Istentől függ. 

Mindazonáltal ezen malaszt, melyet segítőnek neve-
zünk, a megszentelő malaszttal, mely Krisztusból, a 
főből minden igaz tagjába átömlik s mely alapja az 
egész üdvéletnek, szoros összefüggésben van. Valamint 
ugyanis természetünk jogot ad Isten természetes segítsé-
gére és mozgatására a mi természetes cselekedeteink-
hez, ugy a megszentelő malaszt által minden teremtett 
fölé emelt természetünk is méltóvá tesz bennünket a 
Szentlélek természetfölötti malasztjára minden természet 
fölötti munkásságunkhoz. 2 Es többé már nem mint 
pusztán teremtményeket, hanem mint Isten gyermekeit és 
örököseit, mely állapotba csak a megszentelő malaszt 
helyez, illet bennünket a jog, hogy azon isteni beha-
tásokra igényt tartsunk, melyek ezen állapotnak 
sajátosak. 

íme tehát az embernek és társadalomnak a kath. 
egyháztól szándékolt átalakításához minden előföltétel 
meg van adva, ismerjük már azon eszközt, melynél-
fogva egyesek a természetfölötti rendbe emelteinek s 
mely őket Isten közvetlen közelébe s a természetfölötti 
javak birtokába helyezi. 

Tényleg, mi okozza az ember át- és újjáalakítá-
sát, melyről kezdetben is kérdezősködtünk ? Vagy nem 
tűnik fel minden átalakiütnak : ész és akarat, cselekvés és 
munkásság? Mi tette a tudatlan, remegő tanítványokat 
apostolokká, hitben erősekké s a halálig áldozatké-

1 Le kell mondanunk arról, hogy e tanba jobban behatol-
junk ; itt csak élvekről van szó. 

- Ezzel azonban nem azt mondjuk, mintha a természetfö-
lötti segitő malaszt csupán azoknak jutna osztályrészül, kik már 
a megszentelő malaszt állapotában vannak. Sőt inkább a hit 
magában véve is, valamint a puszta akarata ennek, nem pedig 
csak a szeretet által működő hit, már természetfölötti kegyelmi 
működés. A trienti zsinat azt tanitja, (sess. VI, 5. és 6.) hogy a 
felnőttek megigazulása a Krisztustól számunkra eszközölt meg-
előző malaszttal kezdődik. — Mégis e szempontból tekintve is, a 
munkáló malaszt benső összefüggésben van a megszentelő malasz-
tal, amennyiben előbbi az utóbbira előkészít s belénk önti azt. 
Ha föntebb a megszentelő malaszt tűnik fel a segitő malaszt 
alapjának, ugy itt ezélja ennek. 

székké? Mi volt azon elv, mely már az első kereszté-
nyeket megkülönböztette a pogányoktól ? „Valamint a 
lélek a test minden tagjára kiterjed, ugy a keresztények 
is a világ államaira. De valamint a lélek bár a test-
ben lakik, mégsem abból származik hasonlóan bár a 
keresztények a világban laknák, nem e világból valók," s 

Miben van e jelenség alapja ? — Egyedül a malaszt 
tette azokat apostolokká, ő adta a szenteket és Krisz-
tus testének minden igaz tagjában az önzést minden-
kor megtörte, a lélekből pedig minden nagyravágyást 
és akaratosságot eltávolított. A malaszt Krisztus testé-
nek minden igaz tagját önmaga fölé emelte, csupán az 
tette őket ilyenekké és lelkesité őket, hogy lábbal ta-
possák, ami után az emberi természet mint legfőbb 
után törekszik. „Gyermekeket és szűzeket lehetett 
látni, amint gyöngeségük ösztönét emberfölötti eré-
nyekkel fegyverezték föl, hitveseket, kik az ártatlanság 
ruháját a nászágy on is mocsoktalanul megőrizték. A 
katonák, a csaták tolongásától megittasulva, kardjukat 
egy jobb győzelem előtt, mint aminő hadvezéreikké 
volt, lebocsátották s magát a háborút is embersége-
sebb érzés fékezte, aminőt az előtt nem ismertek; a 
királyok a leggyalázatosabb halálbüntetések jelét visel-
ték fejdíszükön, a földi nagyságoknak, még a legna-
gyobbak is beismerték később semmiségét ; a barbárok 
vérrel táplálva, a vadak állati mód elkorcsosulva meg-
értették a hangot, mely őket erkölcsre és emberségre 
figyelmeztette, szóval mindent a földön, népeket, 
királyságot, lángészt, bölcseséget, bünt és erényt, 
becsületet és szégyent mindvalamennyit gyöngéd lehe-
let érte, mely azokat meggyógyítá és megváltoztatta u 4 

Valóban amit sem kard vagy arany, sem törvény, tudo-
mány vagy szó nem valának képesek véghez vinni 
azt megcselekedte a természetfölötti munkásságnak 
azon benső titkos ereje, azon benső alapja, melyet bár 
nem látunk, s érzéki szemeink elől el van rejtve, 
mégis megnyilatkozik hatásai által a gyönge teremt-
ményben. 

Krisztus keresztáldozata óta nagyszerű színjáték 
tárul fel a világ előtt. Mert bár Jézus Krisztus nem 
tartózkodik többé személyesen köztünk ; mégis magunk 
körül ép annyi Krisztust látunk, amennyi igaz tagja 
van Krisztus testének az ő egyházának. Erkölcseik az 
ő isteni erkölcseit utánozzák, erényeik csak az ő isteni 
erényeinek kifejezései és életük az apostol szavai sze-
rint az ő isteni életének kinyilatkoztatása. 5 Ha Plato 
az embertanár azért, mert az érzéki világon felülemel-
kedve — két világnak a polgára „mennyei és nem 
földi teremtménynek" nevezte : ha Philónak ugyanazon 
oknál fogva az ember „Isten valódi temploma a föl-
dön" ; 15 minő nevet érdemel akkor az az ember, rkinek 
élete el van rejtve Krisztussal az Istenben7 Christianus 
alter Christes, a keresztény egy második Krisztus. 8 — igen 

3 Epist. ad Diognet. c. 6. 
4 Lacordaire Briefe 21. o. 
5 2. Korint 4, 11. 
G Flato Timaeus 90 o ; Philo I. q. 653, 22. 
7 Kolossz. 8, 3. 
8 V. ö. S.C yprianus de idol. vanit. c. 11. 
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ez mostantól fogva jelszava azon nemnek, mely a 
kereszt lábainál vette eredetét. Maga Krisztus az, ki 
azon malasztnál fogva bennünk él s minket magába 
átváltoztat. 

Yajjon nem a legnagyszerűbb bizonyítéka ez val-
lásunk isteni voltának? Nem mutatja ezen élet inkább, 
mint minden tudomány s valamennyi emberi éles-elme, 
hogy a katholikus egyház nem e világból való ? Igy 
van s igy is volt mindig. Már Origenes nem szívesen 
határozta magát tudományos megczáfolatra Celsus böl-
csésznek a kereszténység ellen felhozott ellenvetéseit, 
illetőleg vég csattanósabb védelmezése a kereszténységnek, 
mondja ő, hitvallóinak élete. 9 És tényleg a tudományos 
bizonyítások nem minden értelemnek hozzáférhetők és 
— mert természetfölötti igazságokról van szó, — soha-
sem hatnak ezeknek mélyére. Am a katholikus egyház 
igaz tagjának élete minden figyelőt meggyőz arról, 
hogy az nem test szerint való élet s még tisztán ter-
mészetes ész szerint való élet sem. Mert valamint a 
természetfölötti igazságok ezen vallomást csikarják ki 
belőle : Nem értem őket, ugy egy ily élet szemlélésé-
nél kénytelen a figyelő beismerni : én nem vagyok rá 
képes, felülmúlja természetes erőmet. De a puszta vallo-
más, hogy a természetfölötti igazságok felülmúlják fel-
fogó tehetségemet, a legkevésbbé sem indít engem oly 
könnyen arra, hogy isteni voltukat is beismerjem. De 
oly életnek a ténye és szemlélése, mely ugy viszony-
lik életemhez, mint nap az éjszakához s melynek el-
érésére kedvet sem érzek magamban, annál kevésbbé 
erőt, ily vallomásra kényszerit engem : Yere digitus Dei 
est hic ! Valóban Isten ujja látszik itt ! 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Főpásztori körlevél. — Firczák Gyula munkácsi 

püspök YI. számú körlevele papjait lelki szent gyakor-
latokra hivja meg, mely szeptember 17., .18. és 19-én 
fog tartatni Ungvárott. Majd a concursualis szentszéki 
ülés eredményét hirdeti ki s közli a magyar nyelvről 
szóló ministeri rendeletet. Utána a helységnévtár kiad-
ványát ajánlja s egyúttal felhívja papjai figyelmét a 
magyar tanítók szept. 16-án induló római zarándokla-
tára. Több személyi hir elsorolása után az elhalálozá-
sokkal végződik a körlevél. 

Győr. Huszonöt év után! — 
Érdekes találkozás színhelye volt kedden 26-án 

Győr. Akik a Pazmaneum növendékei voltak 25 év 
előtt, tartották összejövetelüket. Tizenöt életben levő 
iskolatárs közül tizen jelentek meg: Bucsek István dr, 
váczi kanonok, Giesswein Sándor dr lapunk főszer-
kesztője, Lang Antal dr, szatmári theol. tanár, Merényi 
Lajos dr Eszterházy herczegi levéltáros, Pasner Emil 
dr cziszterczita főiskolai tanár, Reindl Román dr csekei 
plébános, Schmidt Márton sárpentelei plébános, Tele-
kesy János hamisfalvi (Sárosm.) esp. plébános, Yarga 
Pál rába-patonai plébános, Wildtener Károly dr a ker. 

3 Contr. Celo. I, 1. 

fogy. szövetkezetek közp. igazgatója. Távolmaradásu-
kat elodázhatlan teendőikkel mentegették : Klenovizky 
Aurél, Modly Clnysostom, Tornay János, Yidos Lajos 
szombathelyi kanonok és Walter Gyula dr esztergomi 
kanonok. Az egybegyűltek, kik részben már hétfőn 
megérkeztek, kedden reggel hálaadó misét mondottak, 
azután megtekintették a káptalan és város nevezetes-
ségeit, délben pedig főszerkesztőnk dr Giesswein Sán-
dor kanonok társuknál voltak egybegyűlve, hol nem 
hiányoztak az ifjúkori emlékek kedves reminisz-
czencziái. 

Vácz. Ezüstmise. — Ft. Bucsek István kanonok, 
Yácz alsó-városának plébánosa, mult héten ünnepelte 
pappá szentelésének évfordulóját. Az iskolaszék tagjai 
élükön a világi elnökkel, a tanítók, a helybeli papság 
nagy számban, a kedves testvérek, fehérbe öltözött 
koszorús kis leányok kedves seregét vezetve, előkelő 
úrnők és urleányok, minden rendű hivők nagy száma 
gyűlt az illatos tömjénfüsttől áradó, buzgó énekektől 
zengő szent áldozatra. Reggel hét órakor mondotta 
ezüstmiséjét, a jubiláns, kinek Schwarz Gusztáv, szent-
széki jegyző, lelkiigazgató, dr Yarázséji Béla és Yayer 
József hittanárok segédkeztek. A mise alatt Ulrich 
Károly karnagy adott elő szép egyházi énekeket. Mise 
után az egész közönség hosszú sorfala várta az ünne-
peltet, kit mindannyian lelkes örömmel üdvözöltek. Az 
ünneplésnek kedves folytatása esett a jubilánsnak ven-
dégszerető házában, hol a tisztelgő látogatások ezúttal 
kettős jelentőséggel jártak, lévén Szent István-napja, 
a szeretett kanonok-plébános névünnepe. Elsőnek az 
iskolaszék és tantestület együttes küldöttsége üdvö-
zölte, kiket Gajáry Géza orsz. képviselő, az iskolaszék 
világi elnöke vezetett és mondott üdvözlő beszédet; 
nagyszámú érdemei, ernyedetlen fáradozásai mellett 
különösen a szerénységet, mint egyik legkiválóbb eré-
nyét dicsőitvén, nem mulasztván el azonban az alkal-
mat, hogy mint az egyházmegye egyik leghazafiasabb 
papját dicsőítse az ünnepeltben, a ki meghatottan, a 
tőle megszokott közvetlen, őszinte egyszerűséggel kö-
szönte meg a váratlan, de annál kedvesebb megemlé-
kezést. A küldöttség után egymást követték az üdvöz-
letek ; a városi hatóság részéről dr Zádor János pol-
gármester és Franyó István tanácsos voltak résztvevői 
az általános ünneplésnek. Dr Freysinger Lajos, Gind-
rich József, Udvardy Kálmán, Racsek János, később 
és másnap pedig még sokan a világi urak közül, s a 
helybeli papság tagjai teljes számmal egymásután hoz-
ták el jókivánataikat a — következő huszonöt évre. 
Az ünneplés általánossága és örömteli hangjai között 
igazán kétszeres nagyságában tünt ki az ünnepeltnek 
keresetlen, nemes egyszerűsége és szerénysége. 

Róma. Sz. Joakim. — 
Sz. Joákim napján ő Szentsége magánkönyvtárá-

ban fogadta a bíborosokat, a kik szerencsekivánatukat 
fejezték ki. Jelen voltak Vannutelli Szerafin, Mozenni, 
Agliardi, Aloisi-Masella, Rampolla. Di Pietro, Satolli, 
Gotti, Ferrata, Cretoni, Casali, del Drago, Cassetta, 
Sauminiatelli-Zabarella, Respighi, Martinelli, Geunari, 
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Macchi Steinhuber, Segna, Pierotti, Vives y Tuto és 
Tripepi biborosok. Ezenkivül kihallgatásra bocsátották 
a Rómában jelenlevő érsekeket és püspököket, a 
maltai lovagrend képviseletét, a pápai udvar méltósá-
gait különböző kath. testületek elnökeit. 

A pápa igen jó szinben volt és a legbarátságo-
sabban beszélgetett a fogadásra megjelentekkel. Nagy 
megelégedését fejezte ki a fölött hogy sz. Joákim kul-
tusza mennyire ter jedt : különös örömét leli abban, 
hogy e kultus sz. Joákim patriarchiának fényes és 
nagy római templomában oly nagyszerű kifejezést ta-
lál. E templom kápolnáit különböző nemzetek ékesitik 
ki ; igy hollandi, irlandi, franczia, északamerikai és 
kanadai katholikusok, ugy, .hogy ez a templom egyike 
lesz Róma legékesebb templomainak. 

Az egyes bíborosokon kivül a Szentatya hoszsza-
sabban beszélgetett Rabmani antiochiai szir patriarha-
val és Crouzet Jakab madagaszkári apostoli viká-
riussal. 

Emiitette azután, hogy a vatikáni kertben felállí-
tott lourdesi barlang mellé feliratot készített, melyet 
kőtáblára vésetett. A felirat fénykép másolatát szét is 
osztatta a jelenlevők között. A felirat igy szól: 

INSANA HEU MISERE SCINDIT DISCORDIA CALLOS 
IAMQUE EADEM GENTES SCRS PREM1T ' AÜSON1AS 

ADSIS, ALMA PARENS, GÜMULANS PORTELTA SALUTIS 
TRISTIA LOURDENSI CRIMINA MERCE LACÜ. 

Ezután különböző könyveket, virágot és gyümöl-
csöt ajándékoztak a pápának, a ki e kedves adomá-
nyokat igen szívesen fogadta. 

Averbod. A premontreiek egyetemes káptalana. — 
Az egész katholikus világbán szétszórtan élő s 

működő premontreiek a Szentség által kezdeményezett 
s a mult század nyolczvanas éveiben életbeléptetett 
szervezeti uniójuk szerint minden hatodik évben tart-
ják rendgenerálisuk elnöklete alatt valamelyik kano-
niájokbau egyetemes káptalanukat. Ilyent tartottak a 
mult hónap 22—24. napjain Belgium ősrégi apátságá-
ban (alapit. 1180.) Averbodban, mely a mechélni egy-
házmegyében fekszik. A két magyar prépostságot 
Takács Menyhért dr jászóvári prépostprelátus s Novotny 
Alfonz és Edelmann Sebő dr rendtagok képviselték. 

A premontreiek „első rendje" (primus ordo) a 
szerzetes kanonokokat foglalja magában. Számuk 100 
körül jár, 16 kanóniát, 2 szuperiorátust, 1 abbácziát, 
2 piorátust, 2 rezidencziát s 1 önálló missziót alkot-
nak, melyek a különböző államok s országok szerint 5 
rendkerületbe, úgynevezett czirkáriába osztvák. Elükön 
áll a rend generális, kinek minden czirkáriában van 
egy vikárinsa s kivüle a czirkáriának egy külön vizi-
tátora. A „második rend" (secundus ordo) az apáczáké 
körülbelül 250 taggal, kik közül 5 abbácziába s 5 pio-
rátusba van elhelyezkedve. 

Az egyetemes káptalanban csak az „első rend" 
főnökei (prépostok, apátok) s kanóniai képviselői vesz-
nek részt. A most megtartott egyetemes káptalan kö-
rül-belül 40 tagból állott, köztük 18 prépost- s apáttal. 
A rendfőnökök közül csak kevés hiányzott, kiket t. i. 

az előrehaladott kor, betegség vagy más fontos körül-
mény akadályozott a megjelenésben. 

Az öt ülésre tervezett tanácskozások előre meg-
állapított programmja felolvastatván, első sorban a 
premontrei rend ősi statútumának ügyét vették elő, 
hogy t. i. mennyiben lehetne azokat, a lényeget s ala-
pokat érintetlenül hagyva, a rend fegyelmi „modus 
vivendi"-jében korszerüleg alkalmazni II. Gyula pápa 
által a rendnek adott privilégium szerint. E nagyfon-
tosságú rendeleti kérdést illetőleg csak a magyar czir-
kária hozott magával kész elaborátumot, melyet az el-
múlt őszszel Csornán megtartott czirkária gyűlés álla-
pított meg. Ezt az egyetemes káptalan elismeréssel fo-
gadta s ennek kapcsán határozatba ment, hogy a többi 
czirkáriák is hasonló tervezeteket dolgozzanak ki, 
alkalmazkodva saját államuk s országuk egyházi s 
állami törvényeihez, a nemzeti nép s társadalmi szoká-
sokhoz, aszerint, amint lelkipásztorkodással, tan- vagy 
misszió-ügygyel vagy szemlélődő élettel foglalkoznak^ 
hogy a hat óv múlva megtartandó egyetemes káptalan 
együttesen tárgyalja le mind s jusson végeredményre. 
Bizonyos oldalokról fel-felhangzó fenekedésekkel szem-
ben fényes bizonyíték e nagygvülési aktus is arra 
nézve, hogy a római katholikus egyház szerzetes ren-
deinek szervezeti egysége s egyetemessége csak a hit-
erkölcsi s egyházfegyelmi dolgokra vonatkozik, tiszte-
letben tartva a különböző államok s nemzetek törvé-
nyeit, nemzeti társadalmi szokásait, természetesen, ha 
nem ellenkezhetnek a katholikus hit- s erkölcselvekkel. 

A legmagasztosabb, egyszersmind legérdekesebb 
tárgy volt a legméltóságosabb Oltáriszentség imádá-
sának ügye, melynek rendezésével, egyházmegyéjében 
a namuri püspököt bizta meg a Szentszék. O tette az 
indítványt : járuljon az egyetemes káptalan kérvény-
nyel a Szentszékhez, hogy az Oltáriszentség legbuz-
góbb a legönfeláldozóbb védelmezője s apostola, a 
rendalapitó szent Norbertnek officiuma, mely szerint 
az Oltáriszentség imádatos kultusza különben is a rend 
egyik főhivatása, az egész katholikus világ egyház-
megyéi- és szerzeteiben „dupplex május" rangra emel-
tessék (a premontreieknél julius 11-én Tr. 1 class.) Az 
indítványt nagy tapssal fogadták. Helyeslő felkiáltások 
helyett ez a szokás divik náluk, ha a tanácskozmányok 
valamely tetsző indítványt tesznek vagy határozatot 
hoznak. A püspök szeptemberben Rómába megy s 
magára vállalta, hogy személyesen terjeszti az egyete-
mes káptalan szent és kegyes kérelmét a Szentszék 
elé. Tekintve a nagy tekintélyt és befolyást, melynek 
Rómába örvend, remélni lehet a szent ügy kedvező 
elintézését. . (Vége köv.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A hitoktatók értekezlete. 

F. hó 24-én a magyar kath. hitoktatók értekez-
letre gyűltek össze Budapesten, a központi papnevelő 
intézet dísztermében, hogy a vallásoktatás nagy és 
hovahamarább égetővé vált kérdéseiről, szükséges mó-
dosításairól, és újításairól tanácskozzanak. Az értekez-
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leten Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök elnökölt, 
ami már magában véve záloga volt az értekezlet sike-
rének s a hozott határozatok jelentőségének. Azt hisz-
szük, nem tévedünk, ha e napot a magyarországi hit-
oktatás történetében korszakot alkatónak tekintjük. 

A gyűlést megelőzőleg „Veni Sancte" volt az 
egyetemi templomban, melyet az elnöklő püspökkel 
végig hallgattak a kongresszus tagjai. A gyűlésen 
jelen voltak: Mailáth Gusztáv Károly gróf erdélyi püs-
pök, Walter Gyula clr praelatus esztergomi kanonok, 
Csekó Gábor egri prépost-kanonok, Krizsán Mihály 
pápai kamarás, Kánter Károly apát budavári plébános, 
Zelliger Vilmos dr (Budapest), Palkovich Viktor "espe-
res (Guta), Sebők Imre dr (Budapest), Virág István 
(Kalocsa), mint előadók: Véga Kálmán (Ároktő), Kry-
vald Ottó (Budapest), Bubregh Béla (Pécs), Erdősy 
Károly (Budapest), Balázs József (Csiksomlyó), Hegedűs 
János (Budapest), Buday Gerő (Zombor), Bundala 
János dr (Budapest), Trinn János (Varasd), Guzsvenitz 
Vilmos (Esztergom), Glattfelder Gyula dr (Budapest), 
Tyukoss ev. János (Pozsony), Hofbauer György (Buda-
pest), Nagy Ferencz (Budapest), Tretter György (Fa-
cset), Gerely József (Budapest), Zatkovics Béla (Buda-
pest), Sipos Ágoston (Budapest), P. Pintér Ráfaeí 
(Pozsony), Aubermann Miklós (Budapest), Hantos 
Ferencz (Budapest), Budai János (Lupény), Peska 
Ignácz (Budapest), Lukács József (Vácz), Osajághy 
Károly dr (Budapest), Modla István (Budapest), Shweig-
hoffer János dr (Budapest), Perényi Imre (Hatvan.), 
Szabó István (Budapest), Venczel Ede (Eger), Gábriel 
Antal (Budapest), Csajka Ernő dr (Esztergom), Rott 
Nándor dr (Bécs), Pokorny Emánuel (Budapest), Bau-
mann Károly (Budapest), Török Mihály dr (Budapest), 
Kulin István dr (Budapest), Luncz János (Budapest), 
Hariss József (Budapest), Trikal József dr (Esztergom), 
Wiedermann Károly dr (Budapest), Mészáros Aladár 
(Budapest), Zuber Károly (M.-Szölgyén), Zubriczky 
Aladár dr (Budapest), Balogh József (Csiksomlyó), 
Farkas László (Budapest), Doinis István (Székesfejér-
vár), Chay Antal (Székesfejérvár), Brenz István (Buda-
pest), Mihalovics Hugó dr (Zágráb) stb. stb. egyházi 
szakférfiú. 

Azonkivül a világi paedagogusok közül ott volt : 
Urbányi C. József (Budapest), Ember Károly (Buda-
pest). 

Mailáh Gusztáv Károly gróf erdélyi püspök imád-
sággal nyitja meg az ülést, mire a következőkben szól 
a hitoktatók nagyfontosságú feladatairól. 

Manapság, midőn nem vallásos vitatkozások, eltérő 
vallásbeli nézetek veszélyeztetik a hitnek egységét, 
sokkal kevesebb baj van abban, ha egy Krisztust 
őszintén kereső támadja hitünket, mintha azt egy hitet-
len ember tépi ki a gyermek szivéből. Ma az egész 
világnézet más ; a pogányság kezd visszatérni, azért 
ma nagyobbak a hitoktatók küzdelmei. 

Számosan vannak és sajnos, szaporodik a számuk 
azoknak, akik nem képesek az uj világias, érzékies 
szellemnek ellentállni, kivált ha látják, hogy tanáruk, 
hitoktatójuk, gyóntatóatyjuk, leveti magáról a Krisztus 

igáját, megfeledkezik papi méltóságáról és aposztatál. 
Soroljak-e fel még egyebeket is, a mik hitoktatók 
áldásos munkáját megnehezítik ? Ismerik ezeket mind-
nyájan. Mennyire szükséges tehát ily körülmények 
között, hogy a hitoktatók összejöjjenek, eszméket cse-
réljenek, tapasztalataikat elmondják, hogy tanulva, egy-
máson okulva, a hitoktatást minél eredményesebbé 
tegyék. A püspöki kar, az utóbbi évtizedekben a leg-
több tanácskozmányon foglalkozott a hitoktatás, külö-
nösen a katekizmus kérdésével, de más aktuális kér-
dések, kivált az ujabb reformeszmék, leszorították a 
napirendről. Most azonban, midőn már oly sokan fog-
lalkoztak a katekizmus kérdéssel; értekezleteket is 
tartottak (a budapesti hitoktatók, aradi esperesi kerület 
stb.) a kérdés eléggé érettnek látszik arja, hogy az 
akczió terére lépjünk. 

A püspöki kar nézetét reprodukálom, hogy nem 
annyira uj tankönyvekre van szüksége, mint inkább, 
hogy minél több jó és buzgó hitoktató legyen. Azért 
a katekizmuson sokat változtatni nem tanácsos. A 
hibákat azonban pótolni kell s a katekizmust az ujabb 
idők követelményeihez alkalmazni. Végül azt mondotta 
a püspök, hogy a püspöki kar január 8-iki konferen-
czián, a kassai püspök indítványára őt bizta meg v 
püspöki kar, hogy a katekizmus átdolgozásának elő-
készítésével foglalkozzék. Ertekezletünknek azért nem 
lehet véglegesen döntő ereje, hanem csak tanácskozás, 
az eszméknek tisztázása, amelyeknek eredményét igye-
kezzünk összefoglalni, azután a püspöki kar elé ter-
jesztjük. 

Elnök-püspök a jegyzőkönyv vezetésére Pokorny 
Emánuelt kérte fel s az ülést megnyitotta. 

Első előadó Zelliger Vilmos dr a „Katholikus 
Tanügyi szerkesztője volt, ki a katekizmus kérdéséről 
tartott kitűnő értekezést. A következőkben állapítja 
meg a jó katekizmus kellékeit: a dogmatikus hűséget, 
a meghatározások pontosságát, a rövidséget, magyaros-
ságot, világosságot és helyes elrendezést követeli. 
Deharbe általában mindezen tulajdonságot birja, ámbár 
az anyag sokasága, a kifejezések elvontsága, nyelvezet 
nehézsége tekintetében alapos kifogásul szolgálnak 
ellene. E hibák javítása mellett a Deharbe katekizmus 
feltétlenül kívánatos. Határozati javaslata a következő, 
hogy először a Deharbe katekizmust megtartja, másod-
szor a Deharbe katekizmus módosítását óhajtja és 
ennek foganatosítására egy öt tagból álló bizottságot 
küld k i ; s harmadszor a különböző iskolák különböző 
fokozatú osztálya részére két katekizmus kiadást ele-
gendőnek tart. Az értekezés végeztével az előadót 
kiváló munkájáért lelkesen megéljenezték, midőn az 
elnöklő püspök köszönetet mondott az előadónak 
szakszerű fejtegetéseért, az általános helyesléssel talál-
kozott. 

Az előadás kapcsán széles terjedelmű vita indult 
meg. A vitában résztvevők mindnyájan meleg elisme-
réssel adóztak az előadónak. Hozzászólottak a tárgy-
koz Véyli Kálmán, ki a vatikáni zsinaton szóba jött és 
a világegyháznak szánt katekizmusra figyelmeztetett. 
Elnök mindjárt megjegyezte, hogy a vatikáni zsinat 
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folytatására nem várakozhatunk, de a Bellarmin-féle 
katekizmus figyelembevételét ajánlja. — Volkovich Vik-
tor egységességet követel és három katekizmus-kiadást 
ajánl. Bundála János dr, Bubregli Béla felszólalásai 
után Cselló Gábor egri apátkanonok örömének ad kife-
jezést afölött, hogy bár sohasem beszélt az előadóval, 
nézeteik találkoztak. Hozzájárul a javaslathoz, de 
figyelmeztet arra a körülményre, hogy a javasolt mó-
dosítások az uj egri katekizmusban már keresztül van-
nak vive. Ajánlja azért, hogy a kiküldendö bizottság 
az egri katekizmust vegye kiindulási pontul, mert csak 
igy remélhető, hogy az egész országban egységes 
katekizmus lesz. 

Walter Gyula dr prelátus-kanonok, esztergom fő-
egyházmegyei főtanfelügyelő a katekizmus-kérdés meg-
oldását a legégetőbb és legfontosabb dolognak tartja. 
Melegen nyilatkozik Deharbe rendszeréről. Hibáztatja 
a clefinicióit, azonban az átültetés rovására ir. Figyelmez-
tet a legközelebb' kibocsátandó uj püspöki tantervre, 
amelyhez alkalmazni kell a módosítandó katekizmust. Két 
katekizmus-kiadást elegendőnek tart és az egyes osz-
tályok számára vezérkönyvet kiván. Végül hozzájárul 
módosításának ajánlásával a határozati javaslatokhoz, 
melyeket az előadó kimerítő és szakszerű felolvasásá-
ban előterjesztett. (Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Felhívás 

Magyarország katliolikusailioz ! 
Az elmúlt években megtartott katholikus nagy-

gyűlések nemcsak a katholikus öntudat megerősödésére 
szolgáltak, de üdvös határozataikkal, melyekből immár 
nem egy meg is van valósitva, a katholikus társadalmi 
tevékenységet is nagyban előmozditották. 

Folytatni ezt a munkát, melytől egyház és haza 
felvirágzását reméljük, kifejezést adni újból hűségünk-
nek, ragaszkodásunknak Anyaszentegyházunk és édes 
magyar hazánk iránt; tanácskozni a további teendők-
ről, melyek reánk várakoznak : a folyó évben is ka-
tholikus nagygyűlésre hívjuk össze Magyarország ka-
tholikusait. 

A harmadik országos katholikus nagygyűlés októ-
ber 15—18. napjain fog megtartatni, a nagyméltóságú 
püspöki kar védnöksége mellett Budapesten, az ország 
io- és székvárosában. 

A nagygyűlésnek rendes tagja lehet minden ka-
tholikus férfi, ki ezen szándékát folyó évi szeptember 
hó 30-ig a Nagygjöilést előkészitő bizottság irodájában 
(Molnár-utcza 11., Katholikus Kör) bejelenti s tagsági 
dij fejében 4 koronát fizet. A rendes tagok részt ve-
hetnek a szakosztályi üléseken, a nyilvános üléseken, 
a nagygyűléssel kapcsolatos ünnepségeken s a szak-
osztályi üléseken szólásí és szavazási joggal birnak. A 
hölgyek pártoló-tagjai lehetnek nagygyűlésünknek s 
tagsági dij fejében két koronát fizetnek. A pártoló-
tagok a nyilvános üléseken s a nagygyűléssel kapcso-
latos ünnepélyeken vehetnek részt. 

Kedvezményes utazásról, élelmezésről, lakásról 
gondaskodva leend s a szegényebbeknek a tagsági dij 
elengedtetik. 

A nagygyűléssel egyidejűleg fog megtartatni ez 
évben is az eucharisztikus kongresszus s ugyanekkor 
lesz a Katholikus Egyesületek Országos Szövetségének 
évi közgyűlése is. 

A részletes programmot idejekorán fogjuk meg-
küldeni a jelentkezőknek. 

A jelentkezéseket, hogy mindennel idejekorán 
készen legyünk, kérjük legkésőbb szeptember hó 30-ig 
okvetlenül beküldeni. 

Magyarország katholikusai ! 
Egyházunkért és hazánkéit egyformán dobogó 

szivünk lelkesedésével hívjuk meg Magyarország katho-
likusait a mi nagygyűlésünkre. Aki csak teheti, sze-
gény és gazdag egyaránt, papok és világiak, jöjjenek 
el mind, hogy a hitnek és hazaszeretetnek mindnyáju-
kat átható érzelmeiben egj^esülve, ismételjük meg szent 
fogadalmainkat : katholikusok vagyunk, katholikusok 
maradunk, magyarok vagyunk, magyarok leszünk — 
— szívünk utolsó dobbanásáig ! 

Budapest, 1902. Szent István ünnepén. A Magyar-
országi katholikus Egyesületek Országos Szövetsége 
nevében: Ifj . Zichy János gróf elnök, Apponyi ^Géza 
gróf, Boromisza Tibor dr prelátus, Gerliczy Ferencz 
báró, Kánter Károly, lovag Mattyasovszky Lajos, 
Zlinszky János dr alelnökök, Gyürky Ödön titkár. 

I R O D A L O M . 

- Az „Égyliázi Közlöny" 24. száma a következő 
tartalommal jelent meg: Vezérczikk : Beatam me di-
cent omnes generationes. — Egyházi értesítő. — A 
herczegprimás, hazánk főpapjának mint egyházi és 
világi méltóságnak, külső és belső hatásköre. — A 
Deharbe-katekizmus méltatása. — A szentséges Atya 
nyári sétái. — Az est-hajnali s déli harangszó eredete. 
— Bankett és kongrua. — Lelkipásztor. — Kérdések 
és feleletek. — Irodalom. — Személyi változások és 
hirek. —• Memento. — Szerkesztői üzenetek. — Hirde-
tések. 

Az „Egyházi Közlönyu szerkesztősége és kiadóhivatala 
ezentúl: Budapest, Y III., Eszterházy-utcza 15. alatt lesz. 

— Magyar Sioii egyházirodalmi folyóirat legújabb, 
VlII-ik füzete a következő tartalommal jelent meg: 
Folt hátán folt, Liberiustól. Két világnézet, Pethcő dr.-
tól. Szűz Mária tiszteletének nyilvánulásai hazánkban, 
Krasznyánszky J.-től. Irodalom és művészet. Schmidt 
Ferencz : A spiritizmus — vallás, ismerteti Nóvák F. 
— Kincs István : Leánymamák fiai, ismerteti L. — 
Marton József: A katholikus papság a magyar iroda-
lomban, ismerteti P. A. — Vegyes közlemények. 

VEGYESEK. 
— Meghívó a falusi olvasókörök, szövetkezetek, 

gazdakörök, földmives és falusi önmüvelődési. egyesii-
letek országos gyűlésére. Hogy a kisgazdák és földmivi-
lők szellemi és gazdasági fejlődésének előmozditásu 
czéljából alakult falusi egyesületek és szövetkezetek 
kitűzött czéljaikhoz minél közelebb jussanak s hogy 
tagjaik erkölcsi és gazdasági jóléte érdekében minél 
sikeresebben működhessenek, a Magyar Gazdaszövetség-
országos gyűlésre hivja össze a magyarországi összta 
gazdaköröket, szövetkezeteket, falusi olvasóköröket, 
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földmives és más művelődési egyesületeket azon mó-
dozatok megállapítása végett, melyek segélyével ezek 
működése erkölcsi, szellemi és gazdasági tekintetben 
hatályosabbá 'tehető s melyek alkalmazásával ezek egy 
országos központban volnának egyesithetők abból a 
czélból, hogy a kisgazdák és foldmivelők érdekeinek 
előmozdítása végett kitűzött nemes czéljaikat egy erő-
teljes központ hathatós támogatása mellett annál biz-
tosabban elérhessék. A falusi egyletek és szövetkeze-
tek, vagyis a kisgazdák és foldmivelők ezen országos 
gyűlése Pozsonyban, kapcsolatban a Il-ik Mezőgazda-
sági Országos Kiállítással és a Yl-ik Országos Gazda-
kongresszussal. f. 1902. évi szeptember hó 10-ik nap-
ján, szerdán d. e. 10 órakor fog megtartatni. A 
Pozsonyba való utazás nagyon csekély költséggel fog 
járni, miután a vasúti jegy ára 50%-al van mérsékelve 
s Pozsonyban az elszállásolás és ellátás — különösen 
csoportos kirándulók részére — igen olcsó lesz. Tisz-
telettel kérjük, hogy az országos gazdagyülésen való 
részvételüket a Magyar Gazdaszövetség titkári hivata-
lának, Budapest, VIII. ke r , Baross-utcza 10 , mie-
lőbb bejelenteni szíveskedjenek, kérjük velünk azt 
is tudatni, hogy körülbelül hányan jönnek. Az elszál-
lásolást és ellátást illetőleg tessék a pozsonyi Il-ik 
mezőgazdasági országos kiállítás helyi rendezőbizottsá-
gával (Pozsony) legalább 14 nappal előbb érintkezésbe 
lépni. A kedvezményes vasúti jegy igénybevételére 
jogosító igazolványokat tessék a pozsonyi Il-ik mező-
gazdasági országos kiállítás igazgatóságánál (Pozsony) 
14 nappal előbb kérelmezni. Miután a kisgazdákat és 
földmivelőket anyagi helyzetük javításával foglalkozó 
gyűlésre hívjuk, hazafias kötelességünknek tart juk 
meghívni a lelkészeket, a tanítókat és a jegyzőket is, 
mint a földmivelőnóp érdekeinek leghivatottabb gondo-
zóit. Kelt Budapesten, 1902. évi augusztus hó 9-én. 
Hazafias üdvözlettel Károlyi Sándor gróf elnök, Bernát 
István igazgató, Meskó Pál titkár. 

— A Gellért-szobor leleplezése. A király által a 
nemzetnek ajándékozott tiz szobor közül legközelebb 
szent Gellértnek, a vértanú püspöknek szobra kerül 
leleplezésre. A tiz szobor között ez lesz a legnagyobb 
és mivel az egész központja a Gellérthegy uj feljáró-
jának, leleplezése is nagyobb fénynyel megy végbe. A 
leleplezési ünnepet szèptember 24-ikére, Gellért napjára 
tervezik. Az ünnep a tervezett programm szerint tábori 
misével kezdődnék, melyet Dessewffy Sándor csanádi 
püspök, mint Gellért püspök utóda, vagy az ő helyet-
tese mondana. Ezt követi a budai dalárda éneke, Széli 
Kálmán ministerelnök és Halmos János polgármester 
beszéde. Végül a fővárosi összes fő- és középiskolák 
növendékei, akik zászlók alatt vonulnak ki és a hegy-
oldalon helyezkednek el, eléneklik a Himnuszt. A 
szobrot, mely a Gellérthegy oldalán emelt oszlopos 
építmény közepére jön, most állítja fel Jankovits Gyula 
szobrász, az emlékmű tervezője. A környék rendezése 
néhány napig tart és igy a leleplezési ünnepet bízvást 
kitűzhetik szent Gellért napjára. 

— A katholikus főiskolai internátus-egyesiilet 
számára Bellet József vál. püspök, esztergomi prelátus 
kanonok 1000 koronás korona-járadékot küldött mint 
alapítványt. A nemeslelkü főpap ezzel akarta megün-
nepelni szent István nemzeti ünnepét s katholikus és 
hazafias lelkesedésének igy adott méltó kifejezést. 
Ugyancsak az egyesület kápolnájának fölszerelésére 
ötszáz koronát adományozott. 

— Rákóczy kiállítás Kassán. Esztendőre, 1903-
ban lesz kétszáz éve annak, hogy II. Rákóczy Ferencz 
kurucz tárogatói a Beszkidek alján megharsantak s 
hogy a „Becrudescunt vulnera gentis Hungáriáé" gyújtó 
szólamai a magyar nemzet elnyomott közérzését lángra 
lobbantották. — Kassán a „Felvidék fővárosában-, a 
Rákócziak egyik legkedveltebb tartózkodási helyén 
most mozgalom indult, hogy a kurucz szabadságharcz 
kétszázéves fordulóját méltó módon megünnepeljék. — 
Rákóczi-kiállítást akarnak rendezni egykori ereklyék-
ből, a mely az 1670-ben kezdődő s a szatmári békével 
végződő szabadságmozgalmakról plasztikus és tanulsá-
gos képet adjon a szemlélő utókor kegyeletének. — 
Méltó emlékezés illeti meg a fejedelmet a ki nemcsak 
Magyarországnak,^ de talán korának is legnagyobb 
ideálistája volt, s a kinek varázslatos egyéniségét a 
magyar szivek „Rákóczi kultusa" immár százados tör-
ténelmi zománczczal övezte. — A kiállítás védnökségét 
eddig : gróf Apponyi Albert a képviselőház elnöke, dr 
Bubics Zsigmond Kassa tudós püspöke, gróf Csáky 
Albin a főrendiház elnöke, gróí Károlyi Sándor és gróf 
Zichy Jenő valóságos belső titkos tanácsosok vállalták 
el. — Ezen hazafias vállalkozás sikeressé tétele érde-
kében a kiállítás előkészítő-bizottsága már ezúttal fel-
kéri mindazokat, kik a Rákóczi-korra vonatkozólag 
(1670—1711-ig) bárminemű ereklyék felett rendelkez-
nek, hogy az ereklyék átengedésével járuljanak hozzá 
a kiállítás arányainak impozánssá tételéhez és szíves-
kedjenek ebbeli szándékukat Gerlóczi (îézàval, mint az 
előkészítő-bizottság elnökével (Kassa, Fő-utcza 4) kö-
zölni, hogy a bizottság a kiállítás méreteiről a kellő 
tájékozást megszerezhesse és a megfelelő intézkedése-
ket megtehesse. Köszönettel vesz a bizottság oly érte-
sítést is, mely felvilágosítást nyújt arról: hol találkoz-
hatok a kurucz szabadságmozgalmakra vonatkozó 
ereklyék. 

— A katli. egyház működése a vad n^pek között. 
Utóbbi időkben a következő helyeken hirdette és ho-
nosította meg Jézus igaz hitét a kath. egyház. Indiá-
ban Xavéri Szent Ferencz körülbelül két millió embert 
térített meg. Kinában a jezsuiták hozták be Jézus igaz 
hitét. A négerek nagy részét Claver szent Péter térí-
tette meg. Afrika megtérítésében elévülhetlen érdemei 
Lavigirei bibornoknak van, aki beutazván Európa na-
gyobb városait, azokban a rabszolgaság megszünteté-
sére egyleteket alakított. Az ugyanis a vad népek szo-
kása még ma is, hogy megtámadják a kissebb közsé-
geket, ott leölik a fegyverfogó embereket, a megma-
radtakat pedig békóba verik és vásárra hajt ják s igy 
adják el. A ma Amerikában élő négerek elődei is így 
kerültek egykor ide, mint rabszolgák, a kik uraiknak 
a puszta kenyérért baromilag dolgoztak. Ezeknek azon-
ban Amerika szabadságszerető népe visszaadta szabad-
ságát és igy a többi emberekkel egyenlővé tette őket. 

t Mint részvéttel értesülünk, dr Miltényi Gyula pápai 
prelátus, prépost, pesti főesperes, vár-székesegyházi 
kanonok, augusztus 20-án este félhétkor életének 
58-ik, papságának 34-ik évében, hoszszas szenvedés 
után elhunyt Váczon, a hol csütörtök délután beszen-
telték és 23-ikán délelőtt 8 egyfél órakor ismé-
telt beszentelés után a középvárosi temető-kápoina 
alatti családi sírboltba temették. R. i. p. 

Kcs^ A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. ^ S ® 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 
I ) I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
, Aclditos tibi animos auctoiitate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 

XIII. Leo a szerk. 1901. szep.t. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Az egyház kegyelete a holtak iránt. — Az egyház tagjainak természetfölötti élete. — 
Egyházi Tudósítás : A v e r b o d : A premontreiek egyetemes káptalana. — F r e i b u r g : A Mária-kongresszus. — M a n n h e i m : A 
német katholikusok nagygyűlése. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A hitoktatók értekezlete. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. 

A legényegyletek országos nagygyűlése. — Irodalom. — Vegyesek. 

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

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Markovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

(Folytatás.) 

A tridenti zsinatnak t an í tása az, hogy tisz-
titóliely létezik, s hogy az e lhunytaknak i t t 
t a r to t t lelkén könyörgéssel és főképen a szent 
mise-áldozat tal lehet segiteni. 1 Makkabeus Jú-
dás, mikor a csa tában e lese t teknek ruhái a la t t 
jamniai bá lványoknak szentel t adományoka t 
ta lá l tak, és megér ték, hogy e vé tkök bünteté-
séül estek el, mikor a nép könyörgöt t , hogy 
Is ten töröl je el az e lkövetet t vétkeket , „inté 
a népet , hogy ta r tóz tassák magoka t a bűn-
től, szemeik előtt látván, mi tö r t én t vala azok-
kal bűneikért , kik megölet tek. Es pénz t szed-
vén össze, t izenkétezer gira ezüstöt külde 
Jeruzsá lembe, hogy áldozat m u t a t t a t t a s s é k be 
a meghol tak bűneiért , jól és is tenesen gondol-
kodván a föl támadásról . (Mert ha nem re-
ményiet te volna, hogy azok, kik elhullot tak, 
fö l támadnak, fölöslegesnek és haszon ta lannak 

1 Conc. Trid. sess. XXY. decr. de purgatorio. 

lá tszanék imádkozni a halot takér t . ) Sőt inkább 
elgondolá, hogy azok számára , kik istenféle-
lemmel h u n y t a k el, igen nagy kegyelem van 
eltéve. Azér t szent és üdvösséges gondola t a 
ha lo t t aké r t imádkozni , hogy bűneiktől felol-
doztassanak." 2 T e h á t v a n n a k ha lo t tak , k ike t 
m é g bűn terhel , s kik e bűneiktől imádsággal , 
á ldoza t ta l men the tők meg. Ide t a r toznak 
szent Bernárd szavai : „Nem hiszik, hogy a halá l 
u t á n t iszti tóhely, tűz lé tez ik ; hanem azt tar t -
j ák (az eretnekek), hogy a tes tből szabadul t 
lélek vagy a nyuga lom helyére megy, vagy a 
kárhoza tba . Kérdezzék meg attól, ki monda, 
hogy van vétek, melye t sem e világon, sem a 
más világon nem bocsá tanak m e g , 3 miér t 
mond ta ezt, ha a másik életben nincs vétek-
nek elengedése, nincs vétektől megt isz tu lás?" 4 

Az ószövetségi Szent i rásban is több hely bi-
zonykodik a t iszt i tóhely létezéséről ; igy : „Az 
Ur öl és elevenit, levisz a poklokra és vissza-
h o z ; " 5 Tóbiás há lá t ad I s tennek j ó s á g á é r t : 
„Megnyitván pedig szájá t az öreg Tóbiás, á ldá 
az Urat , és mondá : Nagy vagy, Uram ! örökké, 
és országod minden időben t a r t ; mer t te 

2 2. Makkab. 12, 40—46. 
3 Máté, 12, 32. 
4 Sermo in Cant. Cant LXVI . 11. 
5 1. Kir. 2, 6. 

18 



•146 RELIGIO. LXI. évi. 1902. 

megostorozasz, és meggyógyítasz, leviszesz az 
alvilágba és visszaliozasz ; és nincs, a ki elfus-
son keze idbő l ; " 6 ide vona tkoznak Zakariás 
prófé ta szavai : „Te is a szövetség vére (áldo-
zat) ál tal bocsátod ki foglyaidat a veremből, 
melyben nincs viz (enyhülés). Tér je tek az 
erősséghez, remény foglyai ! m a is mondom, 
hogy kétannjT i t adok neked." 7 Az újszövet-
ségi í r á sban olvassuk Máténál: „Egyezz meg 
h a m a r ellenkeződdel, mig az u ton vagy vele ;. 
ne ta lán el lenkeződ á tad jon téged a bírónak, 
a biró á t ad jon t éged a szolgának, és töm-
löczbe vettessél. Bizony mondom neked, ki 
nem jösz onnét, mig le nem fizeted az utolsó 
fillért;"8 ugyanezen szavak olvashatók szent 
Lukácsnál: „Mikor pedig el lenkeződdel a feje-
delemhez indulsz, igyekezzél az u ton megsza-
badulni tőle, nehogy téged a biróhoz liurczol-
jon , és a biró á t ad jon a sarczolónak, és a 
sarczoló téged a tömlöczbe vessen. Mondom 
neked, ki nem jösz onnét , mig az utolsó fil-
lér t is le nem fizeted." 9 Kr isz tus Urunk i t t 
ezeket m o n d j a : va lamint okosabban cselekszel 
akkor, ha hiteleződdel kiegyezel, mielőt t az 
t éged a törvényszéknek á tadna , ugy békülj ki 
ha ladék ta lanu l el lenségeddel ez életben, hogy 
az igazságos Biró kezébe ne essél, ki t éged a 
bünte tés helyére fog utalni . H a nem volna 
semmi lehetőség, hogy a jelen élet u t á n is 
m e g lehet fizetni az utolsó fillért, akkar nem 
helyesen vá lasz to t ta volna az Üdvözi tő a ha-
sonla tot azon adósról, ki csak adósságainak 
megfizetése u t á n szabadul ki börtönéből . Azér t 
az egyháza tyák e szavakban a t iszt i tóhely 
létezésének tan í tásá t lá t ják . A nemzetek apostola 
imigyen ok ta t j a a korintusi hiveket : „Mert 
más a lapot senki sem vethet , azon kívül. mely 
ve t te te t t , mely a Krisz tus Jézus . H a valaki 
pedig ez a lapra épit, a ranyat , ezüstöt , drága 
köveket (jó, t iszta t an i tmány t és cselekedete-
ket), fát, szénát , pozdor já t (hiu t an i tmány t és 
haszonta lan , szennyes cselekedeteket ,) kinek-
kinek m u n k á j a nyilvánvaló lesz, mer t az Ur 
nap ja k imuta t j a azt, mivel tűz ál tal fog kije-
len te tn i ; és minő kinek-kinek műnk áj a, a tűz 
próbál ja meg. A kinek munká ja , melyet ar ra 
épi te t t megmarad , j u t a lmá t veszi. A kinek 

6 Tób. 13, 1. 2. 
7 Zak. 9, 11. 12. 
s Máté 5, 25. 26. 
9 Luk. 12, 58. 59. 

m u n k á j a megég, kár t vall ; önmaga ugyan 
még üdvözül, de ugy mint tűz által ." 10 Az 
olyan ember, ki b e s z e m ^ e z e t t t e t t ekke l jelen 
meg az isteni biró előtt, miu tán ká r t vallott, 
azaz megt i sz t í t t a to t t mulandó tula jdonától , az 
örök boldogságot a mennyben, a hová semmi 
t i sz tá ta lan be nem mehet , megnyerhet i , de 
csak oly t isztulás által, mely a tűzben való 
t isztuláshoz hasonló. J ó l megjegyzendő, hogy 
a tűz, melyről az apostol i t t szól, nem lehet 
a szenvedések tüze e v i lágon; mer t oly tűz-
ről beszél, mel}T az i téiet napján , t ehá t ez 
élet ideje u t á n éget. Nem is je lenthe t i csupán 
a biró p r ó b á j á t ; mer t az i t t jelzett tűz nem-
csak próbál , hanem éget is, ugy hogy az égő 
szenved. Épen oly kevéssé lehet ez a pokol 
t ü z e ; m e r t az it t j e lze t t tűzben égő, miu tán 
ká r t vallott , üdvözülhet . E tűz t ehá t egyes-
egyedül a t iszti tóhely en levő tüze t jelenti . 

S a t iszt i tóhelyen szenvedők gyötre lme 
nagy, mer t „re t tenetes az élő Is ten kezébe 
e s n i ; " 1 1 hiszen I s ten már e világon mily nagy 
bünte tésse l su j tá a kisebb bűnöket . Elég legyen 
gondolnunk a sóbálványnyá vál tozot t szodomai 
menekülőre , Ló th feleségére,1 2 a bizalmatlan-
kodása mia t t az igéret földjére való belépés-
től el t i l tott Mózesre, 13 az Elizeus prófé tá t 
gúnyoló gye rmekekre ; 1 4 pedig ez a világ az 
i rga lmasság helye. Malakiás szerint ugy tisz-
t í t ja meg Is ten választot ta i t , mint a művész 
az a ranya t és az ezüstöt a kemenczében, liog}' 
azu tán „az Urnák á ldozatokat mutassanak be 
igazságban ;" 15 azér t hasonli t j a az Üdvözítő a 
t iszt i tóhelyet a börtönhöz, mely mindaddig 
zárva marad , mig a fogoly adósságát le nem 
fizeti.16 Gyötre lmet okoz a szenvedőknek Isten 
szemléletének nélkülözése. A testből kiszaba-
dult lélek ha ta lmasan érzi rendel te tését : Isten-
nel lenni. „Kívánok elválni, és Krisztussal 
lenni," 17 mint szent Pál kifejezi : szent Ágoston 
pedig e szép szavakkal jelzi a lélek rendelte-
t é sé t : „Mert minket magadhoz teremtet té l , és 
nyug ta lan a mi szivünk, mig benned nem 

1U 1. Kor. 3, 1 1 - 1 5 . 
11 Zsid. 10, 31. 
12 Gen. 19. 
,:f Num. 20, 7 - 1 2 . 
14 4. Kir. 2, 23. 24. 
15 Mal. 3, 3. 
16 Máté 5, 25. 26. és Luk. 12, 58. 59. 
17 Filipp. 1, 2. 3. 
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nyugha t ik ; " 18 a t iszt i tóhelyen a lélek meg-
rendítő vágyakozással m o n d j a a királyi lantos 
szavai t : „Szomjúhozik le lkem az erős élő 
I s tenhez ; mikor ju tok el s je lenek m e g az 
Is ten szine e lő t t?" 19 Mint a szomjúságtól ele-
pedő szarvas vágyakozik a forrás u tán, ugy 
kivánkozik a lélek is I s t enhez . 2 0 Tűz gyötri , 
t i sz t í t ja a lelket, mely üdvözül, de csak tűz 
á l t a l ; 2 1 azér t m o n d j a Izaiás : „Az Ur elmossa 
Sión leányának undoksága i t az Ítélet lelke 
ál tal és az égő lélek által ." 22 A lelkiismeret 
furdalása okoz kinokat , a szenvedő léleknek 
szent Pál szer in t : „Szorongás és gyöt re lem 
minden gonosztevő ember le lkének ," 2 3 m e r t 
m a g a előtt l á t j a mindig vé tke i t : „Bűnöm előt-
tem vagyon mindenkoron." 24 És mind e szen-
vedés Is ten végtelen igazságossága s bölcse-
sége szerint hosszabb-rövidebb ideig t a r t . 
Sóhaj toz ot t azér t a lélek a koronás próféta 
szavaival : „ U r a m ! m e d d i g ? " 2 5 és i smé t : „ J a j 
nekem, mer t za rándokságom meghosszabbí t ta-
t o t t . 2 6 S nem is lesz vége a gyöt re lemnek, 
mig le nem fizet te tel jesen adósságá t . 2 7 

(Folytatjuk.) 

Az egyház tagjainak természetfölötti élete. 
— Irta : Denifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

5. Az ember tehát a természetfölötti életre egy 
természetfölötti erő, t. i. a malaszt által születik újra. 
Általa jut a Krisztussal való közösségbe s a malaszt 
eszközli az oly szükséges összeköttetést a fő és tagok 
között, melyről föntebb szólottunk. Krisztus szelleme, 
ereje, malasztja és szépsége kiöntetnek testének min-
den egyes tagjaira ugy, hogy az apostol szavai az 
egyház minden élő tagjának ajkain igazak: Mihi vivere 
Christus est, mert nekem életem a Krisztus! 1 

De miképen nyerjük e föntnevezett malasztot ? K. hal-
gatóim, e pont nagyfontosságú, s talán egyetlen igaz-
ság sem enged oly mély bepillantást az egyházba s a 
mai társadalom állapotába, mint épen ez. I t t ismerhet-
jük meg leginkább az egyházat, mint társadalmi hatal-
mat, a mely hivatást már föntebb tulajdonítottuk neki. 

l s Conf. 1. I. 1. 
19 Zsolt. 41, B. 

Zsolt. 41, 2. 
21 1. Kor. 3. 15. 
2 ' Iz. 4, 4. 
:i3 Róm. 2, 9. 
a i Zsolt. 50, 5. 

Zsolt. 6, 4. 
2* Zsolt. 119. 5. 
27 Máté 5, 26. 
1 Filipp, l, 21. 

Hogyan közöltetik tehát velünk a malaszt, miké-
pen jutunk az imént leirt kegyelmi kincsek birtokába. 
Nincsenek semmiféle külső, érzékelhető jelekhez kötve ? 

Ha eltekintünk is Jézus Krisztus rendelésétől, 
mely egyetlen embert sem változtathat meg s nem is 
szabad megváltoztatnia, s amely teljesen szabad akara-
tától függ, azon feltevés, hogy mi a kegyelmet vala-
mely külső eszköz közbejötte nélkül nyerjük el, az 
emberi természettel már magában véve sem egyezik 
meg. Az ember nem csupán lélek, ő testi-lelki lény s 
azért az üdvnek látható-láthatatlan módon kell az em-
berek életében átömölnie. Igy bár Isten váltott meg 
minket, de hogy ezt tegye, láthatóan jelent meg a föl-
dön s mint Isten-ember váltott meg bennünket. Hason-
lóan Isten adja a katholikus egyházban a lelkiüdvössé-
günkre szükséges igazságot a tévely vegyüléke nélkül 
ha nem egy ember, Krisztus mindenkori helytartója, az 
ő látható organuma ebben, stb. 

Ugyanazon jelenség tűnik elő hát itt is : a ter-
mészetfölötti rendbe való felemeltetésünk és Krisztussal való 
közösségünk és összeköttetésünk érzéki jelekkel van egybekap-
csolva. — De amint általában az egyházban, ugy ebben 
is a természetfölöttinek és természetesnek egyesülését 
félreismerik. Tényleg minek tekintik manapság a leg-
többen a katholikus egyház szentségeit? Minek tartják 
azt gyakran ? Miután a katholikus egyházról épen ugy 
kezdtek ítélni, mint bármely tetszés szerint való gyü-
lekezetről vagy emberi társaságról és Krisztusnak az 
egyházban, mint titokteljes testében való folytonos 
működésének gondolata kivetkőzött szelleméből a kath. 
egyház szentségeiben sem láttak egyebet külső jelek-
nél és formáknál belső tartalom nélkül, melyek által 
ép ugy kozzátartozói leszünk az egyháznak, mint a 
meghatározott cselekvények és külsőségek által vala-
mely tetszés szerinti világi testületnek. 

Ám a szentségek sokkal fönségesebbek: az egyházban 
nincsenek puszta formák és jelek benső érték nélkül, 
ezeket mind benső szellem hatja át. 

Mi tehát a szentség? A szentségek azon külső, 
Krisztustól rendelt jelek, melyek velünk a megváltás 
kegyelmét, mely a keresztáldozatból a szentmise közvetí-
tésével forrásozik, s mely utóbbi a keresztáldozatot, 
mint annak hathatósságát folytatva megújítja, közlik. 

Hogy a szentségek velünk Krisztus kegyelmét 
közlik, egyedül Krisztus rendelésétől függ, aminthogy 
mindennek, ami természetfölötti végezélunkra vonatko-
zik, csupán ő, a természetfölötti rend visszaállítója 
lehet, szerzője és eredete. Krisztus az ő drágalátos vé-
rének hatásait és gyümölcseit minden esetre valame-
lyik szentség eszköze nélkül is közvetíthette volna. 
Mindazonáltal ő a szentségi közvetítést rendelte. Es e 
rendelést föltételezve, nézzük először a belső összefüg-
gést az^ egész üdvrenclben. Ha ugyanis tévedés tagadni, 
hogy Krisztus vére, szenvedése vagy embersége szaba-
dulásunknak és kegyelmünknek igazi okai, akkor épp 
ugy tévedés tagadni hogy a szentségek működő s esz-
közlö okai üdvünknek, kegyelmünknek és kiváltságunk-
nak. Mert ki az utóbbit tagadja, az egyáltalán megtá-
madja Krisztus vérének btinoszlató erejét, mely egye-

19* 
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seknek a szentségek vétele által a megváltozás juta-
lomdíja gyanánt közöltetik. Ki találhatna abban ellen-
mondást, hogy a szentségek Krisztus eszközei, hogy a 
megváltást befejezzék, miután mindenkinek meg kell 
engednie, hogy Krisztus embersége Isten eszköze lehe-
tett és volt, hogy az emberek megváltását véghez-
vigye. 2 A szentségek ereje épp oly kevéssé a tisztán 
érzéki jelekben áll, mint Krisztus emberségének ereje 
sem pusztán emberségét illeti, hanem csak amennyi-
ben Istennel egy személyben egyesült. Sőt inkább a 
szentségek ereje Krisztus vére, mely azokban adatik. S épen 
mert Krisztus vérét foglalják magukban, van bennük 
malaszt és bűnbocsánat. Innen van, hogy a szentírás 
ugyanazon hatást tulajdonítja Krisztus vérének és a 
szentségeknek is. 3 Ha tehát az utóbbiakról azt mond-
ják, hogy bűneinket lemossák, minket megtisztítanak 
és győzelmünknek, biinbocsánatunknak s megigazolá-
sunknak okai, akkor a szentségek nevezett hatásokat 
ugyanazon törvény szerint idézik elő, amint Krisztus 
vére is a lelkeket tisztára mossa, a bűnöket megbo-
csátja, stb. S vájjon csodálkozhatunk ezen? Nem min-
dig és mindenütt Jézus Krisztus, az Istenember üdvünk 
alapja, akár a kereszten, akár a szentmise áldozatban 
vagy szentségekben? „ 0 lett nekünk... . igazság, meg-
szentelés és váltság4 (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Averbod. A premontreiek egyetemes káptálana. — 

(Vége.) 

A többi ülések tárgyai is mind a rend beléletére 
vonatkoztak. Ezek között nagy érdekeltséget keltettek a 
premontrei rend misszióiról tett jelentések. Mert a kül-
földi főleg belga, hollandi s franczia premontreiek 
nagy előszeretettel s önfeláldozó buzgósággal foglal-
koznak a római katholikus egyház misszió-ügyével. Az 
averbodi apátságnak Braziliában, Piraporában van vi-
rágzó misszió-háza 1 prior alatt 7 rendtaggal. Az aver-
bodi apátság közel szomszédságában eső parki s ton-
gerlói apátságoknak is vannak misszió-házai. Park 
missziója Braziliában Congonhans 4 taggal. Maga az 
apát, Nols Quirinusz is misszionárius volt azelőtt Bra-
ziliában s annyira megkedvelte ezt az apostoli műkö-
dést, hogy lemondani készül apátságáról s Braziliába 
visszamenni misszionáriusnak. Tongerló három missziója 
(Crowle, Spaldine, Mancseszter) Angliában működik 10 
taggal s Afrikában a Congó-államban (Tongerloa St. 
Norberti prope Ibembo) 8 taggal. A berni kanónia 
(Hollandia) amerikai missziója (Wisconsin, Canada) 13 
tagot számlál. A franczia cirkária frigoleti apátságának 
missziója Angliában (Bedworth) 2 taggal működik. 
Ugyancsak a frigoletiek (in Tarascon-sur-Rhone), mint 
küldöttjük, Pál atya, a nagygj-ülésnek bejelentette, 
legújabban Madagaszkárban is alapítottak miszszio-
telepet. 

- V. ö. Canus rel. de sacram. in. gen. IV. p. 903. ad. 2754. 
3 2. Ján. 1, 7. Titk. jel. 1, 5 ; 12, 11 ; Rom. 3, 25. 
4 1. Kor. 1, 30. 

Foglalkozott a nagygyűlés azzal a tervvel is, 
hogy Rómában nagy rendházat állit institutummal. E 
czélra a franczia czirkária a római nagy rezidencziáját 
szemelte ki, melynek csak 4 lakója van. De a küldöt-
tek nem mehettek bele, mert a szegény franczia pre-
montreiek felett, bár authorizálva vannak, folyvást 
Damokles kardja lebeg, s mint szorongva mondták, 
sohasem tudhatják, mikor üzi el őket a franczia köz-
társaság istentelen szabadkőműves kormánya. E szo-
morú esetben római rezidencziájuk ad nekik biztos 
menedéket. Igy a kérdés tanulmány ozázát s kivihető-
ségének előkészítését az egész rendnek a római Szent-
széknél elhelyezett- prokurátorának, dr Van den Bruel 
V. Th. tongerlói kanonok s cz. apátnak adták ki, hogy 
a jövő nagygyűlésen tegyen róla jelentést. 

Az ötödik, egyszersmind utolsó ülésen ejtették 
meg a választásokat. Rendgenerális ismét a prágai apát 
lett. A czirkáriák vikáriusai s vizitátorai is mind meg 
maradtak, csak az elhunytakat kellett ujakkal pótolni. 
Megmaradt a magyar czirkária generális-vikáriusának 
is Kuncz Adolf dr csornai prépost-prelátus s vizitátor-
nak Takács Menyhért dr a jászóváriak prépost-prelá-
tusa. Az egész rend méltó büszkeségét, a namuri püs-
pököt örökös tiszteletbeli tagsággal s nagykáptalani 
votum decisivummal tüntették ki, melyet meghatottan 
s hálásan fogadott. Votum decisivumot nyert a rend 
római prokurátora is. 

A tanácskozmányok befejezése után ünnepélyes 
„Te Deumu-ot tartottak, melyet a namuri püspök cze-
lebrált most már teljes püspöki díszében. Erre követ-
kezett a szeretet-lakoma az averbodi apátság nagy és 
diszes ebédlő termében, melyen nemcsak a nagykápta-
lan atyái, de az egész apátság összes tagjai részt vet-
tek a növendékekkel s ujonczokkal együtt. A lakoma 
kezdetén egy rendtag a Szentírásnak egy fejezetét éne-
kelte olyan tónusban, mint a prófétákat szokás éne-

; kelni. Néhány perez múlva csengetett a vendéglátó 
! apát, mire megszűnt az ének, felállt a fiatal klérus s 
! „Vivant sponsiu összhangos énekszólammal üdvözölte 
! az egybegyűlteket. Ez a szép szokás náluk a pohár-
; köszöntők helyett van, melyeket egyáltalán mellőznek, 
i s onnan ered, hogy az ünnepélyes fogadalmat letett 
: rendtagokat a professzió, s neoprezbitereket az ordiná-
! czió után „Vívat sponsus !" énekszólammal üdvözlik, 
í A lakoma végén a fiatalság szép belga s flamand nem-

zeti dalok éneklésével gyönyörködtette a vendégeket, 
milyeneket a belga s hollandi katholikusok énekelnek. 

A tanácskozmányok s magántársalgások nyelve a 
latin volt, fényes bizonyságául annak, hogy mily erős 

í s alkalmas kapcsot képez a római katholikus egyház 
közös nyelve világszerte nemcsak a hivatalos, de a 
magán érintkezésekben is az egyház különböző ország-
beli papjai s hívei között. 

A vendéglátó averbodi apát, dr Crets Gummarus 
nemkülönben a többi jelenvolt főpap s rendtestvérek 
a namuri püspökkel egyetemben a figyelem, kedvesség 
s testvériesség sokszoros megnyilatkozásával halmoz-
ták el a messze idegenből jöt t magyar testvéreket, 
különösen pedig Takács Menyhért dr jászóvári prépos-
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tot, kit a vendéglátó házigazda, az averbodi apát a 
templomban a maga remek kiállitásu stallumába ülte-
tett, a káptalani ülésekben pedig az elnök mellett je-
lölt ki neki helyet. Az ülések befejezése után, melyek-
ben a jászóvári prépost a latin nyelv alapos, könnyed 
s biztos kezelésével jelentékeny s méltányolt részt vett, 
meglátogatta magyar társaival a szomszéd két ösi pre-
montrei prépostságot. Parcó- (alap. 1129) s Tongerlót 
(alap. 1130.). Alk, 

• 
Freiburg. A Mária-kongresszus. — 
Ünnepi hangulatban nyitották meg 18-án a svájczi 

Freiburgban a Mária-kongresszust. Lausanne ösz püs-
pöke Deruaz üdvözölte a Kornhalleban összejött mint-
egy 400 kongresszistát, kik között nyolcz püspök volt. 
Kiváló nevezetessége volt a megnyitásnak a pápa le-
vele, melyben a kongresszusra apostoli áldását adja. 
Ezután Miksa szász királyi herczeg emelkedett szó-
lásra és a rendező-bizottság nevében üdvözölte az 
egybegyűlteket. Magyarországból Komárik István két 
kalocsai ifjúval, dr Krammer György esztergomi theo-
lógiai tanár, Fausztusz Elek szatmári gimnáziumi tanár 
és Illecskó Lajos lőcsei hittanár vettek részt a kongre-
szuson, melynek technikai beosztása a katholikus nagy-
gyűlésekre emlékeztet. Négy szakosztály (I. Szűz Mária 
tisztelete hittani szempontból. Hivatalos Mária-kultus. 
II. Hogy tiszteli a nép napjainkban szűz Máriát? III . 
Történeti felolvasások a Mária-kultusról. IV. Vegyesek. 
Varia Mariana ) dolgozott délelőtt—délután 2—2 óra 
hosszat. Délután 4-kor voltak a nyilvános nagy ülések, j 
Kedd, szerda, csütörtök, mind igy ment. Csak a Mária ; 
kongregáczióknak volt külön napjuk. Ez augusztus hó 
20-án volt. 

Mannheim. A német katkolikusok nagygyűlése. — A 
németországi katholikusok 49-ik nagygyűlésére sok 
résztvevő jött el a birodalom minden részéből Mann-
heimbemulthó 25-én. Ott voltak többek között Bachem, 
Cahensli, Dasbach, Gröber,Pichler. Porsch. Roeren. Scha-
edler és Trimborn képviselők.Délután 3 órakor indult meg 
a diszmenet. amelyben összesen 140 egyesület vett i 
részt 20.000 emberrel. A menet a főúton végig ment 
az uj ünnepi csarnokba, ahol a császár, a pápa és a j 
nagyherczeg mellszobra volt felállitva. Útközben a 
freiburgi érseket zajos ovácziókban részesítették. A j 
gyűlést délután 5 órakor nyitotta meg Giesler bírósági j 
irodaigazgató. Utána Schaedler képviselő az impozáns j 
menetről emlékezett meg, amely megmutatja, hogy az i 
ember lehet munkás anélkül, hogy a vörös zászlót ! 
követné. Csak az egyház nyújthat üdvöt, csak az egy- | 
ház segíthet a munkáson. Azután a freiburgi érsek j 
beszélt és azokat az áldásokat ecsetelte, amelyeket az 
egyház a munkásnak nyújt. A legutóbbi fuldai püspök-
konferenczián — úgymond — meggyőződött róla, hogy 
az egyház főfeladatának tartja a munkások érdekeinek | 
előmozdítását. Beszédét azzal fejezte be az érsek, hogy 
megáldotta a gyűlést. Azután Reinhardt freiburgi mun-
kásegyesületi titkár beszélt a katholikus legényegye-
sületek előnyeiről, utána pedig Bonaventura páter 
(Berlin) az egyházról és az egyház emberszeretetéről. 
A beszédeket mind nagy tetszéssel fogadta a gyűlés. 
Azok a résztvevők, akik az ünnepi csarnokból kiszo-
rultak, egyidejűleg más termekben tartottak gyűlése-
ket. Este 8 órakor ugyancsak nagy részvétel mellett 
ismerkedő-est volt, amelyen Martin polgármester üdvö-
zölte a gyűlés tagjait a város nevében. 

A német katholikusok nag}'gyűlése hozzájárult a 
pápa világi uralmának helyreállítását kivánó nyilatko-
zathoz, úgyszintén ahhoz az indítványhoz, hogy Német-

ország katholikusait a tavaszszal rendezendő római za-
rándoklathoz való csatlakozásra szólítsák fel, hogy a 
pápának szerencsekivánataikat és hódolataikat bemu-
tassák. Elfogadtak továbbá egy nyilatkozatot, amely-
ben Windhorst-féle szövetségek alakítását ajánlják 
végre, hogy különösen a katholikus ifjúságot önkép-
zésre buzdítsák és meggyőződésében megerősítsék. Egy 
másik határozati javaslat a meggondolatlan kivándor-
lástól óvja a katholikusokat és azt ajánlja nekik, hogy 
előbb a Szent-Ráfael-egyesület segítségét vegyék 
igénybe. Azután elfogadtak egy nyilatkozatot, amely-
ben nagy megelégedéssel veszik tudomásul, hogy a 
jeruzsálemi görög szerzeteseknek az ottani ferenez-
rendi barátok ellen való kihágásait a támadók meg-
büntetésével megtorolták és a német katholikusok áldo-
zatkészségét felhívják a szentföldi egyesület törekvé-
seire, különösen a jeruzsálemi német Szent-Pál-hospi-
cium már megkezdett építésére. Végül kimondták, hogy 
a szeptember 3-tól 7-ig Namurban tartandó nemzet-
közi eucharista kongresszusban való részvételt nagyon 
ajánlatosnak tartják. 

Másnap, aug. 2G-án tartották a második zárt ülést, 
mely d. e. 11 órakor kezdődött. Ezen a szent Bonifácz 
egyesületet és a kath. kereskedő-egyesületet ajánlották 
támogatásra. Több apró indítványon kivül elfogadták 
azt is, hogy a kath. egyesületek tagjai csatlakozzanak 
a párbajellenes ligához és igyekezzenek véget vetni a 
párbaj ozásnak, különösen az erkölcsi párbaj kén y szer-
nek. A záróülés 28-án volt, melyen elhatározták, hogy 
a legközelebbi nagygyűlést Kölnben fogják megtartani. 
Végül Moerber érsek püspöki áldással rekesztette be a 
nagygyűlést. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGrY. 
A hitoktatók értekezlete. 

(Vége.) 

P. Rafael a gyermek lélektanának figyelembevé-
telét ajánlja. Dr Schweighof er János, Guzsvenitz Vilmos 
felszólalásai után doktor Pokorny Emánuel szintén elfo-
gadja az előadó határozati javaslatát, kijelenti, hogy 
Deharbetól eltérni nincs okunk. Három katekizmus-
kiadás mellett van és pedig külön az I., II., külön a 
III., IV. és külön az V., VI. és a középiskolák első 
osztályai részére. A katekizmus módosítását végzendő 
bizottságra nézve azt ajánlja, hogy a püspöki kar 
kéressék fel a bizottságba kiválóbb katecheták kikül-
désére. (Helyeslés.) Emher Károly szintén hozzájárul a 
határozati javaslathoz, de nem ismer külön gyermeki 
lélektant. A gyermeket szerinte mindig mint egész 
embert kell felfogni, habár a tehetségei még szunya-
doznak. Gerely József rámutatva a katekizmus fejlődé-
sének történetére s a katechizmus-oktatás ősi alapjaira 
föltétlenül a Deliarbe-rendszer megtartása mellett nyi-
latkozik és a Linden jezsuita atya által legújabban 
átdolgozott Deharbe-féle katekizmust ajánlja a módo-
sítás alapjául. A bizottságra nézve hozzájárul a 
Pokorny módosításához, különben elfogadja az előadó 
javaslatát. 

Csajka Ernő dr óhajtja, hogy a bizottságból a 
j hitoktatók ne hiányozzanak, mert csak igy nézhetnek 
; bizalommal a bizottság működése elé azok, kiket a 
! katekizmus módosítása leginkább érdekel — a hitokta-
• tók. Az előadónak dolgozatát oly ügyes és becses dol-
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gozatnak tekinti, hogy annak közzététele kivánatos. 
(Helyeslés.) Farkas Lászlónak a bizottsági működésre 
vonatkozólag kifejezett aggodalmai után a püspök-
elnök a vitát bezárja. Megnyugtatja az aggodalmasko-
dókat és kijelenti, hogy a bizottságba csak azok lesz-
nek megválasztva, akik a hitoktatásban kitűnnek. Arra 
kéri majd a püspöki kart, hogy a bizottságba első 
sorban gyakorlati hitoktatókat küldjön ki. A maga 
részéről szintén melegen ajánlja az előadó javaslatát. 
Az értekezlet következőképpen határoz : 

1. A Deharbe-féle katekizmust megtar t ja ; 2. mó-
dosítását óhajtja tekintettel a vatikáni zsinat határoza-
tára ; 3. a módositás foganatosítása czéljából felkéri a 
püspöki kart, hogy a bizottságba szakférfiakat küldjön 
ki ; 4. a katekizmus többféle kiadásának kérdését a 
kiküldendő bizottsághoz utasitja ; 5 kimondja a vezér-
könyv megszerkesztésének szükségességét. 

Második tárgy volt a biblia, szertartástan és egy-
háztörténelem kérdése a népiskolában. Előadó Palkovich 
Viktor esperes-plébános hangsúlyozza a három tárgy 
tanisásának lehetetlenségét az első négy osztályban. 
Ugy kontemplálja a dolgot, hogy a tanév első harma-
dában a szertartástan, a másik kétharmadban a biblia 
taníttatnék a katekizmus mellett. Az V. o. a szertar-
tástant, a VI. o. az egyháztörténelmet javasolja. A két 
felső osztályban bibliai olvasókönyvet kiván és külön 
homiliás könyv szerkesztését tanácsolja. Az alsóbb 
osztályok számára u j bibliát kér. 

Nóvák Lajos t. kanonok, érseki hitoktató felügyelő 
szerint az I. o. bibliai alapon kell tanítani a hittant. 
Mint a főváros hitoktatásának érseki felügyelője tapasz-
talatai alapján konstatálja, hogy a Gerely-féle bibliák 
használata határozottan nagyobb sikerrel járt, mint a 
Róder-féle tankönyveké. Az egyháztörténelem taní-
tásánál a hazai egyháztörténelmet jobban kidomborítva 
óhajtaná látni. — Végh K. bejelenti a katekizmus és 
bibliának külön tankönyvek szerint való tanítását és 
egységes tankönyvet kiván. — Gerely József és Bub-
regh Béla felszólalása után Walter Gyula Véghgel 
szemben kijelenti, hogy az egyház mindenkor nagy súlyt 
helyezett a biblia tanítására. Visszaesés lenne egy 
könyv szerint tanítani a hittant és bibliát, mert külön 
bibliatanitás a változott körülményeknek a követelmé-
nye. A szertartástant a katekizmushoz, az egyháztör-
ténelmet a bibliához kivánja csatolni. Kívánatosnak 
tartja a Szentföld földrajzának tanítását is. 

Püspök-elnök Palkovics javaslatai alapján felteszi 
a kérdéseket. Az értekezlet kimondja, hogy a bibliák-
hoz vezérkönyvet óhajt ; a Szentföld ismertetendő • 
homiliás könyv szerkesztendő és szemléltető képek is 
kívánatosak. 

Ezután 1 és fél órakor a papnevelő vendégszerető 
asztalához ültek az értekezlet tagjai. A 2-dik fogásnál 
Krizsán h. kormányzó ékes szavakkal köszöntötte fel 
a püspök ur öméltóságát, ki válaszában az értekezlet 
tagjait éltette. 

Három órakor folytatták a tárgyalást. Harmadik 
tárgyként Sebők Imre dr hitoktató a polgári és felső-
kereskedelmi iskolák vallástanitásáról értekezett. Kimu-

tatja, hogy ez intézetekben sem óraszám, sem anyag, 
tekintetében nincs egyöntetűség. Kivált az állami isko-
lákban csak egy hittani óra van. A tárgyakat sok 
helyütt a hitoktató egyéni felfogása állapítja meg. 
Kiván ez iskolák számára egyöntetű utasítást és tan-
tervet. Óhajtja, hogy a püspki kar hasson oda, hogy 
a nevezett iskolákban a teljesen elégtelen heti egy óra 
helyett mindenütt két óra legyen. Püspök-elnök meg-
jegyzi, hogy ez a dolog már szóba került a püspöki 
kai konferencziáin, de intézkedés nem történt, mert a 
kormány nem döntött még véglegesen a nev. iskolák 
rendezése tárgyában. Bubregh, Tyukos, Palkovicli felszó-
lalásai után, kik a gyakori átlépések miatt a polgári 
és középiskolák hittani tantervének egységesítését 
kívánják, Buday Gerő élénk sziliekkel festi a kereske-
delmi iskolák tanítói vallásos nevelésének elhanyagolt 
voltát. Erre az értekezlet egyhangúlag hozzájárul az 
előadó javaslataihoz. 

Negyedik tárgy volt a képezdei vallástanítás ügye. 
Előadó Virágh István hittanár vázolja azokat a szo-
morú viszásságokat, melyek a képezdei vallástanitás-
ban, ugy a tanítási anyagra, tanítási órákra, mint a 
tankönyvekre nézve tapasztalhatók. Uj tanterv és uta-
sítás készítését javasolja tekintettel a tanítóképzők 4. 
évfolyamára. Walter Gyula dr elfogadja a határozati 
javaslatot. Rámutat azonban a felsőbb leányiskolákra, 
leánygimnáziumokra, polgári tanitónőképzőkre, óvónő-
képzőkre, ahol hasonló állapotok vannak. Végh Kál-
mán, Ember Károly, Pintér Rafael és Tyukos János 
felszólalásai után az értekezlet ez értelemben hozta 
meg katározatát. 

Az értekezlet nagy helyesléssel elfogadta ezután 
Csajka Ernő dr javaslatát, hogy minden papnevelő 
mellett gyakorló iskola is legyen. 

Bubregh Béla az iparostanonczok vallástanitására 
hivja fel az értekezlet figyelmét. — Elnök-püspök a 
hitoktatók figyelmébe ajánlja Bubregh Bélának e kér-
désben kiadandó könyvecskéjét. 

Buday Gerő szólal fel végül és a hitoktatói állá-
sok szervezését ajánlja, mert az eddigi állapotok mel-
let ez állások csak átmenetiek. (Helyeslés.) 

Elnök-püspök erre az előadók dolgozatainak a 
Gerely József szerkesztésében megjelenő „Egyházi Köz-
lönyében való közlését indítványozza, a nyomatási 
költségeknek általa való födözése kapcsán. Az értekez-
let szűnni nem akaró éljenzésekben mondott köszöne-
tet a nagylelkűségért. Végül köszönetet szavazott az 
értekezlet ugyancsak az elnök-püspök indítványára 
Pokorny Emanuel dr-nak az értekezlet jegyzőkönyvé-
nek fáradhatatlan vezetéseért. Püspök-elnök erre az 
értekezletet rövid szavakkal berekeszti. 

Szétoszlás előtt Csekó Gábor apát-kanonok meleg 
szavakban köszönte meg ö méltóságának az értekezlet 
fáradtságot nem ismerő bölcs vezetését és annak a re-
ményének adott kifejezést, hogy a hitoktatási kérdések 
az ő kezében bizonyára mihamarabb megoldást nyer-
nek. Altalános éljenzés és taps követte e szavakat. 

Az értekezlet tagjai bizonyára azzal a tudattal 
távoztak, hogy megvetették az alapját a jövendő egész-
séges hitoktatásnak ! AIL 
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Tanítók gyűlése. 
A magyar katholikus tanitók segélyalapjának köz-

ponti bizottsága mult hó 26-án tartotta évi közgyűlé-
sét a fővárosban. A közgyűlésen Walter Gyula dr 
esztergomi praelatus-kanonok elnökölt, jelen voltak 
rajta kivül Begovcsevicli Róbert cz. püspök, Kittenberger 
István-praelatus-kanonok, lianes János esperes-plebá-
nos, Szentgyörgyi Ferencz sookszelőczei főtanitó, Fejes 
János szombathelyi igazgató-tanitó, Greschik Viktor 
lőcsei igazgató-tanitó, Puchy József szentpéteri tanitó, 
Ember Károly és Bertalan Vincze képezdei tanárok, 
valamint mint vendégek Németh Károly szombathelyi 
hitoktató és Győrffy János székesfővárosi tanitó. 

Walter Gyula dr elnök nyitotta meg a közgyű-
lést, melyet beszéddel vezetett be. Rövid visszapillan-
tást vetett a tanitók segélyalapjának 18 éves múltjára 
és fájdalommal szólott arról, hogy az egylet nem fejlő-
dött abban az irányban, mely a várakozásoknak meg- j 
felelne. Bubics Zsigmond kassai püspöknek az alap : 
érdekében tett ajánlata nem talált a kellő visszhangra 
s ehhez hozzájárult az is, hogy a vallás- és közokta-
tásügyi minister nem hagyta jóvá az alapszabályoknak 
azt a szándékolt módosítását, mely a tanitók kötelező 
tagságának életbeléptetését czélozta. Ezután melegen 
emlékezett meg a bizottság elhunyt alelnökének, Major 
János esztergomi igazgatónak érdemeiről. 

Fejes János szombathelyi igazgató azt ajánlotta, 
hogy a tagsági kötelezettséget mondják ki a püspökök 
egyházhatósági jogkörükben minden egyházmegyében. 
Bertalan Vincze képezdei tanár azt javasolta, hogy 
arra az esetre, ha a minister az ujabbi felterjesztés 
után sem volna hajlandó az alapszabálymódositást jóvá-
hagyni, akkor az általános tagsági dijat 1 korona he-
lyett 2 korenában állapítsák meg. 

Walter Gyula dr esztergomi praelatus-kanonok 
kijelenti, hogy az alapszabálymódositást újból a minis-
ter elé fogja terjeszteni. 

Tudomásul vették a beterjesztett számadásokat, 
valamint a kiosztott ösztöndijakról és segélypénzekről 
való jelentést. 

A közgyűlés köszönetet szavazott a számadásokért 
s a felmentvényeket megadta. 

Több administrativ ügy elintézése után az ülés 
véget ért. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A legényegyletek országos nagygyűlése 

Hosszú, beható és meglehetősen fáradságos tanács-
kozások közben a nagygyűlés mai első napján üdvös 
haladást tett a katholikus legényegyletek ügye. Sok 
hiány pótlásáról intézkedtek, sok homályos kérdést 
tisztáztak, uj szempontokat vetettek fel, kölcsönösen 
kicserélték tapasztalataikat az elnökök, szerető gon-
dossággal tatarozták és bővitgették azt a nagyszabású 
épületet, melynek alapjait Kolping rakta le és amely 
azóta az egész katholikus világ iparos ifjúságának 
menedékháza lett. Városy Gyula dr. székesfejérvári 
püspök vezetése alatt magas nivón álló viták fejlődtek 
ki az egyes fontosabb kérdések körül és az iparos 
ifjúság jelen volt tagjai bizalommal láthatták, hogy 
milyen aggódó figyelemmel óvják őket elnökeik a 
struggle for life ezer veszedelmével szemben. 

A nagygyűlés reggel 9 órakor szent misével 
kezdődött, melyet Városy Gyula dr székesfejérvári 
püspök czelebrált az erzsébetvárosi plebánia-templom-
ban. A szent misét megelőzőleg az egybegyűlt papság 

ünnepélyes Veni Sanctet énekelt, a szetmise alatt pedig 
Göndöcs karnagy régi magyar egyházi énekeket adott 
elő orgonán. 

A szent mise után zászlók alatt, ugy ahogy jöt-
tek, visszatért a menet a központi legényegylet Rot-
tenbiller-utczai otthonába, ahol a püspök lakosztályába 
vonult vissza. Fél 11 órakor azután az egybegyűlt 
kongreszisták testületileg vonultak Schiffer Ferencz 
elnök szobái elé, ahol a püspök szállva volt és átkísér-
ték őt a gazdagon felékesített díszterembe. 

I t t rövid megnyitó ima után a püspök magas 
szárnyalású beszéddel nyitotta meg a tanácskozást. 

A diszelnök megnyitó beszéde, mely után meg-
alakult az elnökség. Schiffer Ferencz elnök mellett 
alelnök lett Köbért János sárvári prépost-plébános, 
jegyző Hofbauer György III. kerületi elnök. A pénztár 
megvizsgálására kiküldték Streicher Pétert, Kersch Mihályt 
és Siposs Antalt. 

A kongresszus első előadója Virág Ferencz hit-
oktató, pécsegyházmegyei elnök volt, aki a legény-
egyesületek vallásügyéről tartott magvas értekezést. 

Előadásában vázolta a legényegyletek feladatát, 
mely főképpen abból áll, hogy az iparos ifjúságot meg-
mentse az elzüléstől. Ehhez ujabban a modern szaba-
dos eszmék ellen való küzdelem is járul. Előadó min-
dennek az orvosságát a vallásoktatásban látja. 

A tanácskozás következő pontja Pokorny Emánuel 
fővárosi vallástanár értekezése volt a legényegyleti 
oktatásügyről. Szerinte nagyon fontos missziót teljesíte-
nek a katholikus legényegyletek, mikor az iparos ifja-
kat az elemi ismeretekre oktatják. Legényegylet nem 
képzelhető el ének nélkül. Előadó ajánlja az uniszonos 
éneket, de ne hanyagoljuk el a négyszólamú éneket 
sem. Szükségesnek tart ja a könyvitel tanítását, mely 
boldogulásuknak, üzletükben a rendnek legfőbb fel-
tétele. 

Sok helyen oktatás tárgyát képezi a földrajz, 
vegytan, történelem. Előadó mindezeknél fontosabbnak 
tartaná az előbb emiitetteket, amikhez még a rajztani-
tást is csatolja. 

Bota Ernő jézustársasági atya fejtegette ezután a 
legényegyesületi Mária-kongregácziók fontosságát. 

Kifejti a Mária-kongregácziók hasznosságát, sőt 
szükségességét. Nem kell forczirozni, megjön az magá-
tól is. Ő, úgymond, hetenkint kétszer jöt t a központi 
legényegyletbe és három év múlva a tagok részéről 
támadt a Mária gyülekezet, maguk szervezték, maguk 
kezdték. De ki is merné megtagatni tőlük a szép intéz-
ményt ha ők maguk lelkesednek Szűz Máriáért. Szűk-
keblűség volna őket csak azért, mert ők talán kevéssé 
képzett iparosok — megfosztani a kereszténységnek a 
finomabb szellemi intézménytől. 

A tárgyalást a déli órákban megszakították, mi-
kor a kongresszisták társas ebédre gyűltek a társalgóba. 
Délután 4 órakor újra megnyitotta a püspök a tanács-
kozást. 

Először a pénztárvizsgáló bizottság jelentését hall-
gatták meg, mire a felmentvényt megadták, azután 
Kersch Mihály szabadkai elnök előadása következett a 
vándorügy szervezéséről. 

Rámutat azokra a veszélyekre, melyek az iparos 
ifjúságot a vándorlásközben fenyegetik. A vándorlás 
szükséges és hasznos, mert a tapasztalatok szerzésére 
alkalmas, de egyúttal külömböző kísértéseknek teszi ki 
az ifjút. -Előadó három momentumban látja ezeknek a 
veszélyeknek elhárítását : 

1. A veszedelmek feltárása. 2. Munkaközvetítés. 
3. Segélyezés. Különösen a segélyezésnél történő visz-
szaélések megszüntetését kívánja. 

Ugyancsak erről a tárgyról szólott Németh János 
keszthelyi elnök, aki különösen a munkásközvetitést 
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tartja fontosnak, a vándorló iparos ifjú kész zsákmá-
nya az üzérkedő helyszerzö irodáknak, azonkívül 
munka nélkül kömben csavargásra adják magukat 
vagy kénytelenek olyan mesterek szolgálatába lépni, 
akiknél vallási kötelmeiknek nem tehetnek eleget. Is-
merteti az állami munkaközvetítők szervezetét és 
kívánja, hogy a legényegyletek ezekkel konnexióban 
szervezzenek munkaközvetítést, mely éppen olyan ked-
vezményeket élvezzen, mint a már fennálló állami 
intézmények. 

Andor dr ^előadása következett a legény egyesületi 
szövetségünknek a katholikus körök és egyesületek 
országos szövetségéhez való viszonyáról. 

Két ilyen rokonczélu szocziális intézmény — úgy-
mond — nem mozoghat az országban ugy, hogy az 
érintkezést ne keresné. Ezért kívánatosnak tartja, hogy 
a legényegyleti szövetség csatlakozzék a katholikus 
egyesületek országos szövetségéhez. Meg van győ-
ződve, hogy a legényegyletek országos szövetségére 
hasznos lesz a csatlakozás. 

Most Erdősy Károly értekezett a legényegyleti 
rendezőség nagy fontosságáról és a rendezői gyűlések-
ről. Ez az értekezés mutatvány a szövetség tavalyi 
értekezletének megbízásából szerkesztett „Legényegye-
süieti elnöki utmutató"-ból. 

A nagygyűlésen jelen voltak : 
Schiffer Ferencz, Erdősy Károly, Koberl János 

(Sárvár), Hofbauer György, Streicher' Péter (Tolna-
Hőgyész), Vodicska Lajos, Streicher József (Paks), 
Pokorny Emánuel, Kersch Mihály (Szabadka), Siposs 
Antal (Léva), Glassies Egyed (Vasvár), Thym Adolf, 
Bóta Ernő, Bundala Mihály, Pintér Károly (Ozora), 
Glattfelder Gyula dr, Bilkey Ferencz (Székesfehérvár), 
Kada Mihály (Szentendre), Rada Jenő (Csorna), Dunay 
János (szatmári egyházmegye), Csintalan Mihály (Eper-
jes), Bodnár Győző (Eperjes), Guba Pál (Privigye), 
Wolfel Ferencz (Szegzárd), Rácz Endre (Csákvár), Tör-
zsök Vilmos (Jánosháza), Virág Ferencz (Pécs), Cse-
ienkó János alelnök (Pécs), Szőke Kázmér (Párkány), 
Gábel György (Német-Boly), Bocskay Kristóf (Baja), 
Krézmanics Péter (Marczali), Német János (Keszthely), 
Wiedermann Károly clr, Végh Ferencz (Pozsony), Sőry 
Mihály (Balassa-Gyarmat), Darázs József, Vilhelm 
Károly (Baja), AVurtz Pál (Baja), Jauch Ferencz 
(O-Becse), Sándor Jenő (Jászó), Matalics József (Tolna-
Szona), Viszota Alajos dr (Székesfehérvár), Ivánics 
Lajos (Szent-Endre), Urbányi József, Földessy István, 
Schillinger Hugó, Sebők Imre, Ficszin István, Molnár 
János (Balassa-Gyarmat), Szerbetits István, Darida Kál-
mán, Galacz Pál, Nagy Ferencz, Szombati Imre (Tolna-
Ozora), Fábián Antal (Tolna-Ozora), Kiss Dezső 
(B.-Gyarmat), Wenczel István (B.-Gyarmat), ifj. Bun-
dala József (B.-Gyarmat), Schimalschek János, Ludvigh 
Ferencz, Raj István, Husnya Géza, Fülöp Mihály. 

A nagygyűlésről hódoló táviratot küldtek XIII. 
Leo ő szentségének, Vuszary Kolos herczegprimásnak 
és Gruscha bécsi herc^egérseknek. 

Másnap, csütörtökön fejezték be a legényegyesü-
leti elnökök tanácskozásaikat, melyeknek vezető szem-
pontja a legényegyleti oktatás és nemesebb szórako-
zási módok megvitatása volt ; azonkivül több adminisz-
tratív kérdést is tisztáztak, mik egyúttal mind hatha-
tós eszközei is a kitűzött czél elérésének. 

A diszelnök püspök, V.xrosy Gyula ur ő méltósága 
áldásával oszoltak szét a kongresszus tagjai. 

Kívánjuk, hogy ez az áldás uj erő és még foko-
zottabb kitartás forrása legyen. 

Megjegyezzük, hogy a küldött táviratok mind-
egyikére buzdító válasz érkezett. 

I R O D A L O M . 
— A Porromens kath. hitszónoki havi folyóirat 

(Főszerkesztő és kiadó : Nagy Antal, segédszerkesztő : 
Gerebenifís Sándor) következő tartalommal jelent meg: 
Pünkösd után XVI. vasárnapra. Tóth István. — Kis-
asszony ünnepére, f Dr Zalka János győri püspök 
kézirataiból. — Kisasszony ünnepére Gerebenics Sán-
dor. — Mária nevenapjára, f Beidl Alajos, győri pre-
látus kanonok kézirataiból. — Mária nevenapjára. Hor-
váth Lajos. — Pünkösd után való XVIII. vasárnapra. 
Gerebenics Sándor. — Pünkösd után való XIX. vasár-
napra. Gerebenics Sándor. — Alkalmiak. Bucsunapra. 
Gerebenics Sándor. — Temető kereszt felszentelése 
alkalmára. Horváth Lajos. — Halotti beszéd (Egy 
fiatal anya sírjánál.) Haliczky Zoltán Béla. — Keresz-
tény tanítások. Dr Mohi Antal, ára egy évre 8 kor. 

VEGYESEK. 
— A szegedi kegyesrendi híz uj főiiöke. Zvér 

Endrének megvan már az utódja a szegedi ház főnök-
ségében. A rendkormány tanácsa ugyanis Sinyer Kor-
nél kegyesrendi tanárt választotta meg erre az állásra. 

— A szent Domonkos-rend köréből. P. Dunarich 
Károly, alperjel saját kérelmére Szombathelyről Sop-
ronba, helyére P. Hayde István Vasvárról. P. Mdnyek 
Vincze Kassáról Vasvárra és P. Vörös László Gráczból 
Szombathelyre helyeztetett át. — Itt emiitjük meg, 
hogy a szombathelyi zárdában novicziátust állítottak 
föl. Ujonczmester P. Faíuscsák Pál lett. 

— Főkáptalani koiizisztorinm. Vaszary Kolos 
bibornok herczegprimás mult hó 28 án főkáptalani 
konzisztoriumot tartott, amelyben a többi között a sz. 
Adalbertről nevezett nyugdíjintézetben üresedésben 
lévő két hely betöltetett. Megválasztattak: Turcsanyt 
Mátyás cz. kanonok, nyug. komjáthi pleb. és Mohács 
Sándor vágsellyei plébános. A nyugdij-illetékek arány-
lagosan fölemeltettek. 

— Olasz erkölcsök. Egy német szövetgyáros na-
gyon érdekes tapasztalatokat mond el a „Frankfurter 
Zeitungé-bán e felső-olaszországi gyárak állapotáról s 
különösen e bergamóiakról, amelynek szövőiparát be-
hatóan tanulmányozta. Büszkén említhetjük föl e leirás 
alapján, hogy milyen örvendetes erkölcsi állapotok 
uralkodnak a katholikus Olaszországban, például Ber-
gamo gyáraiban. A német gyáros például leírja, hogy 
mennyire igénytelenek e bergamói szövő munkásleányok 
s mennyire vallásosak. Délben megelégszenek egy kevés 
polemával, mindegyik szövőszékre több szentkép van 
felfüggesztve, imádság nélkül munkájukat nem kezdik 
és nem fejezik be. Munkájuk azonban erős, a munka-
idő legalább 12 óra hosszáig tartván. Ilyen munkások 
között csakugyan nem hódithat a demokratizáló szo-
czializmus. S a német gyáros elismeri, hogy hasonlón 
örvendetes állapotokat talált számos más felső-olasz-
országi gyárban is. 

S^sr* A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Az egyház kegyelete a holtak iránt. — Az egyház tagjainak természetfölötti élete. — 
Egyházi Tudósítás: E s z t e r g o m : A Kolos kórház zárköve. — E s z t e r g o m : Ö eminencziája a papi nyugdíjról. — F o n y ó d : 
A kápolna megáldása. — R ó m a : Templomok. — Tárcza. Ledochowski kardinális és Kláver Szt. Péter társulata. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

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

FelhiYás előfizetésre. 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Markovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

VII. 
A katholikus egyház kegyeletes hi ténél 

fogva ar ra tani t , hogy nem szabad közönyö-
seknek lennünk a t iszt i tóhelyen szenvedő lel-
kek gyötrelmei iránt. A szeretet köte léke fííz 
minket hozzájok. A szentek egységénél fogva 
ők is Krisztus nagy családjához t a r t o z n a k ; az 
ő érdekük a mi érdekünk ; az ő szenvedésök 
és megpróbá l ta tásuk a mienk is. A csa ládban 
szenvedhet-e az egyik t a g a nélkül, hogy a 
többiek vele ne szenvednének ? 1 A részvétre, 
a vigasztalásra, a segítségre bennünke t szen-
vedéseik nag}Tsága ösztönöz ; ösztönöz azu tán 
Is tennek akara ta , mer t szent lJál í r j a : „A jóté-
konyságról és az adakozásról el ne feledkez-
zetek, mer t ilyen áldozatok te tszenek az Isten-
n e k ; " 2 az Üdvözítő pedig igy szól: „Bizony 
mondom nektek, a mit egynek ezen legkisebb 
atyámfiai közöl cselekedtek, nekem cseleked-

1 Louvet : Purgatórium XV. 
2 Zsid. 13, 16. 

t é t e k ; " 3 ösztönöz szere te tünk • i rántok, mely-
lyel n e m lehe tünk közönyösek kéréseik i r á n t : 
„Könyörül je tek r a j t am, könyörül je tek r a j t a m , 
legalább csak ti ba rá t a im ! m e r t az Ur k e z e 
i l le tet t engem." 4 

Azon eszközök között , melyekkel a segít-
ségre szoruló szenvedő lelkek f á jda lmán eny-
hí tünk, első sorban az imádság emlí tendő. Az 
imádság kulcs a mennyei kegyelmek kincsé-
hez. S mikor felszáll a hivők a jkáról az ima 
a m e g h o l t a k é r t : „A mélységekből kiál tok, 
Uram, hozzád. U r a m ! hal lgasd meg az én 
szómat, legyenek füleid f igyelmesek az én 
könyörgésem szavá ra , " 5 b i z t a tóan hangzik 
vissza: „Szent és üdvösséges gondola t a ha-
lo t t aké r t imádkozni , hogy bűneiktől feloldoz-
tassanak. " 6 A z u t á n a szentmise á ldoza tának fel-
a ján lása — min t a t r ient i zs inat is t a n í t j a 7 

— különösen a lka lmas a szenvedő lelkek 
segítségére, hiszen J é z u s á ldoza tában „engesz-
telő a mi bűne inké r t ; nemcsak a mie inkér t 
pedig, hanem az egész világéiért is." 8 S mikor 

3 Máté 25, 40. 
4 Jób. 19, 21. 
5 Zsolt. 129, 1. 2. 
6 Makk. 12, 46. 
7 Conc. Trid. S. XXV. decret. de purg. 
8 1. Ján. 2, 2. 
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az egyház J ézus Krisztus és a szentek végte-
len és tú lá radó érdemeinek kincs tárából me-
n t v e bucsut osz togat az ideigvaló bünte tések 
elengedésére, az ideigvaló bün te téseke t eltörlő 
elégtételi t e t t eke t fe la ján lha t juk Is tennek, kér-
vén öt az egyház tekintélyével, hogy azokra 
tek in te t te l a meghol t hivek szenvedésein eny-
híteni mél tóztassék. Igy valósul meg szent Pál 
óhaja, hogy „Je len időben a ti bővelkedéstek 
az ő fogya tkozásuka t segítse fel." 9 Végül az 
alamizsna, böjt és vezeklési gyakorlatok j á m b o r tet-
teivel s ie thetünk a hol tak segítségére. „Az 
adomány — mond ja Jézus , Sirák fia — ked-
ves minden élő szine előtt, de a meghol t tó l 
se vond meg j ó i n d u l a t o d a t ; " 1 0 az Üdvözítő 
pedig az i rga lmasokat boldogoknak magasz-
t a l j a ; 1 1 Judit könyve pedig igy i n t : T u d j á t o k 
meg, hogy az Ur megha l lga t ja könyörgésteket , 
ha m e g m a r a d v á n megmarad tok a bőj tölésben 
és imádságban az Ur szine előtt ." 12 

Az egyháza tyák az egyháznak e h i tében 
nyilvánuló kegyeletéről gyak ran és ha tásos 
szavakban emlékeznek meg. Az egyházi írók 
és zsinatok ugyancsak t anúskodnak az egyház 
e kegyeletes hitéről. A harmadik század jeles 
irója, Tertullián m o n d j a : „A ha lo t t aké r t halá-
luk évtorduló nap j án á ldoza toka t m u t a t u n k 
be. H a ennek és ehhez hasonló intézkedések-
nek szentírási tö rvényét keresed, n e m fogod 
ta lá ln i ; ennek a h a g y o m á n y a szerzője, a szo-
kás a megerősitője, a hi t a gyakor ló ja . " 1 3 

Szent Jeromos ir Pammachius l ioz , nejének, 
Pau l inának , halá la a lkalmából : „Más férfiak 
ibolyát, rózsát , liliomot és bíborszínű virágo-
k a t h intenek nejök s i rhalmára ; a mi Pam-
machiusunk azonban az a lamizsnálkodás bal-
zsamával öntözget i a szent h a m v a k a t és a 
t iszteletre méltó csontokat , s igy jó illat ál tal 
ápolja a nyugvó hamvaka t , jól tudván , a mi 
irva van, hogy : miként a viz kiol t ja a tüzet , 
ugy az a lamizsna eltörli a vétket ." 14 Hispali 
Izidornál ezeket o lvassuk : 1 5 „Hisszük, hogy az 
elhunyt híveknek nyugoda lmáér t bemuta to t t 
á ldozat és az értök való imádság magoktó l az 

9 2. Kor. 8, 14. 
10 Sir. 7, 37. 
11 Máté. 5, 7. 
12 Judi t 4, 12. 
13 De corona mil. c. III. IV. 
u Ep. ad Pam. 
15 De eccl. offic. I. 18. n. 11. 

apostoloktól ada to t t á t nekünk, mer t az egész 
földkerekségen igy cselekszik. Ez t ugyanis 
mindenü t t gyakorol ja a kathol ikus egyház, mely, 
ha nem hinné, hogy a meghol taknak bűneik elen-
gedte tnek , sem alamizsnát nem adna értök, 
sem á ldozato t I s tennek nem m u t a t n a be." 
Aranyszájú szent János így i r : „Nem hiába ren-
del ték az apostoli törvények, hogy a tiszte-
le t remél tó és félelmetes t i tkokban azokról tör-
t én jék megemlékezés, kik elhunytak. Tudták , 
hogy innen azokra sok haszon háramlik, sok 
nyereség." 16 Szent Epifánius a meghol takér t 
való imádkozás t a hit ágaza ta i közé sorolja : 
Ariust e re tneknek mondja , mer t ezt t agadja . ,7 

Szent Ambrus beszédeket t a r t Theodózius és 
Valent in ián császárok halála alkalmával . Mind-
egyikben könyörög Is tenhez leikök üdvéér t s 
igéri, hogy a szentmise á ldozatot értök fogja 
bemuta tn i . Faust inushoz pedig nőtes tvérének 
ha lá lakor igy i r : „Azt hiszem, hogy nem any -
nyira siratni, mint imákkal segíteni kell ő t e t ; 
nem megkönyezni , hanem lelkét szent misé-
vel I s tennek ajánlani ." 18 A 397-ben t a r to t t 
karthagvi zsinat int, hog)' az Oltáriszentséget 
éhgyomorra l ünnepe l jék ; ha pedig megholtak-
ról dé lu tán kell megemlékezni , csak imádsá-
gokban emlékezzenek meg róluk. Az egyház 
ünnepélyes h a t á r o z a t á t a t r ient i szent zsinat 
a következő szavakban a d j a : „Miután a Szent-
lélekről t an í to t t kathol ikus egyház az isteni 
i ratok és az a tyák szent hagyományainak 
ér te lmében a szent zsinaton is taní to t ta , hogy 
valósággal létezik t isztí tóhely . . . annálfogva 
parancsol ja ugyanazon zsinat a püspököknek: 
legyenek ra j ta , hogy a tisztóhelyről szóló józan 
tan, melyet a szent a tyák és a zsinatok át-
hagyományoz tak , mindenüt t tani t tassék és 
hirdet tessék, s hogy azt a keresztén}^ hivek 
higyjék és igaznak ta r t sák ." 19 

Szent Ágoston, ki műveiben számos helyen 
emlékszik meg a hi tnek e tanáról , édes any-
j á n a k halála u t á n e gyönyörű szavakban nyi-
la tkoz ik : „Most, hogy az első fájdalom, melyet 
a természetes szerete tnek lehet tulajdonitani , 
elmúlt, téged foglak dicsérni, óh Uram ! és nem 
a tes t könyeit , hanem mást hullatok : a lélek 
könyeit , melyek szemeimből folynak, ha meg-

115 Horn. 3. in ep. ad Philipp, n. 4. 
17 Haer. 75. 
18 Lib. 2. ep. 8. ad Faust. 
19 Sessio XXV. 
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gondolom, hogy mily veszélyben v a n n a k a lel-
kek mind, a kik Á d á m b a n v é t k e z t e k ; 20 m e r t 
bár anyám életet nyer t Krisz tusban, s ugy 
lá tszot t életében, hogy a te nevede t dicsőiti 
hi tének élénkségével és erkölcseinek tisztasá-
gával, — mégsem merészelném állitani, hogy 
azon naptó l fogva, melyen őt a keresz tségben 
ujj ászülted, parancsola ta id ellen szó ne csusz-
szant volna ki ajkairól . J a j a legszentebb 
léleknek, ha i rgalom nélkül akarod megitélni . 
De mer t Te nem a gonoszságot k ívánod 
keresni, él bennünk a bizalom, hogy vannak, 
kik ná lad kegyelmet ta lá lnak. T e h á t óh szi-
vem Is tene ! én dicsőségem, én életem ! Szán-
dékosan hal lgatok azon jó cselekedetekről , 
melyeket anyám végbevi t t s a melyekér t oly 
sok há lá t érzek i r á n t a d ; egyedül az ő bűnei-
nek bocsána táér t esedezem e lő t t ed ; hal lgass 
meg engem annak vérző sebeiért, ki a gyalá-
zat f á j án megha l t s mos t jobbodon ül, hogy 
szószólónk legyen ! Tudom, hogy anyám min-
dig az i rgalmasságot gyakorol ta , hogy ő tel jes 
szívvel megbocsá to t ta a vé tkeket , melyeket 
vele szemben mások e lkövet tek ; engedd el 
neki is az ő vétkeit , ha e lkövete t t va lamit 
ellened azon számos évek alat t , melyek el-
folytak azóta, hogy a keresz tségben újjászüle-
te t t . Bocsáss meg neki, óh U r a m ! bocsáss m e g 
neki, esedezem; ne szállj vele Ítéletre, 21 m e r t 
i rgalmasságod felülmúlja igazságosságodat , 22 

mert a te szavaid igazak és Te i rga lmat Ígér-
tél az i rgalmasoknak. E z t az i rgalmat , az t 
hiszem, már megad tad neki ; de fogadd el 
a jka imnak hódolatát , Uram ! 23 Emlékezzél meg, 
hogy abban a pi l lanatban, melyben a más-
világra köl tözött , nem gondol t tes tének teme-
tési pompájára , sem drága kenőcsökre, nem 
kér t fényes sírt, azt sem, hogy s í r jába vigyék, 
melyet hazá jában , Tagas tában , kész í t t e te t t el 
m a g á n a k ; csak az t kérte , hogy mi emlékez-
zünk meg róla oltárodnál, azon t i tkos á ldozat 
közben, mely á ldozaton ő életének minden 
napja iban részt vett , jól tudván, hogy az annak 
szent áldozata, kinek vére el törölte kárhoza-
tunk végzetes Ítéletét . . . . Nyugodjék t ehá t 
békében férjével, hi tvestársával , kihez hű volt 
szüzességének örömeiben és bána tos özvegy-

20 1. Kor. 15, 22. 
21 Zsolt. 142, 2. 
22 Jak. 2, 13. 
13 Zsolt. 118, 108. 

ségében ; azzal együt t , kinek szolgálója le t t , 
hogy megnye r j e őt Neked az ő szent türelmé-
vel. És sugalmazd, Uram I s tenem ! sugalmazd 
szolgáidnak, tes tvére imnek, f iaimnak, uraim-
nak, k iknek szívvel, szóval, i r a ta immal szol-
gá la tuk ra állok, hogy a kik csak e könyvemet 
olvassák, emlékezzenek meg ol tárodnál szol-
gálódról, Mónikáról, és Patr íc iusról , ki az ő 
hi tves társa volt . . . Add, hogy mindazok, kik e 
vi lágnak tünő fényében élnek, á j t a tosan meg-
emlékezzenek szüléimről, hogy haldokló anyám 
utolsó kérése tel jesül jön, hogy ne csak az én 
imádságaimból mer í tsen enyhülést , hanem sokak-
nak imádsága legyen enyhülésére." 24 

J é z u s meggyőz te a halál t , m e r t fe l táma-
dásával megszabad í tá az embereke t a ha lá l 
kezéből, a halál tól megvá l t á őket, min t az ő 
nevében Ozeás próféta m o n d j a : „Halálod leszek 
ó ha lá l ! Fu l l ánkod leszek, óh pokol!" 25 S a 
kathol ikus egyház a világ vi lágosságának 26 

fényét , a f e l t ámadásnak és az é le tnek 27 mele-
gét önt i az elők szivébe, szórja le a meghol-
tak sír jainak fenekére. S az élők kegyele tes 
hite szere te t te l keresi fel a s irban íryugvót, 
kinek tes te nem az enyészet ölébe dőlt le, 
hanem a f e l t ámadás dicsőségét várva, pihen, 
lelke pedig az Ur kezében 28 van. 

(Folytatjuk.) 

Az egyház tagjainak természetfölötti élete. 
— Ir ta : Denifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla. — 

» (Folytatás.) 

Következőleg Krisztus vére nem csupán a leg-
méltóságosabb Oltáriszentségben, hanem valamennyi 
szentségben működik, de nem ugyanazon módon, hanem 
inkább mindegyik szentség különös czélja szerint. Igy pl. 
Krisztus vére ugy a keresztség, mint a bűnbocsánat 
szentségében a bűnök bocsánatát eszközli, de ebben is, 
amabban is másképen. A keresztségben, mint az újjá-
születés szentségében, minden bűn és büntetés teljesen 
elengedtetik; nem igy a poenitencziatartásban ; a bűnök 
ugyan megbocsáttatnak, de a büntetés elengedését nem 
nyerjük el egészen mindaddig, mig tökéletes elégtételt 
nem adunk. 1 Éppen igy Krisztns vére a többi szent-
ségekben is bűnöket bocsát, de nem közvetlenül, mi-
után első sorban nem ezért, hanem más czélból ren-
deltetett. 

24 Conf. IX. 13. 
25 Oz. 14, 14. 
26 Ján. 8, 12. 
37 Ján. 11, 13. 
38 Bölcs. 3, 1. 
1 Canus de loc. theol. XII. 12. 

18* 
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Akarjátok k. hallgatóim a szentségeket, mint 
külső kultus-cselekedeteket is megvizsgálni ? Ezeknek 
vétele által tanitja a tridenti zsinat, természetfölötti 
megigazolásunkat és megszentelésünket vagy elnyerjük 
vagy nagyobbítjuk, vagy — miután elvesztettük, ismét 
visszanyerjük; 2 általuk jutunk az örök rendeltetésünk-
höz szükséges, Krisztussal való közösségbe, mivel a 
malaszt, mely e közösséget megvalósítja, csupán a 
szentségek által nyerhető el : s ime talán megvetéssel 
viseltessünk a maiaszt e csatornáival szemben ? Hogyan ? 
Jézus Krisztus a természetfölötti ország középpontja, ő 
valamennyi teremtménynek czélja : és ime mi közöm-
bösek legyünk azon intézkedés iránt, melynélfogva 
egyességbe juthatunk e középponttal? Ellenkezőleg a 
szentségekben épen a leghathatósabb eszközt láthatjuk 
az egyház-számára, hogy az a maga módja szerint tár-
sadalmi hatalom lehessen. 

Vizsgáljuk hát azon négy szentséget, melyekről 
mindenekelőtt lesz szó : a keresztséget, gyónást, oltáriszent-
séget és a házasság szentségét — vájjon nem állitotta-e 
ezekkel helyre a katholikus egyház ugy az egyes em-
bereket, mint azok összességét ? Felemelte őket a ter-
mészetfölötti rendbe (a keresztség és bűnbánat által), 
a legbensőbb közösségbe hozta Krisztussal (az Oltári-
szentség és házasság által.) S hogy e két utóbbinál 
megállapodjunk — vájjon nem gyökerei-e azok az 
apostoli szeretetnek s a keresztény eliaritásnak? 

A legméltóságosabb Oltáriszentség lett a lakoma, a 
melyhez a katholikus egyház naponként vezeti a lel-
keket, hogy abban testvéreikért feláldozzák magukat. 
Egyetlen szót szól, és papjai meg hitterjesztői a négy 
világtájra mennek, mondhatjuk számkivetésbe s lemon-
danak a földön a legdrágábbról, a hazáról és család-
ról. Testvéreikül fogadják azokat, kik iránt a legkisebb 
természetes vonzalommal sem viseltetnek s a legnehe-
zebb fáradságok közepette feláldozzák természetes éle-
tüket testvéreik természetfölötti életéért. Honnan ezen 
erő ? — Harminczezer irgalmas testvér, — oly életet él 
melytől az emberi természet visszariad. Ápolják a bete-
geket, kiktől mindnyájan undorral, irtózattal és rémü-
lettel fordulnak el, ápolják gyöngédséggel, türelemmel 
s-öt oly kedvvel, aminővel egy fiatal anya gondozza 
elsőszülött csecsemőjét. A halál rémülete, a csatamező 
borzasztó látványai között, hol a megőszült katona 
szive is megremeg, a kedves testvér nyugodtan, félelem 
nélkül jár-kel. Nem ismeri az élet örömeit, csupán a le-
mondást minden örömről. 3 Honnan ez erő ? — Az 
áldozat szeretete volt természetesen kezdettől fogva a 
keresztény szegény- és betegápolás mozgató ereje. De 
honnan az erő ez áldozatos szeretetre ? Hol vették mind-
annjúan az erőt, hogy valódi katholikus életet éljenek, 
mely telve volt önmegtagadással és lemondással, szere-
tettel és önfeláldozással még azokért is, akiktől ezért csak 
gyalázatot és gúnyt, megfosztást és nélkülözést nyertek ? 

2 Hogy a megelőző segitő malaszt nem külső jelhez van 
csatolva, hanem élőhe'szit a szentséghez, ép ugy magától értetik, 
mint az, hogy a megszentelő malasztot sem tételezi fel, mint 
föntebb láttuk. V. ö. fönt. 143. o. 2. jegyz. 

3 V. ö. Baocumstk, Unsere AVege, u. w. 10, 40. 

Oh, kedves hallgatóim, azt kérditek : honnan 
ez erő ? 

Vájjon nem egyes-egyedül azon legszentebb szent-
ség vételéből származik-e, melj- főképen a szeretet szent-
sége? I t t tanulja meg a hivő lélek, hogy felebarátját 
többé nem csupán mint Isten képmását ismerje és 
becsülje, hanem mint Krisztus testének drága tagját. 
Itt, a szent áldozásban, érzi magát olyannak, hogy az 
egész emberiséget átkarolja. A szegényekben, betegek-
ben és elhagyatottakban, sőt még gunyolóiban és üldö-
zőiben is testvéreit, Isten gyermekeit és örököseit és 
Krisztus társörököseit látja. Szeretetének középpontja 
többé már nem a tulajdon „énjeu , — vélek énu, igy 
szól az apostollal, „de már nem én, hanem Krisztus él 
énbennem4 Krisztus a hivő lelkek szeretetének köz-
pont ja ; s valamint Krisztust önmagában érzi cselekedni, 
ép ugy látja őt felebarátjaiban is; és innen van szeretete! 

Es mit mondjak a keresztény házasságról ? S egy-
általán szabad-e a polgári házasság korában a keresztény 
házasságról csak beszélni is ? Először a természetfölötti 
ütötte rá a nagyság karakterét a házasságra. Valamint 
az egész egyházban ugy itt is Krisztus, mint központ tűnik 
fel : „Akarom pedig, mondja az apostol, liogy minden 
férfiúnak feje Krisztus, az asszony feje pedig a férfiú, 
Krisztus feje pedig ate Isten." 5 Mily nagyszerű a házas-
ság ilyen szempontból ? Micsoda méltóságra emelkedik 
a szentség által ? A házasság szentsége által, az egész 
társadalom Istennek szenteltetik a családban, a család 
a hitvestársakban, a hitvestársak Jézus Krisztusban s 
az egyházban, melynek titkát ábrázolják, és magában 
Istenben, kiknek teremtő munkásságát azáltal folytat-
ják, hogy embereket nemzenek Isten képére és hason-
latosságára. ö 

Ám az apostol nem elégszik meg a föntebbi ma-
gasztalással ; ő a házasságot a legbensőbb összekötte-
tésbe hozza Krisztussal, mint az egyház fejével, s előa-
dását e szavakkal fejezi b e : ,.E szentség nagy; de én 
Krisztusra és az egyházra nézve mondom7 Ebből szár-
mazik, ki hitte volna, a házasság felbonthatatlansága is. 
Az ó-szövetségben a házasság azért volt felbonthatat-
lan, mert Jézus Krisztus és az egyház kimondhatatlan 
egyességének titkát látnokilag, a messze távolban előre 
megjelentette, az uj-szövetségben pedig a keresztények 
között azért felbonthatlan, mert a megkeresztelt sze-
mélyek közti házasság Jézus Krisztus és az egyház-
nak a megtestesülés által való egyesülésének tökéletes 
jele, ezen egyesülés pedig feloldhatatlan; mert az Ige 
sohasem hagyja el az emberi természetet, melyet fel-
vett, sem az egyházat, a menyasszonyát. A férfi és nő 
között levő házasság egysége és felbonthatlansága Jézus 
Krisztus és az egyház egybekelése egységének és fel-
bonthatlanságának volt a következménye. A férfi és 
nő közötti házasság viszonya azon viszonyon alapul, 
melyet Isten Jézus Krisztus és az egyház egybeke-

4 Galat. 2, 20. 
5 Korint. 11, 8. 
6 Yentura, Die katholische Frau I, 116. o. 
7 Efez. 5, 22—83. 
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lése számára rendelt. ;î — Vizsgáltátok-e k. hallga-
tóim a házasságot csak egyszer is e szempontból, mely 
természetfölötti s következőleg egyedül helyes? Vajon 
nem tünik-e itt is fel a természetfölötti világrendnek 
föntebb kifejtett alaptörvénye. Krisztusnak minden fölött 
kell uralkodnia. 9 

Hát még ha azon szentséget is vizsgálnók, mely 
az embereket a szentségek kiszolgáltatójává teszi, vájjon 
nem látnak-e bennük akik mint Krisztus helyettesei 
kivonulnak, hogy a világot neki meghódítsák, egy 
világujitó hatalmat ? — De ami feladatunk nem az, 
hogy minden egyes szentségre kiterjeszkedjünk, elég, 
ha arra a meggyőződésre jutunk, hogy az egyház nem 
rendelkezik nagyobb eszközökkel, hogy feladatának 
megfeleljen, s hogy egyszersmind ő azon üdveszköz, 
melynek használatától függ az emberek lelkiüdvének 
elnyerése, valamint az egyház tagjainak Krisztussal, a 
fővel való közössége. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. A Kolos-kórház zárköve, Lobogó-

diszt öltött a mult héten Esztergom városa szeretett 
főpapja. Vaszary Kolos herczegprimás tiszteletére. A 
primás, ugyanis zárókövét tette le az uj közkórháznak, 
mely az ő nevét viseli. A Kolos-közkórház az eszter-
gomi társadalomnak köszöni megvalósulását, azonban 
hatalmas adományával és hozzájárulásával valójában a 
biboros főpap tette lehetővé a felépítését. A száz bete-
get befogadó kórház, mely ifj. Bobula János építész 
művezetése mellett épült fel, a modern hygienia köve-
telményeinek betartásával készült, ugy hogy a vidéki 
kórházak számára mintául szolgálhat. Nyolcz épület-
ből áll a telep, mely a város felett, a hegy oldalán 
létesíttetett. Összköltségei 300,000 koronára rúgnak. A 
herczegprimás 11 órakor érkezett udvari papjai ós fé-
nyes aszisztenczia kíséretében a kórházba, hol ekkor 
már nagy közönség várta. Ott voltak : Széli Kálmán 
mint belügyminiszter kíséretében Chyzer Kornél min. 
tanácsos, Andrássy alispán, Frey országgyűlési képvi-
selő, a főkáptalan összes tagjai diszornátusban, Boltizár 
felszentelt püspök, Bogisich cz. püspök, Walter dr pre-
látus, Helcz dr, Gönczy dr főorvos, ifj. Bobula építész, 
Hartmann ezredes, Stanics alezredes, Seiler megyei 
főorvos, Wimmer polgármester és az egész tanács, Reis 
takarékpénztári igazgató s az összes hitfelekezetek 
lelkészei. 

A főpap megszentelte a zárókövet, mely mögé az 
okmány helyeztetett, majd Wimmer polgármester a 
város nevében beszéddel üdvözölte a bíborost és meg-
köszönte tanúsított jóindulatát. Erre az ősz főpap meg-
hatottan válaszolt és hivatkozott szent Pálnak mondá-
sára: „Mert követem azt, aki engem küldött. Ha nincs 
bennem szeretet, akkor semmi sem vagyok." Majd 
megtette a szokásos kalapácsütéseket öt követte Chy-
zer tanácsos a minister nevében és azután az összes 

8 Hogy e beszédet el ne nyújtsam, Yenturára utalok a. a. 
O. I. 107. o. 

9 Fönt. 47. o. 

funkczionáriusok. Az ünnepély végeztével a biboros 
palotájába hajtatott és délben 24 teritékes ebédet 
adott. 

Esztergom. O eminencziája a papi nyugdíjról. — 
A főegyházmegye papsága nagy érdeklődéssel 

várta ő eminencziájának intézkedéseit a nyugdíj-ügy-
ben Mondhatjuk, hogy várakozásunkban nem csalód-
tunk s bizalommal nézünk a jövőbe. — A kiküldött 
bizottság kedden adta át a kongresszus nyugdíj-sza-
bályzatát, melyet a herczegprimás igen kegyesen foga-
dott s már akkor jelezte állásfoglalását a szabályzattal 
szemben, melyet aztán a káptalannal együttesen tartott, 
úgynevezett primási konzisztoriumban kifejtett. Ez a 
konzisztórium mult hét csütörtökjén esett meg. A 
hgprimás itt határozottan kimondta, hogy a nyugdíj-
szabályzatnak végrehajtását kivánja s a maga részéről 
mindent meg fog tenni, hogy a nyugdíj-intézmény 
minél előbb megvalósuljon. Különösen három pontban 
összegezte nézeteit és nagylelkű terveit. Először is 
keveselte a 800 frtot. Ha akarunk nyugdíj t, mely a 
czélnak megfeleljen, s tisztességes, bár szerény exis-
tencziát biztosítson, akkor azt nem szabad 1000 frtnál 
kevesebbre szabnunk. A szükséges alap megteremtését 
illetőleg pedig kimondta, hogy mihelyt a kongrua ren-
dezve lesz, a káplánoknak évenkint kiutalványoztatni 
szokott 10.000 frtot nem fogja megvonni a papságtól, 
hanem azt azontúl minden évben a nyugdíj-alapnak 
jut tat ja , ugy, hogy az alap ő eminencziája részéről évi 
10.000 frt segélyben részesülne. — Harmadszor meg-
ígérte, hogy e szent czélról végrendeletében is meg 
fog emlékezni. — Fölhívta a káptalan figyelmét arra 
is, amit a kongresszusban is emiitettek, hogy lehetne 
talán egyik-másik czél-vesztett alapítványt is a nyug-
díj-alaphoz csatolni s ha volna ilyen, ő eminencziája a 
szentszék hozzájárulásának kíeszközlését kilátásba he-
lyezte. Miután igy a bibornok-herczegprimás határo-
zottan állást foglalt a nyugdíj-szabályzat mellett s 
annak életbeléptetését kivánja, a káptalannak elhatáro-
zásától függ, hogy a nyugdíj-intézmény kikerülhetlen 
s föltartóztathatlan megvalósulása elé akadályok ne 
gördüljenek. A káptalan konzisztoriumot fog tartani 
tart s abban megajánlja a maga részéről hozandó áldo-
zatot. Biztosra vehetjük, hogy az ügy jelen, fejlett 
stádiumában, a káptalan sem fogja már magát kivonni 
s oly határozatot hoz, mely tradiczióinak s a közóhaj-
nak teljesen megfelel. 

Fouyód. A kápolna megáldása. — 
A hívek óriási tömegének, Somogymegye hivata-

los képviselőinek, a fonyódi fürdőtelep vendégei soka-
ságának jelenlétében történt meg mult héten azon 
kápolna és kálvária megáldása, amelyet Major Ferencz 
orsz. képviselő vallásos pártfogók segítségével építtetett 
a hatalmasan felvirágzó fonyódi fürdő-telep legszebb 
pontjain. 

Széchenyi Miklós gróf győri püspök, aki Major 
kérésére készségesen vállalkozott a szép mű megáldá-
sára, titkára kíséretében jött Fonyódra, ahol a fürdő-
helyre vezető uton három csinos lombos-virágos dia-
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dalkapu alatt haladt Paál József autonomiai kongresz-
szusi képviselő villájába, kinek vendége volt. 

Másnap már korán reggel mindenünnen belátha-
tatlan hosszú sorokban özönlött a nép a magaslatra, 
amelyet az uj kápolna és a kalvária koronáz és kivált 
a közellakók közül számosan örömkönyeket sirtak, 
hogy immár van nekik is istenházuk. Százával, ezrivel 
jöttek a hivek Kaposvárról, Osztopánról, Öreglakról, 
Lengyeltótiról, Somogyvárról, Buzsákról, Szöllős-Györk-
ről, Tót-Gyügyről, Balaton-Berényről, Lelléről, Boglár-
ról, Tót-Szent-Pálról, de még a Balaton túlsó, zalai 
partjáról is százával jöttek a hivek. Kivonult a len-
gyeltóti tűzoltóság is. Eljöttek az ünnepségre: Tallián 
Gyula somogyi főispán, Széchényi Imre gróf, Plachner 
Sándor főszolgabiró, Szaplonczay Manó t. főorvos, 
Kölgyesi Pál járásbiró, Hanny Béla, Paál József, Csá-
szár József, Gaál Sándor szombathelyi plébános, Major 
Lajos pénzügy igazgatósági igazgatóhelyettes, Ley József 
tapolczai plébános, Pálcay László buzsáki plébános, 
Major Ferencz volt nevelője, Kommandinger Vilmos 
kerületi esperes, Viniss Fülöp osztopai plébános, Molits 
József vörsi plébános, Horváth József badacsonyi plé-
bános, Mesztrits, a zágrábi főegyházmegyéhez tartozó 
Dráva-Vásárhely agg plébánosa, Bilkey Ferencz, Bonits 
Ferencz, a fürdőtelep uri hölgyei és még sokan. 

Széchényi gróf püspök reggel 9 órakor érkezett a 
kápolna szinhelyére. Ott a csinos diadalkapu előtt, 
fehérruhás leánykák és a tűzoltók sorfalai között a 
nagy és diszes közönség élén Plachner főszolgabiró és 
Major Ferencz lendületes szavakkal üdvözölték a 
főpásztort, aki lekötelező szivességgel köszönte meg az 
iránta tanusitott tiszteletet. Ezután püspöki ornátust 
öltvén magára, nagy segédlettel megáldotta a kálváriát 
és a kápolnát (amelyek virággal és gallyakkal Ízlése-
sen fel voltak diszitve.) Ezután Gaál szombathelyi 
plébános a kápolna ajtajába állva, hatásos alkalmi 
szentbeszédet intézett a kápolna előtt összesereglett 
sokezernyi hívekhez, mire Széchényi püspök az első szent 
misét mondotta az immár benedikált kápolnában. Mise 
közben a nép énekéhez Széchényi Imre gróf ügyes fisz-
harmoniumjátéka adta a kiséretet. Mise után Széchényi 
Imre gróf a Kölcsey himnuszt és a Szózatot intonálta 
amelyet a tömeg lelkesen énekelt. Megható jelenet 
volt, midőn mise közben Széchényi püspök megáldoz-
tatta Major Ferenczet és édes anyját. 

Mise után nagyarányú népmulatság vette kezdetét 
a kápolna platóján, Major Ferencz pedig a Zichy Béla 
gróf lengyeltóti majorátusának főkertésze, Payer ur 
által (aki különben a kápolna és kálvária diszitéseit is 
végezte és a diadaliveket is felállította) ízlésesen fel-
állított lombsátor alatt Széchenyi püspök tiszteletére 
dejeunert adott. Dejeuner alatt lelkes szavakkal fel-
köszöntötte Széchényi püspököt, aki meleg hangon kö-
szönetet mondva, megemlékezett a vendégek lelkes 
éljenzése mellett Hornig Károly báró veszprémi püspök-
ről, akinek egyházmegyéjébe Fonyód tartozik és akit 
csak gyengélkedése akadályozott meg abban, hogy 
ő maga benedikálja a kápolnát. 

Széchényi püspök a déli vonattal elutazott, délután 

pedig az első litániát az u j kápolnában Mesztrits plé-
bános mondotta, aki maga meghatottan kijelentette, 
hogy horvátok közt lelkészkedve, 40 év óta ma, mon-
dott ismét magyar imát. 

A fonyódi kápolna megáldásának ünnepe felejthe-
tetlen emléke lesz mindenkinek, aki ott volt, főként 
pedig Major Ferencznek, a kápolna hitbuzgó építőjének. 

Alii. 
Róma. Templomok. — Hetek óta egy külön e czél-

ból Összeállított bizottság működik Bespighi biboros-
vikárius elnöklete alatt Rómában, melynek az a tiszte, 
hogy az örök város plébániai beosztását revízió alá 
vegye s hogy egyes plébániák területét újonnan sza-
bályozza. Eddig a város összes plébániái a biboros-
vikáriátus joghatósága alatt álltak, kinek pedig nincs 
elegendő ideje a sok plébánia fölötti felügyeleti köte-
lességet ugy gyakorolni, a mint az kívánatosnak mu-
tatkoznék. Az időközben meghalt Jacobini bíboros, ki 
a rendezés munkálatait iniciálta, azt tervezte, hogy a 
római plébániákat több kerületre oszszák s azok élére 
egy-egy felszentelt püspököt állítsanak, kik a bíboros 
vikárius megbízásából a keilő felügyeletet gyakorolnák. 
Ezt a tervezetet is most tárgyalja a Respighi bíboros 
elnöklete alatt működő bizottság. A bizottság által 
összegyűjtött adatokból érdekes lesz a következő, Róma 
város templomainak külső viszonyaira vonatkozó ada-
tokat kiemelni : Rómában háromszázharminczhat tem-
plom van. Ezek közt van három patriarchai főbazilika 
(Lateran, sz. Péter s a nagyobbik sz. Mária 14) bazilika 
és kollegiátus templom, 58 plébániai templom, 54 pres-
biteriális temploma és 15 kardiualdiakonia. Az összes 
templomok közül 65 a sz. Anya, 9 sz. Lőrincz, 8 az 
isteni Megváltó, 7—7 sz. Péter és sz. Miklós, 6 szent 
András, 4 a Szentháromság és 3 páduai sz. Antal tisz-
teletére szenteltetett. A 17-es bazilikánál és kollégial-
templomnál 5 főpap (köztük 4 bíboros), 9 tituláris, 1 
kommendátor (San Lorenzo in Damaso), apostoli vizi-
tátor (San Girolaro), 14 vikárius, 193 valóságos rezi-
dealó kanonok, 80 tiszteletbeli kanonok, 120 beneficiá-
tus és 125 káplán-beneficiátus, karkáplán stb. van 
alkalmazva. A Lateranban 12 kanonok, ugyanannyi bene-
ficziátus és 20urbániai, korzikai s peraldi-macczilini bene-
ficiatus van ; a sz. Péterben 30 kanonok s 70 beneficia-
tus; a sz. Mária főbazilikában 17 revidiáló-kanonok s 
44 beneficiátus. E három főbazilika élén áll egy-egy 
bíboros főpap, s egy-egy vikárius. A trasteverei szent 
Mária bazilika élén is bíboros-főpap áll. Az előtt a 
Pantheon bazilika (melyet II. Viktor Emánuel halála 
óta az olasz királyok sírhelyéül foglaltak el) élén is 
bíboros-főpap állott, mig az most csak egyszerű világi 
papra van bízva. Az ötvennyolcz plébánia közül 
negyvenkilencz a városban, kilencz pedig az úgy-
nevezett suburbiumban fekszik. A városban fekvő 
plébániák közül kuszonnégyet világi és huszonnégyet 
szerzetes-papok vezetnek. A negyvenkilenczedik plé-
bániát az apostoli paloták plébániája képezi, melynek 
élén a pápa sekrestyése, Piferi czimzetes püspök áll. 
A suburbiumban 9 plébániát kezelnek a szerzetesek és 
kettőt világiak látnak el. Az összes plébániákat ellátó 
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szerzetesek husz különféle rendhez tartoznak. A leg-
több (30) kanonok a Sz:-Péter s a legkevesebb (2) a 
valabroi Szent György bazilikában van. 

T Á R C Z A . 
Ledochowski kardinális és Kláver Szt. Péter társulata. 

Többek előtt nem lesz ismeretlen, hogy az elhunyt 
Ledochoivslá kardinális egy huga, Ledohowska Mária Te-
rézia grófnő, néhány évvel ezelőtt egy segély-társula-
tot alapitott az afrikai missziók javára: Kláver Szent 
Péter Társulatát, melynek gyors föllendülése (a társulat-
nak máris három állomása van. Ausztriában és egy 
Rómában) neki az utolsó években sok örömet szerzett. 
Bizonyára érdekelni fogja a magyar olvasókat, mi mó-
don határozott maga a kardinális ezen Afrika szegény 
rabszolgái javára történendő alapítás érdekében. Akkor 
(1889.) Ledohowski kardinális ugyan még semmiféle 
összeköttetésben sem állott a propagandával, azonban 
benső baráti viszonyban volt a mi időnk nagy aposto-
lával a megboldogult Lavigerie kardinálissal és különös 
érdeklődéssel viseltetett a „sötét földrész" iránt, mely-
nek földrajzát az ostrowoi fogságban töltött két év 
folyamán (midőn őrei a kívánt könyveket megtagad-
ták) kimerítően tanulmányozta. 

Huga, akkor még udvarhölgy a toscánai udvar-
nál, Lavigerie kardinálisnak egy Londonban tartott 
beszéde által indíttatva, elhatározta, hogy írói képes-
ségét, utóbb egész lényét a rabszolgaellenes mozgalom 
szolgálatának szenteli. Terve megvalósítása előtt azon-
ban családja kiváló tejéhez, Ledochowski kardinálishoz 
fordult, az ő jóváhagyását kérve további működésére, 
(melynek következtében később Kláver Szent Péter 
Társulata alakult) A kardinális következőképpen vá-
laszolt : 

Bóma, 1889. január 21-én. 
„Kedves húgom ! 

Sietek folyó hó 18-án kelt kedves leveledre vála-
szolva lelkednek minden habozását, kételyét eloszlatni 
azon nagy, bámnlatraméltó munkán való részvétel irá-
nyában, melyet ő szentsége XIII . Leo pápa megin-
dított s Lavigerie kardinális kezdeményezett : az afrikai 
rabszolgaság ellen való küzdelmen. 

Létezhetik-e nagyszerűbb, lelkesitőbb azon élénk 
érdeklődésnél, melyet ezen magasztos alkotás az egész 
egyházban és annak fejében kelt, azon önfeláldozó 
buzgóságnál, melylyel leghíresebb apostolunk annak 
terjesztésén dolgozik? Azon kételyek, megvető kije-
lentések, melyeket leveledben fölemlítesz, csakis tudat-
lanságból eredhetnek, vagy pedig álarczul szolgálnak 
azoknak személyes közönyük palástolására, kik nem 
óhajtanak e nagy műben részt venni. 

0 szentsége enczyklikája, Lavigerie kardinálishoz 
intézett levelei, utóbbinak Francziaország, Anglia, 
Belgium, Holland és Olaszországban tartott beszédei, 
számos iratai, az ő általa általánosan fölkeltett lelke-
sedés, azon nagy tisztelet, melylyel az államok legbe-
folyásosabb emberei párt- és valláskülönbség nélkül 

iránta viseltetnek, mindebből kitűnik, min alapulnak 
azon semmitmondó ellenvetések, melyek itt-ott hall-
hatók. 

Ne gondold tehát, édes húgom, hogy tévútra térsz, 
midőn ő szentsége s Afrikának nagy prímása szavát 
követve, te is részt venni törekedel sok másokkal 
az embervadászat s rabszolgakereskedés elleni küzde-
lemben. 

Isten veled és imádkozzál változatlanul hü 
bátyádért 

Ledoclioivski M. kardinálisért." 
Három évvel ezután, midőn Ledochowska grófnő 

magas rokona szavában bizva, magát immár teljesen 
az afrikai missziók szolgálatára szentelte, az isteni 
Gondviselés ugy intézte, hogy ő szentsége Ledochowski 
kardinálist (azt mondják Lavigerie kardinális tanácsára) 
mint a Propaganda Szt. Kongregácziójának prefektu-
sát a világ összes misszióinak élére állitá s igy a bátya 
a huga által szervezett Kláver Szt. Péter - Társulat véd-
nöke s később annak legfelső autoritása lett. 

íme eltávozott ezen nemes aggastyán, miután 
befolyásos hatalmánál fogva az ifjú műnek a szentszék 
legmagasabb jóváhagyását kieszközölvén, azt a legbiz-
tosabb alapra helyezte. Maradna bár odafönt is ilyen 
hatalmas pártfogója ! 

Ki a társulat felől közelebbi útbaigazítást óhajt, 
forduljon a társulat alapitója s főnöknőjéhez : Ledo-
chowska Mária Terézia grófnőhöz Salzburg, Dreifaltig-
keitsgasse 12. 

I R O D A L O M . 
= Közügyek czim alatt jelent meg Albrecht István 

ináncsi plébános gyűjteményes müve. A mű azokat a 
különböző hírlapi czikkeket foglalja magában, melye-
ket szerző egyes alkalmakkor irt. Foglalkozik a köz-
élet majdnem minden ágával, kezdve a vallási kérdé-
seken, folytatva a közoktatás ügyén, felölel mindent, 
ami a közélet fontos és érdekes kérdését képezheti. 
Álláspontját mindenütt világosan körvonalozza, felfo-
gása mindenütt nem az elfogult, de a józan katholikus 
felfogás. A mű ízléses kiállítása a Vitéz-féle nyomdát 
dicséri. A 247 oldalra terjedő mű ára fűzve 3 kor. 
Kapható Vitéz A. könyvkereskedésében Kassán. 

— Az „Egyházi Közlöny" 35. száma a következő 
tartalommal jelent meg: Búcsúszó. — Beköszöntő. — 
Egyetemes egyház, — Időszerű kérdések : Spiritizmus 
és szocziálizmus. — Vallás és világnézlet. — „Krisztus 
a gyengének hirdette az élethez való jogát." — A 
katholiczizmus az Egyesült-Államokban. — Rómából : 
Beszélgetés a pápával. Maroniták a pápánál. — Benczés 
bibornokok. — Katholikus mozgalmak: Katholikus 
kongresszusok mindenfelé. — Tanügy : Politizáló peda-
gógusok. — Hittanitás : A hitoktatói értekezletről. — 
A ketekizmus-kérdés. — A polgári és kereskedelmi 
iskolai vallástanítás. — A szószék: Elmélkedés a préA 
dikáczió tárgyáról. — Különféle : Fanatikus anglikán 
hölgy. — Megcsappant jótékonyság. — Az angol sajtó 
fejlődése. — Áz atheista Japán. — Kérdések. — Iro-
dalom. — Személyi változások és hirek. — Memento. 
— Szerkesztő üzenetek. — Hirdetések. Az „Egyházi 
Közlöny" szerkesztősége és kiadóhivatala ezentúl: Budapest, 
VIII., Esterházy-idcza 15. alatt lesz. 
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— À „Havi Közlöny" augusztushavi füzete a 
következő tartalommal jelent meg: Dr Samassa József 
egri érseknek aranymiséje alkalmából egyházmegyéje 
papságához intézett főpásztori levele. — Irányczikkek, 
fejtegetések : Főpásztori körlevelek. — Rendeletek : — 
Vegyesek. — Irodalom. — Személyzeti hirek. — Tár-
cza : Beküldött könyvek. — Beérkezett előfizetések 
nyugtázása. — Hirdetések. Szerkesztőkiadó : Patzner 
István. Szerkesztőtárs: Dr Kováts Sándor. 

— Katholikus Szemle. A Szent-István-Társulat 
megbizásából szerkeszti Mihály fi Ákos dr. Most jelent 
meg a szeptemberi füzet a következő érdekes tartalom-
mal : Fraknói Vilmos: Egy jezsuita-diplomata hazánk-
ban. — Platz Bonifácz dr : A Monizmus. — Békési 
Emil : Magyar irók Hunyady Mátyás korából. — Szeghy 
Ernő dr : Á buddhizmusról. — Bán Aladár : Most is 
oda vágyom. Költemény. — Gyulai Ágost : Régi ál-
mok. Költemény. — Andor József: Két világ között. 
Társadalmi regény. — Luby Sándor : Csillaghallás. 
Költemény. Könyvismertetések és birálatok : Acsay : 
Bossuet beszédei. Ism. Rézbányay József dr. — Bő-
zinger : Egyházi törvénykezés. Ism. Pecsner Emil dr. 
— Tauber : Manuale juris canonici. Ism. Peesner Emil 
dr. Időszaki Szemle. IV.—n. A „Katholikus Szemlét a 
Szent-István-Társulat tagjai tagiíletmény gyanánt kap-
ják, nem-tagoknak előfizetési ára egy évre 10 korona. 
Az előfizetések, valamint a tagságra való jelentkezések 
a Szent-István-Társulat titkári hivatalához (Budapest, 
VIII. Szentkirályi utcza 28. sz.) intézendők. 

— Az Orökimádás III. évfolyamának augusztus 
havi füzete megjelent. — A jelen füzet a következő 
jeles dolgozatokat tartalmazza: Pápai körlevél a leg-
méltóságosabb Oltáriszentségről. — Előképes áldozat. 
— Gyónáskor. — Csoda az Oltáriszentség előtt. — 
Hiven megőrzött áldozási kép. — A Mária-Reparatrix 
örökimádási apáczarend szervezete. — Habsbiírgi 
Rudolf. — Vegyesek. — Oltáregyesületi ügyek. — 
Elmélkedés a legméltóságosabb Oltáriszentségről. — Iro-
dalom. — Hirdetések. 

VEGYESEK. 
— Bérmálás. Kohl Medárd dr püspök augusztus 

24-én kezdte meg a bérmálás szentségének kiosztását 
a következő sorrendben : augusztus 24-én Aranyos-
Maróth, 25. Kis-Tapolcsány, 26. Bars-Thaszár, 27. 
Lédecz, 28. Garamszentbenedek, 30. Garamujfalu, 31. 
Zsemlér. Szeptember 3. és 4. Nagy-Czéthény. 6. Kom-
játh, 7. Surány, 8. Érsekújvár, 9. Bajcs, 10. Imely, 
14. Somorja, 15. Nagymagyar, 16. Püspöki, 18. Naszvad, 
21. Tardoskedd, 23. Tótmegy er, 25. Udvard, 27. Sze-
mere, 28. Koltha, 29. Komáromkürth. 

— Benczés bibornokok Vaszary Kolos, Magyar-
ország biboros herczegprimásán kivül — bogy csak a 
világszerte ismert neveket emlitsük — a bibornoki 
kollégium tagja Celesia, a 84 éves palermói érsek is. 
Mindakettő szent Benedek rendjéhez tartozik. Most 
előreláthatólag megszaporodik a benczés bibornokok 
száma. XIII. Lio pápa egyforma szeretettel viseltetvén 
szent Benedek és szent Ferencz ősi rendjei iránt, bi-
bornokokat, érsekeket, püspököket előszeretettel válo-
gat a tagjaik közül. Ennek a szeretetnek tudható be 
az is, hogy ezidő szerint Rómában a benczéseknek és 
ferenezrendieknek van a legnagyobb modern nemzet-
közi kolostoruk, amelyeknek létesítéséhez ő szentsége 

is hozzájárult fejedelmi bőkezűségével. A legújabb 
benczés bibornok Bonazzi, cava-monte-cassinói apát 
lesz, amennyiben a megboldogult daéOiio beneventi 
biboros érsek helyébe nevezték ki. A beneventi érsek 
mindig bibornok szokott lenni s igy Bonazzirtak kardi-
nálissá kreálása is csak rövid idő kérdése. Talamo val-
lás- és igazságügyi államtitkár, akinek fia a monte-
cassinói előkelő konviktusban tanul, személyesen jött 
el üdvkivánatait átadni Bonazzinak. Bonazzi utódja a 
nagyhirü cava-monte-cassinói-apáti méltóságban de 
Stefano Szilvius lesz, aki eddig a perugiai benczés ház 
fönöke volt. Régebbeu Celesia is egy hires benczés 
apátság élén állott, most tehát e három benczés bibor-
nok elmondhatja magáról, hogy a leghíresebb apátsá-
gok éléről jutottak a szent kollégiumba. 

— A tudományegyetem uj rektora. A központi 
egyetem dísztermében hétfőn tizenegy órakor gyűltek 
össze a rektorválasztók : Berger Ev. János, Demkó 
György, Székely István és Kiss János hittudományi, 
Herezeg Mihály, Antal Gyula, Mariska Vilmos és 
Király János jogkari, Schulek Vilmos, Tauífer Vilmos, 
Liebermann Leó és Bókay János orvoskari, Than 
Károly, Gyulai Pál, Eötvös Loránd báró és Ponori 
Thewrewk Emil bölcsészetkari tanárok. A gyűlésen 
Vécsey Tamás dr udvari tanácsos, a lelépő rektor 
elnökölt. Az elnöklő rektor üdvözölve a megjelenteket, 
előadta, hogy az egyetemi szabályok értelmében a 
folyó 1902—3-ik iskolai évre az orvosi kar tanárai 
közül lehet rektort választani. A rektorválasztók nyom-
ban beadták szavazataikat, melyeknek összeszámlálása 
után kitűnt, hogy az összes szavazatokkal Kétly Károly 
dr nyilvános rendes tanárt választották meg. Vécsey 
kihirdette az eredményt, melyről Székely István dr 
hittudományi kari dékán vezetésével küldöttség értesí-
tette Kétly tanárt, aki kijelentette, hogy a választást 
köszönettel elfogadja. Az uj rektor ünnepi beiktatása 
szeptember 14-én lesz. 

— Adományok a magyar kath. tanítók római 
zarándoklatára. Áz egri káptalan e czélra 200 koronát 
adományozott. Krizsan Mihály a budapesti központi 
papnevelde alkormányzója 100 koronát adott a ren-
dező-bizottság elnökének, hogy ez összegen egy tanitó 
római zarándoklatának költsége fedezve legyen. A 
zarándoklatban való részvételre eddig a következők jelent-
keztek : Budaváry Ágoston sissói, Kanyó József mo-
horai, Lankay Sándor nagymagyari, dr Ott Ádám 
buda-ujlaki, Fialkovszky József ubrersi, Dómján Ká-
roly várpalotai plébános, Torma Izidor tatatóvárosi 
zárdafőnök, Guzsvenitz Vilmos képezdei igazgató Esz-
tergomból, Stenger Gyula nagyszőllősi káplán, Matulay 
József nyitra-kutti, Koronny Nándor türjei, Zsambo-
rovszky Rezső nagyváradi tanitó, Schmidt Antal és 
Schmidt Ferencz pozsonyi fötanitók, Szvoboda Irma 
nagyszombati tanitónő. A pozsonyi tanitók Schmidt 
Antal főtanitóval élén nagy ügyekezettel gyűjtik a tár-
sakat a zarándoklatban való részvételre. Kérjük is az 
összes lelkészeket és tanítókat, hogy hiveik, barátaik 
és ismerőseik körében minél többet jelentkezésre ser-
kenteni és a jelentkezéseket legkésőbb szeptember 
6-ára megtenni szíveskedjenek. A mi a tanitók szabad-
ságoltatását illeti, aziránt a tanitók nyugodtak lehet-
nek, mert a biboros főpásztor azt készséggel megadta-

Kc^* A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. ^ t s l M 

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

Budapest. 1902. 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 
H A T V A N E G Y E 

Budapesten, szeptember 10. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

SZ. II. Félév. 1902. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
'adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas. 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Nevelés- e's Tanitásügy. A Magyar Katholikus Tanitók Országos Bizottsága. - Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. A III. országos 
katholikus nagygyűlés. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

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

Felhiirás előfizetésre. 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta: Markovit s Bálint czíszterczir. áldozópap, főgymn. tanár. 

Az egyháznak gyakorlatilag nyilvánuló kegyelete a 
holtak iránt. 

1. 

Az egyháznak tan í t ásában élet és igazság 
van, mer t az egyház hi tének megtestesülése. 
Hi te nem elmélet, nem elvont igazság ; bele-
nyúl ez az életbe, á ta lakí t ja , nemesiti , czéllioz 
vezeti azt. A mint az egyház hisz, a szerint 
cselekszik ; s csak az a hivő já r helyes uton, 
ki életét hite szerint rendezi be, ki cselekede-
tei t hite szerint kormányozza , kinek belső hi te 
külsőleg is nyilvánuló élet és igazság. 

Igy van ez az egyháznak a meghol takra 
vonatkozó hitével is. Miként a fényforrás nem-
csak világit a setétségben, de jó tékony és 
éltető meleget is ad : ugy a meghol takra 
vonatkozó hit nemcsak eloszlat] a a halál 
setétségét, elveszi borzalmait , hanem kegyele-
tes melegével körül is veszi a meghol ta t . 
Azér t az egyház, mikor a testet , - melyet a 

ha lá lban az él tető lélek elhagyott , el temeti , 
figyelemmel van az egész emberre . A földbe 
helyezi ugyan a meghol tnak v isszamaradt por-
hüvelyét , de reá i rányí t ja t ek in te té t az eltá-
vozot t lélekre is ; a t e s t e t v isszaadja a föld-
nek, de reá m u t a t a lélek sorsára is. Az 
egyháznak, hi téből kifolyólag, a hol tak körüli 
tényeiben mindenü t t megnyi la tkozik az ember 
rendel te tésében és jövő sorsában való hit, az 
ember tes te i ránt i t isztelet és kegyelet , a fel-
t á m a d á s b a n való remény, az e l távozot t lélek 
f á jda lma inak enyhítésére Is tenhez kü ldö t t 
imákkal . E z t m u t a t j a a hol tak i ránt gyakor-
lat i lag nyi lvánuló kegyele tnek tör téne te . 

1. A keresz tény t emetésnek pé ldaképe az 
Üdvözítő e l temetése. Amin t J é z u s egész élete 
az örök életre h iva to t t ak könyve, ugy teme-
tése is szent pé ldá ja m a r a d a hol tak i ránt i 
gyakorla t i kegyeletnek. 

Az Üdvözítő e l temetésének tö r t éne té t az 
evangél is ták ad ják e lő . 1 P i l á tus J ézusnak tes-
té t Józse fnek ad ta ; ez rög tön gyolcsot vet t 
és Jézus ' másik t i tkos taní tványával , Nikodé-
mussal, a Kálvár iá ra ment . Nikodémus mint-
egy száz font mirrha és áloé vegyüléket ho-
zot t magával . Er re J é z u s tes té t a keresztről 

1 Máté 27, 57—66; Márk 1 5 , 4 0 - 1 6 , 1; Luk. 23, 
4 4 - 2 4 , 1 ; Ján . 19, 38—42. 
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levet ték és szokás szerint bebalzsamozták, 
illatos fűszerekbe m á r t o t t lepedőkbe t a k a r t á k : 
a z u t á n mirrha s áloé vegyülékbe m á r t o t t sza-
lagokkal köték meg tagjai t , fe jét pedig össze-
ha j t o t t kendővel t a k a r t á k be, mely a rczá t 
elfedé. Ar imatea i Józse fnek közvet lenül a Kál-
vária szomszédságában, a hol J ézus t keresztre 
feszí tet ték, ke r t j e volt. O a sziklába sirt vé-
setet t , melybe eddig még senkit sem temet-
tek. Mint a zsidó sírok á l ta lában, ugy ezen 
sir is ké t üregből ál lot t : az első gyászkam-
rául szolgált, hol a rokonok s i ránkoztak : a 
más ikban a hol t tes t volt elhelyezve. A tu la j -
donképeni sir kissé kivájt , a sziklába véset t 
fekvőhely volt, fölöt te kis boltívvel. J é z u s tes-
t é t ide helyezték : a n a p m á r lenyugvóban 
vol t : a Galileából j ö t t asszonyok csa t lakoztak 
a gyászmenethez , l á t t ák a sirt, s amint az 
Ura t beléje te t ték . Mária Magdolna s a másik 
Mária, Józse fnek anyja , a sírral szemközt leül-
tek. S nagy malomkő alakú kő, mely a szik-
lába vése t t vágányban mozgot t , szolgált a sir 
be j á ra t a gyanán t . A követ a be já ra t elé gör-
dí te t ték. A temetés u t á n J é z u s bará ta i s tisz-
telői e l távoz tak : hisz len}Tugodott a nap. kez-
dődöt t a szombat . A főpapok és a farizeusok 
azonban nyugta lankodtak , bár győze lmüket az 
á ldoza tnak halá la biztosí tani lá tszot t . Azér t 
gondosan bezár ták a sirt, pecsé te t nyomván a 
kőre ; a be jára t elé meg őröket ál l í tot tak. A 
j á m b o r asszonyok pedig, mihelyt a szombat 
eltelt, fűszereket és kene te t vásáro l tak azon 
czélból, hogy a sírhoz menvén, J é z u s holttes-
t é t újból megkenjék . 

Az Üdvözítő t ehá t a ha lá lnak á lmát 
a ludta . Ellenségei az t gondol ták, hogy ezzel 
mindennek vége. Ped ig n e m ölhető meg az 
eszme, az igazság; és ha az, ki ezen isteni 
dolgoknak megtestesülése, ki is szolgál ta t ta 
magá t a halálnak, az utolsó szó még sem a 
halálé vol t . 2 ,,Az ő sirja dicsőséges leszen," 3 

mondá a próféta . 
Es J ézus h a r m a d n a p r a fe l támadot t . 
J ézus temetése egészen a zsidók törvé-

nyei szerint t ö r t é n t ; 4 az ünnepies egyszerű-
ségben, a hol t tes t iránti kegyeletes t iszteletben 

3 Didón: Jézus Krisztus, II. 11. fej. — Scliuster-
Holzhammer : A bibliai történetek magyarázata. IV. 79. 

3 Iz. 11, 10. 
4 V. ö. Gen. 24 ; Józ. 24. 83 ; Bír. 16, 31 ; 3. Kir. 

2, 10; 1. Makk. 2, 70; Máté 23, 29; Ján. 11, 31—45. 

a mél tóság fönsége villan meg ; a gyászos 
kiséret fá jda lmából kiérzik a remény a feltá-
madásban . 

Es ez a temetés , sokat, mindent kifejező 
gondola tában , vál t az egyházhoz tar tozók 
temetésének eszményévé. A kegyelet , mely a 
meghol takra vonatkozó hi tben nyilvánul, a 
gyakor la tban tes te t öltött . 

Az Apostolok Cselekedeteinek könyvében szó 
van az első diákonusnak, Istvánnak, vér tanusá-
gáróL „Térdeire esvén pedig, — végződik a 
tö r t éne t — nagy szóval kiálta, mondván : Uram ! 
ne tu la jdoní tsd nekik e bűnt . Es midőn 
ezt mondot ta , elaluvék az Urban ." 5 Ugyan-
csak e szent kön}'V értesít Ananiásnak és Za-

I f i rának haláláról. „Hal lván pedig Ananiás ez 
igéket , — beszéli a szent író, Lukács — le-
esék, és meghala . Es nagy félelem lőn mind-
azokon, kik ezt hal lot ták. Fölkelvén pedig az 

; i í jak, elemelék őt, és kivivén, e l temeték" ; 0 

m a j d később : „Ime azok lábai, — szól P é t e r 
az álnok Zaf i rához — kik e l temet ték férje-
det, az a j tóná l vannak, és kivisznek téged is. 
S azonnal leesék az ő lábainál, és meghala . 
Bemenvén pedig az i f jak, halva ta lá lák őt. 
és kivivék, és fér je mellé temeték ." 7 Mind-
ezen temetések a zsidók szokásai szerint men-
tek végbe. 

Mer t az egyház kezdetben, min t sok más 
dologban, ugy a hol tak körüli gyakor la tában 
is ragaszkodot t Mózes törvénj^eihez. Hiszen 
végre is isteni t iszteletre fe l jár tak a jeruzsá-
lemi hivek a templomba, meg ta r tóz t a t ák ma-
goka t a fo j to t t ál latok vérétől ; a zsidók 
temetés i gyakor la t ában pedig ugyanazon tisz-
te le t nyi lvánul t a meghol t iránt, ugyanazon 
kegyelet , hit és remény, min t a hogyan 

! ezt az egyháznak hite követeié. De nem soká 
t a r t o t t ez ig}7, Mindjobban k idomborodot t az 
uj és örök szövetségnek vallása. A Messiás 
el jöttével megszűn t a zsidó nép Is tentől kije-
lelt h iva tása ; a mikor felkelt az igazság napja, 
az árnyéknak, az élőképnek meg kel let t szűn-
nie. Különben is má r az első keresztények 
közös szent életet fo ly ta t tak ; községenkint 
elöljáróik vol tak : Is tentől kegyelemmel, kül-
detéssel és ha ta lommal bíró papok a hivek 
kormányzására . Ezek valának a szent t i tkok 

5 Ap. csel. 7, 59. 
0 U. a. 5, 5. 6. 
7 Ap. Csel. 5, 9. 10. 
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sáfárai, a hivatásos közbenjárók Isten és embe-
rek közöt t ; ezek végezték a kenyértörésnek 
legszentebb munkájá t . Ez az a tiszta, vérnél-
küli, eledel-áldozat, melyről Malakiás próféta 
szólott; 8 ez az áldozat, melyet az ószövetség 
áldozatai előre jeleztek, és je lképeztek; ez az 
áldozat, melyet először Jézus, az Is tennek 
ár ta t lan báránya muta to t t be, a „Melkizedek 
rende szerinti örök pap" ; 9 ez áldozat emléke, 
folytatása a megváltás keresztáldozatának. 10  

S ez áldozatban és az imában állhatatos hí-
veknek egy szivük egy lelkük vol t : szent kö-
zösségben éltek, betölté őket a Szentlélek. 11 

E szent közösségben minden ügyök közös volt. 
H a beteg volt valaki közölök, az egyház szol-
gája ment hozzája kísérettel; ez imádkozot t 
felette, megkené őt szent olajjal az Ur nevé-
ben. 12 Ha meghalt valaki közölök, gazdag 
hitökben nem riadtak vissza a halot tól ; meg-
mosták testét, bebalzsamozták, fűszerekkel, 
kenettel óhaj t ják épségben megőrizni a feltá-
madásra ; majd ruhákat adtak reája. A teme-
tést közös kötelességül tar to t ták, el lentétben 
a zsidókkal, kiknél ez magánügy volt. A hit 
gazdag kincseiből merítve, imádkoztak az el-
hunytért , a zsoltároknak, más szentírási helyek-
nek, főleg az Üdvözítő s az apostolok szavai-
nak szent éneklésével kisérték a halot ta t sír-
j ába ; a menetben résztvet tek a papok is s igy 
a temetés nemcsak vallásos cselekedet volt, 
de valósággal liturgikus, szertartásos ténynyé 
vált. A temetést kísérők fá jda lmát enyhíté a 
fel támadásnak, a viszontlátásnak reménye ; 
ezért a gyásznak túlzott kitörései, a pogá-
nyoknál szokásos siratok, teljesen ismeretle-
nek voltak. Azu tán szentmisében kérik az 
örök világosságot az elhunytnak attól, ki maga 
a világosság" ; 13 s ez áldozat, a szentek egy-
ségének kifej ezéseül, minclannyiok áldozata 
volt, hisz az áldozati t á rgyaka t a hivek közö-
sen adták ; a megmaradt áldozati a jándékok 
a szeretetlakomán, vagy a szegényeknek szét-
osztattak. A megholtak körül tehá t mindenüt t 
az a szent ihlet élt, mely a hitközség minden 
te t té t magasztossá, természetfelett i jelentősé-
gűvé emelé. 14 - (Folytatjuk.) 

s Mal. 1, 11. 
10 1. Kor. 11, 26. 
12 Jak. 5, 14. 
14 Ruland : Geschichte d. 

Theil. 

9 Zsolt. 109, 4. 
11 Ap. csel. 4, 31, 32. 
13 Ján. 1, 9. 
kirchl. Leichenfeier, I. 

Az egyház tagjainak természetfölötti élete. 
— Irta : Denifle Henrik. Ford. Válni esek Béla. — 

(Folytatás.) 

6. Am alkalmazzuk ezen eredményt a mai társadal-
munkra. Miután jól átvizsgáltuk és pillanatig sem kétel-
kedhetünk hogy halálos ráksebben fekszik betegen, 
kérdezzük hát : Ki ennek oka, a férfi vagy a nő ? 
Valamint a fizikai rendben a nő csak a felvevő, a férfi 
azonban a működő elv, épenugy az erkölcsi rendben is, 
hasonlóan van sok esetben a jóval, és a legtöbb eset-
ben a rosszal és tévelylyel. A tévedések kezdete két-
ségkívül a férfi műve ; ha szinte csak annyiban van is 
kilátása sikerre és tartósságra, a mennyiben a nők 
közbe vetik magukat, s a tévelyt nagygyá növelik.1 

Es ki a szerzője a mai társadalom e nagyon ron-
gált állapotának ? A férfi vagy a nő ? — Férfiak vitték 
be a tévely mérgét a vallásba, ők voltak, mint az egy-
ház és világtörténelem mutatják, minden eretnekség 
alapitói, ők idegenítették el a népeket örök rendelte-
tésüktől. Férfiak vitték be a tévely mérgét a tudományba 
is, ők okai annak, hogy ma már nincs tudomány, mely 
Istentől el nem szakadt volna s ők tették elvvé az 
ellenmondást hit és ész között. Férfiak mérgezték 
meg tévelylyel az államéletet is, ők szerzői azon állami 
alapelveknek, melyek a keresztény államokból pogány 
államokat alkottak s az emberi társadalom erkölcsi 
szervezetét gépezetté alacsonyították. Férfiak vitték be 
a tévely mérgét a mai iparba; ők azok, kik ostromolni 
kezdték az imádságot, ünnepet és vallási rendet, midőn 
megvonták s megdrágították a munkaerőt és kisebbí-
tették a néptermelést. Férfiak okai azon két félelmes 
kisértetnek, a szabadkőművességnek és nemzetköziségnek, 
melyek az élősködő növényekhez hasonlóan minden 
társadalmi és állami intézményt körülfontak, s melyek-
nek végczélja a régi társadalom teljes felforgatása s 
egy istentelen szocziális köztársaság felépítése. Férfiak 
élnek vissza sajtóval és közvéleménynyel csak azért, hogy 
a vallást, egyházat és fejedelmeket, mint a gyűlölet 
tárgyait támadják, a népet és világot pedig az életnek 
valódi, magas erkölcsiségébe ós tisztaságába vetett 
hitétől megrabolják. — Igen, férfiak szerzői a mai 
társadalom halálos ráksebének. Szerzői, mondom, mert 
a tévely kifejtésében a nő munkássága nincs kizárva. 

De vájjon ugyancsak a férfiak veszik magukhoz a 
legbuzgóbban a szentségeket is? — Nemcsak, hogy nem 
a legbuzgóbban, hanem jórészt nem is járulnak e két 
nagy szentséghez, a bűnbánathoz és oltári szentséghez, sőt 
ők voltak azok, kik a házasságot természetfölötti jelle-
gétől megfosztották s puszta polgári szerződéssé ala-
csonyították le. 

De milyen összefüggésben van ez azzal, amit 
imént mondottunk a férfiakról, hogy ők szerzői a tár-
sadalom erkölcsi bajainak? Vagy talán nincs e két 
tény között semmi összefüggés ? Ellenkezőleg van, 
még pedig igen szoros. — Jézus Krisztus a természet-
fölötti világrend középpontja, és e világrend az egye-

1 V. ö. Ventura o. a. O. 11. 
21* 
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elül lehetséges állapot az emberiségre. A Krisztustól való 
elpártolás tehát csakugyan Istentől való elszakadás. De hogyan 
szakadunk el Krisztustól? Föntebbi előadásunkból vilá-
gosan következik, hog3r ezen elpártolás akkor áll be, 
ha a biin által megszűnik a közösség Krisztus a fő s 
az egyes tagok között. A halálos bün megfoszt ben-
nünket a megszentelő malaszttól s épen ez az össze-
kötőkapocs Krisztus és mi köztünk. — Az ember ime 
élet és erő nélkül szűkölködik — s mégis életet és 
erőt közöljön a társadalommal; de hogy ezt tehesse, 
kell, hogy magának legyen. Mindkettőt azonban csak 
ugy nyeri el, ha összeköttetésben van Krisztussal, a 
teremtés középpontjával és czéljával. De miképen 
nyerje azt vissza, miután elvesztette? Nincs semmiféle 
mód ? Igen, van eszköz, melylyel ismét Krisztus közös-
ségébe jutunk s melynél fogva újból részesei leszünk 
természetfölötti kegyelmi behatásának, t. i. a szentségek 
a jelen esetben a bűnbánat és oltáriszentség. De távol 
attól, hogy ezen eszközt használják, hogy igy újból 
összeköttetésbe jussanak az élet és erő forrásával üd-
vünk alapjával, sokan annyira merészkedtek, hogy ezen 
eszközt az Isten-ember kezében mint középkori intéz-
ményt kigúnyolták, és szerencsét próbáltak, hogy a 
közvéleményt más véleményre téritsék, hogy igy a világ 
ezen királynőjének közvetítésével a szentségek vételét 
épen ott vessék meg a leginkább, s menjen ki a szo-
kásból, hol az az emberiség üdvösségére a legszükségesebb 
és legnélkülözhetlenebb volna. A kor megfigyelőjének fölös-
leges tényeket elősorolnom. — No és most? Az emberi-
ség vezetésére és fölemelésére, mely ugy egészben, 
mint külön természetfölötti végczélra hivatott s melynek 
középpontja Krisztus nem elégségesek a tisztán ter-
mészetes erők és emberi okosság a termószetfölöttinek 
kizárásával, mert ahelyett hogy szerencsét és áldást 
hoznának az emberiségre, a föntebbi férfiak inkább 
átkot és romlást terjesztenek mindenfelé. A Krisztustól 
elpártolt férfi a társadalom sírásója ! 

K. hallgatóim ! Aki már volt egyszer a római 
katakombákban, gyakran visszaszáll oda képzelete. Hol 
is találhatna a keresztény sziv a vizsgálódásra több 
tárgyat, a vág}-ódásra és reménységre több alapot, mint 
épen azon szent helyeken. 

Tényleg micsoda nemzedék valának azon keresz-
tények, kik az üldözések idejében ama földalatti sírok-
ban laktak ? ! Valóban, uj emberiség, nemzedék ősök 
nélkül, odaadó, erős, bátor rettentheti en férfiak, rövi-
den hősök voltak ők, minők soha még e földön. „A 
világegyetem negyven évszázad súlyával nehezedett e 
hősök lelkiismeretére s az idők ezen erőszakosságához 
fűzte Róma még borzasztó uralmának vértől patakzó 
zsarnokságát. Nem történt' egyéb, minthogy Judaában 
egy férfi kereszten halt meg. Ez volt, saját vérükön 
kívül, az egyetlen egyensúly, melyet a világgépezet-
nek — ugy amint mindig volt — szembe állíthattak. 
Hosszú idő múlva böjttől és hallgatástól megtörten, 
az éj sötétjében fáklyák világossága mellett egyesek-
nek agyonkinzott testét vitték hozzájuk. Megszámlál-
ták sebeit, szemeikkel látták és kezeikkel érezték a 
barázdákat, melyeket a kinok vágtak e gyönge, az or-

szág hatalmától semmivel sem védett tagokon és azok 
kik e véráldozatokat ájtatos érzülettel egybegyűjtötték 
halk hangon beszélgettek a tömegnek a vértanuk ellen 
szórt düh-kiáltásairól s utóbbiak rendithetlen türelmé-
ről. Egyetlen köny sem hullott e szomorú maradványra 
a régi egyház nem sirt, ö remélt. Minden holttest, 
mely a sírboltba elrejtetett, uj terület volt nekik Isten 
városában s a jövendő győzelem alapja." 3 

K. keresztények, vájjon megszűnt a katholikus 
egyház a katakombákban lakni? Mindenesetre nem 
tölti létét Róma földalatti barlangjaiban, gyermekei 
nem küzdenek többé véres harezot az amphiteatrum vad 
állataival ; de azért ugy Európa szivében, mint határain a 
katholikus egyház gyűlölet czélpontja, mely nem kisebb, 
mint a római királyok gyűlölete. Róma, a katholikus 
kereszténység fővárosa, —- az egyháztól elszakadt : 

Jézus Krisztus helytartója, — a Vatikánban fogoly; a 
katholikus országok az egyház legelkeseredetebb ellen-
ségeinek vannak kiszolgáltatva és titkos társulatok 
túrják azokat össze-vissza ! A megrendített viiág inga-
dozik, félelmes örvény felé hajlik, az óra mutatója már 
a tizenegyen van — vájjon elcsüggedjünk talán s ked-
vünket veszítsük ? Nem, testvéreim ! Hiszen mi is, mint 
e beszédünkben láttuk, a régi keresztényekéhez hasonló 
nemzedék vagyunk ! ? Hozzájuk hasonlóan mi is érez-
zük, hogy isteni vér csörgedezik ereinkben, vér, mely 
Krisztus megjelenése előtt, ismeretlen volt, s eredetét 
a kereszt lábainál vette. Christianus alter Christus, a  
keresztény egy másik Krisztus! Mi hát sokkal nagyobbak 
vagyunk, semhogy a legközelebb félelemnek vagy 
aggódásnak helyet engedjünk. Mi Krisztus testének tag-
jai vagyunk, ugyanazon szellemből élünk, mint ő. 
ugyanazon élet lüktet bennünk, milyen az övé, mert 
„én vagyok a szőlőtő, mondja Krisztus, ti a szőlővesszők." 
Engedd hát, hogy felhagyjunk csüggedéstinkkel, engedd, 
hogy hősök legyünk, olyanok mint a régi keresztények. 
Ók mentették meg a világot, —• s ha a mai társadalom 
is megmentésre szorul, csak a keresztényeli menthetik azt 
meg, mert csupán nekik van hozzá szükséges, termé-
szetfölötti, isteni erejük. Ez a helyes következtetés 
azon igazságból, hogy az egész emberiség a természet-
fölötti rendben él, melyben Krisztus a középpont, mi 
pedig a sugarak vagyunk. Ha tehát a katholikus egy-
ház ellenségei azt bármiképen is megtámadnák és har-
ezot indítanának a bárány ellen, mely benne naponkint 
feláldoztatik s melylyel minden hivő a szent áldozás-
ban a legbensőbben egyesül : Ta Bárány legyőzi őket. 
mert uralnak Jjra és királyoknak Királya; és a kik vele 
vannak. hivatottak, választottak és hiv2k.a 3 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Léka. A leányiskola és zárdai kápolna felszentelése. — 
A kies völgyben fekvő Lékának megható ünnepe 

volt, szept. 3-án, midőn István Vilmos dr szombathelyi 
megyés püspök, herczeg Esterházy Miklós kegyúrnak 

- Lacordaire, a. a. O. 148. 1. 
3 Jel. könyve. 17, 14. 
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meghívására, a lékai szent Vincze leányai által veze-
tett óvó- és leány-elemi iskolát, nemkülönben megna-
gyobbított zárdájuk uj kápolnáját fényes egyházi ün-
nepségek keretében felszentelte. 

A kiválóan vallásos szellemű és főképp jótettei-
ben gazdag katholikus mágnás és neje született Cziráky 
Margit grófnő, Lé-kának magyaros szellemű és vallás-
erkölcsös leányneveléséről akarván gondoskodni, a her-
czegi alapítású zárdaiskolát ugy bővítteté ki, hogy 
most modern és egészségtani helyes berendezésében 
messze vidéken ritkítja párját. Azután áldandó bőke-
zűséggel uj szentélyt is építtetett a nővéreknek, hogy 
oltáránál nehéz hivatásuk áldozatát Istennek napon-
ként felajánlhassák; a gyermekekkel pedig a szentségi 
Jézust közvetlenebbül megszerettethessék. 

A püspök már az előző nap estéjén érkezett 
meg mozsár durrogás és az egész völgyet ünnepélye-
sen betöltött harangzugás közben a zöld koszorúk-
kal, virágfüzérekkel és zászlókkal pazarul díszített 
városba. 

A község notabilitásai lelkes ováczióval fogad-
ták, azután fehérruhás leánykák felhangzó üdvözlő 
éneke és a sorfalat képező tűzoltóság katonás tisztel-
gése mellett a papság hódolata után a templomtérről 
főpapi áldását osztogatva a letérdelt híveknek, vonult 
fel a templomba. 

I t t az „Ecce Sacerdos" hangjai fogadták a főpa-
pot, ki a szentség előtt adorácziót tartván, nagy óvá-
cziók közt kisértetett a herczegi várkastélyba, hol a 
főúri házigazdák vevék át szerepüket, hogy őt 
az újonnan berendezett fényes vendéglak termeibe 
vezessék. 

Kedden reggel a püspök titkára, Tóth József és 
Lé-ka papja, Bertalanffy Gyula czimzetes prépost, espe-
res-plebános vezetése és az egybegyűlt patronátusbeli 
papság kíséretében a főszolgabiróság, községi elöljáró-
ság, tanitói kar, tűzoltóság, uradalmi tisztikar, és a 
festői egyenruhában kivonult vadászok serege az egész 
vidék hiveivel igazi diadalmenetben vonult át a disz-
kapun a felszentelendő iskolába, hol már újra nagy 
sereg várta a herczegi család élén a szertartásokat. 

Szivből jöt t és szívhez is szólt annak a két fehér-
ruhás kislánynak magyar köszöntő beszéde, kik közül 
az egyik a püspököt, másik a főúr áldozatkészségét 
magasztalta s áldatta Istennel ; ezek elhangzása után a 
hetyiségek megáldattak és rendeltetésükre ünnepélye-
sen félavattattak. 

A kápolna és diszesmüvü oltárának megszentelése 
után a püspök nagyhatású szónoklatot tartott. Kérte 
is főpásztorunk a hitközséget, valamint az irgalmas 
nővéreket is, adjanak ma vele együtt hálát a jó Isten-
nek s imádkozzunk az áldott lelkű főúri családért, 
annak mint élő, mint megholt tagjaiért. Erre a jószán-
dékra olvasta a kápolnában csendes miséjét, mely alatt 
a tanitók czeczilián éneke fokozta az áhitatos buzgó-
ságot, Miséjének végeztével az üdvözítő egyház kebe-
lébe nemrégiben visszatért lékai tiszttartó — Kovács 
Gézának — adta fel a bérmálás szentségét, melynél a 
bérmaatyának tisztét ura, a herczeg viselte. 

A püspök tiszteletére a herczegi kastélyban déli 
egy órára fejedelmileg fé i^es ebéd adatott, melyre a 
közreműködött papság is hivatalos volt. 

Az ott uralkodott, előkelően vidám hangulat leg-
nagyobb részben a főúri család igazán magyaros szí-
vességének köszönhető, mely örökké feledhetlenné tette 
a lékai ünnepet. Ugyanily kedves bőkezűséggel az u j 
iskolai épületben az összes iskolás gyermekeket meg-
vendégelte. 

A főpásztor az esti órákban bucsut mondott a 
szép vidéknek, főúri gazdájának és vallásosai! nevelt 
híveinek és Kőszegen át Nagy-Pösére érkezett a plé-
bános Walner Józsefnek meglátogatására. Innen szék-
városába, Szombathelyre tért haza. 

Loretto. A papi szent gyakorlatot;. — Mult héten 
lett vége Lorettoban a Pittsburgh-egyházmegyei róm. 
kath. papság ez évi szent gyakorlatának. Mi az a 
papi szent gyakorlat ? Csak átélni lehet kedves olvasó, 
de leirni nem. Lelki megujulást is jelent, meg kedves 
emlékű korszakot is egy-egy papi ember életében. Én 
nem tudom, de ugy érzem, mintha ez óta más ember 
lennék. Lelkem közelebb jutott az Éghez, szivem pedig 
egyébre sem vágyik ezóta, mint havonta megújítani 
azokat az ott eltöltött kedves, szép napokat. Pedig hát 
nagy szigorúság alatt él tünk: a zárda udvarát nem 
hagyhattuk el, imádkoztunk, böjtöltünk és naponta 
négyszer is hallgattunk egy-egy óráig tartó angol szent 
beszédet s nekem mégis oly édes volt minden ott, még 
az ott leélt szigorú élet is, mintha csak drága jó anyám 
édes tején éltem volna ezen kis idő alatt. Vezetőnk, 
szónokunk : Pater Eliott pálosrendü szerzetes pap volt. 
Angolul beszélt s én mégis csak ugy érzem, hogy éle-
temben a lángszavu Ugrón Gábort kivéve soha, senki 
sem tudott ugy a szivemhez szólani, mint ő. Pedig vi-
rágos szónoklatának minden kifejezését nem is értet-
tem meg teljesen, de lelkem azért mégis akként olvad 
fel az ő nagy lelkének magas szárnyalásában, miként 
a felszálló füst a rohanó szélvészben. S mikor meg-
gyóntunk neki ! Szinte nehéz volt elhagyni azt a helyet, 
a hol Isten helyett az a jó atya feloldozott bennünket. 
Hát még mikor a szent áldozás kegyelmében részesül-
tünk ! Nekem köny gördült ki szemeimből, hisz eltűnt 
ifjúságom ama boldog korszakát gondoltam akkor 
vissza, a mikor még hetenként eljárhattam egyszer-
egyszer gyónni. Oh, vajha megadná az Eg, hogy újból 
megtehetném sok gondjaim között ezt. De meg is te-
szem, ha csak időm s alkalmam engedi. Oh mert ke-
resztény, csak az tudja, mit jelent ez, a ki részesült 
már e nagy kegyelem égi örömében. A ki nem hisz 
benne, próbálja meg egy párszor, és bizonyosan befogja 
látni, hogy semmi másban nincs igaz boldogság e föl-
dön, csak az édes Jézusban. M. V. 

New-York. Az amerikai magyar zászló fogadása. — 
Lelkes ünnepség folyt le szept. 1-én New-York-

ban. Az idehaza nagy ünnepségek közt útnak bocsá-
tott zászlót akkor vették át amerikai hazafitársaink. 
Már hetekkel előbb lázasan készülődtek az ünnepélyre, 
melynek most a következő lefolyása vol t : A küldött-
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ségek reggel 7 órakor gyülekeztek az Avenue A.-n. 
Innen hosszú menetben vonultak a Grand-Central-Pala-
ceig, a tulajdonképpeni ünnepség színhelyére. A me-
netben 50 tagból álló lovasbandérium vett részt, ré-
szint huszár-, csikós- és magyar ruhában. A Grand-
Central-Palace óriási terme színültig megtelt ünneplő 
közönséggel, mely élénk érdeklődéssel vett részt a szép 
ünnepélyen, mely a következőképpen folyt le: Beve-
zetőnek egy czigányzenekar a magyar himnuszt s 
utána a katonazenekar az amerikai himnuszt játszotta 
el. Azután Gerster Árpád dr elnök megnyitó beszéde 
következett, mely után Zseny József, a Nemzeti Szö-
vetség küldötte átadta a zászlót az elnöknek. Majd 
ismét magyar szónoklat következett, azután az ame-
rikai zászlót, mely teljesen a magyarok által küldött 
zászló mintájára készült, avatták fel az amerikai him-
nusz hangjai közepette. Ezután Semsey Károly őrnagy 
angol szónoklata következett, melynek befejeztével a 
különböző felekezetek lelkészei megáldottták a zászlót. 
Az ünnepély befejeztével az amerikai magyar egyesü-
let küldötteit bemutatták a zászlót hozó bizottságnak. 
Este a küldöttségek tiszteletére a Falu rosszát adták a 
Manhattan Lyceumban. Az ünnepélyen tizenhat magyar 
lányka, névszerint Dobos Amália, Kovács Erzsike, Fritz 
Mariska, Homonnai Mariska, Jurcsák Katalin, Barszi 
Etelka, Weres Róza, Czapáki Erzsike, Yékási Zsuzsika, 
Kovács Anna, Remák Julia, Dudás Anna, Maguth 
Irénke, Stephancsik Mariska, Balogh Zsuzsika, Cziráki 
Mariska vett részt fehér magyar ruhában. 

T Á R C Z A. 
Egyházi ügyekben hozott nevezetesebb polgári rende-

letek és végzések. 

Ha az örökbehagyó által sajátkezüleg irt és aláirt 
végrendelet két ivből állván, az iveket összefűző zsinór 
végei csak a végrendelkezőnek és nem egyszersmind 
legalább egy tanúnak is pecsétjével vannak az okmány-
hoz erősitve, a végrendelet érvénytelen. 

(M. kir. Kúria 1892. junius 14. 4218. sz. it.) 
Nem büntethető az a lelkész, a ki más vallás-

felekezethez tartozó egyént meggyóntat és bérmáláshoz 
bocsát. 

(M. kir. Kúria 1892. 7967. sz. döntv.) 
Ha a község valamely hitfelekezetnek egyszer 

már pénzbeli segélyt adott, bármely más felekezetnek 
segély iránti kérelmet érdemileg el nem utasíthatja. 

(Bel. min. 1893. ápr. 3. 27,663. hat. P. vmegye közig, 
biz.-hoz ) 

A templomokra törvényes örökösödés jogczimén 
átszállott templomi építkezési, javítási és templomi 
szerek czéljaira rendelt törvényes örökrész az illeték-
dijszabás 95. tétel B) g) és D) 1. jegyzetének e) pontja 
értelmében illetékmentességet élvez. 

(M. kii-, pénz. közig, biróság 1892. jan. 28. Ítélete.) 
Botrányos fecsegés és nevetés a mise alatt az 

1878. évi V. t.-cz. 191. §-ába ütköző vallás és annak 

szabad gyakorlása ellen elkövetett vétséget képez és 
büntetendő. 

(M. kir. Kúria 1894. évi 8206/93. sz. a. hat.) 
A templompénzeket az 1875. XXII. t.-cz. 2. 

§-ának 6. pontja fölmenti a tőkekamat-adó alól, mert 
a pénzek részben ezen nyilvánoz közoktatás helyeül 
szolgáló épületnek, részben a nyilvános közoktatást 
végző papnak és a templomszolgáknak föntartására 
vannak rendelve. Az 1875. XLVII. t.-cz. 2. §-ának 
4. pontja szerint pedig a templomok az általános jöve-
delmi pótadó alól is föl vannak mentve. 

(Budapesti m. k. pénzügyig. 1894. jul. 19. 20.688. 1894 
XIY. sz. hat.) 

Papok haclméntességi jogczimének évenkénti iga-
zolására elegendő az esperes bizonyítványa, miután a 
védtörvényi utasítás I. rész 49. §. 3. pontja nem tar-
talmaz olyan rendelkezést, mintha az említett egyének 
mentességi jogczimök fönnállásának évenkénti igazolá-
saira kizárólag püspökük bizonyítványát volnának kö-
telesek beterjeszteni. 

(Honv. min. 1893. évi 3481. sz. hat.) 
Egyházi körmenetnek botrányt okozó zavarása 

vallás elleni vétséget képez és büntetendő. 
(M. kir. Kúria 1894. jun. 7. 8447. sz. a. it.) 
Plébániai építkezéseknél a hivek kézi- és fuvar-

napszámot kötelesek adni. 
(Vall. köz. min. 1867. deczember 6. 79,113. sz. hat. BeL 

min. 1899. márczius 16. hat.) 
Tisztviselők (az 1887. márczius 26-án 3. sz. min. 

tanácsi hat. értelmében) egyházi és iskolai adótól nem 
mentesek. 

(Vall. köz. min. 1898. január '23. 2813. sz. hat.) 
Hol az illető egyházak lelkészei a rendes tanórá-

kat meg nem zavaró időben istenitiszteletet tartanak, 
a lelkész vagy az állami iskolai gondnokság kívánsá-
gára, illetve határozatára, nevelői föladatukból kifolyó-
lag és fegyelmezés szempontjából is, kötelesek az 
állami iskolák tanítói, illetve tanítónői a saját feleke-
zetökhöz tartozó növendékeket az istenitiszteletre ki-
sérni és ott reájuk fölügyelni. Mindennapi istenitiszte-
letre való járásra az elemi iskolai tanulók őszszel,amennyi-
ben az időjárás megengedi, legföljebb október hó vé-
géig, tavaszszal pedig április hó 1-től kezdődöleg köte-
lezhetők : és e mellett a téli ünnepi és vasárnapi 
istenitiszteletre való járás alól is a gyengébb szerve-
zetű vagy gyengébb ruházatu tanulók, a szülők vagy 
osztálytanítóik óhajtására felmentendők. 

vVall. köz. min. 1899. jnn. 7. 32.543. sz. rend.) 
Az állami, községi, társulati és magán elemi 

iskolákban a szorgalomidő és a nagy szünet a követ-
kezőkép osztandó be: a) nyolcz havi iskolázás mellett : 
a szorgalmi idő szept. 15-től május 15-ig (a nagy szü-
net : május 15-tŐl szept. 15-ig) ; b) kilencz havi iskolá-
zás mellett : a szorgalomidő szept. 15-től junius 15-ig 
(a nagy szünet junius 15-től szept. 15-ig) ; c) végül oly 
helyeken, a hol tíz havi iskolázás van, a szorgalomidő 
szept. 1-től junius hó végéig (a nagyszünet pedig julius 
1-től augusztus végéig) terjed. 

(Vall. köz. min. 1890. szept. 9. rend. Ugyanezt rendelte el 
a szombathelyi egyh. m. hatóság a r. kath. elemi iskolákra nézve 
is. Püsp. köri. 1895. XII. 3113. és 1898. X. 2297. sz. a.) 
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Élőszóval tett mise-alapitvány akkor is illeték-
mentes, ha az illető egyház, melynek javára az alapít-
vány történt, arról később alapitó oklevelet állit 
ki, azt azonban a hagyományozó (alapitó) alá nem irta. 

(M. kir. pénz. közig. bir. 1894. évi 10.826. sz. hat.) 
Ha az egyház látogatási okmányban köteleztetik 

a község a kántortanitói lakás és iskola helyiségeinek 
föntartására, az esetben az ebből fölmerülő költségeket 
a község minden adófizetője valláskülönbség nélkül 
viselni tartozik. 

(Bel. min. 1896. évi 11.981. sz. hat.) 
A lelkészek a lelkészi teendőkért javadalmazás-

ként birt ingatlan után a községi pótadó fizetése alól 
mentesek. 

(Bel. min. 1896. évi 18.053. sz. hat.) 
Párbérjárandóság, mely öt év alatt nem követel-

tetett vagy kellően nem biztosíttatott, közadók mód-
jára elévül. 

(Vall. köz. min. 1896. junius 8-án 29.830. sz. hat.) 
Templomoknak általánosságban tett hagyományok 

nem illetékmentesek. 
(M. kir. pénz. közig, biróság 1896. október 16-án 9648.896. 

sz. hat.) 
A tanköteles gyermekek saját felekezetük hit-

oktatására tartoznak eljárni . . . A szülők engedélyével 
azonban járhatnak más felekezet hittani órájára is . . . 

(Vall. köz. min. 1896. junins 21-én 17.577. sz. rend.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
— A Magyar Katholikus Tauitók Országos 

Bizottsága szeptember 15-én, a római zarándoklatot 
megelőző napon Budapesten, a Szt.-I.-Társulat palotá-
jában, XIII . Leo 25 éves pápasága jubileumát ünneplő 
gyűlést tart, melyre a bizottság tagjait most hívták 
meg Steinberger Ferencz dr elnök, Ember Károly világi 
elnök és Számborovszky Rezső elnöki titkár. A gyűlés 
előtt délelőtt 9 órakor Budapest, VIII. kerületében 
levő „Jézus Szent Szive" templomában szentmisével 
összekötött hálaadó istentisztelet lesz, melyen a bizott-
ság tagjai megjelennek. Délelőtt 10 órakor a Szent-
István-Társulat palotájában ünnepi gyiilés lesz. amely-
nek tárgyai: 1. „Leo ünnepi vers." Irta Ujlaky Géza. 
Szavalja Kelemen Antal. 2. A pápai himnusz elének-
lése. 3. Steinberger Ferencz elnöki megnyitója, mely 
XIII. Leo pápa pedagógiai irányú apostoli működését 
méltatja. 4. Ünnepi hódoló felirat XIII . Leo pápához. 
b. „Szent Atyánkért," alkalmi óda. Irta Némethy Gyula 
dr. Szavalja Pfeiffer József. 6. A tanácsüléseken előké-
szített következő tanitási terveknek tárgyalása : a) A 
katholikus polgári iskolai tanitó- és tanitónő képzők 
tanitásterve. Előadó Ember Károly ; b) A katholikus 
népiskolák és gazdasági ismétlő iskolák tanitásterve. 
Előadó Dreisziger Ferencz. 7. Titkári és pénztárosi 
jelentések. 8. Indítványok tárgyalása. 9. A nemzeti 
himnusz eléneklése. A közgyűlést megelőzőleg délután 
•5 órakor a megjelölt helyen a tanügyi tanács tart 
ülést. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

A III. országos katholikus nagygyűlés. 
Az elmúlt években megtartott katholikus nagy-

gyűlések nemcsak a katholikus öntudat megerősödésére 
szolgáltak, de üdvös határozataikkal, melyekből immár 
nem egy meg is valósittatott, a katholikus társadalmi 
tevékenységet is nagyban előmozdították. 

Folytatni ezt a munkát, melyből az egyház és 
haza fölvirágzását remélik a katholikusok, kifejezést 
adni újból hűségüknek, ragaszkodásuknak az egyhá-
zunk és az édes magyar haza i ránt ; tanácskozni a 
további teendőkről, melyek a katholikusokra várakoz-
nak : a folyó évben is katholikus nagygyűlésre hivat-
nak össze Magyarország katholikusai. 

A III. Országos Katholikus Nagygyűlés október 
15—18. napjain fog megtartatni, a püspöki kar véd-
nöksége mellett Budapesten. 

A Nagygyűlésnek rendes tagja lehet minden 
katholikus férfi, ki ezen szándékát folyó évi szeptember 
hó 30-ig a Nagygyűlést előkészítő bizottság irodájában 
(Molnár-utcza 11., Katholikus Kör) bejelenti s tagsági 
dij fejében 4 koronát fizet. A rendes tagok részt vehet-
nek a szakosztályi üléseken, a nyilvános üléseken, a 
nagygyűléssel kapcsolatos ünnepségeken s a szakosz-
tályi üléseken szólási és szavazási joggal birnak. A 
hölgyek pártoló-tagjai lehetnek a nagygyűlésnek s 
tagsági dij fejében két koronát fizetnek. A pártoló-
tagok a nyilvános üléseken s a nagygyűléssel kapcso-
latos ünnepélyeken vehetnek részt. 

Kedvezményes utazásról, élelmezésről, lakásról 
gondoskodva leend s a szegényebbeknek a tagsági dij 
elengedtetik. 

A nagygyűléssel egyidejűleg fog megtartatni ez 
évben is az Eucharisztikus Kongresszus s ugyanekkor 
lesz a Katholikus Egyesületek Országos Szövetségének évi 
közgyűlése is. 

A részletes programmot idejekorán fogja a ren-
dezőség megküldeni a jelentkezőknek. 

A jelentkezések legkésőbb szeptember hó 30-ig 
okvetlenül beküldendők. 

Aki csak teheti, szegény és gazdag egyaránt, 
papok és világiak, jöjjenek el mind, hogy a hitnek és 
hazaszeretetnek érzelmeiben egyesülve, ismételjék meg 
szent fogadalmaikat: katholikusok vagyunk, katholiku-
sok maradunk, magyarok vagyunk, magyarok leszünk 
— szivünk utolsó dobbanásáig ! 

I R O D A L O M . 
— Kongrua és Autoiioniia. Irta Biró Béla, király-

hegyi apát, erdélyi székesegyházi kanonok. Kolozsvár 
népszerű plébánosának, a római katholikus Státus 
igazgató tanácsosának tollából származik az a most 
megjelent vaskos kötet, mely a czimben megjelölt két 
nagy kérdés megoldásának módozatait fejtegeti bő és 
szakszerű tájékozottsággal. Biró Béla apát-plebános 
sok érdemleges és megfigyelésre méltó dolgot mond el 
e művében. Gondolata szerint mindkét kérdés ugy 
oldandó meg, hogy az egyház papi és világi része 
közt fölélénküljön és erősödjék hathatósan a közösség 
és egybetartozandóság érzete. Minden egyházmegyében 
külön kongrua alapot kivánna létesíteni, melyhez a 
püspök, a papság, a hivek és az állam járulnának 
hozzá. Ennek segélyével a lelkészkedö papok évi jőve-
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delmét mindenütt a minimális 2400 koronára, a káplá-
nokét 1200 koronára lehetne kiegészíteni, a mi főként 
a székelyföldi kepés papi javadalmak kiegészítésénél 
jó eredményt eszközölhetne. Az autonómia kérdé-
sénél részletesen ismerteti az erdélyi róm. kath. Státus 
autonómiájának szervezetét. A legutóbbi kongresszus-
tól eltérőleg a püspöki egyházmegyék szerint való 
autonomikus szervezést tartja szerző czélszerünek. Az 
autonomikus püspöki egyházmegyék küldötteiből ala-
kitaná meg az országos kongresszust. Ennek hatás-
körébe fontosabb egyházi kérdéseket utalna. A kon-
gresszusnak befolyást kivánna biztosítani a püspökök 
kinevezésénél és a nagyobb" egyházi beneficziumnak 
adományozásánál is. Feladatai közé számitja a kath. 
egyháztársadalmi élet, tevékenység és közszellem ápo-
lását és fejlesztését. Általában a kongresszus hatáskörét 
szélesebbre terjesztené. Indítványozza, hogy minden 
egyházban tartsanak előkészítő Státus-gyülést, a me-
lyeket egy püspöki konferenczia előzne meg. E Státus-
gyülések alakítsanak ideiglenes szabályzatot, mely 
mellett a királynak, mint legfőbb kegyúrnak jóvá-
hagyása mellett minden évben tartsák meg a Státus-
gyülést és válaszszanak egyházmegyei igazgató-tauá-
csot. Minthogy példa gyanánt közli szerző az erdélyi 
róm. kath. Státus-gyülésnek 1900. évi tárgyalásairól 
fölvett jegyzőkönyveket, egyéb szervezeti szabályokat, 
valamint az erdélyi Státusnál közel 30 év alatt elélt 
morális és anyagi eredmények kimutatását. 

A 14 ivre terjedő könyv ára 3 kor. Megrendel-
hető Kolozsvártt, Gibbon Albert könyvkereskedésében, 
vagy a szerzőnél a plébániai hivatalban. 

HIVATALOS. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 

előterjesztésére dr Foclracsly István rozsnyói székeskáp-
talani nagyprépostot dulcignói czimzetes püspökké ki-
nevezem. Kelt Ischlben, 1902. évi augusztus hó 12-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k., dr Wlassies Gyida s. k. 

VEGYESEK. 
— Bérmálás. Hetyey Sámuel pécsi püspök e hó 

folyamán bérmakörutra indul egyházmegyéjében. Az 
utiprogramm a következőleg állapíttatott meg : szep-
tember 20-án az esti vonattal Monostorra érkezik a 
püspök, ahol az éjjelt tölti és másnap, 21-én ugyan-
csak Monostoron osztja ki a bérmálás szentségét; szep-
tember 22-én a szentistváni és lőcsi, 23-án pedig a 
baranyavári híveket bérmálja a püspök és e napokon 
mindig Monostoron vesz éjjeli szállást; szeptember 
24-én Baánban az odavaló, valamint a Kisfaludról át-
jövő híveket, 24-én a dályoki és 26-án az izsépi híve-
ket részesiti a bérmálás szentségében. E három utóbbi 
napon a püspök szállása Baánban lesz. Szeptember 
27-én Darázson, 28-án Kis-Köszegen és 29-én Vörös-
marton bérmál, amidőn is mindenkor Kis-Kőszegen 
piheni ki a nap fáradalmait. — Városy Gyula dr székes-
fej érvári püspök legközelebb három esperesi kerületet 
fog meglátogatni, hogy a bérmálás szentségét kioszsza. 
A részletes programmot egyelőre a következő közsé-
gekre uézve közölhetjük : 11-én, csütörtökön Sár-
Kereszturról megy a püspök Sárosdra, ahol délelőtt bér-
mál, délután Sárosdról Szolgaegyházára megy át, hog}7 

a bérmálás szentségét kioszsza. Szolgaegyházáról vissza 
megy Sár-Kereszturra, ahonnan szombaton Nagy-Han-
tosra megy, Hantosról Rácz-Almásra megy, 15-én 
Duna-Pentelén, 16-án pedig Duna-Adonyban fogja a 
híveket bérmálni. 

— Egyházi kinevezések. A hivatalos lap legújabb 
száma közli, hogy ő felsége Pdrvy Antal kerecsendi 
esperes-plebánost szepes-sághai czimzetes préposttá 
és hevesi főesperessé, Nagy Antal sajó-várkonyi espe-
res-plebánost pedig az egri főkáptalan tiszteletbeli kano-
nokjává kinevezte. 

— Szerzetesek reformja. Fleming, a szent Ferencz 
rend generálisa minden országban erélyesen hajt ja 
végre rendjének reformját. Magyarországon ez, mint 
tudjuk, már is szép eredményekkel járt. A reform 
keresztül vitele dolgában most a nápolyi tartomány 
van napirenden, ahol a ferenczrendiek kissé kedélye-
sen vették a dolgukat. Eljártak boltokba, családokhoz, 
patikákba, s bizony nem egyszer jó későn este érkez-
tek haza. Hasonló állapotok voltak Eboli városában, 
ugy hogy Fleming az ottani franciskánusokat a padu-
lai kolostorba internálta. A szerzetesek azonban any-
nyira népszerűek, hogy egyenesen ellene szegültek e 
távozásuknak, mintegy 5000 főnyi néptömeg gyűlt 
egybe, s egyszerűen megakadályozta az elutazásukat. 
A ferenczrendiek tehát Eboliban maradtak, közben 
pedig a legelőkelőbb polgárokból álló küldöttség megy 
a generálishoz, kérni őt, hogy ne disponálja a nép-
szerű barátokat. De hát ha reformra szorulnak az ebolii 
ferenczesek, mégis csak meg fognak reformáltatni. — 
It t emiitünk föl, egy másik esetet, amelyben szintén 
van egy kevés konfliktus. Az olasz Riviérán Sestri 
városában (Ponente) van ugyanis egy templom, ame-
lyet eddig passzionista szerzetesek gondoztak, bár a 
petrinus papok tartottak rá igényt. Ezek birtokába is 
jutottak e templomnak, amire nagyobb viszály elkerü-
lése végett a rendfőnök elrendelte Sestriből a passzio-
nistákat. A nép azonban nagyon kedveli s visszaköve-
teli őket, olyan hangosan, hogy a templomot rendőr-
ségnek kell őrizni. A petrionista generálishoz és az 
egyházi hatósághoz peclig egyértelmüleg folyamodtak, 
hogy a passzionistákat minél előbb helyezzék vissza ; 
a generális azonban minden konfliktust kerülni akar a 
püspökkel. 

— Katholikus kongresszus. A déltiroli katholiku-
sok mult hó 31-én tartották első kongresszusukat 
Trientben. A tanácskozásnak több ezerfőnyi hallgatósága 
volt. Az elnöki tisztet Inama prépost töltötte be. A 
kongresszus állást foglalt a szocziáldemokráczia ellen 
és pártfogásra ajánlotta a katholikus sajtót. A herczeg-
püspököt msgr. Baldessari titkár képviselte, aki egyút-
tal egy ujabban alakult katholikus egyesület zászlaját 
is felszentelte. Végezetül XIII . Leo pápa jubileumáról 
emlékezett meg a kongresszus és festői körmenetet 
vezetett végig a városon. A felvonulásban még többen 
vettek részt, mint a tanácskozásokon. Negyven zászló 
alatt mintegy 5000'ember vonult végig egyházi éneke-
ket zengve, imádkozva a városon. A herczegpiispök 
rezidencziája előtt megállt a menet és meghajtotta 
zászlait. A példás rendezésű körmenet felejthetetlen 
hatással volt a városra, melynek lakossága még aligha 
látott ilyen impozáns felvonulást. 

SCc*^ A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Vcdnicsek Béla. ^ t s C B 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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7Perge alacriter m coepto tuo : praeiiare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendue 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibu& excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.1' 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

V E N I S A N C T E . . . . 
Budapest, szeptember 12. 

A legalsóbb fokú iskolától kezdve föl a legmagasabbig , az „Alma Mater"- ig vala-
mennyiben elhangzik a Szentlélek Ur I s ten segitségül hivása. 

Elhangzik, hogy ot t rezegjen annak a tanuló gyermeknek vagy i f júnak szive húr ja in 
ma is, holnap is, mindig. Fölcsendül , hogy egy egész esz tendőnek fáradságos munkásságára , 
t anulására rálehelje a vallásosságtól á t h a t o t t foglalkozás le lké t ; ráüsse az ön tuda tos komoly-
ság pecsét jét . 

Mert fontos és nagy dolog az iskola! 
Igaz ; fontos és nagy tényezők ezek is : család, egyház, állam. Szinte érezzük a súlyát 

mindegyiknek a k imondásánál . 
Á m messze felülmúlja ezeket az iskola. 
Ez neveli a családtagot , a hivőt, az ál lampolgárt . A csa lád tagba szere te te t önt, a 

hivőbe lelket lehel, az á l lampolgárnak hivatásához szükseges tudás t ad és mindez egybefolyik, 
összeolvad; évt izedeken át megismét lődik; minden iskola év elején fölcsendül a Veni Sancte, a 
végén elhangzik a Te Deum, egyszer, t izszer, ötvenszer s abból a sok-sok j á t ékos gyermekből , 
serdülő if júból lesz a család, egyház, állam. 

A családban az a tanuló csak gyermek; az iskolában t anu l j a meg, hogy ő családtag is. 
Az egyházban az az i f jú csupán hivő ; az iskola ok t a t j a rá, hogy ő küzdő tagja is annak . Az 
állam gépezetében az a férfi csak kerék volna, de az iskolából tud ja , hogy olaj nélkül rozsdá-
sodó vastömeg, amely megakasz t j a az egésznek működését . Az olaj pedig a lelkiismeretes 
munkásság. 

Azért , hogy e hármas hivatásának az iskola megfelelhessen : hogy a csa ládnak szerete t te l 
ragaszkodó t ago t ad jon ; az egyháznak meggyőződéssel tel jes küzdőt neve l jen ; az á l l amnak 
lelkiismeretesen tevékeny polgár t szolgáltasson, szivvel-lélekkel imádkozunk most, az iskola 
év elején: 

Veni Sancte Spiritus . ."* . és adj a tanuló ifjuságTiak erőt, kedve t t anu lmányaihoz ; óvd 
meg lelkét az erkölcsi romlástól ! 

Veni Sancte Spiritus . . . és nyúj t s a t aná roknak tü re lmet az á ldozatos munkához ; 
légy segitségükre az erkölcsi nevelésnek felelősséggel tel jes h iva t á sában ! 

Et emitte Spiritum tuum! 
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OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
LEONE. 

^gjT F e l h i Y á s e l ő f i z e t é s r e . "H^f 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Markovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

II. 
2. A keresztény egyház, a mint lassanként 

k ibontakozni kezde t t az ismeret lenség homá-
lyából, midőn az apostolok s utódaik az 
Üdvözí tő parancsához képes t : „Elmenvén 
tehát , t an í t sa tok minden nemzeteke t , " 1 az 
ismert világ minden részében á ta lak i ták az 
emberek lelkét a pogányság setétségéből az 
élő hit vi lágosságára, az akkori világ összes 
szellemi irányával, gyakor la t i életével, főleg 
pedig mindent átölelő vallási rendszerével oly 
éles e l lentétbe került , hogy diadalmas terje-
dése szükségképen élethalál ha rcz ra hivta fel 
mindazokat , kik a megszokot t régi viszonyok-
kal szakí tani nem akar tak . 2 Ez el lentét kiter-
j e d t a ha lo t t ak ra vonatkozó gondolkodásmódra 
is ; ez élet-halál l iarczban a pogányok gonosz-
sága s hi tet lensége a keresztények ár ta t lan-
ságának, hi tének volt tűzpróbája , m o n d á Ter-
tu l l ián . 3 A pogányok hi te t lensége s gúny ja 
elől sikerült az egyháznak megőrizni a hol tak 
i ránt i gyakor la t i kegyeletét . Hi tének sérthe-
te t len elveit szentül megőrizve, leszállt inkább 
a k a t a k o m b á k éjjelébe, csakhogy m e g a d j a 
ha lo t t ja inak mindazt , mi t a kegyelet , a val-
lásos jámborság , a fe l t ámadás reménye köve-
telt . F e n t a vé r t anuk örvendetes imája, j ámbor 
éneke hallatszik a szenvedések közepe t te is, 
lent ha lo t t a t kisérő áhí ta tos tömegnek zso-
lozsmája : ez a katakombák egyházának képe. S 
az egyház a vé r t anuka t nagy t iszte le tben 
részesité ; á ldot taknak, boldogoknak, hűsége-
seknek, szenteknek mond ja őket, közbenjárá-
sukra nagy súlyt l i e r e z , nevöket , vér tanusá-
guk adata i t pontosan fe l jegyezte t i ; testök fölé 
o l tárókat emeltet , halálok, vagy inkább az 
örök életre való születésök nap j á t évenkint 
megünnepli . E mellet t , mint a keresztény 
hűségnek, türelemnek, á l l ia ta tosságnak ragyogó 
példaképeit , magasztos, dicsőitő beszédekben 
és köl teményekben magasz ta l ja . 

1 Máté 28, 19. 
- Rapaics: Egyet. Egyháztört. I. 94. o. 
3 Apol. c. 10. 

A halo t tak e l temetését az üldözések korá-
ban kötelességnek t a r to t t ák . Rang, szeméi}* -
külömbség nélkül sietett a keresztén}* ember 
megha l t ember tá r sának szemét, szá já t becsukni, 
t e s té t megmosni . A szegényeknek a szeretet 
e kötelességét ingyen tel jesí te t ték, vagy a hit-
község adományoka t gyű j tö t t e nemes czélra.4 

A keresztén}* kegyelet i lynemű megnyilatko-
zásáról szól szent Ciprián: „És a mi a legfőbb, 
ha a vé r t anuknak és más meghol taknak tes té t 
el nem temetik , nagy veszedelmet okoz ez 
azoknak, kikre e-köte lesség háramlik. Bárki is 
cselekszi há t meg e kegyeletes ténykedést , ő 
az a jó szolga, a ki a kevésben hű, s ezért 
tíz várost kap jutalmul. 5 Es engedje az Isten, 
ki mindenben segítségökre van azoknak, kik 
benne biznak, liogy mi mindannyian ilyes dol-
gokban ta lá l tassunk." G A vér tanuk tes té t 
megszerezték, hogy illendően el temethessék. 
A ha lo t tak tes tének megmosását , fűszerekkel 
való bekenését sokszor asszonyokra bízták. 
Szent Tarachust fenyeget i b í rá ja : a halá lnak oly 
nemével fogja kivégeztetni , hogy nem takar-
ha t j ák asszonyok gyolcskendőbe testét , sem 
kene tekke l és i l latozó szerekkel nem ékesít-
hetik. 7 Ez i l latszerekkel való bekenés szüksé-
ges is volt, mer t a t eme tők voltak a keresz-
t ényeknek gyülekező helyeik. A halá lnak ide-
jé tő l a temetés ig te r jedő időt a ha lo t t körül 
virrasztva, imádságban tö l tö t ték . Szent Jeromos 
irja, hogy egyiptomi szent An ta l remete szent 
P á l n a k hol t tes té t e l takarván, h imnuszokat és 
zso l tá rokat zenge t t a keresztény hagyomány-
hoz képes t . 8 Tertullián említi, hogy ez imádko-
zásban áldozópap is r ész tve t t . 9 

Ez időtá j t sűrűen a jánl ják a keresztények-
nek, főleg az özvegyeknek figyelmébe a halot-
t ak el temetését . Az egyház híveit gyengéd 
kegyeletre aka r t a hangolni az elhunytak tete-
mei i r án t ; e kegyeletes hangula to t mi sem 
mozd í tha t t a inkább elő, mint ha a szegélyek-
nek és rabszolgáknak tes té t nagyvilági höl-
gyek, nemes és előkelő patr iciusnők mosogat-
ták, vászonkötelékkel jóil latu füvekbe takargat -

4 Tertull. Apolog. 39. 
5 Luk. 19, 17. 
6 Cypr. ep. VIII. 3. 
7 Ruinart : Act. Mart. In mart. Ss. Tarachi, Probi 

et Andronici. 
s Vita s. Pauli erem. c. 16. 
9 De anima c. 51. 
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ták, s egyszer-másszor a sa já t legszebb ru-
háikba el is t emet ték . 10 Igy szent Monika , 1 1 

a kit be tegségében ápolt, szerete t te l kiszol-
gált , annak a szegénynek temetéséről is m a g a 
aka r t gondoskodni . Maga mosta meg a hol tat , 
vászonruhába t a k a r t a ; a zu t án kikisérte a te-
metőbe, s lelke üdvéér t imádságot rendel t . 

A halo t tégetés a keresz tények előt t u t á l a t 
és borzalom t á rgya volt. „Mi elvetjük a halott-
égetés tüzé t és lángjá t , — ír ja Tertullián — 
mi u tá l juk a kegyet lenséget , melye t ti (pogá-
nyok) a hol t tes teken gyakorol tok." 12 A ha lo t t a t 
a földbe t eme t t ék el ; a sirok megásásá ra vol tak 
a sírásók ; t iszteletre mél tó h ivatás volt ez. 

Temetőhelyül családi kr ip ták szolgáltak. 
Gazdagabbak sa já t nyugvólielyökön ad tak he-
lyet a szegényebbeknek ; igy a kr ip ták folyto-
nosan bővültek. A harmadik században Rómá-
ban a huszonöt egyházkerüle t — t i tulus — 
mindegyikének volt t emető je s ezenkívül liusz 
kisebb családi sírbolt is volt ! 13 e s í rbol tokat 
pihenés, alvás helyének (coemeterium) hívták. 

Még apostoli időkhöz tar tozik R ó m á b a n 
a salariai u tón szent Priscilla nyugvóhelye ; 
azu tán a nomentán i u ton az osztriai sírbolt, 
a hol P é t e r keresztelni szokott . Pomyonia 
Grciecina, ne je P lau t iusnak , a br i t t szigeten 
Klaudius császár idejében győzedelmes had-
vezérnek, a lapí to t ta szent Lucina s í rbol t já t az 
appiai u t o n ; szent Péter apostol a Néró-féle 
czirkuszhoz közel, a vat ikáni ha lom le j tőjén 
ta lá l t nyugvóhelyet ; ide t eme tkez tek Anaklét 
pápa és u tóda i ; a ha rmad ik század pápá i t a 
Kallisztus archidiákonról neveze t t s írboltba he-
lyezték. 14 E sírboltok, ka takombák , a legbá-
mula tosabb emlékét képezik a régi keresz-
tény századok kegyeletes á ldozatkészségének, 
másrészt meg hirdetői az első századok fensé-
ges vallási életének, ékesen szóló bizonyítói 
ama hitnek és kegyeletnek, melyet az egyház 
az üldözések a la t t is táp lá l t és ébren t a r t o t t 
a meghol tak iránt . 

Idővel a szükségszerüleg megnagyobbodot t 
sírboltok egész folyosókká n ő t t e k : ezek a ka-
takombák . Temetkező helyek ezek, de az 
üldözések idején szinterei egyút ta l az összes 

10 August: De civ. Dei XII . 13. 
11 Bolland. 4. Mai. 
12 De anima c 1. 
1:5 Ruland : Geschichte d. kirchl. Leichenfeier.i l . 1. 
14 "Weber: Die röm. Katakomben. 1. 

keresz tény is tent isztelet i gyakor la toknak is. E 
fö ldala t t i üregeknek, folyosóknak nagyszerű 
há lóza ta négy-öt emeletre osztva, egymás t 
minden i rányban keresztezve, koszorúként 
veszi körül az örök várost . A k a t a k o m b á k 
falaiba vízszintes fekvésű s i rüregeket vá j t ak ; 
ugyanegy magasságban több ily nyugvó hely 
is készült . Helylyel közzel nagyobb sirkamrák-
hoz érünk, melyek felülről vi lágosságot kap-
nak. E k a m r á k b a n sziklába váj t , vagy a szik-
lához fa lazo t t és márvány lappa l f ede t t oltár-
a lakú sirok lá thatók, ezekben vér tanuk te temei 
vannak ; e sirok a vé r t anuk ha lá lának évforduló 
nap ján ol tárul szolgáltak.1 5 Ma körülbelül 45—50 
római k a t a k o m b a ismeretes ; a folyosók hossza 
mintegy 800 kilométer, t a r t a lmuk 4—5 millió sir. 
E roppan t s í répí tményeket va lóban csak hatal-
mas erőfeszítéssel l ehe te t t mega lko tn i ; ehhez 
a munkához az erőt, a k i ta r tás t kétségkívül a 
rendüle t len hit ad t a meg. 

Ide t eme t t ék t ehá t a vé r tanúság szaza-
daiban ha lo t t a ika t a keresz tény hívek a hit-
nek, t i sz te le tnek, kegyele tnek minden je le 
közt. S mikor belehelyezték a ho l t tes te t a 
sziklaüregbe, s kivül odaerősi ték a márvány-
lapot, melyen a ha lo t t neve, állása, ha lá lának 
ideje jelezve volt, mikor e lhangzot t a jámbor 
ének, s e lnémul tak az imádkozó a jkak , — a 
keresz tény emlékezet kezde t t e meg jóleső 
munká já t . A keresz tény ember térdelve, vagy 
a kőszéken ülve, szívesen időzöt t azon a he-
lyen, hol az e lhunytnak tes te pihent . Ide von-
zo t t a őt a t isztelet az e lhunyt földi marad-
ványai i ránt , a szere te t az e lhunytnak lelke 
i ránt , a kivel legalább imádságban aka r t ösz-
szekötve lenni, a remény, hogy e por landó 
tes t te l i smét egyesülni fog az e l távozot t lélek 
a f e l t ámadásban . E régi időknek számos em-
lékei közö t t sok pé ldá já t l á t juk azon kegye-
letnek, melylyel az e lhunytak tes te i t t isztelet-
ben tá r ták , emiéköket megőrzék. Szent Polikdrp 
vér t anusága tö r t éne tében olvassuk : „A száza-
dos e lőhozat ta tes té t a középre. Mi meg, mint 
a ranynya l és d rága gyöngygyei , b á n t u n k 
vele, és e l temet tük . S a gyülekezet vidám lett , 
az Ur pa rancsa szerint, ha lá la nap j án és vér-
t a n u s á g a évfordulóján/ ' ' 1 6 Szent Szatuminus, 
tolozáni püspök szenvedésében o lvassuk: 1 7 

15 Weber : Id. m. 1. 
llS Ruinart : Act. Mart, in mart. S. Polycarpi. 
17 I. m. in. mart. S. Saturnini. 

18* 
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„Ha azon férfiak boldog szenvedését t isztel jük 
méltó csodálattal , kikről hirből tud juk , hogy 
távol lakóhelyünktől , messze földeken, vagy 
t a l án tengeren tul, szentel te meg őket a bol-
dog vér tanúság, s lia megünnepe l jük szent 
t i tkokkal , virrasztással, h imnuszokkal azon 
napokat , melyeken ők az Ur nevének meg-
val lásában harczolva, boldog halállal a menny-
országnak újjászületve, győzelmi koroná t kap-
tak , hogy védelmüket és közben já rá suka t az 
Ur szine előtt kérvén kér jük, t isztelvén kiér-
demel jük : minő ünnepélyességgel t isztel jük 
azon napot , melyen boldog Szaturninus , tolo-
záni püspök és vé r tanú ugyanezen városban 
kiérdemelte a vé r tanúság ket tős k o r o n á j á t ? " 
Ugyancsak e tö r téne t emliti, hogy Exsuperius 
püspök, a szent Sza turn inus t isz te le tére kez-
de t t bazil ikát befejezte s ebbe a vé r t anúnak 
ereklyéit kegyeletes fénynyel átvi t te . Érdekes 
dolgot olvasunk szent Felix, nólai áldozópap, 
szenvedésének tör téne tében . Szen t Ágoston 
azt mondja , hogy ismeretes azon helynek 
szentsége, melyen szent Fel ixnek tes te p ihen; 
szent Paul in , nólai püspök, kérdi őt, használ-e 
az embernek a halál u tán , ha tes té t pihenő-
helyre egy szent mellé helyezik? E kérdésre 
a lka lma t egy anya adott , * ki anyai j ámbor 
indula t ta l óhaj to t ta , hogy fiai szent Fel ix 
bazi l ikájában temet tessenek el.1 8 Szent Peldgia 
vér t anuságában idevonatkozólag ezek foglal-
t a t nak : „A puszta földön feküd t tehá t , és 
pedig szük helyen (Pelágia holt teste) ; de az 
angyalok körülvevék őt, s az a rkangyalok 
mindannyian t i sz te l ték; m a g a Krisz tus is jelen 
volt. Mert ha az u rak elkisérik derekabb szol-
gáik hol t tes té t temetésre s ezt nem restellik : 
mennyivel inkább tiszteli meg jelenlétével 
Krisztus a szüzet, ki az ő kedvéér t ad ta ki 
szivesen lelkét." 19 (Folytatjuk.) 

Az emberiségnek tökéletesedése a katholikus 
egyházban. 

— Ir ta : Denifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla. — 
„Es minden ő általa és ö benne 

teremtetett, és ö mindenekelőtt va-
gyon, és minden ő benne áll fenn." 
Kolossz. 1, 16. 17. 

Marcus Aurelius római császár uralkodása alatt 
az országot a legsúlyosabb szerencsétlenségek érték. 
Pusztitó háborúk az ország határain, lázadások annak 

l s Ruinart : I. m. in vit. et pass. S. Fel. 
,J U. a. in mart. S. Pelag. Virg. 

belsejében. És alig tért vissza a győzelmes hadsereg 
Rómába, ragályos betegség ütött ki, mely Itáliát meg-
néptelenité. Rómában ezeren sirba szálltak, nem csak 
a szegényebb osztályból, hanem a legelőkelőbb állás-
ból is. Ezen pestis következményei sokkal komolyab-
bak s tartósabbak valának, mint akár a legpusztitóbb 
jelenségeknél is ilyen esetekben történni szokott. — E 
bajokhoz még rossz termés, éhség és rekkenő hőség 

; járultak, melyek Marcus Aurelius uralkodása alatt két-
szer érték Itál iát! Valóban, bajok és szerencsétlensé-
gek, melyek annál rettenetesebbek voltak, mivel ugyan 
egy időben sújtották a népeket s következőleg annál 
mélyebb benyomást -is gyakoroltak rájuk, minél cseké-
lyebbnek bizonyult a szellemi és anyagi erő- élet, ós 
ellenállási képessége. 1 S ami hasonló szerencsétlensé-
geknél mindig bekövetkezik, most sem maradt el : a 

I magába térés. A római nép a mély vallásosság szüksé-
gét érezte, — azt hitte, hogy az atyai vallásához való 
visszatérésben megleli a gyógyirt azon sebekre, melye-

j ket emiitett szerencsétlenségek ütöttek rajta. 
Kedves hallgatóim ! Elég alkalmunk volt eddigi 

beszédeinkben a modern társadalom belső és külső 
romlottságát vizsgálni. Erről meggyőződtünk : a mo-
dern társadalom a romlás szélén áll. Maga a társada-
lom is érzi ezt, tudja, hogy nagyon szerencsétlen s ha 
a szerencsétlenségének okát sem ismeri meg, ezzel csak 
bevallja a tényt. 2 

Előttünk azonban nem titok többé ezen ok. Az 
Istentől való elpártolás a keresztény világrendben 
Krisztustól s az egyházától való elszakadássá alakul s 
ebben láttuk egyedül a modern társadalom főbaját. — 
Azonban a baj gyökerét megismerni annyi, mint gyógy-
írját föllelni. Tényleg csak a katholikus egyház, — 
szentségei által — az a tó, melybe csupán le kell 
ereszkednünk, hogy meggyógyuljunk betegségeinkből. 3 

A katholikus egyházban ismertük fel azon életfát, 
isteni kéztől ápolva, mely ágait az egész föld fölé ki-
terjeszti, hogy mindnyájan róla szedhessenek gyümöl-
csöket, melyeknek élvezete után többé nem éheznek. 
A katholikus egyház ugy tűnik fel előttünk, mint Isten 
kiválasztott menyasszonya, mely arra hivatott, hogy 
Krisztus megváltási müvét egészen az idők teljessé-
geig folytassa s a népeket örök rendeltetésükre vezesse. 
— Hol találjuk hát fel szerencsénket ? Vájjon nem a 
katholikus egyházba való visszatérésben van-e meg-
mentésünk és üdvünk? Bizonyára s ezt még ezen be-
szédünkben is ki fogjuk mutatni, mely egyszersmmd 
zárókapcsa lesz az eddigi bizonyítások lánczolatának. 
Vizsgálni fogjuk az emberiségnek a katholikus egyház 
által való tökéletesítését. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDOS1TÁSOK. 
Győr. Az első kapavagás. — 
Lélekemelő ünnepség folyt le a mult hó folyamán 

a Győri Magyar Munkás-Otthonban, építendő telkének 
fölszentelése alkalmából : 

b V. ö. Reumont, Geschichte der Stadt Rom. I, 484. 
2 V. ö. Fönt. Bev. az első beszédhez. 
3 Ján. 5. 2. 
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Az ünnepség az Orsolya-apáczák templomában 
istenitisztelettel kezdődött. A templomot a Munkás-
ot thon szövetkezetének tagja- és a rokon egyesületek-
nek és társulatoknak zászlóik alatt megjelent küldött-
ségei a zsúfolásig betöltötték. A munkásoknak oly 
nagy sokasága jelent meg, hogy ennek befogadására a 
székesegyház tágas csarnokai is szűknek bizonyultak, 
a miért is a kiszorultak nagy serege künn az utczán, 
a templom környékén foglalt helyet. 

Pont 10 órakor Giesswein Sándor dr kanonok, a 
keresztény munkások egyesületének elnöke lépett a 
szószékre és a krisztusi hit igazaiért lángoló lelkének 
teljességével beszélt a keresztény vallás boldogitó ere-
jéről. A sz. István által fölemelt s szerte hordozott 
kereszt tűzte le — úgymond — a magyar népet szi-
lárdan e hon földjére, hogy Attila örökének állandó 
birtokosa maradjon: e keresztről áradó szeretet, egyet-
értő buzgólkodás hozand igaz ragaszkodást az anyai 
földhöz, s az teszi édes otthonná a kisded hajlékot, az 
alacsony kunyhókat is ; e szent keresztnek megtartott 
tanítása tölti el békés, csendes megelégedéssel a 
szegénysorsu ember családi körét. 

Beszédje után papi segédlettel ő tartotta az ünne-
pies szentmisét. 

Már dél felé járt az idő, midőn a munkás ottho-
niak és egyesületek zászlós hosszú menete a győri 
keresztény munkás-egyesület zenekarának fölharsanó 
zenéjekiseretében megindultak a város főutain keresztül 
a peéri országút hidján elterülő Munkás-Otthon 12 
holdnyi telek felé. 

Künn a telek közepén zászlódiszbe öltöztetett 
menyezetes szószék várta az ünnepies menetben meg-
érkezőket. 

A szószék körül családjaikkal a Munkás-Otthon 
tagjai helyezkedtek el, mögöttük gyűrűként állt a ten-
gernyi sokaság, s miután együttesen elénekelték a 
Hymnaszt ismét dr Gieswein Sándor kanonok szólt a 
néphez : áldást kérvén az Istentől arra a földre, a me-
lyet otthonukul választottak ; áldást arra a területre, 
amelyet az évszázadok hosszú egymásutánjában a 
szántó-vető magyar nyomában nemcsak a harmat, meg 
az ég csatornái, nemcsak a kaszás verejtékgyöngyei 
öntöztek, hanem a melyet a századok lefolytában éppen 
itt, e helyütt a tatárnak, a töröknek ádáz hadaival 
haláltusát vivó vitéz magyarok vére is áztatott. Áldást 
esdett e területre, hogy ha éri is azt tovább is lepergő 
köny, s az a boldog családi megelégedésnek édes, az 
Ur Jézusban helyezett lelki megnyugvások vigaszt 
szerző könye legyen az. 

Megkapóan mutatott az e területről szemlélhető 
magas építményekre: az Üdvözitő keresztjével ékes 
templomi tornyokra és a nyúlánk gyári kéményekre. 
Ezek tanitják azt, hogy „ora et labora" az Ur Istentől 
általunk betöltendő élettisztet, hogy „imádkozzál és 
dolgozzál" mert az imádsággal kezdett és folytatott 
munka az Istennek tetsző, a napi ima, a dolgos kezek 
munkája, ha azokat az Ur Istenhez emelkedő lélek 
vezeti föl az egek magasába, a mindnyájunk Urának? 
Istenének Atyjának dicsőséges otthonába jutni segit ! 
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Ezután papi segédlettel megszentelvén az Otthon 
földjét a Szentháromság egy Isten nevében megtette 
az első kapavágásokat. 

A szentelés bevégeztével az összes jelenvoltak 
zenekíséret mellett elénekelték a Szózatot, most a 
Munkás-Otthon Szövetkezetének fáradhatatlan ügybuz-
galmu elnöke Németh György szólott. Vázolván rövi-
den a szövetkezet törekvéseit, szive mélyéből mondott 
hálát a jó Istennek, a ki igyekezetökben ennyire segí-
tette őket, örvendő szivének meghatottságával buzdí-
totta a tagokat az Isten áldásának lekérésével a további 
kitartásra s buzgalomra. 

A szövetkezet tagjai délután a Lövöldében keresz-
tényi vidámsággal ünnepelték meg a rájuk oly örven-
detes napot. 

Freiburg. A katholikusok nem imádják Máriát. — 
A freiburgi (Schweiz) Máriatiszteleti kongresszu-

son, mint lapunk szeptember 3. (19-dik) számában 
jeleztük, több püspök, igen sok pap és sok ezer hivő 
vett részt a világ minden tájáról. A kongresszussal 
kapcsolatban Freiburgban gyönyörűséges lélekemelő 
ünnepségek voltak, a város főterén Mária-szobor állott, 
impozáns processiót, ritka szép kivilágítást és templomi 
ájtatosságot rendeztek. A kongresszus határozatai közül 
adjuk most a következőt, mely tiszta fogalmat nyúj t 
Mária tiszteletéről és annak alapjáról s egyúttal ünne-
pélyes tiltakozás az ostoba s unalomig ismételt rága-
lom ellen, mintha a katholikusok imádnák Máriát. E 
határozatszószerint következő: „A Mária-kongregácziók 
Freiburgban összeült nemzetközi képviselete hangosan 
fölemeli szavát, hogy a legünnepélyesebb módon tilta-
kozzék azon háromszázados rágalom ellen, mely szerint 
a katholikusok a fölséges Istenanyát imádásuk tár-
gyává teszik. A kongregácziók ezen ünnepélyes gyüle-
kezete az igazság és méltányosság nevében követeli, 
hogy a tőlünk elszakadt felekezeteknek hivatalos taní-
tói és mesterei által rendszeresen terjesztetett eme 
hazugság és rágalom végre szűnjék meg. Egyben rámu-
tat a gyűlés arra a megdönthetetlen igazságra, misze-
rint a katholikus egyház nem ismer más imádást, mint 
a háromszemélyü egy Istennek és a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak imádását és hogy minden szeretetünk és 
minden bizalmunk a boldogságos Szűz iránt csupán 
oly szeretetre és bizalomra szorítkozik, a minő Gábor 
arkangyal szavai, . Erzsébet üdvözlése és magának a 
józan észnek követelése szerint egy oly teremtményt 
megilleti, aki Jézus Krisztus édesanyjának méltóságára 
lett fölemelve és akire egy apostol magáról a kereszt-
ről, ment gyermek lett rábízva." 

T Á R C Z A . 
„Szóuoki babérok." 

Az ember néha végtelenül tehetetlennek érzi 
magát bizonyos dolgokkal szemben. Olyanformán, mint 
a csónakos a viharos tengeren. Minden erejét, izmát 
megfeszíti, hogy legyűrje a hullámokat s partra evez-

RELIG10. 



174 RELIGIO. LXI. évf. 1902. 

zen, — s mindannyiszor fáradtan ereszti le karját s 
bágyadtságának engedi át magát néhány perezre, hogy 
ujabb erőt nyerve, a pihenéstől újra, erős izmokkai 
fogjon újból a nagy munkához. Szeretné a viharnak, 
a csónakot ide-oda hányó hullámoknak megmondani, 
velük megértetni, hogy ne kegyetlenkedjenek, hiszen 
kétségbeeséssel várják azok, kik őt szeretik: a nő, a 
gyermek, kiknek fejei fölött már-már az árvaság fekete 
madara libeg s lecsapni készül; hasztalan, a vihar 
tovább tombol, az egyik hullám gyűrűzve terjed to-
vább, hogy ujabbnak, nagyobbnak adjon helyet és 
nincs emberi szó, mely lecsillapítaná . . . . S annál 
végtelenebbül fölöttünk állóknak érezzük a krisztusi 
igéket, melyek még a szeleknek, viharoknak is paran-
csolni tudtak. 

Mondom, gyakran ilyen kimondhatatlan tehetet-
lenséget, erőtlenséget érezünk magunkban s főképen 
az isteni dolgokban, valahányszor azokat hiveinkkel 
akár mint szónokok, akár mint lelkipásztorok megér-
tetni akarjuk. Beszélek lelkesedésből, meggyőződésből, 
érzem, hogy lelkem az arezomra ül ki s pirosra testi 
azt : szavam lelkes lesz, szemem tekintete meleg s gon-
dolom, melegiti azt is, akit nézek s ugy [vélem, hogy 
a levegő köztem s hallgatóim közt nem csupán hango-
mat közvetiti, hanem a gondolkozásomat, érzésemet, 
meggyőződésemet rezgi át az ő gondolkozásukba, érzé-
sükbe, meggyőződésükbe s mikor már megpihenni sze-
retnék, abban a hitben, hogy partra értem és szavaim-
mal elhoztam neki az Atyát, a kétségbeesettek, a szo-
morúak, az árvák a ty já t : ime, mégis ugy érzem, hogy 
ujabb s nagyobb hullám veri csónakom oldalát, hall-
gatóim arczán semmitmondó, várakozó, kifejezéstelen 
tekintet, fénytelen szem : nem értettek meg s a sok 
szó fejük fölött szétoszlott s nyögve lapult meg a re-
mek templom freskós falain. 

Ezekre gondoltam egyszer egyik fővárosi diszes 
templom főlszentelése alkalmával, midőn a szentbeszéd 
meghallgatására befordulni akartam. 

Tudtam, ki lesz a szónok. Egy lánglelkü, szent-
életü, nagytudományu, fényes szónoki tehetségű pap, 
a ki ugy él, ahogy beszél, nem tud csüggedni, nem 
ismeri az elkeseredést, akinek a beszédét hallani annyi 
mint imádkozni, csak le kellene térdelni . . . Es én 
örömmel siettem a templomba s már a főkapuhoz ér-
tem. Elkéstem s a szónok 8—10 percze már beszélhe-
tett, mert kijött egy nő s igy szólt társához : Nohát 
a templom remek szép, hanem a szónok, az elmehet 
aludni. 

Megütköztem. Biztosan más beszél ; az, akit én 
vártam, nem jöhetett el — gondolám, és sietve men-
tem a templomba. S megütközésem csak fokozódott, 
mert a szószéken mégis csak az én szónokom volt. S 
én nagy szivfájdalommal hallgattam a gyönyörű, szivbe 
markoló prédikácziót, melynek szavaiban fürödni vá-
gyódott a lélek, ha lehet magam igy kifejezni, s melye-
ket nemcsak a füllel lehetett hallgatni, hanem a szem-
mel látni, mint valami diorámát, amint sorra elvonul-
nak a szebbnél-szebb képek. 

Mondhatom, hogy volt olyan remek a beszéd, 

mint a templom ; forrón ömlött a szónok ajkairól, mint 
a vas, mikor formába öntik s akadt ember — hacsak 
egyetlen egy is — aki igy szólt : hanem a szónok, az 
elmehet aludni. 

Hát akkor hol végződik a tehetetlenség s hol 
kezdődik az izom, az erő, mely az evezőrudat biztosan 
kezeli? Prófétát akartok vájjon ti, XIX. század gyer-
mekei, a kik szentbeszédet hallgattok? vagy egyet a 
halottak közöl, aki föltámadott légyen? A tiszta lélek 
nélkül való ajak száraz és repedező, és lesz idő, midőn 
óhajtva óhajtjátok majd a szegény Lázártól, hogy meg-
nedvesítse ajkatokat, de hasztalan, mert éltetekben 
megvetettétek az Isten igéjét. A szónok pedig megvi-
gasztalódhatik s megnyugodhatik a szentírás szavaiban, 
mert a jó mag megtermékenyülése a földtől is függ, 
melybe vettetett és „némely mag az útfélre esik és 
eltiportatik, némely mag pedig köves helyekre esik s 
mivel a nap forrón süt reá, elszárad, minthogy nem 
vala nedvesség a földben! Némely mag ismét a tövi-
sek közé esik s az avval együtt felnőtt tövisek elfojt-
ják azt. Némelyek pedig jó földbe jutottak és kikel-
tek, és gyümölcsöt adának harminezszor annyit, sőt 
száz annyit . . . Akinek fülei vannak a hallásra, hallja 
meg !" 

A hitetlenség az a sirokkó, melylyel szemben az 
erőlködés gyöngének látszik; de csak látszik, mert 
valamint azt a vas-kolosszust, a gőzmozdonyt, mely a 
Karszt hegység tövében Trieszt felé robog, mestersé-
gesen emelt magas falak óvják meg a sirokkó forró 
lehelletétől, a pusztulástól, ugy a szónok mély hite, 

! szilárd meggyőződése s főképen alázatos türelme lehet 
csak az az erős fal, melyen a hitetlenség minden eről-
ködése megtörik, ugy hogy ami kis termékeny földet 
megmenthetünk, körülkerítjük azt, mint a Karszt olda-
lán az apró termőföldeket kövekkel veszik körül. 

Nem hiszem, hogy akad valaki, kinek e sorok 
olvasása közben az jut eszébe, vájjon tulajdonképen 
mit is akar ez a jó ur. Azonban minden félreértés 
vagy meg nem értés elkerülése végett leszögelem a 
gondolatomat minden oldalról s kimondom : a szónok 
— értek itt egy lelkiismeretesen készülő s beszédét 
lelkesen el is mondó papot, — sohase csüggedjen, ha 
tapasztalja, hogy hivei, hallgatói közül többen vagy 
sokan nem értik meg, nem hallgatják figyelemmel, 
mert a hiba nem csupán benne lehet, hanem és főké-
pen hiveiben, kiknek közönyösségével sokszor hóna-
pok vagy évek múlva képes csak megbirkózni. 

Az ily hiveket — meg lehetünk győződve — 
nemcsak a szentbeszéd hallgatásában, hanem minden 
egyébben a fölíiletesség jellemzi s bizony nagyobb 
városokban — méltán viselik a férfiak a czilindernek 
nevezett „vaskalapot", a nők pedig pihekönnyű kalap-
jaikon a csinált virágokat vagy lepkeszárnyakat. Ama-
zon a legkisebb érintés nyomot hagy, ezeket a leg-
gyengébb szellő meglebbenti s mindkettőben a hely-
zet signaturáját látjuk. 

Az ilyen hallgatóság azután — meg kell enged-
nünk — a szónok lelkesedését nagyban csökkentheti 
s ha a fal gyönge és erőtlen, a sirokkó lerontja azt s 
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a mögötte járó vaskolosszust megrázza, de ha a lelke-
sedés nem a hivek figyelméből forrásozik, nem ebben 
birja indító okát, hanem a szavakban, melyek viszont 
a szivben-lélekben gyökereznek, mítsem fog változ-
tatni rajta, — és kétszáz ember közül 25—30 figyel-
mesen hallgató kedvéért is érdemesnek tartom nagy 
készültséggel lépni a szószékre s kerülve az egyhangú 
előadást, szívvel-lélekkel elmondani, ami bennem van. 

És bár az Ur Jézus különbséget tett föld és föld 
között, melybe a mag elvettetik, mint föntebb láttuk, 
mégis a lelkipásztornak egyformán kötelességévé tette 
az ige hirdetését mindenkivel szemben, hiszen ő mon-
dotta : „Elmenvén hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek, tanítván őket megtartani, mind ami-
ket mondottam nektek" — s a felszentelő püspöktől ezt 
hallja a pap : „Vedd a hatalmat az evangelium hirde-
tésére az Ur egyházában.1 ' 

Jeremiás prófétához pedig, kit választott népéhez 
küldött az Ur, hogy bűnbánatot hirdessen, igy szólt 
előbb : „Ime, szádba adom szavaimat, a népek és or-
szágok fölé teszlek ma, hogy ints és rombolj, pusztíts 
és szórj, épits és plántálj." 

És mert a jó beszéd valóban int és rombol, pusz-
tít és szór, épit és plántál, természetes, hogy akik 
romokon ülnek és a pusztulásban képesek gyönyörködni 
hallani sem akarnak építésről, plántálásról, — s bár a 
szentbeszéd, ez az erős csákány sokszor tönkre teszi, 
szétszedi a romokat, melyekhez egyesek ragaszkodnak 
a munka, a rombolás nyomában keletkező por ellepi 
szemeiket, füleiket és se látnak, se hallanak, sőt befog-
ják látó-, hallószerveiket, mert nem tudják, hogy az 
orvosság gyakran keserű és köpködünk tőle, de lega-
lább meggyógyulunk. 

* * 

A pap azonkívül, hogy szónok, lelkipásztor is, 
sőt inkább lelkipásztor, mert mig előbbi minőségében 
csak időnkint lép fel, utóbbi karakterisztikonja folyton 
vele van ; a templomban ugy, mint az iskolában, a 
családban vagy egyebütt. 

Hogy mégis több súlyt fektettem az előbbi tulaj-
donságra, azért tettem, mert nagyobb megfigyelést 
kíván s az elkedvetlenedés sokkal finomabban lopózik 
szivünkbe, énünkbe, mondhatnám észrevétlenül, mint a 
lelkipásztorkodás terén. It t sokkal durvábban lép fel a 
közönyösség, nemtörődömség, és különösebb megfigyelő 
tehetség nélkül is észreveszszük azt; viszont a siker, 
az öröm pregnánsabbul nyilatkozik meg s ha szabad 
magamat igy kifejezni, bizonyos lelki készségtől, agi-
litástól függ az. A lelkipásztorkodás tulaj donképen nem 
más, mint a pap buzgó élete, szilárd meggyőződése, 
mindennek hit szerint való felfogása párosulva okosan 
megválasztott ktilre hatással s mint ilyen, egyúttal 
alapja a jó szónokságnak. Bátran mondhatjuk, hogy 
aki jó lelkipásztor, jó szónok is, mert jó pap csak az 
lehet, aki a Szentlélek hívásának, a malasztnak állapo-
tában van s ki birja ezt, a malaszt beszél belőle, a 
Szentlélek szól általa a szivekhez. A „modus quo", 
hogy miként fogja fel s adja elő a tárgyat. Szent 
életű, buzgó lelkipásztor, ha nem beszél is retorikailag 

csinosan, nagyobb hatást érhet el híveinél, mint ellen-
kező esetben a leggyönyörűbben megszerkesztett be-
széddel. Tiszta forrásból tiszta viz fakad s legföljebb 
az a hibája, hogy kevés, ellenben piszkos forrás zava-
ros vizet ad, s ha még oly sok is, épen csak a végső 
szükség esetén merítünk s iszunk belőle. 

Majdnem ugy vagyunk ezzel is, mint a „mens 
sana in corpore sano" közmondással, melyet a mi tár-
gyunkra igy alkalmazhatnánk : orator bonus in sacer-
dote bono. 

A nép lássa, hogy papja a szószéken hivatást tel-
jesít s nem kötelességét; érezze, hogy máskor, más 
körülmények között, ha ugyanarról a tárgyról lenne 
szó, épen ugy beszélne, mint most a szószéken, mely-
hez csak a külsőségek kötik. Tehát csak a fizikai ott-
léte, mert pl. minden vasárnap és ünnepnap 10 és fél 
11 óra között szentbeszéd szokott lenni, ez a köteles-
ség-teljesítés; de amit e félóra alatt beszél-mond, az 
már hivatás. 

Ha igy gondolkozik a nép papjáról, lelkipásztorá-
ról, megvan a bizalom iránta, a rokonszenv beszéde 
meghallgatására, s lehet remélni, hogy a mag jó földre 
esik, csírázni fog. 

Én tehát, midőn az eddig mondottakban ilyenfor-
mán szögeltem le gondolatomat: „a szónok sohase 
csüggedjen, ha tapasztalja, hogy hívei közül sokan nem 
hallgatják figyelemmel s értelmesen, mert a hiba nem 
csupán benne lehet, hanem hallgatóiban is", föltételez-
tem, hogy a szónok jó lelkipásztor, hivatását buzgón 
teljesítő pap, mert ellenkező esetben nagyon is önma-
gában kell keresni a hibát a szónoknak. 

Nagy a pap hatalma, nagy tisztesség az ő hiva-
; tala, mert az Ítélet napján nem csupán önmagáról, a 

tulajdon lelke állapotáról kell számot adnia, hanem 
hivataláról is : miként kereste és vezette az örök életre 
azt, ami elveszett. 

Es ezt hiszem és vallom egyedül „szónoki ba-
bérnak." 

Nem az újságoknak hasábos referádáit valamelyik 
szónokról ; nem a templom túlzsúfoltságát kíváncsiság-
gal, élő hit helyett; nem a riportereknek a szószék 
körül való letelepedését imádságos hivők helyett, s 
különösen nem a szent beszédeknek aranyszegésü disz-
kötetekben való kiadását s közkézen forgását. Ezek 
csupán a szalon-asztalkákon hevernek s édes-kevés lel-
ket idomítanak át. 

A jó pásztor ajkai a lélekhez keresik az utat s 
ha megtalálták, méltóbb és maradandóbb szállás az 
minden könyves polcznál, minden ujsághasábnál . . . . 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
- Értesítés 

a magyar kath. tanitók római zarándoklásáról. 
Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, hogy a 

magyar katholikus tanitók által folyó évi szeptember 
hó 16-ára tervezett zarándoklat a közóhajhoz képest 
foló évi október hó 21-ére lön elhalasztva. 
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Az utazási feltételek és költségek ugyanazok 
maradnak, amelyek a rendező bizottság által f. évi 
augusztus hó 2-án kibocsátott felhivásban és programm-
ban foglaltatnak. 

Egyedül a jelentkezési határidő változik, ameny-
nyiben f. évi október hó 7-ig lehet a rendező bizott-
ságnál Esztergomban jelentkezni. Ide kérjük az utazási 
előleget, vagy az egész költséget a mondott napig 
beküldeni. A pénzek ft. Számord Ignácz óvónő-képezdei 
igazgató, (Esztergom, Sz.-Anna-tér) mint pénztárnok-
hoz is irányithatók. 

Tudomásunk szerint október havában ugy a ten-
geren, mint Olaszországban legkellemesebb időjárás 
szokott uralkodni. Az utazás élvezeteit ennélfogva az 
időjárás is emelni, hatványozni fogja. 

Bátrak vagyunk azértis tisztelettel kérni és re-
ményleni, hogy e hódoló, de egyúttal tanulmányi zarán-
doklathoz hazánk katholikusai minél tömegesebben 
fognak csatlakozni. 

A magyar kath. „Tanügyi Tanácsu megbizásából 
és nevében 

Esztergom, 1902. szeptember 10. 
A rendező bizott-ág. 

VEGYESEK. 

— Bibornokok czeremonialéja. 1870, az örök 
város elfoglalásának éve óta több rendbeli változást 
létesitettek a viszonyok a bibornokok nyilvános meg-
jelenésére vonatkozólag. Régebben például szabatosan 
meg volt határozva az is, hogy a bibornokok mikor és 
milyen papi cizvilruhában jelenhetnek meg. Ez a bibor-
noki papi czivilruha manapság meglehetősen tárgyta-
lan ; van azonban, mint tudjuk, külön bibornoki czere-
moniale ; s ennek pontos betartására utasitotta most ő 
szentsége a kardinálisokat. Mindegjákhez azért külön 
brevét intézett, amelyben különösen fölhivja figyelmü-
ket a czeremoniale intézkedéseire. ^ Rómában lakó 
bibornokok például eddig pontifikáltak, akármelyik 
templomba hivták őket ; ezentúl szorosan ragaszkodva 
a czeremoniale szabályaihoz, csak a saját tituláris tem-
plomaikban végezhetnek akként funkcziókat, vagy 
olyan intézetekben, amelyeknek ők a protektoraik. 

= A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem 
1902/1903. tanévi rectora és tanácsának beiktatása s 
egyúttal a tanév megnyitása alkalmából 1902. évi szep-
tember hó 14-én délelőtt 11 órakor az egyetem dísz-
termében ünnepélyes közülését tartja, melyet d. e. 10 
órakor az egyetemi templomban ünnepélyes „ Veni 
Sancte" előz meg. Tárgyak: Az 1901—1902. tanév tör-
ténete. Előadja: Dr Vécsey Tamás, lelépő Rector Magni-

I ficus. Székfoglaló beszéd. Mondja: Dr Kétly Károly, a 
: tudomány-egyetemnek az 1902—1903. tanévre meg-
I választott Rector Magnificusa. Tanévmegnyitó beszéd. 

Mondja : Dr Thanlioffer Lajos, orvos-tudománykari dékán-
— Személyzetiek az esztergomi főniegyéből. 

Vlassek János érd. nógrád-ludányi és Molecz Antal 
királyrévi plébánosok elhunytak. Adminisztrátoroknak 
neveztettek : Minarik Józset Felső-Diósra, Paulovits 
Lajos Böősre, Huszár István Királyrévre, P. Bruha 
Sebestyén Budapestre, II. Szent Erzsébet, P, Ámbro 
János Budapestre, II. Szent István, P. Bacsich Method 
Nagy-Szécsénybe. — Káplánoknak küldettek : Zlatos 

I András Szomolányba, Mischak István G-aram-Szent-
Benedekre, P. Wittinger Pius Budapestre, II. Szent 
Erzsébet, Vozák Ferencz Sopornyára, Zentai József 
piarista Yerbóra, Bachraty Valér Csejthére, Dobrovodszky 
Mihály Ottóvölgyre. Movinszky Ágoston Vadkertre, 
Cservenka Kálmán Dunaszentpálra, Miskovicz András 
Kéméndre, Bányász János Esztergom-Bajnára, Simon 
Lajos Somorjára, Morvay László Garam-Kövesdre, Etele 
Károly Szt-Endrére, Miskovitz János Udvardra. — Hit-
oktatóknak küldettek Budapestre : Szalva Dezső, Kristóf 
János, Ozoray István, Pongrácz Józset, Skrzpiecz József, 
Weber János. — Vicarius in spiritualibus : Hojszik Imre 
Vágsellyén. Lyceumi hitoktató : Halkő István Selmecz-
bányán. 

— Az irgalmas-rend nagykáptalana. Az irgalmas-
rend szeptember 2-án tartotta nagygyűlését buda-
pesti rendházában. A gyűlésen Gasser M. Cassien, a 
rend római generálisa elnökölt. A gyűlés a rend bel-
ügyei minden ágára kiterjedt, melyeket a rend tarto-
mányi főnöke a rendkormánytanács élén a rend gene-
rálisa elé terjesztett, ki azokat egész terjedelmében 
elfogadta és megerősitette. Ez alkalommal rendfőnökké 
lett Füzy Szaniszló, rendi tanácsosokká lettek : Pataky 
Lucidus, Dubniczky Benjamin, Umráczy Kornél, Lengyel 
József, házfőnökké lettek : Pozsonyban Füzy Szaniszló 
rendfőnök, Egerben Klinovszky Albert, Szép es-Y áralján 
Bur ess Paulin, Temesváron Dubniczky Benjamin, Pápán 
Moscsovics Boldizsár, Kismartonban Szigeti István, Nagy-
Váradon Wimmer Julian dr, Yáczon Csincsara Beda, 
Pécsett Pataky Lucidus, Szakolczán Kollcir Bertrand, 
Zágrábban Lengyel József, Budapesten Thuróczy Kornél 
Szatmáron Kremmer Ede. 

— Milanói zsinat. Milanóban szeptember első 
napjaiban tartották meg az egyházmegyei zsinatot; a 
plébánosok és a zsinat egyéb pap tagjai három napig 
tanácskoztak, élükön Ferrari biboros érsekkel. A mila-
nói érseki megye különben egyike a világ legnagyobb 
diőczeziseinek, Ferrari azonban jogos önérzettel mond-
hatja el, hogy néhány esztendő alatt a legutolsó falu-
ját is végiglátogatta. A zsinatnak czélja különben az 
volt, hogy különösen fegyelmi ügyekben különféle helyi 
vonatkozású jogszabályokat hozzon, az uj idők szelle-
mének megfelelőleg. S a zsinat összehívására annál 
nagyobb szükség volt, mert ilyent a milanói főmegyé-
ben már 1687. óta nem tartottak. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Veni Sancte . . . — Az egyház kegyelete a holtak iránt. — Az emberiségnek tökéletesedése 
a kath. egyházban. — Egyházi Tudósítás-. G y ő r : Az első kapavágás. — F r e i b u r g : A katholikusok nem imádják Máriát. — 
Tárcsa. „Szónoki babérok." — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Értesités a magyar kath. tanitók római zarándoklásáról. — 

Vegyesek. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 fr t . 
Szerkesztő lakása : 

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

iMiimtHD î 
Előfizethetni | 

minden 
kir. postahivatalnál : § 

Budapesten a szerkesz- | 
tőnél, és Nagy Sándor | 

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

netaláni reelamatiók is, § 
bérmentes nyitott | 

levélben, intézendők. \ 

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

Budapesten, szeptember 17. 

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

SZ. II. Félév. 1902. 

Pergt aiacriter m coepw tuo : praehare praeha Domini, curitatem incende, pietatem foue, unitati promovendae et arctius compmg endue 
adlabora . . Nos interim grati anivn Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo mffragantur. Apostolicam Benedictionem per am anter impertvmu* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
,Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus. quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Hivatalos. — Vezéreszmék és Tanulmányok: Az egyház kegyelete a holtak iránt. — A m . o. kath. tanitók O. B.-nak pápai 
jubileumos közgyűlése. — Egyházi Tudósítás: B u d a p e s t : Erzsébet királyné emléke. — E s z t e r g o m : Negyvenévi találkozó. — 
V e s z p r é m : Templomszentelés. — R ó m a : Egy pápai mise leirása. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Felhivás Magyarország 

katholikus tanitóihoz ! — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Országos katholikus nagygyűlés. — Vegyesek. 

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

HHF" Felh ívás előfizetésre. 

HIVATALOS. 
A budapesti lár. m. tud »-egy etem hittudományi havának 

dékáni hivatalától. 
22/1902—3. szám. 

H i r d e t m é n y . 

A b u d a p e s t i k . m . t u d o m á n y - e g y e t e m h i t t u d o m á -
n y i k a r a á l ta l a Horváth-féle a l apbó l f. é. a u g u s z t u s 
Bl- iki l e j á r a t t a l k i t ű z v e vo l t k é t p á l y á z a t r a (a soeialis-
mus és az oktatás-nevelés k é rdésé re ) a f e n t i r t h a t á r i d ő i g 
b e é r k e z e t t h á r o m m u n k a ; ú g y m i n t egy a soc ia l i smus-
ról „Dignus est operarius mereede suau j e l igéve l , k e t t ő 
p e d i g az ok t a t á s -neve l é s k é r d é s é r ő l ' „Suum cuique" és 
„Euntes doeete omnes gentesLÍ j e l i géve l . E z e n m ű v e k leg-
köze lebb szabá lysze rű b í r á l a t r a k i f o g n a k ada tn i . 

B u d a p e s t , 1902. s z e p t e m b e r 15-én. 

Dr Székely István, 
a hittudományi kai*, e. i. dékánja. 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Markovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

III . 
A temetőhelyet a hivek kegyelete nem az 

elfeledés, a megsemmisülés, az enyészet helyéül 

t ek in té ; igyekeztek azér t a sirokat feliratok-
kal, je lképekkel , sőt v i rágokkal is disziteni. A 
fel iratok t a r t a lma rendszer in t az e lhunytnak 
neve, állása, kora, ha lá lának ideje volt ; a zu t án 
oly szavak és kifejezések is véset tek a már-
ványlapra , melyek élénk világot ve tnek a 
keresz tényeknek a ho l t ak ra vonatkozó hitére, 
reményére . 1 A leggyakoribb felirat : In pace, 
békében ; m e r t „az igazak lelke békében van ;"2 

mer t Isten, kihez a lélek köl tözöt t , „nem a 
visszavonásé, h a n e m a békességé" ; 3 mer t ők 
már élvezik azt a békét , melyet nekik J é z u s 
hagyot t , melye t a világ nem a d h a t , 4 az t a 
békét , mely J é z u s b a n v a n . 5 Ugyani lyen érte-
lemben fordul elő : Béke neked ; Béke veled ; Nyug-
szik békében és Krisztus nevében; egyéb változa-
t o k b a n is e lőfordul : Aluszik békében; Eltemetve 
békében; Az érdemesnek békében; A boldogan nyug-
vónak békében; Nyugodni fog a béke álmában ; Béké-
ben visszatért; Nyugszik békében. E feliratok, és 
fali karczolások a ho l takra vonatkozó hi tnek 
minden részére ki ter jednek, a földön élők 

' K a u f m a n n : D i e sepu lc r . J e n s e i t s d e n k m ä l e r de r 
A n t i k e u. des U r c h r i s t e n t u m s , 41—102. o. — W e b e r : 
D i e r ö m . K a t a k o m b e n , 42—67. 

2 Bölcs . 3, 3. 
:î 1. K o r . 14, 33. 
4 J á n . 14, 27. 
5 J á n . 16, 33. 
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az t jelentik, hogy az ember a földön küzd a 
másik élet dicsőségeért , koroná jáér t . A kereszt. 
Krisztus monogrammjci, vagy a ke t tő együtt , 
szintén je lképül haszná l t a to t t azon megvál tás 
megérzéki tésére , melyet J é z u s a kereszten 
h a j t o t t végre. A horgony, a bibliai Jónás, J\£ózes 
a sziktán, Lázára, f e l t ámadás je lképei . 6 Az örök 
világosság szimbolizálására a sirok előtt, vagy 
mel le t tök a fal fü lkéjében lámpa é g e t t ; 7 az 
ola ja t t a r tó i lynemű edények a lak ja is je lképes 
volt. A virágokkal való feldiszités sem volt 
szokat lan, hasonlóképen balzsamnak, illatos 
o la jaknak elhintése sem, részben szükségből, 
részben, hogy vele a meghol t erényeinek illa-
t á t je lezzék. 

A meghol také r t imádkoz tak is ; ez imád-
ság vagy magánje l legű volt, vagy nyi lvános; 
igy Tertullidn irja, hogy az özvegy fér jének 
halá la u t án sem akar fér jé től elválni, „ezért 
lelkéért imádkozik s enyhülést kér neki" ; 8 

ugyancsak ő sürgeti az özvegy-ál lapotban való 
megmaradás t , mer t a megha l t házas tá r sa t nem 
lehet gyűlölni, hiszen az életben m a r a d t társ, 
az e lhunytnak lelkéért imádkozik, ér te éven-
kint á ldozatot m u t a t t a t be, s a pap által is 
a ján l ja Is ten kegyébe . 9 Szokás volt a halot-
t aké r t alamizsnálkodni, áldozati a j ándékoka t 
fe la ján lan i : ez á ldozatok nap ja a halálozás 
évfordulója vo l t : a vér tanuk ha lá lának nap já t 
az örök életre való születésnek nevezték s 
á ldozat ta l megünnepel ték . A ha lo t t akér t tar-
to t t á ldozatokban névszerint emlékeztek meg 
a ha lo t t ak ró l ; 1 0 s megemlékezvén az í rás 
szavairól, melyekben a szomorúak megvendé-
geléséről van szó, hogy „igyanak és feledkezzenek 
el szegénységökről, és fá jda lmakról ne emlékez-
zenek többé," 11 gyász- lakomát is adtak, mely-
hez szegények, özvegyek vol tak hivatalosak. 

Szent Monika gyakran zarándokol t a szent-
teknek és a vé r t anuknak sírjaihoz. Ünnepeiken 
kosara t hozott , melyben kenyér és hus vol t : 
ezt oda helyezé a szentnek sírjára s mintán 
megízlel te az ételeket , k iosztot ta a szegények 
közt . E szokás je lképezte a szenteknek eré-
nyeiben, érdemeiben való részvételt . Vi 

(Folytatjuk ) 

j ámbor vágyai t egyszerű szépséggel tolmácsol-
ják . Igy szent Callixtus k a t a k o m b á j á b a n : 
Kyriakusnak, a drága fiúnak, élj a Szentlélekben ; 
Hermaiskus, én fényességem, te élsz Krisztus Urunk-
ban ; Alexander nem holt, hanem él a csillagok fölött... 
igen rövid élet után ragyog most az égben ; Itt nyug-
szik Alexandra, ki hitt a feltámadásban ; A test béké-
ben van eltemetve itt, mig újra feltámad. Emlí tés t 
tesznek az enyhülésről, melyet a halál u t á n 
é lveznek: Edes férjének, Antisthenesnek, enyhülést; 
Legyen lelked enyhülésben ; . . . kinek lelkét enyhítse 
az Ur. A mennyországnak , a paradicsomnak 
neve is előfordul : . . . kinek lelkét vegye fel az 
Ur a paradicsomba ; az örök világosság említése 
is gyakori : Legyen neked, Timothea, az örök vilá-
gosság Krisztusban ; a fel iratok említik a szentek 
egyességét is; sokban ki van fejezve az óhaj, 
va jha a meghol tnak lelke az angyalokkal, a szen-
tekkel lehetne : „Acervonia Silvana, üdülj a boldog 
lelkekkel; Istenem, ki az Atyának jobbján ülsz, vedd 
fel Nektarreus kis lelkét a szentek helyére. Az élők-
kel való együt térzésnek, az ér tök való esede-
zésnek gondola ta is kitetszik több helyen : 
Imáidban könyörögj érettünk, mert tudjuk, hogy 
Krisztusnál vagy, — i r ták a szülők kis g}Terme-
kök s í r j á ra ; Sutius, könyörögj értünk, hogy üdvö-
züljünk; Augenda, élj az Urban és ragaszkodjál hoz-
zánh ; Jovian, élj Istenben és légy közbenjárónk. A 
szentek t iszteletéről is szó lnak : „Szent Bazilla, 
mi, Krescencius és Micina, ajánljuk neked leányun-
kat ; Szent Xystus, emlékezzél meg imáidban Aurelius 
Bepentinusról. 

A ka t akombák egyháza a sirok díszítésére 
je lképeket is használ t . É r te lmet len dolgok 
vol tak ezek az egyházon kivül ál lóknak, de a 
hit mélységes t i tkai t t á r t á k fel a hivek előtt, 
s igy a legszentebb t i tkok nem lehet tek a 
pogányság gúnyolódásának tárgyai . E szimbó-
lumok élénk kifejezői ama hi tnek és kegye-
letnek, melylyel az egyház a hol tak i ránt visel-
tet ik. A hal a Megvál tót j e l ez te ; a hal görög 
neve az Üdvözítő neveinek kezdő betűi t a d j a ; 
több kis hal a híveknek volt szimbóluma. A kos 
szá jában t a r t o t t pá lmaággal jelzi, hogy a 
keresz ténynek áldozat i életet kell élnie e föl-
dön s csak azu tán kap ja meg a dicsőség pál-
májá t . A ló a gyorsan tova száguldó életet, a 
nyul a földi élet gyorsan eltűnő voltát , a páva, 
mer t teste (a régiek hite szerint) elenyészhe-
tetlen, főnix, mely hamvaiból kikel, az örökké-
valóságot szimbolizálja. A pálma, a koszorú 

6 Weber : Die röm. Katakomben. III. Abschn. —  
Kaufmann : Die sepulcr. Denkmäler, etc. III. 4. 

7 Jakob : Die kunst im Dienste der Kirche. 194. 1. 
8 De monog. 10. 
9 De exhort, castit. 11. 
10 Ruland: Die kirch. Leichenfeier, II. 9. 
11 Péld. 31, 7. 
12 Conf. Y. 9. — Bolland. 4. Maii. 
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A m. o. kath. tanitók 0. ß.-nak pápai 
jubilenmos közgyűlése. 

A magyarországi katholikus tanitók országos bi-
zottsága a megállapított programm szerint hétfőn reg-
gel tartotta a Szt. I. T. dísztermében XIII . Leo pápa | 
jubileumát dicsőítő ezidei közgyűlését, melyet szent- j 
mise előzött meg a Jézus szentséges szive templomá- ; 
ban. Az ünnepi közgyűlés főtárgya dr Steinberger 
Ferencz apát-kanonok elnök ünnepi beszéde vala a j 
pápaságról, XIII . Leo pápa dicsőítésével. Gondolat-
menete a beszédnek ez volt : 

Róma felé száll ma lelkünk minden gondolata, 
úgymond az elnök, Róma felé száll szivünk legmélyebb 
érzése, kik igaz bensőséggel ünnepeljük e napon XIII . 
Leo pápaságának kétezer év folyásának ritka jubileu-
mát. Róma felé röpit majd bennünket, úgymond, a 
jövő hónapban a robogó vonat, ha Isten is ugy akarja 
és a szerény javadalmazási! tanitók erszénye megengedi. 
Ne érje pedig gáncs a katholikus tanítókat azért, hogy 
tekintetük és érzetük Róma felé fordul, mert a katho-
likusnak Róma nem idegen hatalom. Mint a hogy a 
falevél nem szakadhat el a törzstől, mert elszárad, a 
katholikus épp ugy nem szakadhat el a pápától, mert 
ezzel megszűnnék katholikus lenni. Még Bismarck is 
azt mondotta, hogy Róma neki nem idegen hatalom. 
A magyar katholikus tanitó is azt vallja, hogy a pápa-
ság soha sem rejtett magában veszélyt az államok füg-
getlenségére, a nemzetek alkotmányos szabadságára. 
Sőt ellenkezőleg, a pápaság a nemzet jogainak bátor 
védője és a fejedelmi tekintély erős támasza. A pápa-
ságot az erkölcsi világrend bástyájául építette bele az 
Isten az emberi társadalomba. A magyar nemzetnek 
pedig igaz barátja, bölcs tanácsadója, hü szövetségese 
volt minden időben a pápaság. A hazaszeretetet nem 
kell félteni Rómától, mert nem kozmopolitaságra, 
hanem hazaszeretetre fogja oktatni a hozzá zarándokló 
magyar tanítókat a szentséges atya. 

Ezzel a diszgyülés befejeződött s a herczegpri-
máshoz ment üdvözlő küldöttség, melyet Steinberger 
apát-kanonok vezetett. Ezalatt Ember Károly elnöklete 
alatt folyt a rendes ülés, melynek első tárgya VÁ ka-
tholikus polgári iskolai tanitó- és tanitónőképzők tanitás-
tervérőlu nagy tudással tartott előadást Ember Károly, 
kinek javaslatait az országos bizottság magáévá tette. 

Breisziger Ferencz kalocsai tanitóképző-intézeti 
tanár a gazdasági ismétlő iskolák tantervjavaslatát ter-
jeszti elő. A tanügyi tanács erre egy Breiszigerből, 
Számborovszky Rezsőből és Tóth Geyzából álló bizott-
ságot küldött ki. 

A titkári jelentést Számborovszky Rezső terjesz-
tette elő szép beszéd kíséretében, különösen kimutat-
ván azt, hogy a katholikus tanitók bizottsága nem 
barátja a nagyhangú lármának, de annál buzgóbban 
foglalkoztak intenzív munkával. Legnagyobb alkotása : 
VA katholikus tanítóképzők vizsgálati szabályzata.u Ujabb 
átdolgozásban részesült a „római katholikus népiskolák 
és népiskolai tanitók revideált tervezete." Végül igen 

szépen szólt a Rómába vezetendő zarándoklat érdeké-
ben kitejtett buzgalomról. 

Elfogadták ugyancsak Számborovszky Rezső el-
nöki titkár azon indítványát, hogyha a minister a nyug-
díj törvényjavaslat benyújtásánál a katholikus tanitók 
és kántortanítók érdekeit figyelmen kivül hagyná, akkor 
az elnökség azonnal rendkívüli tanácsgyülést hívjon 
egybe a további intézkedések megtételére. 

A közgyűlés a nemzeti Hymnusz eléneklésével 
ért véget. 

A bizottság szentséges atyánkhoz a következő 
hódoló feliratot intézte : 

„A magyar tanitók országos bizottsága f. hó 15-iki 
díszközgyűlésén túláradó örömmel ünnepélvén Szent-
séges Urunk trónralépésének 25. évfordulóját, ünnepies 
kifejezést ád a saját és az ország katholikus tanítói 
nevében a Szentszékhez való törhetetlen ragaszkodásá-
nak és fiúi hódolatának ; működésére pedig térdre 
borulva esedez apostoli áldásért. Steinberger Ferencz dr, 
a gyűlés elnöke. 

E táviratra a következő válasz j ö t t : 
A Szentatya örömmel fogadta a ragaszkodás és 

hódolat érzelmeit, melyeket a katholikus tanitók buda-
pesti diszgyülése kifejezett s bő síkereket kívánva 
a bizottságnak, apostoli áldását adja reá. Bampolla 
bibornok. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Erzsébet királyné emléke. — 
F. hó 10-én volt Erzsébet királyné gyászos halá-

lának negyedik évfordulója. 
E gyászban és kegyeletes emlékezésben a főváros 

katholikus lakossága jár t elől jó példával ezúttal is. 
A hivatalos főistentisztelet délelőtt tiz órakor volt 

a budavári koronázó Mátyás-templomban, melyet gyász-
pompával ékesítettek. A főszentély előtt állott a kata-
falk, mely Erzsébet királyné czimereivel, a magyar 
koronázási ékítményekkel és a többi fejedelmi jelvé-
nyekkel volt földíszítve. Ezenkívül a spanyol etikett-
nek megfelelőleg nyitott fekete legyező és egy pár fehér 
keztyü volt a koporsón, melyet égő gyertyák öveztek. 

A főszentély padsoraiban ültek : Wlassies Gyula, 
Láng Lajos, Plósz Sándor és Darányi Ignácz ministe-
rek, Széli Ignácz belügyi államtitkár, Vörösmarthy 
Béla a Kúria másodelnöke, Latkóczy Imre, a közigaz-
gatási bíróság, Dárday Sándor az állami főszámszék 
alelnöke, Beniczky Ferencz főispán, Fazekas Gusztáv 
h. alispán, Márkus József főpolgármester, Halmos János 
polgármester, dr Toldy László főlevéltáros^ Schyttra 
István min. tanácsos, Rudnay Béla főkapitány, Szohner 
Antal és Gerenday György min. osztálytanácsosok, 
Vécsey Tamás udv. tanácsos egyetemi, Illosvay Lajos 
min. tanácsos műegyetemi és Hutyra Ferencz állator-
vosi főiskolai rektorok, Gonfalioneri márki olasz, Van 
Royen németalföldi, Cucuriano-Margaritescu román és 
Tinayre franczia főkonzulok, az egyetemek tanácsai, a 
tábornoki kar tagjai, valamint a helyőrség tisztjei. 

Az ünnepélyes gyászmisét Császka György kalo-
23* 
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•csai érsek pontifikálta nagy segédlettel. Ez alkalommal 
az érsek a boldogult királyné fekete selyemruhájából 
készült kazulában végezte a rekviemet. Azt a ruhát 
tulajdonképpen Gizella és Mária A'aléria főherczegnök 
ajándékozták a királyné hagyatékából a Mátyás-tem-
plomnak, amely misemondó ruhát csináltatott belőle. 

A gyászmise, mely alatt a templomi ének és zene-
kar Vavrinec Mór székesegyházi karnagy rekviemét 
adta elő, déli féltizenkettőkor ért véget. 

Az Erzsébet királyné emlékére emelendő örök-
Imádás-templom bizottsága délelőtt tiz órakor a Mária 
Reparatrix-apáczák kápolnájában mondatott gyászmisét, 
melyet Csáky Károly gróf váczi püspök tartott. Jelen 
voltak : Zichy Nándor gróf, mint az Erzsébet-örökimá-
dási templom épitési bizottságának elnöke, Zichy Nán-
dorné és Zichy Livia grófnők, Kánter Károly apát, 
Kiss Aladárné alelnöknő, Glattfelder Gyula dr, Bar-
kóczy báróné, és több bizottsági tag ugy, hogy a ká-
polna zsúfolásig megtelt. Mise alatt az apáczák énekel-
tek szivet megilletően. Az elnöknő, Pallavicini Edéné 
távolmaradását Kánter apát mentette ki. 

Tartottak még gyászistentiszteletet Bécsben, vala-
mint Gödöllőn, és egyebütt is. 

Esztergom. Negyvenévi találkozó. — 
Szép és megható ünnepélynek volt szinhelye mult 

hó 28-án az érseki tanitóképző. Ekkor tartották ugyanis 
40 éves összejövelüket azok az öreg tanitók, e kik 
még a mult század 60-as éveinek elején nyerték a 
helybeli képzőben tanítói képesitésöket. E ritka alka-
lomra a még élő veterán tanitók közül a következők 
jelentek meg: 

Csongrády Lajos (Szölgyén), Hajdú Lajos (Ugod), 
Juhász Béla (Kőhidgyarmat), Smeringai Ferencz (Bars-
Endréd), Endrődy Gyula (Muzsla), Vargha Nándor 
(Béla), Bitvai Tódor (Bátorkesz), Biró Lajos (Komá-
rom), Gergely József (Herencsény), Pirovits János 
(Ballony), Szőllősi János (Elsztergom) és Thuróczy 
Gábor (Diós-Jenő), ez utóbbi magával hozta felesé-
gét is. 

Az ünnepély hálaadó isteni tisztelettel kezdődött. 
Az érseki képzőnél gyülekező öreg tanitók d. e. 9 
órakor a belvárosi templomba vonultak, a hova képez-
dész-korukban a mindennapi sz. misére jártak. Mise 
alatt, melyet Guzsvenitz Vilmos a képezde jelenlegi 
igazgatója végzett, meghatottan énekelték a régi szép 
mise énekeket, ugy az egykori képezdészek, mint a 
még életben lévő nagyérdemű két tanáruk : lovag Kaán 
János és Klinda Rezső. 

Mise után megtekintették a képezde régi helyi-
ségeit. A városház és a Lőrincz-utczai palota sarkán 
csodálkozva látták a nagy változást, melyet a régi 
helyeken tapasztaltak. Visszatérve a képző igazgatói 
irodájába, Guzsvenitz Vilmos igazgató, mint házigazda, 
meleg szavakkal üdvözölte az összejötteket. Örömét 
fejezte ki a fölött, hogy az intézet falai között fogad-
hatja azokat az érdemes férfiakat, a kik 40 év terhes 
és magasztos munkálkodása gyümölcseivel koszorúzva 

tértek vissza az anyaintézetbe, a mely őket egykor a 
ker. szellemű művelődés terjesztésére az országba ki-
bocsátotta. Indítványozta egyúttal, hogy ez alkalommal 
táviratilag üdvözöljék egykori igazgatójukat Zajnai 
János nagyváradi praelatus-kanonokot. Az inditványt 
nagy lelkesedéssel fogadták és azonnal foganatosítot-
ták is. Végül az elnöklő igazgató az összegyűltek leg-
nagyobb örömére jelentette, hogy ő eminencziája az 
összegyűlt ünneplők fogadását kilátásba helyezni ke-
gyeskedett. 

Ezután Bitvai Tódor tett jelentést az összejövetel 
egyes mozzanatairól és előterjesztette a hozzá küldött 
kimentő és üdvözlő leveleket s kérte az egyes társa-
kat, hogy életök funtosabb eseményeit s működésük 
főbb mozzanatait egymás okulására adják elő. E vál-
tozatos, sokszor naiv, majd mulatságos, majd szomorú 
epizódok hol jókedvet okoztak, hol meg résztvevő kö-
nyeket csaltak a régi jó barátok szemébe. Az öröm és 
szomorúság e váltakozó hangulatába beszövődött nem 
egy nemes és hazafias működés magasztos eredménye 
is, a midőn egyik-másik apostola a magyarságnak elő-
adta, hogy 30—35 év alatt mennyire sikerült egyik-má-
sik községet megmagyarosítani. E kedves emlékek fel-
újítása után megtekintették az intézetet és csodálkozva 
konstatálták a tapasztalt óriási változást és haladást. 

Ezután következett az ünnepély fénypontja: tisz-
telgés a- bib. herczegpri másnál. Az ősz tanítókat és a ki-
rályi elismeréssel kitüntetett két jeles tanárt Guzsvenitz 
Vilmos igazgató vezette ő eminencziája magas szine 
elé. A kegyes főpásztor a leggyengébben szeretettel 
szólt az egybegyűltekhez, megköszönte buzgó munkál-
kodásukat és kívánta, hogy 40 éves fáradozásaik ered-
ményei képezzék legszebb jutalmukat. E szeretetteljes 
és kegyes főpásztori leereszkedést szűnni nem akaró 
éljenzéssel viszonozta a szive mélyéig meghatott taní-
tóság. 

Végül az intézetbe visszatérve, megköszönték az 
igazgatónak fáradozását és elhatározták, hogy 5 év 
múlva ismét összejönnek, akiket a jó Isten addig még 
életben tart. Ezután következett az ünnepély kedélyes 
része, a Fürdő kerthelyiségében tartott közös ebéd. A 
vidám hangulatot a sok tréfás -visszaemlékezés között 
egy-egy felköszöntő fűszerezte. Igy Guzsvenitz Vilmos 
igazgató a jubilálókra és még az élő tanáraikra, lovag 
Kaán János az egykori tanítványokra, Bitvai Tódor 
Zajnai prelátusra, volt igazgatójukra, Biró Lajos a 
mostani igazgatóra mondtak felköszöntőt. A hazafias 
érzület e közös ebéden fényes manifesztáczióban tört ki, 
a midőn Pirovits János erőteljes tenor hangjával a 
hymnuszt intonálta, a melyet azután az egész társaság 
állva énekelt. 

Hogy pedig e valóban szép és feledhetetlen ünne-
pélynek maradandó nyoma legyen, az egész társaság 
lefényképeztette magát, a minek végeztével a régi baj-
társak egy-egy baráti kézszorítással, egy-egy forró öle-
léssel vettek bucsut egymástól, magukkal vivén ifjúsá-
guk felújított kedves emlékeit, az intézethez való 
ragaszkodásukat és a bib. herczegprimás magas kegye 
fölött érzett fiúi hálájukat. Elváláskor az uj találkozás 
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reményében mondtak egymásnak Isten hozzádot és erő-
sen fogadkoztak, hogy 5 év múlva jobban fölismerik 
egymást, mint most 40 év után. 

Veszprém. Templomszentelés. — 
Veszprémből jelentik : e hó 10-én szentelték föl nagy 

ünnepséggel a Szent László-templomot, amely egy, még 
az Árpád-házi királyok korából származó kápolna 
helyére épült. A szertartást tömérdek hivő jelenlétében 
Hornig Károly báró veszprémi püspök ur végezte. Ott 
volt a fölszentelésen az egri egyházmegye számos papja 
is. A szertartás után mise volt, aztán Hornig püspök 
beszédet mondott, melyben megemlékezett Fejérváry 
József dr pápai prelátus apát-plebánosról is, aki jórész-
ben a maga költségén épittette föl a templomot. A 
László-kápolnát, amelynek helyére a tegnap fölszentelt 
templom épült, egy veszprémi ősrégi főúri család, Helm 
(Himfi) alapította. Az alapítás éve teljes bizonyosság-
gal meg nem állapítható, de a meglevő okiratok sze-
rint körülbelül a XIII . század első felébe esik, amikor 
Szent László magyar királyt szentté avatta III. Cze-
lesztin pápa. 1353-ban már búcsút is kapott a kápolna, 
majd apostoli kiváltságokat is élvezett. A török hó-
doltság idejében Ozmán basa fölgyujtatta a kápolnát s 
a romhalmazban mintegy kétszázadon át csak a ká-
polna szentélye állott fönn. Végre 1730-ben Vöstény 
Mihály veszprémi plébános valahogy fölépítette a ká-
polnát, amely 1901. évig állott fönn, amikor is Fejér-
váry József prelátus több ezer korona költséggel telje-
sen újjáépíttette s berendeztette. A templom a Temető | 
hegyen épült és Veszprémnek egyik legszebb város-
részét díszíti. 

Róma. Egy pápai mise leírása. — 
Tudvalevő, hogy nem sokkal ezelőtt még idege-

nek is jelen lehettek a Szentatya miséjén, sőt rendes 
körülmények között az egyes vagy kisebb számú 
zarándokok ilyenkor részesültek ő Szentsége látásában 
és áldásában. Egy ily alkalommal jelen volt Otto von 
Pfordten német protestáns iró is a pápa magánkápolná-
jában s az ott nyert benyomásokról a a következő 
módon számol be egy szenzácziós czikkben : „Midőn a 
pápa megérkezik, arczát kissé fölemeli s értelmes szá-
jának szelid mosolyával üdvözli a jelenlevőket, akik 
természetesen mindnyájan térdelnek, még a protestáns 
vallású nemes is akaratlanul féltérdre ereszkedik annak 
az aggastyánnak méltóságos atyai és nemes tekintete 
előtt. Miközben a pápa imádkozik, az ember azt hinné, 
hogy a templomokban levő s a térdelve imádkozó 
pápákat ábrázoló szobrok valamelyikét látja maga 
előtt. Azonban a pápa alakja szebb minden szobornál, 
ő'egészen el van merülve imájában, fejét összetett 
kezére hajtja, mint ahogy a mély áhítatot jelképezni 
szokás, papi ruhája csodálatos körvonalakkal övezi őt 
körül. A mise első szavait alacsony hangon mondja, 

• hangja később mindig erősebbé válik — mintha az 
ima szavaiból merítene erőt -— s mindig kimondhatat-
lanul megható és alázatos. Az uj életet és uj kifejezést 
nyert latin szavak átröppennek a remegő hallgatóság 
néma imája fölött s fölszállnak a nagy, láthatatlan 

lényhez. Végül egészen tisztán kivehetők a bűnbánó 
sziv töredelmét leghívebb kifejező „mea culpa . . . 
mea maxima culpa" szavak. A protestáns írót annyira 
meghatják az ima szavai, hogy azt, hogy ha ezek nem 
a sziv legmélyéből fakadnak ugy ezen a világon min-
den hazugság s neki, aki inkább kíváncsiságból ment 
a ritkán látható érdekes ténykedésre, szemei könyek-
kel telnek meg. Mise végén, midőn a pápa káplánjaira 
támaszkodva leszáll az oltárról, önként jut eszébe az 
embernek Mózes képe, aki karjait Áronra és Hurra 
támasztva vágyteljesen néz a Szentföld felé. A kép 
önkéntes és teljesen átérzett, a pápa nem czelebrálja, 
hanem átéli a misét. Még egy megható pillanat követ-
kezik, az áldás pillanata: jóságtól csillogó szemek, 
kimondhatatlan édes mosolygásától kisért békeszavak 
s egy érzelemteli taglejtés, mely mint édesgetés, ugy 
tiinik fel a lehajtott fejek fölött. Karjai kitárulnak i 

mintha az egész világot föl akarnák ölelni, mindenkire 
békét árasztani. Igy áll a pápa egy pillanatig, azután 
visszafordul az oltárhoz, ahol az ő békéje, az egyedüli 
igaz béke van. Szertartás után a pápa karosszékbe 
ült s elkezdődött a jelenvoltak kihallgatása. Ugy tünt 
fel ő most, mint egy jámbor, érzelemteli, szelid és 
bölcs apostol, aki tanácsot, vigaszt és áldást oszt, 
áldást teljes szivéből. Most egy öreg ur járult eléje 
-•azután egy fiatal házaspár, utána egy egyszerűen, sőt 
szegényesen öltözött hölgy, aki hosszasan beszélt és 
sirt: s ő valamennyit kedves mosolylyal fogadta, vala-
mennyihez szólott és midőn fölemelkedtek, arczuk-
ró'l a vigasztalás sugárzott. Az iró azzal végzi 
leírását, hogy ő a Vatikánból kimenve, magával vitte 
emlékében XIII. Leónak azt az utolsó atyai kópét s 
az nap nem is ment a szokott muzeumokat megláto-
gatni, a pápa miséje elég volt arra, hogy az egész 
napját elfoglalja." Alk. 

KATH. NEVELES- és TANITÁSÜGr\. 
Felhívás Magyarország katholikus tanítóihoz ! 

Ismeretes dolog, hogy földművelő népünk ifjúsá-
gának erkölcseit, testi kifejlődését, vallás-erkölcsi 
életét a legtöbb veszély abban az időben fenyegeti, 
midőn eleget téve iskolakötelezettségének, kikerül az 
iskola falai közül s meglazulva érzi maga kürül a 
szülői ház, az iskola s az egyház fegyelmező kezét. 

Ezen veszélyek megakadályozására szolgálnak az 
ifjúsági egyesületek, melyek helyes vallás-erkölcsi veze-
tés és irányítás mellett tovább nevelik, fejlesztik az 
ifjúságot, gondoskodnak hozzávaló, értelmet fejlesztő 
szivet képező nemes szórakozásokról, elvonják őket 
az utczai, korcsmai kicsapongásoktól s az ifjúra nézve 
legveszedelmesebb időben is megtartják őt a vallás 
jótékony vezetése ós befolyása alatt. 

a z ifjúsági egyesületek ezen fontossága s lehet 
mondani nemzeti jelentősége indította a tanügyi kor-
mányt is arra, hogy az állami népiskolákkal kapcso-
latban az ifjúsági egyesületeket szervezze, de különö-
sen indítani, lelkesíteni kell minket katholikusokat, a 
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katholikus nép vezetőit, ezen intézmény felkarolására, 
kik ifjuságunk erkölcseit gondos kezekkel védve és 
ápolva, nemcsak testi jólétét tart juk szemeink előtt5 

de lelkükért, lelkük őrök üdveért lelkesülünk, s a 
nemzet jövő reményeiből buzgó fiakat akarunk nevelni 
egyházunknak, a mi szeretett hitünknek, vallásunk-
nak is. 

.1 Magyarországi Katholikus Egyesületek Országos 
Szövetsége épen ezért tiszteletteljes felterjesztéssel járult 
a Nagyméltóságú püspöki kar elé, hogy főpásztori 

"hatáskörökben a katholikus ifjúsági egyesületek ügyét 
felkarolni szíveskedjenek, de bizalommal, lelkesedéssel for-
dul a magyar katholikus néptanítókhoz is, akik a múltban 
és jelenben annyi lelkesedéssel, önfeláldozással szolgál-
ják katholikus Anyaszentegyházunk ügyeit, kérve 
katholikus néptanítóinkat a katholikus ifjúsági egyesüle-
tek alakítására, vezetésére s ennek a nagyfontosságú 
ügynek, a melyhez az egyház és haza annyi érdeke 
fűződik, lelkes felkarolására ! 

Hogy pedig az Országos Szövetség ezen munkát 
a katholikus néptanítóknak a maga részéről is meg-
könnyítse : 

1. szívesen megküldi mindenkinek a katholikus 
ifjúsági egyesületek alapszabályait, akik eziránt irodánk-
hoz (Budapest, IV., Molnár-utcza 11.) fordulnak; 

2. hasonlóképen küld utmutató füzetet az ifjúsági 
egyesületek alakítására nézve ; 

3. vezérkönyvet irat a katholikus ifjúsági egyletek 
vezetésére, az azokban rendezendő előadások szerve-
zésére, melyet szintén díjtalanul fog megküldeni a 
katholikus tanitó uraknak ; 

4. anyagi erejéhez mérten segélyezni fogja a 
katholikus ifjúsági egyleteket könyvtáruk berendezé-
sében ; 

5. anyagi erejéhez képest jutalomban fogja része-
síteni azokat a katholikus tanítókat, kik a katholikus 
ifjúsági egyesületek körül maguknak érdemeket szereztek. 

Magyarország katholikus néptanítói ! A keresztény 
magyar nép jóléte, egyházunk jövője, ifjuságunk földi 
és égi boldogsága kéri e munkát mitőlünk. Fogjunk 
hozzá mindnyájan bátran, lelkesedéssel s egyház és 
haza hálája fogja kisérni működésünket! 

Budapest, 1902. évi szeptember hó 8-án. 
Gyürky Ödön I f j . Zichy János gróf 

titkár. elnök. 

KA Tfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Országos katkolikus nagygyűlés. 

A harmadik országos katholikus nagygyűlésre, 
melyet október közepén fognak megtartani, már nagy-
ban folynak az előkészületek. Az idei nagygyűlés 
remélhetőleg méltán fog sorakozni az előző évek nagy-
gyűléseihez. A nagygyűlés fővédnöke Vaszary Kolos 
bibornok herczegprimás lesz, védnökei pedig a püspöki 
kar tagjai. Vaszary Kolos bibornok ur a következő leve-
let intézte Zichy János grófhoz : 

Méltóságos Gróf, Elnök Ur ! 
Helyeslőleg vettem tudomásul Méltóságodnak f. 

évi augusztus hó 25-én kelt nagybecsű értesítését, 
mely szerint a Katholikus Egyesületek Országos 
Szövetsége a III-ik országos katholikus nagygyűlést 
f. évi október hó 15—18-dik napjaiban szándékozik 
megtartani. 

Szívesen elvállalom a nagygyűlés fövédnökségét 
és körlevelemben buzdítani fogom papságomat és 
híveimet a nagygyűlésen való serény részvételre. 

Midőn Méltóságodnak és az Országos Szövetség-
nek fáradozásaira Isten termékenyítő áldását kérem, 
szívből óhajtom," hogy az idei nagy gyűlés is hatha-
tósan hozzájáruljon a katholikus öntudat emeléséhez 
és a társadalmi tevékenység előmozdításához. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil-
vánítását. 

Budapest, 1902. szeptember 10. 
Vaszary Kolos, 

bibornok, herczegprimás, érsek. 
Hetyey Sámuel püspök ur a következő sorok 

kíséretében jelenti a védnökség elfogadását: 
Méltóságos Gróf, Elnök Ur ! 

Folyó hó 25-től kelt becses sorait a folyó évi 
október 15—18-án megtartandó harmadik orsz. katho-
likus nagygyűlés tárgyában, őszinte örömmel és hálás 
köszönettel vettem. 

Katholikus anyaszentegyházunkra és édes hazánkra 
nagyfontosságú érdeknek tartom a katholiczizmusban 
rejlő nagy erő-tőkének a tömörülés, egyöntetű, ösz-
szeható működés által fokozottabb, öntudatos érvé-
nyesítését. 

Lelkem egész melegével üdvözlöm azért a nagy-
gyűlés eszméjét s hatáskörömben szívesen fogok oda 
hatni, hogy az a fent jelzett czélnak mennél hatal-
masabb, áldásosabb megvalósítójává lehessen. 

A felajánlott védnökséget örömmel és köszönettel 
elfogadom s a nagygyűlésen, ha Isten is ugy akarja, 
személyesen is meg fogok jelenni. 

Az orsz. katholikus nagygyűlés ügyére Isten bő-
séges áldását kérve, vagyok 

Püspök-Szent-Lászlón, 1902. aug. 30-án 
kiváló tisztelettel 

Hetyey Sámuel, 
pécsi püspök. 

Bende I . nyitrai püspök ur levele : 
Méltóságos Gróf Ur ! 

A magyarországi Katholikus Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége által folyó évi október hó folyamán 
rendezendő katholikus nagygyűlésnek Méltóságod 
által a püspöki karral egyetemben nekem felajánlott 
védnökséget készséggel elfogadom s mivel meg va-
gyok győződve, hogy a katholikus nagygyűlésnek 
a hitélet és a katholikus öntudat és összetartozandó-
ság érzetének emelésére hathatósan közreműködnek, 
amennyiben egészségi állapotom megengedi, föltett 
szándékom ezen nagygyűlésen személyesen is meg-
jelenni. 

Midőn ezt Méltóságodnak becses tudomására hozn 

* 
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szerencsém van. egyúttal tudatom, hogy a nagygyű-
lés támogatását papságomnak és hiveimnek ajánlani 
fogom. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletemnek őszinte 
kifejezését. 

Kelt Nyitrán, 1902. aug. 30-án 
Bende Imre, 
nyitrai püspök. 

Városi) Gy. püspök ur levele : 
Méltóságos Gróf, Elnök Ur! 

Vonatkozással Méltóságodnak f. hó 25-én hozzám 
intézett nagybecsű levelére van szerencsém tisztelet-
teljesen válaszolni, hogy a folyó évi október hó kö-
zepére tervezett harmadik országos katholikus nagy-
gyűlés eszméjét főpásztori szivem legőszintébb örö-
mével üdvözlöm, annak nagyméltóságú védnöki 
karához a legnagyobb készséggel csatlakozom, meg-
tartásától ugy katholikus ügyeink, mint általában 
hazai társadalmi viszonyaink érdekében rendkivül 
nagy hasznot remélek és ebbeli reményeim teljesü-
léseért buzgó szivvel kérem a nagygyűlés működé-
sére a jó Isten bőséges áldását. 

Egyben van szerencsém Méltóságodat tisztelettel 
értesíteni, hogy a nagygyűlésre szóló felhívást leg-
közelebbi körlevelemben a legmelegebben fogom 
papságom és hiveim figyelmébe ajánlani. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. 

Székesfej érvárott, 1902. aug. 29. 
Méltóságodnak alázatos szolgája, 

Városy Gyula, 
székesfejérvári püspök. 

Szmrecsányi P. püspök ur levele : 
Méltóságos Gróf Ur ! 

Az idei katholikus nagygyűlés tárgyában mult 
augusztus hó 25-én hozzám intézett nagybecsű sorait 
köszönettel kézhez vévén, tisztelettel értesítem Méltó-
ságodat, hogy az ország katholikusainak szóló Fel-
hívást körlevél utján közzétettem s a nagygyűlés 
ügyének buzgó támogatását egyházmegyém papságá-
nak s világi híveinek melegen szivére kötöttem. 

Ha körülményeim megengedik, nagy örömmel 
fogok Méltóságod szíves meghívására a nagygyűlé-
sen személyesen is megjelenni, hogy közvetetlen tanuja 
legyek a magyar katholikusok testvéri egyetértésé-
nek és buzgó törekvésöknek, melylyel az egyház 
áldásainak éltető erejét a haza javára minden irány-
ban érvényesíteni óhajtják. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását, melylyel vagyok 

Savnikvárban, 1902. szept. 3. 
Méltóságod alázatos szolgája 

Szmrecsányi Pál 
szepesi püspök. 

Fehér Ipoly, pannonhalmi főapát ur levele : 
Méltóságos Gróf, Elnök Ur ! 

Elénk örömmel vettem Méltóságodnak a harmadik 
•Országos Katholikus Nagygyűlésre szóló nagybecsű 
meghívását. 

Méltóságodnak becses óhajához képest, a Nagy-
méltóságú püspöki karral egyetemben, a legkészsé-
gesebben elfogadom a nagygyűlés védnökségét és 
ezen személyesen is részt fogok venni. 

Szívesen fogom a nagygyűlést főpásztori körleve-
lemben ugy egyházi, mint világi hiveimnek is figyel-
mébe ajánlani és őket a nagygyűlésen való részvé-
telre felhívni. 

Pannonhalmán, 1902. szeptember 2-án. 
Kiváló tisztelettel 

Fehér Ipoly 
pannonhalmi főapát. 

A nagygyűlésre jelentkezni lehet a nagygyűlés irodájá-
ban : Budapest, IF., Molnár-idcza 11. (Katholikus Kör). 

— líalocsa-főegyliázmegyei zarándoklat Rómába 
O szentsége XII I . Leo pápa 25 éves dicsőséges ural-
kodásának jubileuma alkalmából ő exczellencziája 
Császka György kalocsai érsek ur magas megbízása 
folytán dr Steécz György apát, tb. kanonok és apatini 
plébános ur, dr Ámon Pál kalocsai theologia tanár és 
Essert János zentai káplán közreműködésével október 
havában Loretton keresztül a legjutányosabb áron 
vezet zarándoklatot Rómába. A különvonat okt. 7-én, 
kedden d. e. Szabadkáról indul, melyhez Gombosig a 
közbeeső nagyobb állomásoknál, valamint Borovón és 
Vinkovczén lesz csatlakozás. A vonat Bródon és 
Zágrábon át megy Fiúméba, Fiúméból 8-án nappal a 
tengeren át. Anconából külön vonat Lorettóba, onnét 
két éjjeli és egy nappali tartózkodás után 10-én reg-
gel indulás ; érkezés 10-én este romába. Október 15-én 
este indulás Rómából, 16-án nappal tengeren vissza 
Fiúméba; okt. 17-én este hazaérkezés. Arak: I. o.» 
hajón luxusosztály, I. o. ellátással 180 kor. I. o., 
vasúton és hajón, II. o. ellátással 154 kor. II. o., hajón 
I. o. 124 kor. III . o., hajón II. o. 67 kor. III . o., ha-
jón II. o., Rómában szállással, de élelmezés nélkül : 47 
korona. — Be van számítva továbbá valamennyinél 
kocsi a római vasúttól a lakásig és vissza, valamint a 
vasúti díj az anconai révtől az anconai vasúti állomá-
sig. A vezetésről mindenütt erejétől telhetőleg a fen-
tieken kivül a vezető papság gondoskodik. A mennyire 
lehetséges, Rómában külön vezetők is szolgálatra lesz-
nek. Lorettóban ós Rómában az előre utazó Amon 
Pál fogja a zarándokokat fogadni, úgyszintén P. Czaich 
A. Gilbert apostoli magyar gyóntató. Arról is a veze-
tőség gondoskodik, hogy az ellátásnélküliek könnyen 
juthassanak a szükségesekhez. Ajánlatos azonban, hogy 
minél többen az élelmezéssel kapcsolatos árakat fizes-
sék le. Az odautazásra jó lesz az élelmezést magával 
vinni. Tapasztalás szerint a vezetőség legjobb akarata 
mellett is legjobban jár, ki magával vitte élelmét. 
Lorettóban a szállás rendkivül olcsó. Az ottani elszál-
lásolást Ámon Pál végzi. Olcsó szerrel juthatni tehát 
Rómába! Oly kedvező alkalom ez, a minő előrelátha-
tólag sokáig nem fog kinálkozni. Jelentkezési határidő 
szeptember 20-ika. A jelentkezés legczélszerübben dr 
Steécz György apatini plébánosnál eszközöltetik; de 
lehet jelentkezni Amon Pál theol. tanárnál Kalocsán, és 

- Essert János káplánnál Zentán is. 
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— Az Országos Magyar Czeczilia-Egyesület f. hó 
11-én látogatott választmányi ülést tartott a Budapesti 
Katholikus Kör helyiségében Bogisich Mihály cz. püs-
pök elnöklete alatt. Az ülés tárgyát az október 7—9-ig 
Egerben tartandó egyházzenei kongresszus és közgyű-
lés napirendjének megállapítása képezte. Bogatschniyg 
Guido, egri főszékesegyházi karnagy előterjesztését a 
napirendre vonatkozólag a választmány elfogadta 
Ennek értelmében október 7-én volna a megérkezés és 
ismerkedési estély ; október 8-án délelőtt 9 órakor a 
székesegyházban ünnepélyes „Veni Sancte" ; 10 órakor 
a lyceum dísztermében közgyűlés, melynek keretébep 
Küzdy Aurél cziszterczita-rendi főgymnásiumi tanár 
fog előadást tartani az egyházi zenéről. Délután 3 óra-
kor liturgikus vespera lesz, ezt követi a város neve-
zetességeinek megtekintése. Este 7 órakor toronyzene 
lesz, mely alkalommal régi magyar egyházi énekek 
fognak előiratni. Bogisich-féle átiratban. Október 9-én 
9 órakor zenés mise, utána a közgyűlés folytatása és 
Tornyai Ferencz, csalai plébános felolvasása : „A nép-
énekek az egyház szolgálatában" czimmel. Délután 4 
órakor monstre egyházzenetörténeti előadás lesz p, 
székes-egyházban, amelyen több mint 100 énekes fog 
közreműködni. Ezen előadáson a régibb és ujabb klasz;-
szikusok mellett a kiválóbb magyar egyházi zeneszer-
zők művei is előadatnak. 

VEGYESEK. 
— Püspöki adományok. A nagygyűlés költségeinek 

fedezésére Bende Imre nyitrai püspök ur 100 koronát, 
Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur 300 koronát adomá-
mányóztak. Minthogy egy nagygyűlés előkészítése tete-
mes költségbe kerül, az előkészítő-bizottság hálás 
köszönettel fogadja a további szives adományokat. 

— Szent Gellért ünnepének megülése Velenczé-
ben. Attól az időtől kezdve, amikor 1900-ban Desewfy 
Sándor csanádi püspök Velenczébe szent Gellért Ham-
vaihoz zarándoklatot rendezett s ott nagyhatású ala-
pítványokat tett, a velenczei szent Gellért-szigeten 
diszlő nagy bazilikában és a szűz Mária és szent Jó-
zsefről nevezett templomban kiváló fénynyel ülik meg 
a szent ünnepét. A György-bazilika ezidei ünnepére 
vonatkozólag a következő, díszesen kiállított és falra 
függesztésre szánt meghívót vet tük: Ajtatossági híra-
dás. A nagyobb szent György-sziget bazilikája 1902. 
Sagredo szent Gellértnek, a szent György-sziget III. 
apátjának, Magyarország apostolának és Velencze első 
vértanujának ünnepének megülése. Egyúttal a szent 
püspök és első vértanú jelentős kar-ereklyéjének elhe-
lyezése. Szeptember 25 én, reggel, számos mise lesz a 
bazilikában. Fél 11 órakor ünnepies zenés szentmise. 
Közben a szűz Mária és szent Donátról nevezett egy-
ház plébánosa, Cerutti Lajos szentbeszédet mond. 
Utána az utolsó mise. Délután fél 5 órakor ünnepies 
vecsernye, a szentség kitételével, majd a szent ereklye 
csókra nyújtása. Velencze, 1902. szeptember 1. A 
bazilika rektora. Látta Mion Ferencz kanonok, érsek-
helyettes. 

— Uj templom Londonban. Az angol világvárosban 
mindinkább szaporodnak, a katholikusok s azért kell 

templomok építésével abban a tekintetben lépést tartani. 
Alig hogy elkészült az impozáns westminsteri főszé-
kesegyház, már is uj templom építéséhez kellett fogni, 
ami természetesen csak közadakozásból volt eszközöl-
hető. Az uj templommal körülbelül már el is készültek, 
Londonnak egyik külvárosában van : Sittingbournoban 
van, közel a londondoweri országúihoz. Bourne, south-
warki püspök szentelte föl legutóbb ünnepélyesen ; gót 
stílben van épitve, amilyent Angliának nem egy közép-
korú remek művű temploma mutat. A szobor dekorá-
cziója különösen gazdag, minden egyes szobrot egy-
egy gazdag angol katholikus faragtatott, Szent Ágoston 
és más szentek szobrain kivül ékesítik a templomot a 
vértanú Becket Tamás canterburyi érsek, Moore, a nagy 
kanczellár, Fisher rochesteri püspök szobrai, aki az 
angol protestantizmusnak lett vértanú-áldozata. 

— Alapszabályok katholikus egyesületek számára. 
Gyürky Ödön a katholikus egyesületek országos szö-
vetségének kiadásában három füzetet bocsátott közre, 
melyekben katholikus körök, népkörök, olvasó-egyesü-
letek, katholikus legényegyesületek alakítására, alap-
szabályaik megállapítására nézve értékes útmutatással 
szolgál. Ahol ilyen egyesületeket óhajtanak alakítani, 
vagy a meglevőknek szabályait a körülményekhez ké-
pest módosítani, ajánlatos, hogy ezen becses füzeteket 
szerezzék meg a katholikus egyesületek országos szö-
vetségétől. 

— Felvétel a Mária-kongregáczióba. A budapesti 
iparos ifjak Mária-gyülekezete szeptember 8-án tartotta 
meg első tagfelvételi-ünnepélyét a Jézus szent Szive tem-
plomában. Ez alkalommal Városy Gyula dr székesfejér-
vári püspök Viszota Alajos dr, Demkó György dr, Frdősi 
Károly és két cziszterczita növendékpap segédlete mel-
lett 20 ifjút avatott fel Mária-kongregánistákká. A 
püspök a szertartás folyamán beszédet mondott, mely-
ben örömét fejezte ki affolött, hogy a budapesti iparo-
sok már két Mária-kongregácziót alakítottak. Fej te-
gette mily üdvös dolog ily kongregáczió tagjának lenni 
ós, hogy ha a tagok szabályszerinti kötelességeiket 
pontosan teljesitik, nemcsak lelki, de többnyire testi 
javukat is előmozdítják, sőt a társadalom s igy a haza 
javát is előmozdítják. Hivatkozott a püspök a régi 
nagy magyar Mária-kongregánisták példájára s buzdí-
totta az ifjúságot azok erényeinek gyakorlására. Az 
ünnepélyt loretói litánia és az Oltáriszentséggel való 
áldás fejezte be. 

— Francziák a pápánál. A szeptember havi első 
franczia zarándoklatot, melyet FLarmel, az ismert mun-
kásbarát vezetett, ő Szentsége a térképek csarnokában 
fogadta. A legtöbb zarándokhoz volt szeretetteljes szava, 
akik nagyrészt Párisból és vidékéről jöttek. A kitűnő 
színben lévő Szentatyát rendkivülí lelkesedéssel üdvö-
zölték, főleg a néhány százra menő munkás, akiknek 
jórészét a nagylelkű Harmel a maga költségén hozta 
az örök városba. Egy derült epizód is történt a fogad-
tatás alkalmából. Egy Orleánsba való leány nem áll-
hatta meg, hogy kérdezés nélkül ne szólítsa meg a 
pápát. Szentséges atyám, szólott, Orleánsba való vagyok. 

Nos, akkor, felelte ő Szentsége, iparkodjék d 'Arc 
Jankává válni. A leány különben ezt a megszólítást 
nagy kitüntetésnek vette. Szeptember hónap folyamá-
ban még legalább négy franczia zarándoklat jön 
Rómába, amelyek az otthoni egyházüldözés mellett igy 
akarják kifejezni változatlan hódolatukat a római 
Szentszék iránt. Legközelebbre várják a Toulouse és 
Marseille városából és vidékéről jövő zarándoklatokat. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

Fe lh ívás előfizetésre. 

A természeti ember s a kegyelem embere.* 
„Mondom pedig nektek : hogy 

mindannak, a kinek vagyon, adatik és 
bővelkedni fog : attól pedig, a kinek 
nincsen, a mije van is, elvétetik tőle." 

(Luk. XIX. 27.) 

Rég letűnt nagy századok élő hitének, 
lángoló buzgalmának, forró, győzelmes szere-
tetének lehelete érint e napon minden magyar 
szivet. A dicső keresztény mult mintegy meg-
elevenedik, s egy tündéri művész, káprázatos, 
szinpompás képet vetit a képzelet elé, s elő-
varázsolj a a sirból a nagy és erős férfiakat, 
kik a nemzeti lét és nagyság alapjait megve-
tették, hogy bennünket tanitsanak. Az első 
szent királynak csodálatos jobbja áldólag nyug-
szik fölöttünk, s fölkent fejének drága erek-
lyéje ma nem holt emlék, hanem a nemzet 
lelkiismeretét megszólaltató itélő biró, mely 
kérdőre von, hogy a szent király hagyományát 

* Szent István-napi egyházi beszéd, melyet a 
székesfehérvári székesegyházban mondott Dr Glattfelder 
Gyula, a budapesti közp. papnevelő tanulmányi fel-
ügyelője. 

megbecsültük-e, s századok tapasztalatai nyo-
mán muta t irányt, ha türelmetlen eszünk és 
szivünk tévútra vezetett . 

Tiszteletet parancsoló s minden kicsinyes-
kedést elhallgattató fenségben lép elénk a mult 
homályából Szent István dicső alakja. S azt a 
tiszteletet, melylyel az élő uralkodóknak hódo-
lunk, e túlvilági jelenség lá t tára vezényszó és 
figyelmeztetés nélkül is kiváltja belőlünk az a 
tudat, hogy e királyi alak, kinek töldi marad-
ványaiból csak néhány szilánkot őrzünk, kinek 
sarjadéka kihalt s többé nem szerepel, kinek 
országát megnyirbálták, egy győzhetetlen esz-
mének, egy mindig diadalmas világnézetnek 
képviselője. 

Szent István halhatatlan, mert gondolata 
— ha olykor ködös, borús időkben, alantjáró 
lelkekben elhomályosul is — mindig újra bebi-
zonyítja létjogosultságát s igazát. Szent István 
gondolata, mely őt nemzetalkotó munkájában 
vezette, egy programm, mely mindig modern, 
mert ha az utódok nagyralátása vagy kislelkü-
sége gyakran tul is akar t adni raj ta , a jobb 
belátás vagy a kényszerűség mindig vissza-
vezette ahhoz a nemzetet . 

E nemzeti ünnepen a lélek a mult tanul-
ságai iránt fogékonyabb. A lelkesedés, mely 
önkénytelenül is erőt vesz mindenkin, nem 
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engedi, hogy a mul t nagy a lakja i t az u tódok 
törpesége mia t t kicsinyeljük, a lkotása ika t 
semmibe vegyük, vagy lomtá rba helyezzük. 
Az ember — hiába — eszményeket keres, 
ideálokon akar lelkesedni s tanulni , s a nem-
zeti emlékezés ünnepei az eszményi emberek-
nek, az ideális lelkeknek, a nemzet i hősöknek 
apotheozisa. De kár ez ünnepekér t , ha csak 
színjátékok, s az ünnepi köntössel minden lelki 
emelkedést és buzdulás t is l eve tünk ; viszont 
á ldásnak forrásai, ha nagy igazságok, nemes 
e lhatározások iskolái azok. Mi ez u tóbbi t l á t juk 
Szen t I s tván királyunk nemzet i ünnepében . 

J e r t e k t ehá t velem, Áj t a tos Hal lgatóim, 
Szent I s tván iskolájába. Egy nemze t — nem — 
népek, világok életét szabályzó s biztosító 
nagy igazságokat h i rde tnek ott , nem röpke 
szóval, hanem vi lágtör ténelmi nagy te t tekkel . 

Nézzétek Szent Is tvánt , t an í tónka t , apos-
to lunkat , hogy ok ta t j a nemze té t s a világot. 
Rombol s alkot . Szerete te , melylyel j ó t akar 
az embernek, nem téveszt i meg kötelesség-
tudásá t , hogy a rosszat eltávolítsa, h a ja jga-
tás és könny kiséri is e lmúlását . Mikor a 
pogány ol tárok tüze utolsót pislog s az oltár 
véres küzdelem u t á n romba dől, mikor a tál-
tosok kezéből a ka rd kemény ellenállás u t á n 
kihull, midőn a természet i ösz tönöket kemény 
és keserves küzdelem legyőzi s összetöri, a 
kímélet len harcz élén haladó Szent I s tván 
hirdeti az ő nagy gondola tá t , melynek a romo-
kon kell d iada lmasan érvényesülnie. Hirdet i 
az uj evangelium elveit, s beleneveli azoka t 
nemze te lelkébe, ha eleinte el lenkezik is a 
„testi ember." De lassankint egy u j világ emel-
kedik ki a romokból, uj szellem terül el a 
földön, u j vi lágnézet uralkodik a lelkeken a 
szent király tani tó működése nyomán. 

A romok a földhöz tapad t , csak a termé-
szetér t élő természeti ember művei és jelvényei 
kinek el kell tűnnie, mer t a lélek végte lenbe 
csapongó igényeit ki nem elégítheti. Szent 
I s t v á n oly ember t nevel, kinek lelki szárnyai 
vannak, ki a természetfölöt t i , az örök és vég-
telen t i tkos de k ívánatos eszmén}Te felé tud 
boldogan emelkedni. 

Mi t ehá t Szent Is tván gondolata , melyet 
nemzete meggyőződésébe akar átvinni ? E nagy 
gondolat , e g}?őzedelmes eszme, melyet szen-
tünk egy régi világ romjai fölött , kezében az 
uj világrend jelvényével hirdet, s melyről mi 

is ma meg akarunk győződni az, hog}T az 
embernek s a nemzeteknek nem, elég a természet 
kultusza, hanem az Is ten lelkének k iáradására 
van szükségünk, a kegyelem erejével kell telnünk 
s emelkednünk azon czél felé, mely hozzánk 
méltó, melyet nekünk J é z u s Krisztus kijelölt 
s mely megnyugvás t és boldogságot eg}-edül 
biztosit . Szükséges, hogy meghaljon bennünk a ter-
mészeti ember s diadalmaskodjék a kegyelem embere. 

(Folytatjuk.) 

Az egyház kegyelete a holtak iránt. 
Irta : Markovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

IV. 

3. Az erőszak nem t u d o t t d iadalmaskodni 
az eszme fe le t t : J é z u s meggyőzte a világot, 
h i tének is győznie kellet t . A ka t akombák se-
té t j ébő l dicsőséggel kel ki az egyház, szeplő-
te lenségben megőrizve hi tét . Az egyháznak a 
hol tak i ránt i kegyele te most is élénk kifeje-
zése m a r a d t hi tének. A szentek egyességének 
eszméje ébren t a r t á a szeretetet , a ragaszko-
dást a hol tak i r án t ; a meghol tak segitségre 
szorult á l lapota e szere te te t gyakor la t ivá te t te . 

E kegyele tnek külső nyi lvánulása szabad-
ságban ugyan nyert , de az előbbi időkéhez 
képest nem sokat vá l tozot t az egyház szabadsá-
gának idejében egészen a középkorig. 

A szabadság napfényének első sugarai a 
ha t a lmas bazi l ikákat világiták meg, melyek a 
negyedik századtól g}Tors egymásu tánban épül-
tek a szenteknek, vé r t anuknak sirja felet t . E 
t emplomok s ezek környéke szolgáltak a kata-
kombák melle t t is tentisztelet i és egyút ta l 
t emetkező helyekül. Jó l eset t a keresztény 
embernek a gondolat , hogy hol ta u t á n a szen-
tek testei mel le t t pihenhet , igy résztvesz azok 
érdemeiben; jól eset t a gondolat , hogy az 
isteni t iszteletre gyülekezők érte ot t imádkoz-
nak. S igy lassankint a ka t akombák régi ren-
del te téséről elfeledkeznek. Az ötödik század 
elejétől k a t a k o m b á k b a többé nem temetkez-
tek. A templomok mellet t i t emetkező helye-
ket fel is szentelik ; e szer tar tásról először 
toursí Gergety tesz említést . 

Mihelyt a keresztény ember a halál ál-
mára lecsukta szemét, a pogányoknál szokásos 
fékte len panasz h e ^ e t t , a hivek a jkán ima 
hangzo t t fel az elhunytért . Geldzins és Nagy 
szent Gergely pápák Sacramentar iumai ez alka-



II. Félév. 18. sz. RELIGIO. 187 

lomra imáka t közölnek ; ez imák kegyele tes 
szavakkal emlékeznek m e g a meghol t ró l ; á j ta-
tosan kérik Is tent , bocsássa m e g az elhunyt-
nak bűneit , helyezze a szenteknek békéjébe, 
hogy nyi tva ta lá l ja a mennyei j e ruzsá lem 
kapuit , hogy felvétessék a pa t r i a rchák kebe-
lébe. 1 j ' 

A ha lo t t a t mos t megmossák, lecsukják 
szemeit, felöltöztet ik, kezeit melle fölé helye-
zik. Eközben imádsággal a ján l ják lelkét Isten-
nek. A gondoskodó szeretet , a keresz tény 
gyengédség a ha lo t t körül a legkisebb dolgok-
ban is megnyilatkozik. A meghol t papo t egy-
házi r uhákba öltöztet ik, r ava ta l á ra egyházi 
szereket helyeznek. Éj jel is t a r t a zsol tárok 
imája, éneke. A temetés , sok he lyüt t meglehe-
tősen hamar a halál u tán , nappa l megy végbe. A 
ha lo t tnak a házból kivitele is imádsággal tör-
ténik. A ha lo t t a t rokonok, vagy a sirásók 
viszik, vagy a nyi lvánosan vezeklők. A tem-
plomba érvén, r ava ta l ra helyezik ; papo t a 
szentélyben, más hivőt a ha jóban . A rava ta l 
az ol tárral párhuzamos . A szer tar tás t , a szent 
misét, a püspök végzi. Nagy szent Leo pápá-
nak ha t halot t i miséje v a n ; sőt van m á r szent 
Szilveszter p á p á n a k is. & hatodik században 
megál lapí t ják a ho l takér t való zsolozsmát is. 
A t emetés u t á n a ho l tnak emlékét bizonyos 
időn keresztül gyászos kegyele t te l őrz ik; meg-
emlékeznek róla különösen a harmadik , hete-
dik, kilenczedik, harminczadik, sok he lyüt t a 
negyvenedik napon is. A halál évfordulóján 
áldozati a jándékok fe la jánlásával kön37örögnek 
é r te ; miu tán a szent névjegyzékben, dipty-
honban felolvassák azon élők neveit , kikkel a 
meghol tak imaközösségben éltek, felolvassák 
a meghol tak neveit is, kérvén Is tent , ad j a m e g 
nekik a nyugalom, világosság, béke helyét . 2 

4. A népvándorlás korában az egyháznak 
ha ta lmas missziója volt : kiemelni a barbár 
népeke t a pogányság homályából , megzabo-
lázni szemvedélyeiket, megnyern i szivöket 
Krisz tusnak s ezzel a hi tnek és művel tségnek. 
Kezde t t kialakulni I s ten országa a földön. 
Lassankint , nagy küzdelmek után, az egyház 
t é r t hódí to t t mindenüti , ; a középkor intézmé-
nyeire r eányomta a val lásosság bélyegét . 

A ha lo t tak iránti kegyelet nyi lvánulása 
1 Ruland : I. m. Appendix liturgicus. 
- Hergenröther : Handb. d. alig. Kirchengesekiclite 

hű m a r a d t azon alaphoz, a melyen t e r m e t t ; 
az egyháznak a ha lo t t ak ra vonatkozó hitéhez. 
A ha lo t t ak t isz te le tében, a ha lo t t aké r t való 
imádkozás buzgóságában újból és ú jból meg-
nyi la tkozot t a szentek egyességének tana , az 
e lhunytakér t való közben já rás szükségessége. 

H a valaki haldoklot t , imádkoz t ak körü-
löt te ; megszóla l t a harang , ke t tő t kongva a 
nőér t , h á r m a t a férfiért . A h a r a n g szava hivta 
fel az embereke t imádságra a haldoklóért . A 
halá l u t á n a már emlí te t t Gelázius-féle imák 
köz t mos ták m e g a ho l t tes te t és ö l töz te t ték 
fel. A rava ta lozás ot thon, vagy a t e m p l o m b a n 
tör tén t . A ha lo t t mel le t t á j t a tos imákka l vir-
rasz to t tak . A t emetés rendesen n e m sok idő 
múlva tö r t én t a halál u tán , sok helyen a har-
madik napon . H a a ha lo t t o t thon volt kite-
rítve, a temetés i n a p n a k déle lő t t jén a tem-
p lomba vi t ték. Ez u ton zsol tárok éneklése 
u t á n i m á d k o z t á k : A parad icsomba vigyenek 
az angyalok. A t emp lomban ér te ha lo t t i misét 
mond tak . Temető-helyül a t emp lom körül i 
té rség szolgált, r i tkábban m a g a a templom, 
ennek fala, vagy előcsarnoka. Mer t a hivek 
ot t k ívántak nyugodni , a hol az élők imád-
koznak, hogy róluk is megemlékezzenek ; az 
egyház meg á l landóan ébren óha j t á t a r t an i 
hivei le lkében a halá l gondola tá t . A t eme tés 
vallásos, sőt szent cselekvény volt, azér t pap 
végezte. I m á t mondo t t a sirnál, melyet a püs-
pöktől megszen te l t t eme tőben kész í te t tek ; 
ma jd szente l t vízzel meghin té a hol ta t , hogy 
jelezze lelkének t i s z t a ságá t ; tömjéneze t t , hogy 
mint ennek füst je , ugy szálljon fel az imád-
ság jó i l la ta Is tenhez . Majd sírdomb borul t a 
ha lo t t r a : a sirhalom ékessége a keresz t volt 
az üdvösség jele. 

A t emetés u tán , hogy a megho l tnak lelke 
a j ó t e t t ek é rdemében részesüljön, a lamizsnát 
osz to t tak ki a szegények közt . Egyá l t a l án a 
középkor vallásos j á m b o r s á g a nagy gonddal 
volt a ha lo t t aké r t való könyörgésre. A halá-
lozás harmadik , hetedik, harminczadik nap j án 
és az évfordulón a ha lo t té r t szent misét mu-
t a t t a k be ; sőt harmincz n a p o n á t naponk in t 
kioszéák a szegényeknek mindazokat , mikre 
az e lköl tözöt tnek életében naponk in t szüksége 
volt ; az évenkint b e m u t a t a n d ó á ldoza t ra pedig 
a lap í tványokat tesznek. 3 

3 Ruland : I. m. 168. 1. kk. 
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A halot takért való zsolozsma, mely bizo-
nyos alakban már a hatodik században meg-
volt, lassankint a mai a lakjá t kapta . A tisztitó-
helyen szenvedő lelkek iránti kegyelet szent 
Odilo, clngnyi apát ideje óta, a tizedik század 
végén, általánosan elterjesztet te a halot tak 
napjának megtar tását . Celano Tamásnak tizen-
harmadik századi szent ferenezrendi szerzetes-
nek liturgikus imájával, a Dies irae-vel, melyet 
méltán neveznek az egyházi költészet legna-
gyobb ékességének, ébresztgeté az egyház a 
halálnak es Ítéletnek üdvös gondolatát s imád-
kozék a meghol takér t . 4 A kilenczedik század 
végétől az egyház a megholtak lelkének 
üdvére értékesíthető búcsúkat engedélyez.5 A 
temetők t iszteletben ta r tására az egyház 
nagyon ügyel t ; a holtak nyugvóhelyét meg-
illető kegyeletet elősegité azon körülmény, 
hogy a temetők a templomok közvetlen szom-
szédságában voltak. Azért az 1092-i szabolcsi 
zsinat büntetést szab azokra, kik halot t ja ikat 
nem a templom környékén temetik el .6 Ugyan-
ezt sürgeti az 1279-i budai zsinat is;7 ugyan-
csak t i l t ja a temető megszentségteleni tését . 8 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK L 

Budapest, szept. 19. Kossuth és az — Isten. — 
Mikor Bossuet XIY. Lajos ravatalánál dicsőítő 

beszédet volt mondandó a nagy király emlékére, hal-
hatatlan szépségű szónoklatát evvel az ismeretes fel-
kiáltással kezdette : Dieu seul est grand, Dieu seul est 
grand ! Csak Isten, csak Isten igazán nagy ! 

A jelenleg „legnépszerűbb magyar" születésének 
százados nemzeti ünnepén nekünk magyaroknak is 
erről az igazságról nem szabad megfeledkeznünk, evvel 
az igazsággal annál behatóbban kell foglalkoznunk, 
mennél nagyobb az ünneplés zaja s mennél több szer-
telen szófia hull némely meggondolatlan elmék ajkairól 
szerte szét e hazában. 

Hogy csak Isten igazán nagy, egyedül, igazán, 
azt éppen Kossuth Lajos születése, élete és halála 
bizonyítja leghangosabban. Alkotó lángesze e férfiú-
nak — létét és sikereit egyedül Istennek köszönheti; létét 
azért, mert Isten teremtő kezéből kapta, sikereit azért, 
mert csak akkor és csak addig és csak abban haladt 

1 Dreves : Das Dies irae ; Id. Stimmen aus Maria-
Laach, 1892 Y. 

5 Beringer: Die Ablässe, 41. o. 
ü Balics : A róm. kath. egyh. tört. Magyarország-

ban I. 449. o. 
7 U. a. II. 1. 459. o. 
8 U. a. n. 1. 452. o. 

a siker utján, a mikor, a meddig, a miben Isten szent 
akaratának utjain járt. A mint erről az útról letért, — 
nem én mondom, Eötvös Károly mondja, — „elhagyta 
őt az Isten." Es ez a pillanat volt Kossuth életében a 
drámai fordulat pillanata az ő páratlan tragikuma felé, 
mely abban állott, hogy őt, az ő szabadkőműves hite 
szeiint „világpolgárát, a hontalanság kínjai gyötörték, 
mikor a haza anyai keblének karjai kitárva nyúltak 
ki feléje. 

Két dolog nincs még Kossuth Lajos életében fel-
derítve, két dolgot fed még az ő életéből titokzatos 
homály. Lelkéről, lelkének titkos életéről van szó. Az 
a kérdés, mikor adta át magát egészen, ő a ki valaha 
imádkozni is tudott, az eget ostromló világforradalom 
szellemének s vájjon megmenekült-e utolsó földi pilla-
natában e balvégzetű szellem gyilkos öleléseiből ? Em-
beri kutatás és tudás határait meghaladó kérdések és 
titkok, melyek titkok maradnak talán az idők végéig, 

Megvond Isten a tudás határait 
S elfödé szemünk elől az ő titkait. 

Ne kutassuk a kifürkészhetetlent. Maradjunk a 
nyilvánvaló világ világos látásánál, a mely azt mondja 
nekünk, hogy Kossuth Lajos páratlan lánglelkéből sok 
fényes eszme pattant ki Magyarország dicsőségére s 
roppant akaratereje, a Máriás zászlók alatt, csodaszerü 
dolgokat mivelt e hazában ; ámde annak elismerésében, 
hogy csak egy a nagy Yalóság, csak Isten nagy mennyben 
és e földön, ő nemzetének — enyhén szólva — csak 
talányszerü személyes példát adott, a mely Isten imá-
dására bizony nem lelkesít. 

Kossuth Lajos dicsőítésében is — nem csoda 
tehát — sirva kell vigadni a magyarnak ! 

Annyi azonban tény, hogy neve Magyarország 
önállóságának szimbólumává lett. 

Nyitra. A magyar nyelv népiskolai tanitásaről — 
szóló ministeri rendeletet Bende Imre megyés püspök 
ur VIII. sz. főp. körlevelében a következő lelkes buz-
dítás kíséretében közli az egyházmegyei papsággal : 

Linguae hungaricae in scholis popularibus sive 
elementaribus propositio per p. m. Episcopum Ante-
cessorem meum adhuc antequem lex obligativa desuper 
anno 1879. Art. XVIII. lata fuisset, ac dein etiam post 
latam hanc legem iteratis vicibus in Circularibus lite-
ris inculcata fuit, hocipsum per me quoque pariter 
iam aliquot vicibus factum est. In nexu autem prae-
dictae ministerialis dispositionis tarn DD. scholarum 
elem. Districtualibus Inspectoribus quam et DD. scho-
larum Directoribus per praesentes denuo strictissime 
committo : ut linguae huius sedulam propositionem ac 
institutionem respectivis Docentibus stricte inculcent, 
et curam eatenus habent, quo institutio haec per illos 
reipsa fiat, et quidem hebdomadatim tot horis quot in 
piano institutionis dispositae habentur, et tali cum 
profectu, quo scholaris iuventus eandem linguam per 
illud tempus quo scholam frequentat in tantum con-
discat, quatenus adiunctis suae vitae atque conditionis 
confirmiter non tantum suas cogitationes eadem lingua 
hungarica exprimere, verum etiam rite ac bene legere 

A 
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ac scribere sciat ; quodipsum a Docentibus adplicitis tanto 
magis desiderari potest, siquidem pro nunc iam vix in 
Dioeces quispiam Docentum inveniatur, qui linguae hun-
garicae bene gnarus non esset. Sed u thanc linguam reipsa 
iuventus scholaris ita, prout superius expositum est, 
condiscat, non aliud intenditur, quam bonum ipsius 
iuventutis ac per hoc subin etiam populi sive civium 
unius eiusdemquae patriae membrorum, quo penes lin-
guam natalem ac uti dicunt maternam, proprii etiam 
Regni sive patriae suae linguam percipiant, condiscant 
et dum necesse est loquantur, ac eadem lingua hun-
garica legere atque scribere quoque sciant. Quoniam 
vero dispositio haec Ministerialis sicut ex una parte 
stricta, ita ex parte alia etiam iusta est, illam mea 
etiam ex parte, utpote meorum fidelium bonum pro-
movendi studio plurimum ac serio debeo illud optare, 
ut haec suum nanciscatur valorem ac prosperum effe-
ctum. Quapropter DD. scholarum Inspectoribus Distri-
ctualibus hisce committo ac dispono : ut de istius dis-
positionis resultato quotannis penes periodicas de 
-scholis relationes specialiter etiam de profectu iuven-
tutis in lingua hungarica conscientiosam mihi relatio-
liem praestent. Neque dubito huic dispositioni felicem 
futurum effectum ; nam si hactenus — prouti cum 
solatio expertus sum — in aliquibus scholis institutio 
haec in tantum iam successerit, ut eadem iuventus 
linguam hanc sibi utcunque propriam reddere potuerit, 
dummodo seria adsit voluntas et obsequium dispositi-
oni legali, curaque sedula DD. Directorum et Docen-
tum, certe hoc idem felici cum seccessu etiam in aliis 
scholis prosperari et intentus finis pro bono iuventutis 
obtineri et assequi poterit. 

Nitriae, die 6-ae Septembris 1902. 
Emericus, m. p. 

Episcopus. 
Szatmár, szept. 10. A kereszt. — 
A mult héten két nagyon nevezetes esemény tör-

tént városunkban. Nevezetességüknél csak a csend 
volt nagyobb, melyben mindakettő lefolyt. Szeptember 
3-án a tanitóképző-intézet mellett a sz. e. Hám püspök 
vetette régi alapokon, de újonnan épülő Jézus szents. 
Szive-templom toronykeresztjének feltűzése, szeptem-
ber 4-én pedig a szatmári katholikus elemi fiúiskola és 
a papnövendékek együttes Veni Sanctéja a székes-
egyházban, melyet maga püspök ő méltósága tartott. 

Feljegyezzük mindkét eseményt e lapoknak hasáb-
jain is. Katholikus vallásos meggyőződésünk, városunk 
iránt való meleg érzésünk, a Krisztus keresztje iránt 
való szeretet, a hála és köszönet ösztönöz erre. 

Arra az újonnan épülő templomra régen szükség 
volt. Szinte ötven esztendeje, hogy ezt a szükséget 
már felismerte a szent emlékű Hámnak nagy lelke és 
épittetni kezdett ott, Németinek legmagasabb pontján 
nagy monumentális müvet, zárdát és templomot. Azt 
a jámbor életnek példájául, a keresztény szeretetnek 
otthonául, ezt az Isten dicsőségére, mindkettőt a lel-
keknek üdvösségére. A vallás dicsőségét ragyogtatni, 
Szatmár városát, mely bár nagyon próbára tette a sz. 
e. püspök türelmét ós szeretetét, nagyon kedves volt 

neki, emelni, a városnak épen azon a pontján, mely a 
legelhagyatottabb volt, épiteni a vallásos kulturának 
otthont, — ez volt annak a halhatatlan emlékű püs-
pöknek czélja. Most aztán két férfiúnak szive egyszerre 
dobbant meg arra a gondolatra, hogy fel kell támasz-
tani Hámnak dicsőséges emlékezetét, folytatni kell 
müveit, meg kell mutatni, hogy amint az egyház-
megye az ő nagy szelleméből táplálkozik, az ő institu-
czióinak mesgyéjén terjeszkedik tova, ugy az ő szelleme 
virraszt Szatmár felett is, melynek alapvető szépségeit 
is ő adta meg. 

Igy épül meg az a németibeli istenháza a püspök 
ur ő méltóságának és Kádár Ambrus dr kanonok, pré-
postnak bőkezűségéből. Magasabban állanak fölöttünk 
ők, Hám János szellemének méltóságos örökösei, sem-
hogy hozzájuk juthatnak annak a hálának ós köszö-
netnek szava, melyet nekik nagylelkűségükért váro-
sunk hivő népe hoz, hacsak itt * meg nem ir juk azt. Ez 
a hivő nép tudja, megérezte, hogy az a templom nem-
csak nagyjainknak bőkezűségét, Isten ügyéért lángoló 
szeretetét beszéli, hanem az ő üdvösségét is. Krisztus-
nak keresztje, melyet a templom tornyára tűztek, elébe 
ragyogja azt a sok jót, melyet keresztény katholikus 
hitének köszön, azt a szeretetet, melyben hiveit és 
nem hiveit mindig részesitette Krisztus anyaszent-
egyháza és amelynek fényes tanúságát adja most az apos-
tolok utóda, a főpásztor és egy Jézus Szive szerint 
való főpap. Ezt köszöni most a hivő nép annak a 
„holt kéznek," melyet Szatmáron soha sem volt ugyan 
oka senkinek becsmérelni, mégis megtették. Fogják 
majd látni közülünk a fiatalabbak, hogy amit sok eről-
ködéssel, itt-ott jogtalan aspirácziókkal igyekeznek 
más oldalról megvalósítani kevés sikerrel, azt sikeresen 
fogja megoldani az a templom. Németinek emelését 
értjük. Nem kaszárnyák, nem vásárterek, nem a köz-
ponttal összekötő utak az egyedüli biztosítékai egy 
város lendületének, hanem a templomok. Ha van, hol 
kapjon tanácsot, vigasztalást, tiszta örömöket a hivő 
lélek, ha van, ahová hálás örömét hozza, búbánatát 
ahol elsirassa, alamizsna-filléreit ahol kioszsza, ott u j 
élet kezdődik. Igy lesz nálunk is. Jó levegő, olcsó 
telek, szép kert volt Németiben eddig is. Hogy most 
temploma is van, mindene megvan arra, hogy népesed-
jék uri, intelligens elemmel is. Adja Isten, hogy az 
egyháznak örökifjú ereje még más alkotásokat is teremt-
sen a városnak azon a vidékén. 

A szeptember 4-iki ünnep sem jelent kevesebbet. 
Erezte a püspök ur lelke, hogy ezen a Veni Sanctén 
mint árad a hála a szülők, tanitók, a papság lelkéből 
Isten'iránt és a püspöknek magas személye iránt azért, 
hogy nagy megnyugvásukra a katholikusoknak és sok 
nem katholikusnak az elemi fiúiskolát hitvallásos, kath. 
iskolának megtartotta. Mennyi aggodalom közt, milyen 
elszántsággal és buzgó akarattal kellett ezért az ügyért 
küzdeni, alig mondhatnók el, ez anyagi áldozat is, 
melyet amaz iskoláknak fenntartása követel, kibeszélhet-
len még ma. 

* H Sz. 
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De a tény, az beszél. 
Hangosan kívánja, bogy nyilvános dicséret és 

hála adassék a főpásztornak, aki megtartotta az isko-
lát annak a kezében, akié az erkölcsi alapon és törté-
nelmi jogon, — a vallás kezében. Ez annál nagyobb 
érdem, minél kárhozatosabb volt az a már beismert 
könnyelműség, melylyel a felekezetek kezükből kisik-
lani engedték iskoláikat, sőt maguk ajánlották íöl más-
nak olyan jóért, mely hogy nem marad-e csalfa álom, 
ma még senki sem tudja. 

Az a hitvallásosnak, katholikusnak megmaradt 
iskola azt beszéli, hogy a katholikusokat lehet enged-
ményekre birni, leüet tőlük jogos javakat megtagadni, 
de nem lehet velők megalkudni akkor, mikor életfelté-
telekről van szó. Igen ! Nekünk az iskola életfeltétel, 
nekünk az iskola a templom után legszentebb institu-
cziónk. Az elemi iskola nem kevésbbé, mint egyéb 
iskoláink, tíőt ez talán inkább, mint a többiek. Mert 
itt dől el először, milyen lesz a jövő nemzedékeknek 
vallási képe. Vájjon hitében erőtelen, hitében közö-
nyös, mis-más meggyőződésű nemzedékek jönnek-e 
vagy erős meggyőződésű, fedhetlen erkölcsű, öntuda-
tosan keresztény polgárokat kap-e a keresztény haza, 
a keresztény társadalom? Nem rekriminálunk és nem 
jövendőlünk az állami iskolák ellen, de a magunkéinak, 
a kifejezetten hitvallásosaknak ma már elismert feltét-
len érdemét ismét hangsúlyozzuk azok felett. Ugy van 
szerte a világon mindenütt, Magyarországon is, igy lesz 
nálunk is : fegyelem, hazafiasság, tanitási eredmény 
tekintetében a hitvallásos iskolák mindig mérkőznek 
az államiakkal, erkölcsösség, vallásosság tekintetében 
pedig messze magasan állanak felettök. 

íme, hogy a szülők milyen hamar felismerték ezt 
az igazságot, ezt is a hitvallásosnak megmaradt iskola 
jelen képe beszéli. Tul van tömve. A jelentkezőknek, 
gör. katholikusoknak és más vallásuaknak, egy részét 
el kellett utasitani. Az iskola Veni Sanctéjára, jóllehet 
annak ünnepies volta nem volt előre hirdetve, töme-
gekben jöttek a szülők mély hálával szivökben azért, 
hogy hitvallásos iskolákba járathatják továbbra is 
gyermekeiket és olyan tanitók, nevelők elé, akiknek 
személye jótálló biztositéka a jövő üdvös sikereinek. 
Nekik is szól a szülők, a katholikusok elismerése nem 
csak eddigi működéseikért, hanem a katholikus ügy 
mellett mutatott htíségökért is, melyet ugyancsak pró-
bára tett az államosítás ügye. 

Adja Isten, hogy a szülők legjobb reményeit 
valóra váltsa a jövő, hogy tanítóinknak megsokasodott 
gondjait és kötelességtudását nagy sikerek koronázzák, 
hogy virágozzék, még népesüljön, nagyobbodjék az az 
iskola, mindnyájunk megnyugvására, nagylelkű főpász-
torunknak, akinek létezését most már egyedül köszöni, 
büszkeségére és örömére ! 

A Jézus keresztjének pedig dicsőségére ! Ennek a 
keresztnek szeretete mentette meg, ennek a szeretete 
töltse be és virágoztassa ezt az iskolát! 0. 

Ágosta. A németországi l;atholikusolc társadalmi szer-
vezkedéséről — egy nagynevű franczia katholikus iró, 

, G-eorges Goyán, tanulmányi ut ja alatt szerzett tapasz-
talatai alapján igen fényes elismeréssel nyilatkozik s 
azt egyenesen kitűnőnek jelenti ki. A Windhorst által 
alapított katholikus népszövetséget (Volksverein), úgy-
mond, „túlzás nélkül Németország kath. társadalmi 
véleménye középponti irodájának lehet nevezni. 100 
meg 100 kath. lap kap innen tudósítást; röpiratok, 
füzetek, millió számra mennek ki innen egész Német-
országba ; évenkint innen indul ki sok u. n. szocziális 
kurzus". A francziák itt sokat tanulhatnának! 

Genf. Nagy végrendeleti hagyományoz ás egyházi czé-
lokra. — A freiburgi „Liberté" nevű kath. napilap 
jelentése szerint egy gazdag genfi katholikus nő, név-
szerint Louise de la Rive, f. évi augusztus 7-én Pré-
singesben elhalálozván, végrendeletileg gazdag ösztöndíj-
alapítványokat tett genfi fiuk számára, kik a freiburgi 
kath. egyetemen tanulnak. Alapítványt tett továbbá a 
présingesi plébános javadalmazására. Hermanceban 
fekvő nyaralóját genfi elaggottak javára hagyományozta 

! 100,000 frank üzleti tőkével. 
! : 

Róma. Az uj müncheni nuntius, — mgre Macchi, 
volt brazíliai nuntius, augusztus elején indult el Petro-
polisból s Rómába érkezvén a délamerikai Pio latino 
papnevelő-intézetben szállt meg. Tizenhárom év alatt 
a tropikus vidék forró és Petropolis nedves éghajlata, 
valamint a viharos tengeren való átkelés fáradalmai 
szemmelláthatólag megviselték a nagyjövőjü főpap 
szervezetét. F. hó második hetében már audienczián 
volt XIII . Leo pápánál; most pedig üdül s állása 
elfoglalására készül. Nagy elismeréssel emlegeti a német 
katholikusok lelkes tevékenységét s hogy működése 
mennél hasznosabb lehessen, tollal és szóval szorgal-
masan gyakorolja magát a német nyelvben.* 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Magyar Szaleziánum 

megalakult. íme a megalakulásának tényéről felvett 
jegyzőkönyv : 

Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten 1902. évi szep-
tember hó 15-én a Magyar Szaleziánum igazgató bizott-
sági üléséből. Jelen vannak : Kovács József elnök, Part 
Iván dr alelnök, Viszolajszky Károly igazgatósági tag, 
Fellermayer János mint vendég. 1. Elnök meleg szavak-
ban üdvözli a megjelent tagokat s a tanácskozást meg-
nyitja. Jelenti, hogy Jedlicska Pál és Fischer - Colbrie 
Ágost dr esztergomi prelátus-kanonokok, valamint 
Billot Nándor báró lelkes hangon irt leveleikben jelen-
tették ki csatlakozásukat a Magyar Szaléziumhoz s 
annak érdekében buzgó közreműködésüket felajánlot-
ták, mit az igazgató-bizottság örömmel tudomásul vett 
s felkéri az elnököt a hálás köszönet tolmácsolására. 
2. Alelnök bemutatja és felolvassa' a Magyar Szaléziá-
numnak a herczegprimás által jóváhagyott és a nm. 
belügyminiszter által 39581—1902. szám alatt záradék-
kal ellátott s megerősített alapszabályait. 3. A bizott-
ság elhatározza, hogy az alapszabályokat kinyomatja 
és a szaléziánus intézménye bővebb megismertetése 
végett „Függelékkel" látja el, mely Bon Bosco életraj-

* Ha Magyarország különálló hatalmasság marad, jelenleg 
! külön numiusai volnának, a kik a magyar nyelvet igyekeznének 
! megtanulni. Most útját állja ennek — és sok egyébnek — egy 
1 bizonyos ,.jószomszédság". 
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zât s a szaléziánus munkatársak részére nyújtot t lelki 
előnyöket tárgyalja. A „Függelék" összeállíttatván, 
elhatároztatott, hogy főegyházmegyei jóváhagyás czél-
jából az illetékes hatóságnak felterjesztetik. 4. Határo-
zatba ment még, hogy a kinyomatott alapszabályok 
első sorban a nm. püspöki kar minden egyes tagjának 
azon kéréssel küldetik meg, hogy a szent ügyet párt-
fogolják s körleveleikben a papságnak és híveknek 
ajánlják. Továbbá a megyénkint felkérendő szervező 
tagoknak ugyanazon szabályok egy nyomtatott telhivás 
kíséretében fognak megküidetni. A felhívás fogalmaz-
ványa is egyúttal elkészíttetett. 5. Elnök indítványára 
határoztatott, hogy az igazgató-bizottság eddigi műkö-
déséről Don Bua rendfőnök hivatalosan értesíttetni fog. 
6. Az expediálás eszközlésére az igazgató-bizottság 
megbízza az alelnököt, hogy azon időre alkalmas írno-
kot fogadjon. 7. Végül határoztuk, hogy mihelyt a 
szétküldött felhívások kellő eredménynyel jártak, a 
jelenlevő elnök a végleges igazgató-bizottság kineve-
zésére a herczegprimásnak felterjesztést tegyen s az 
alakuló közgyűlést hívja össze. 8. Ezek után elnök 
megköszönve a tagok diszes megjelenését, az ülést 
bezárja. Kmf. Kovács József s. k., elnök. Jegyzette 
Purt Iván dr alelnök, s. k. Viszolajszlty Károly igazga-
tósági tag. 

I R O D A L O M . 

Megjelent: P E T R I CARD. P Á Z M Á N Y 
Archi-Episcopi Strigoniensis et P r imat i s Regiii | 
Hungár iáé T H E O L O G I A S C H O L A S T I C A seu 
Commentar i i et Disputa t iones quae supersunt 
in secundam Theoloqicae S. Thomae Aquinatis Sum-
máé et tertiam partem. 

E Codice Bibliothecae Universitatis Budapesti-
nensis, partim auctoris propria manu exarato, partim 
aliéna manu scripto, sed ab ipso auctore multis in 
locis correcto et aucto, e quae spectant ad 2. II. partis 
recensuit Adalbertus Breznay, qui tomum priorem edidit 
et praefatus est ; ea vero quae spectant ad III. partem 
recensuit et tomum hune praefatus est Desiderius Bita, 
Ord. S. Benedicti de Monte Pannoniae presbyter, S. 
Margarethae V. M. de Bêla Abbas tit., Ss. Theologiae 
Doctor collegiatus, Regiae Scient. Universitatis Buda-
pestinensis Rector Ordinisque Theologorum in eadem 
Universitate saepius emeritus Decanus, Theologiae 
Fundamentalis Professor p. o. OPERA OMNIA. Series 
latina. T. V. Budapestini, typis Reg. Scient. Universi-
tatis. MDCCCCI. 4-r. 808 1. Ára a megrendelőknek 5 
írt, vagyis csak 10 korona. 

Tartalma: I. De hac Operum Petri Card. Pázmány 
academica editione Litterae Apostolicae. II. Praefatio 
ad Lectorem. In 2. Il-ae. III. Tractatus de Iustitia et 
Jure. IV. Tractatus de Religione. In 3. partem Sumae : 
V. Tractatus de Incarnatione Verbi. VI. De Sacramen-
tis in genere. VII. De Sacramentis in specie. De bap-
tism o. 

Pázmány összegyűjtött munkáinak megszerzése 
ajánlásra tulajdonképpen nem szorul, kivált miután 
maga XIII. Leo pápa is már megszólalt a kiadás ér-
dekében, tekintettel különösen a latin művek soroza-
tára, és ebben kiválóan Pázmány Péter Theologia scho-
lasticájára, melyet két kötetbe a legnagyobb igyeke-
zettel sem lehetett beleszorítani, fennmaradván még 
mindig 2 tractatus két szentségről, t. i. a bérmálásról 
és a legméltóságosabb Oltáriszentségről. 

Minthogy a megrendelők a rengeteg köteteket 
igen olcsón, csak 5 frtért kapják, mindenki saját érde-
kében cselekszik, ha a magasabb bolti ár kikerülése 
végett a budapesti k. m. tud. egyetem hittudományi 
karának dékáni hivatalában mint megrendelő jelentke-
zik, akár csak a latin, akár csak a magyar munkák 
sorozatára, vagy mindakettőre együttesen. Minden u j 
megrendelő a köteteket az elsőtől kezdve kapja meg, 
ebben a kedvező árban. A megrendeléssel jó lesz 
sietni addig, mig a megrendelésre nyitott idő le 
nem telik. 

= A 47-ik méhészeti vándorgyűlés üdvözlő 
beszéde. Tartotta 1902. aug. 31-én Temesvárott cser-
neki és tarkeői Desseívffy Sándor v. b. t. tanácsos, Csa-
nádi püspök, ő szentsége házi főpapja, pápai trón-
álló, római gróf stb, mint a gyűlés diszelnöke. Temes-
vár, egyházm. könyvny. 1892. 8-r. 43 1. 

A csanádi egyházmegye főpásztora olvasmányai 
és jegyzetei alapján igen érdekesen ós tanulságosan 
ismerteti a méhészet múltját a classikus irók munkáinak 
alapján. Gyönyörűen vezeti be az okát, a miért ezt a 
tárgyat üdvözlő beszédje tárgyává tette. A kis méhe-
ket munkatársainak tekinti, a mennyiben munkájuk az 
egyház által előirt istenitisztelethez szükséges s az 
abból készült viasszgyertyák annak fényét emelik. Saj-
nos, hogy a nagylelkű főpapot betegsége akadályozta 
e beszéd felolvasásában. Olvasmánynak, a mint már 
mondottuk, igen érdekes és tanulságos. 

4- Yenite Adoremns ! Katholikus oktató- és 
imádságos könyv a tanulóifjúság számára. Jelesebb 
szerzők után egybeállította dr Láng Incze cziszt. r. 
áldozópap, főgymn. hittanár. Az eszterg. egyházm. 
főhatóság és a rendfőnök, engedelmével. Budapest. A 
Szent-István-Társulat kiadása. 1902. XI. 548 lap. 

Bár a tanulóifjúságnak szánt imádságoskönyvek 
száma irodalmunkban az utóbbi időben örvendetesen 
gyarapodott, mindamellett tagadhatatlan e téren még 
máig is olyan könyv hiányának érzete, mely, a meny-
nyire csak lehet, minden jogos kivánságot kielégiteni 
képes legyen. Mert vagy az imádságok rovására az 
énekekre fektetik a fősúlyt, vagy többé-kevésbbé kizá-
rólagosan egyes intézetek magánérdekeit tart ják szem 
előtt. Ezen állapoton kivánt segíteni a Szent-István-
Társulat, midőn a külföldön közkézen forgó jeles ifjú-
sági imakönyvek mintájára kiadta a dr Lang Incze 
cziszt. r. főgymn. hittanártól összeállított: „Venite ado-
remusa czimü imakönyvet. Benne megtalálja az érettebb 
korba lépő tanulóifju mindazt, mit a lelkiélet föntar-
tására, ápolására, védelmezésére tudnia s tennie kell. 
Belőle megtanulja a helyes imádkozás módját, a meg-
szentelő eszközök méltó s áldásos használatát. A 
könyvecskében kiváló gonddal rávezetni igyekszik az 
ifjút arra, hogy mikép szentelje meg az egyházi esz-
tendőt s a közbeszőtt latin hymnusokban előtte föltárja 
az egyház költészet remekeit, miáltal a hittanitás kiegé-
szitő eszköze gyanánt lép föl. Egy szóval a könyv 
biztos vezére, lelkesítő kísérője s erős támasza kíván 
lenni a keresztény ifjúnak a lelki élet nehéz ösvényén 
s mintegy pótolni van hivatva a hittanárt abban az 
időben, midőn a növendék magára van hagyatva. Hogy 
mekkora segítség egy ilyen imádságoskönyv a hittanár 
számára, azt eléggé átérti az, kinek e téren bővebb 
tapasztalata van. 

Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyv-
kiadóhivatalában. (Budapest, Szentkirályi-u. 28.) Ara 
vászonkötésben 2 kor., bőrkötésben arany metszéssel 4 
korona, bőrkötésben vörös metszéssel 3 k. 20 fillér. 
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VEGYESEK. 

— A katholikusok érvényesülésének titka, a nem-
zetek életében tisztán az ő egyetértésök kérdése. A 
hol ez megvan, a katholikusok mindenütt tényezők, 
sokszor még kisebbségök esetében is, befolyásos ténye-
zők, mint Hollandiában, döntő tényezők mint Német-
országban. Legújabban az éjszakamerikai E.-Áll. katho-
likusai kezdenek az egyetértésnek oly magaslatára 
felemelkedni, a honnan szavuk nagy sulylyal esik a 
tengerentúli hatalmas birodalom sorsának mérlegébe. 
Most, aug. 5.. 6. és 7-én tartották Chicagóban a ..ka-
tholikus egyesületek amerikai szövetségének"1 3-ik kon-
venczióját vagyis nagygyűlését. A konvenczió határo-
rozatai közt van részvétnyilvánitás az üldözött franczia 
szerzetesek iránt és hivatkozás Rosevelt elnök köte-
lességérzetére, hogy a szerzetes-rendek vagyoni ügye 
a íilippinákon jog és igazság szerint fog elintézést 
nyerni. Kath. egyetértés — jöjjön el a te országod 
hozzánk is ! 

— Püspöki értekezlet. F. hó 10-én ült össze 
Mainzban az alsórajnai egyházi tartomány püspöki 
karának értekezlete Nörber baden-freiburgi érsek elnök-
lete alatt. Megjelentek az értekezleten Brück mainzi, 
Willi limburgi, Endert fuldai és Keppler rottenburgi 
püspökök. 

— Az erdélyi egyházmegyében f. évi szept. 17-
től október 11-ig a következő helyeken lesz bérmálás 
és visitatio canonica 17-én Alsó-Kapnikon, 18-án Kap-
nikbányán, 20-án Oláhláposbányán, 22-én Oláh-Lápo-
son, 23-án Magyar-Láposon, 25-én Csicsó-Kereszturon. 
26-án Rettegen, 27-én Bethlenben, 28-án Naszódon, 
30-án O-Radnán október 2. és 3-án. Lajosfalván tem-
plomszenteléssel, 5-én Deésaknán, 7-én Bálványos-Vár-
alján, 8-án Apanagyfaluban, 9-én Viczén, 11-én Székben. 

— A harmadik országos katholikus nagygyűlés 
programmja főbb vonalaiban a következő : október 14. 
Kedd. Délután 5 órakor : A Katholikus Egyesületek 
Országos Szövetségének közgyűlése. Este : ismerkedési 
estély. Október 15. Szerda. Délelőtt : első nyilvános 
ülés. Délután : szakosztályi értekezletek. Este : második 
nyilvános ülés. Október 16. Csütörtök. Délelőtt : Eucha-
risztikus kongresszus. Délben : Diszgyülés XIII. Leo 
pápa 25 éves pápai jubileuma megünneplésére. Délután : 
szakosztályi értekezletek. Eucharisztikus körmenet. Októ-
ber 17. Péntek. Délelőtt : harmadik nyilvános ülés. 
Délben : Disz-bankett. 

— Személyzetiek az esztergomi főmegyéből. 
Segédlelkészek elhelyezése : Zlatos András Szomolányba, 
Mischáli István Garam-Sz.-Benedekre, Wittinger Pius 
atya Budapestre a kapuczinusokhoz, Vozák Ferencz 
Sopornyára, Zentag József volt, kegyesrendi Verbóra, 
Bachraty Valér Csejthére, Dobrovovszky Mihály Ottó-
völgybe, Novinczky Ágoston Vadkertre, Cservenka Kál-
mán Dunaszentpálra, Miskoviez András Kéméndre, Bá-
nyász János Esztergom-Bajnára, Simon Lajos Somor-
jára, Morvay László Garam-Kövesdre, Etele Károly 
volt kegyesr. Szent-Endrére, Miskoviez János Udvardra. 
Budapesten hitoktatók lettek : Szalva Dezső, Kristóf 
János, Ozoray István, Pongrácz József, Skrzpiecz József 
és Wéber János. 

— Templomszentelés. A munkácsi róm. kath. 
plébániához tartozó Pósaháza fiókközségnek nagy öröme 

van. Folyó hó 14-én reggel 9 órakor felszentelése volt 
az ujon épült templomnak, mely legnagyobb részben 
a hitközség költségén épült, bár hozzá más jótevők is 
járultak adományaikkal. E templom ékessége a köz-
ségnek és a vidéknek. 

— Érthetetlen dolgok. Egyik az, hogy mért nem 
vonult ki ezidén az Egyetemi Kör Veni Sanctéra 
zászlója alatt, másik az, hogy mért emeltek Zilahon a 
honfoglalás emlékére „pogány oltárt?" Más oldalról ugy 
jelentik az utóbbi dolgot, hogy a zilahi honfoglalási 
emlék — obeliszk, nem pogány oltár. 

— Értesítés. A magyarországi kath. egyesületek 
hódolati albumot küldenek XIII . Leo pápához, melynek 
iveit az egyesületek tagjai aláirják. A Budapesti Ka-
tholikus Kör tagjai részére a kör helyiségében vannak 
ily aláírási ivek kitéve,, melyen a kör tagjai a nap 
bármely órájában nevüket aláírhatják. Az aláírások 
szeptember hó végéig teljesíthetők. Budapest, 1902. 
szeptember 15. A Budapesti Katholikus Kör Elnöksége. 

— Az ezidei szent-István-napi beszédek közöl 
ma kezdtük meg Glattfelder Gyula dr székesfej érvári 
beszédét közölni. Mind a három ezidei szent-István-
napi szent beszéd, a budavári is, a bécsi is, a székes-
fejérvári is kiválóan szép volt. Egyik sem markolt 
azonban oly mélyre mint a székesfejérvári, a mely 
különben is hitbölcseimi, dogmatikai és métyórtelmü 
keresztény ethikai fejtegetésével a legjobbb szent-
István-napi beszédek sorába emelkedik. 

— Szabadkőműves nyilatkozat. Az olasz király 
berlini ut ja alkalmából egy olasz szabadkőműves lap 
ezt a nyilatkozatot tette : „Mi (olasz szabadkőművesek) 
Poroszországgal tartunk, mert ez a protestantizmus 
fellegvára Európában. Jelenleg Poroszország feladata 
abban áll, hogy Európát eláraszsza protestáns szellem-
mel, másrészről Olaszországnak az a hivatása, hogy a 
római pápaságot megdöntse. Ez az a két ok, a miért 
mi (szabadkőművesek) Poroszország nagyságát Olaszor-
szág nagyságával együttesen akarjuk." Világos beszéd, 
sokan még se értik. 

— Figyelmeztetés. Lourdesban egy kalmárlelkü 
ember a lourdesi vizet üzleti czélra kezdte felhasználni, 
a mennyiben a csodák barlangjának vizét pecsétviasz-
készitósére használta fel s erről a készítményről azt 
híresztelte, hogy mennyei kegyelmek vannak hozzá 
kötve. Midőn ezt az illetékes tarbesi püspök megtudta, 
azonnal intézkedett, hogy a rut visszaélés megszűnjön. 
Mi pedig azért említjük fel a dolgot, hogy hazánk 
papsága tudomást szerezzen róla. 

Nyilvános köszönetet mondva Valnicsek Béla 
urnák a lap ezidei ügybuzgó ideiglenes szerkesztéseért, 
t. jelentem, hogy a szerkesztőséggel járó felelősséget 
a jelen számmal átvettem. Breznay. 

A szerkesztő telefonja. 
Többfelé. Néhány nap alatt mindenkinek eleget teszek 

levélben, a ki iránt levelezési kötelezettségem lerovásában még 
hátralékos vagyok. — K. L. A misézés rendtartásának megálla-
pítása püspöki jog. Mutatja ezt a Directorium évenkint való ki-
adása. A misevállalás az egyes papok, plébánosok, tempiomigaz-
gatók dolga. Ha valaki Kossuth napján misézésre vállalkozott, ezt 
csak az intentióra vonatkozó egyházi törvénynek világos meg-
magyarázásával tehette. Mert a hiveket nem szabad oktatás 
nélkül hagyni abban, hogy mily szándékkal lehet csak Isten elé 
járulni. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelcle-utcza 8. sz.) 
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A természeti ember s a kegyelem embere. 

I. 
Látni akarjátok a természeti embert? Néz-

zétek meg az ősmagyart. Merész, mint a röpke 
gondolat, mely nem ismer nehézséget. Bátor, 
mint maga az őserő, melynek mi sem nehéz. 
Szerencsés, mint a sors kedvencze, ki moso-
lyogva csatáz, játszva győz. Jövetelének hire 
megremegteti Európa népeit. Nem állhat meg 
előtte a történelmi hatalom, a diadalmas had-
sereg, a fölkelt népek sokasága. Győztesen s 
ereje öntudatában jelenik meg a czivilizáczió 
fővárosainak kapui előtt s a halálra rémült 
népek lemondva a győzelem reményéről, csak 
isteni csoda erejétől kérnek menekülést a tem-
plomokban. 

De e diadalut csak olyan, mint a meteor 
pályája, kápráztat s félelemre gerjeszt, de szi-
vet nem melegit, lelket nem buzdít. A termé-
szeti ember vas és nem gyengéd szeretet, 
önzetlen jóakarat . Szeme földre van szegezve, 
boldogságát ott keresi. Arcza szobor, lába gyö-

kér, nincsen szivében csak büszke hideg vér. 
Előtte a föld, s ezenkivül mást nem ismer. Föl 
a sejtelmes, végtelen regiókba csak kérdőleg 
tekint, de keresni- vagy remélni valója ott nincs. 
Neki alant a helye, mert csak a természetet 
vallja birodalmának. Ha vérben gázol, jól érzi 
magát, csak legyőzöttek tetemein át halad-
hasson. A sirás kedves zene neki, mert erejét 
magasztalja. A földi véges dicsőség kielégiti, 
mert magasabb igények számára lelke nem 
elég emelkedett. Ez a természeti ember; ez 
az ősmagyar. 

De az emberi lélek, melyben az Isten 
mását lehelte a világba, nem erre van teremtve. 
Eredetét megtagadni s a végtelenből teljesen 
elszakadni képtelen. Kábitó mámor — mely 
népeknél századokig ta r tha t — kápráztathat ja , 
ideig-óráig czélját tévesztheti, de ebben az 
állapotban a nyugalom nem ta r tha t sokáig. 
Bekövetkezik a reactio. A czélját tévesztett 
lélek érzi valaminek a hiányát. Hiába töltözik 
földi javakkal, hiába üríti fenékig a földi dicső-
ség poharát, hiába merül el örömök mámo-
rába, neki több kell mint ez a véges termé-
szet nyújthat . S okát se tudja adni, de szo-
morú, elégedetlen. 

Mikor a lelkeket megüli e keserűség érzete, 
akkor betelt a természetimádó nemzetek ité-
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lete, s kezdődik a bomlásnak és nemzeti balál-
nak gyászos proczessusa. íme a pogány magyar 
dicsősége se ta r to t t sokáig. A büszke nép, 
mely parancsolóként je lent meg Európa szin-
padán, alig harmincz év alat t megtörik. Mesés 
győzelmeit gyászos vereségek vált ják föl. De 
a legnagyobb vereség, melyet önszivében szen-
ved, midőn érzi, hogy czélt tévesztett , s nem 
találva biztos u tmuta tó t , bomlásnak, züllésnek 
indul. „A kinek nincsen, a mije van is elvéte-
tik tőle." 1 A kinek nincs kegyelme, az a 
kevés is, a mit a természet nyújt , elvétetik 
tőle. 

Nem a német császár hadai, nem Nyugat-
Európa szövetkezett népei, nem földi hatal-
mak diadalmaskodtak a magyar törzseken. A 
sok gyászos csatavesztés, a kegyetlen meg-
hasonlás és fájó pártütés, mely a büszke népet 
szétmorzsolta, s a bukás szélére sodorta, a 
természeti ember, a természeti világrend, a 
természeti pogány vallás csődje. 

Tüzes paripákon tombolva, s rombolva 
száguldó nép lehet nagyszerű látvány, de ez 
nem nemzeti s emberi hivatás, nem életczél-
Nemzeti hivatás, hogy milliók szive összedob-
banjon, egyenkint és összesen egyetértsen nagy 
eszmények, dicső emlékek, boldogító remények 
kul tuszában; hogy e szent szolgálatban millió 
élet áldozzon önzetlenül kényelmet, erőt, vért, 
életet egy méltónak mindig t iszteletet paran-
csolának ismert hivatásért . De ezt a lelki 
emelkedést korlátolt és véges czél nem művel-
heti. Ez csak ott lehetséges, a hol a törekvé-
seknek nem szab ha tá r t az eszközök tökélet-
lensége, az idő és tér határa, s erőink elég-
telenségének tudata. A büszke önhittséget 
fölváltó kislelkűség, a diadalokat fölváltó vere-
ségből fakadó lemondás, a nemzeti bomlás és 
sülyedés azt hirdeti, hogy az embernek egyénül 
és nemzetül nem elég önmaga, nem elég a 
melyet megfogni, átérteni és kimeríteni bír a 
föld, a természet, neki több, végtelenül több 
kell, mert a vágyaknak és igényeknek, melyek 
a szív végtelen mélységeiből törnek elő, ha tá r t 
szabni nem lehet, mert ez soha ki nem elégít-
hető természetünk tilalma. 

Mihelyt az ember csak valahogyan is biz-
tosította létét, s a megélhetés gondjain túl-
emelkedett, nem elég már többé a földet túrnia, 

1 Luk. XIX. 27. 

s egyedül a természetben búvárkodnia. Szivé-
nek ti tkos mélységeiből hangok törnek elő, s 
a mindenség oczeánjáról szózatok suttognak 
feléje, melyek mind azt hirdetik a mit a lom-
bikba zár t s annak korlátait összetörő élet : 

„— — — Ez a lombik nekem 
Nagyon szűk és nagyon tág." 2 

Az életet kicsinyes korlátok közé szorí-
tani, a lelket végtelen szárnyalásában akadá-
lyozni a természeti ember törekvése. De ez 
nem sikerülhet neki ; s ezért nem tud a ter-
mészeti ember boldogulni. 

A keleti vallások és kulturák bámulatos 
i emlékei csak azért merednek ég telé, hogy ez 

igazságról a világot meggyőzzék. Mi volt egy 
Pharao czélja más, mikor százezrek véres 

I verejtékével á ldoztatot t szeszélyének s meg-
épít tet te a gúlát, m in thogy a természeti ember 
dicsőségét és erejét hirdesse? S mikor a ször-
nyű emlék árnyékában megpihent, vagy ormá-
ról ha ta lma s dicsősége országán végigpillan-
tott , boldog volt-e vájjon? Megalapítottam 
híremet, halhata t lanná te t tem nevemet, e gon-
dolat gyönyörködtethet te szivét. De joggal 
vethetjük fél a költővel a kérdést : 

„S oh Pharao, mégis boldog vagy-é 
E képzeletben? Tedd kezed szivedre." 

S a dicsőségre vágyó természeti ember 
örök felelete : 

„Nem én. Ürt érzek, mondhatatlan űrt, 
De mindegy, hisz nem boldogságot esdtem, 
Dicsőséget csak, s az megnyilt előttem." 3 

De a szívnek nyugalmat és boldogságot 
kereső vágyát hiu dicsőség látszatával elhall-
ga t ta tn i nem lehet. S a pharaók keserű szív-
vel ha j to t ták fejüket nyugalomra, mert bírták 
ugyan a földet, uralkodtak a természeten, de 
azt a végtelent, azt a határ ta lant , mely a lélek 
törekvéseinek kezdete és vége, el nem érték. 

S ha egy pillantást vetünk Ázsia földjére, 
a kelet megkövesedett és lassankint szétmálló 
kul turáj ara, a derűs, ragyogó égbolt alatt a 
lelkeket sorvasztó melankólia tanúskodik 
róla, hogy a lélek nyugalmát s az üdvös hala-
dást nem azok az elvek biztosítják, melyeket 
a természeti világnézetből szűrt le a földies 
gondolkozás, mely ott csak szellemi és testi 
rabszolgaságot szült. 

- Madách : Ember Tragédiája. 
' 3 Madách : Ember Tragédiája. 
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A török fana t i zmus a te rmészet i ember 
romboló ösztönénél fogva ledöntö t te a nagy 
szellemi, művészi és erkölcsi a lkotásokat , me-
lyeket a keresz tény népeknek az emberiség 
czéljáról, örök jövőjéről, isteni vezetéséről táp-
lált meggyőződése t e r emte t t meg. Ez az Isten-
ből táplá lkozó szellem ép í t t e t t e meg a müveit-
ségnek felséges emlékeit ; ez képesí te t te a 
szenta tyákat , mély szellemi és irodalmi mun-
kásságra ; ez nevel te a legszebb erényeknek 
kedves, illatos v i rága i t : mig a fana t i smus el-
hamvasz to t t a a könyvtá raka t , s lenyűgözte ós 
lenyűgözve t a r t j a a gondolatot , a józan hala-
dást s az értelmes szabadságot . 

A szélső keleten viszont a buddhizmus 
kötözi gúzsba a lelkeket. Ebben a rendszer-
ben a lélek végleg csődöt mondot t . I t t a ter-
mészet i ember levonta a végső konzekvenciá-
kat . Miután meggyőződöt t , hogy a természe-
ten belül meg nem ta lá l ja az t a boldogságot , 
mely u t án szüntelen eped, ebből a labir intusból 
pedig ki nem talál t , k i tűz te a gyáva czélt, 
hogy az embernek csak czinikus lemondásra , 
tompa tét lenségre, tel jes elmúlásra kell és le-
het törekedni . Es megszüle te t t a Nyrwana üres 
evangeliuma, 400 millió embernek sírásója, 
nemes vágyaknak, dicső törekvéseknek temetője . 

A lemondásnak, érzéket lenségnek és kö-
zömbösségnek e vi lágnézete halá la az ember 
igaz természetének, mer t az életet, cz él t uda tó s 
törekvést , kötelességtudó munkasze re te t kiván, 
mely nem fejleszti a gyáva lemondást , nem 
kárhoz ta t szolgaságra, h a n e m vágya t önt a 
szivbe, megközelí teni, megismerni, lehetőleg 
birni azt, a miben és a miér t él reménye, a 
végtelen valóságot, minden ismeret , ha ladás 
és boldogság for ras at. 

Szent Is tván nagysága, szellemének emel-
kedet tsége abban nyilvánul, hogy, nem aka r t 
itt, a hazai földön ke le te t ; nem akar t ázsiai 
ku l turá t ; nem akar t szellemi szolgaságot ; nem 
akar t természet imádó, természet i embert . Lá t t a , 
hogy a természet i ember sorsa keserű pesszi-
mizmus. Erezte , hogy a lélek a véges kultu-
szában kor lá tokba ütközik, mi tój és elkeserít. 
Szabadnak aka r t a látni ő a m a g y a r t ; nem, 
hogy rombolhasson, hanem hogy az örök szép 
és jó kimerí tésében akadály ta lanul működ-
hessék. 

S az ő tan í tása a mi korunknak is szól. 
Azt az ál talános forrongást és elégedetlensé-
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get, mely ko runknak gyászos kivál tsága, mi 
másnak köszönhet jük , mint annak, hogy csak 
a földnek élünk, csak a véges t e rmésze té r t 
ra jongunk . Nem tud az emberek jó része énjén 
és é rdekén fölülemelkedni , m e r t nincs a mi 
felsőbb erővel emelje. A gyermeki l ju , ki csak 
t agadni és czinikusan mosolyogni tud, egy kínos 
jelenség, melyet csak a földies gondolkodás 
magya ráz meg. Uj apostolok hirdetik a tes t 
evangé l iumát s vá r j ák a megvál tó t , ki „az 
érzéki, t e rmésze t i ember t megszab adí t j a a 
lélek zsarnokságától ," s t an í t á suk hatása , hogy 
szívtelen és önző a gazdag , ki e föld kincsei-
vel megelégszik — s ökölbeszorí tot t kézzel 
j á r a szegény, s csak a földre néz ; az t m o n d j a 
kenyere t keres, de csak követ talál, az t r a g a d j a 
t e h á t fel keserűségében s rombol ja az t a rendet , 
mely neki c sak i t t igér t boldogságot , de sem 
itt , sem odafönn m e g nem valósí tot ta . 

Ime a laiczizált , t e rmészet i ember ! 
Ez volna a világ u r a ? Ez a t e rmésze t 

ko roná j a? Az ember rendel te tése csak az volna, 
hogy sírjon, fenyegetődzék, l ázad jon? Oh! hisz 
akkor a t e remtés egy szörnyű gondolat , s a 
szellemi lét nem egyéb mint szörnyű pokol, 
mer t a czél tévesztés érzeténél és bünte téséné l 
bö r tön ta r tó sem ta lá lha t ki kegyet lenebbet . 

Ép í t sünk ezredévekkel daczoló remekmű-
veket , gyűj t sük g a r m a d á b a Krözus kincseit, 
kápráz tassuk el a művésze t a lkotásaival a leg-
kényesebb szemeke t : az ember t ki n e m elé-
gí t jük. Nem ! Nem ez az ember vágya ! Nem 
ezért küzdö t t ek a hősök ; n e m ezért on to t t ák 
vé rüke t prófé ták és apostolok ; n e m ezért őröl-
ték m a g u k a t önfeláldozó le lkek; nem ezért 
ve te t ték el maguk tó l a koroná t nagylelkű 
ki rá lyok; nem ezér t h a g y t á k el a világot s 
léptek koldus sorba érző, finom, gyengéd lelkek. 
Nem ! Az embernek más kell. 

Mi kell há t az embernek? Az a mit a 
földi j avakban , muló dicsőségben, véges hata-
lomban, b izonyta lan tudásban , csalfa szeretet-
ben, az egész t e rmésze tben m e g nem talál, s 
ez a végte lennek egy szikrája , az isteninek 
egy gondola ta , a mennyország előize, az a 
mit Szent I s tván ado t t a nemzetnek . Az em- " 
bernek természetfölöt t i erő, isteni kegyelem 
kell ; az embernek természetfölötti lénynyé kell 
lennie. (Vége köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Az örökimádás temploma. — 
Három év óta foglalkoztatja már a közvéleményt 

egy nagy és szent kérdés, mely ha kedvező megoldást 
nyer, egyrészt Magyarország népének, a keresztény 
magyar nemzetnek hagyományos királyhűségét legszebb 
nyilvánulásában mutatja be, másrészt a nemzeti, kegye-
letet a legfönségesebb vallási érzés nimbuszával veszi 
körül s igy azt fölmagasztosítva, mélységesebbé és 
állandóvá tegzi s oly tartalmat kölcsönöz neki, mely 
azt a mindennapi élet zajából és küzdelmeiből ki-
emelve az örökkévalóság védelme alá helyezi. 

Erzsébet királyasszony áldott emlékének emelendő 
örökimádási templomról van szó. A nemzeti kegyelet 
durva sértést szenvedett s keservesen följajdult, midőn 
az az áldott sziv, mely hazánk boldogságáért dobogott, 
gyilkos tőrtől átdöfve kihűlt. Alig csillapodott le a 
gonosz merényleten érzett fölháborodás, a nemzet szive 
engesztelést kivánt. Csak méltó gondolat volt, hogy a 
nagy királyné kedves alakját, a nemzetnek vigasztalást 
hirdető jóságos képét érczbe öntsék. Nemes sziv 
sugalta, hogy Erzsébet áldott nevét a társadalom tag-
jait, betegségeit enyhitő alapítványokon megerősítsék. 
De a természetfölötti ihlet, mely a vallásos lelkeket 
oly kedves eszmékre hangolja, azt súgta, azt sürgette: 
Templomot, templomot építsetek, hol a lelkek királyá-
nak fényözöntől környezett trónja álljon, mely elqtt 
éjjel-nappal, szünet nélkül, örökké imádják a titkos, 
szentségi Urat, kinek szelleme, kegyelme kell, hogy 
özönével áradjon erre a társadalomra, mely — szegény 
— beteg, sínylődik s csakis az Oltáriszentség szere-
tete, a szentségi Üdvözítő szüntelen imádása fogja a 
sülyedéstől és zülléstől megőrizni. Ez a legméltóbb 
kiengesztelés. Az örökimádás-temploma a keresztgyü-
lölő világ által halálra itélt keresztény katholikus 
királynénak legméltóbb emléke. Ott kell állnia a nagy 
Szentségnek e világváros zajának közepette, hogy 
százezrek és milliók, kik ugylátszik megfeledkeztek 
természetfölötti rendeltetésükről, a pogány szellem me-
rényletének hatása alatt emelt szentélyben leborulva 
megtanulják a bünt utálni, megtanuljanak imádkozni még 
pedig szüntelenül s megtanulják, hogy az egész élet-
nek a természetfölötti törvény szerint elrendezettnek, 
Isten dicsőítő imádságos életnek kell lennie. 

E nagy gondolattal, hogy a nemzetek legméltóbb 
emlékmüve az imádság és áldozat hajléka, mindenütt 
találkozunk. Midőn Ausztria megremegett az uralko-
dója ellen intézett merénylettől s midőn a szerencsés 
szabaduláson érzett örömöt maradandó emlékműben 
akarták megörökíteni, megszületett a bécsi Yotiv-tem-
plom gondolata s a Jézus szentséges Szivének aján-
lott gyönyörű templom égbetörő ivei örökös figyel-
meztetői az osztrák népnek, melyek folyton hirdetik : 
Sursum corda ! 

A nemes franczia nemzet a csapások terhe alatt 
meghajolva, fogadást akart tenni, hogy jobb útra tér s 
fölépiti a Mont-Martre ormán az ő fogadalmi templo-
mát, melyben ma már ezernyi ezer férfi és nő imádja 

éjjel-nappal szünet nélkül a szentségi Jézust s készíti 
elő a jobb jövőt, melyben a nemzet visszatérve Istené-
hez, boldogabb lesz. 

A magyar nemzet is nyomába akar lépni e fényes 
példáknak, mert a nemzeti szerencsétlenség fölrázta és 
meggyőzte, hogy nekünk is szükségünk van szentélyre, 
hol a királyok királyától megtanuljuk az élő imádság 
és imádságos élet szellemét. 

Meg is indult az országos mozgalom ; de három 
év eredménye — sajnos — messze maradt a várakozás 
s még messzebb a külföld példája mögött. A bécsi 
Yotiv-templomra néhány év alatt négy millió forint 
gyűlt egybe. A párisi fogadalmi templomra pedig 
eddigelé ötven millió frankot áldozott a franczia nem-
zet. Erzsébet királyné emlékének emelendő örökimádási 
templomra eddig ötszázezer koronánál alig valamivel 
több gyűlt össze. 

Lehet-e ebből a magasztos czélnak megfelelő 
templomot építeni? A magyar nemzet katholikus hit-
hűsége, a katholikus társadalomnak az Oltáriszentség-
hez való forró ragaszkodása, honfitársaink kegyelete 
nem engedheti, hogy ez a templom kisszerű legyen, 
hogy mintegy azt hirdesse : ime nézzétek, ennek a 
nemzetnek nincs katholikus lelkesedéstől lángoló tár-
sadalma, nincs áldozatkész kegyelete. Nem, ezt nem 
szabad engedni ! Az egész katholikus magyar társada-
lomnak, főkép pedig az Oltáriszentség buzgó tisztelői-
nek, az Oltáregyesületek vezetőinek és tagjainak mun-
kához kell látni, hogy az utóbbi időben lanyhulni 
kezdett lelkesedést és áldozatkészséget újra fölkeltsék 
s a nagy tervet anyagi és erkölcsi támogatásukkal 
közelebb hozzák a megvalósuláshoz. 

Eddig sok gondot és nehézséget okozott a hely 
kérdése, de az e czélból kiküldött kisebb bizottság e 
kérdést valószínűleg hamarosan és szerencsésen meg 
fogja oldani. Most csak imádkozzunk, hogy e bizott-
ság munkája eredményes legyen. De mihelyt a hely 
meglesz, azonnal hozzá kell látni az építkezéshez s 
akkor elvárjuk Magyarország katholikusaitól, hogy 
gazdag és szegény egyaránt oda fogja rakni ajándékát 
az Ur Jézus lábaihoz, mert ennek a templomnak állnia 
kell minél előbb, fejedelmi pompájában, az Ur Jézus-
hoz méltó fölszereléssel. Hirdesse büszkén és érthetően, 
hogy a magyar katholiczizmusban van életerő, van a 
jövőbe bátran tekintő bizalom, van százados hivatása, 
mert áldozatos lélekkel szereti Jézus Krisztust. O. G. 

Gyulafehérvár. Két papi lelki szentgyakorlathoz fő-
pásztori zárószózat. — 

Venerabiles Fratres ! 
Curas meas pastorales non esse exiguas, bene 

nostis angores vero cordis mei et timorem de ratione 
reddenda coram summo Judice non esse minores, scio 
ego et intime sentio. Fateor Yobis, nullám esse diem, 
qua non mihi in mentem recurrat dies illa magna et 
terribilis, qua de tot fidelibus, curae meae concreditis 
rationem reddam — multoque magis de tot sacerdoti-
bus, adiutoribus meis, quos oratione, verbo et exemplo 
aptiores in suo munere gravissimo reddere debuissem. 
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Ut hanc rationem facilius subire possim, quotan-
nis in eo fui, ut Vobis binis etiam vicibus occasionem 
praeberem excercitiorum spiritualium subeunclorum, ut 
illud quod propria debilitate human a officio meo defui, 
saltern aliorum cooperatione suppleretur. 

Magno mihi est solatio videre vos annis elapsis 
adeo obsequentes fuisse mihi vocanti, tum in Csik-
Somlyó, tum vero Albae-Carolinae. Convenistis magno 
numero, et attentione vestra atque fervore moderato-
ribus exercitiorum sine dubio aedificationi fuistis et 
non sine magna utilitate spirituali domum vos rece-
pistis, ut quae mente conceperatis, executioni mandaretis. 

Gratias ago Vobis pro solatio, quo cor meum 
recreastis. Deus confirmet in cordibus vestris, quae 
operatus est in Vobis. 

Nolite oblivisci in orationibus vestris moderatoris 
ultimorum quoque exercitiorum, P. Ignatii Bányik, 
societatis Jesu sacerdotis, qui eximia sollicitudine no-
bis proposuit veritates aeternas et innata sua suavitate 
nobis vias domini faciliores reddere conabatur. Deus 
illi rétribuât donis supernis, quidquid boni in nobis 
operabatur. 

Exercitia spirituali a Dei aspirante gratia subivi-
mus non pauci. Faxit Deus, ut vita nova, spiritus sa-
cerdotalis in omnibus nobis appareat constanterque 
vigeat. Utinam gaudium meum non turbetur dolore. 
Utinam ea, quae de relatione sacerdotis ad Deum, de 
spiritu orationis dicta sunt, alta mente remaneant 
reposita. 

Quid profuissent exercitia spiritualia, si illis uni-
tis, spiritus orationis non appareat : imo obligatio gra-
vissima, quam involvit breviárium recitandum penitus 
negligatur! Nam qui haue orationem sacerdotalem, 
hanc magnam et universalem Ecclesiae orationem neg-
ligit, contemnit, habebit-ne adhuc cor ad Deum 
elevatum aliis precibus? Experientia testatur nullam 
esse inter Deum et talem sacerdotem connexionem, qui 
officium hoc divinum vilipendendo omittit. 

Magno dolore me aj fiút, F. Fr. quod in multis in 
hoc puncto vix ulla emendatio advertatur, nec capere suffi-
cienter possum, cur haec magna obligatio tanta facilitate 
negligatur. Forte non sunt persuasi de gravitate obli-
gationis : ergo perlegant decisiones summorum Pontifi-
cum, qui auetoritate divina sub gravi peccato praece-
perunt sacerdotibus breviárium quotidie integre reci-
tandum ; — vel putant se ob alias occupationes facile 
esse dispensatos ab hoc onere diurno ? Ast quandonam 
Christi in terris Vicarii dixerunt, professores ob occu-
pationes scholasticas, capellanos et parochos ob labo-
res pastorales vel ob itinera facienda non esse obliga-
tes ad officium ^integrum recitandum? Quis unquam 
doeuit obligationem primariam status sacerdotalis neg-
ligi posse ob obligationes longe inferiores? 

Ne nos deeipiamus V. Fr. nec per inimicum ani-
marum nos deeipi sinamus, quia vehementer periculo-
sum est cum conscientia dubia gravibus supersedere 
obligationibus. Crédité agi hic de obligatione gravi et 
nec partem officii omitti posse sine gravi peccato. Sac-
rilegiorum innumerabilium janua aperiretur, si vel se-

mel officium hoc divinum negligeretur et Christus 
Summus pastor animarum, qui dixit : „ego sum vitis et 
vos palmitesingenti cordis dolore lugeret, nos denuo 
palmites esse abscissos et eos fructum amplius ferre 
non valentes, pro igne reservatos diceret. 

Ecclesia vehementer urget hanc orationem, quia 
optat, u t omnes sacerdotes sancte vivant. Iam vero in 
breviario efficacissimum datur medium ad sanctitatem 
et gratias multas, qui attente et devote illud persolvit, 
experietur se non sine magno fructu illud persolvisse. 

Habemus in eo medium facile et efficax, ut col-
lect! in Deo maneamus per diem, quia saltern ter trans-
ferimur in coelestem Jerusalem ad chorum angelorum 
et sanctorum, una cum illis voce laudantes Dominum. 

Habemus insuper aurifodinam non solum gratia-
rum sed et scientiae divinae, scripturae et traditionum 
orationes et lectiones ex psalmis constantes et ex scri-
pturae sacrae partibus. Porrigitur nobis purissimum 
verbum Dei, cum explicatione Patrum et Sanctorum. 
Ecclesia per saecula plura laborabat, ut perfectus liber 
precum traderetur in manus sacerdotum. 

Moveat igitur nos non solum obligatio gravis, 
sed et excellentia interna et utWitas multiplex, ut has 
preces quotidie cum gaudio persolvamus. 

Ast V. Fr . neque contenti esse possumus cum 
solo breviario persolvendo. Sacerdos enim palmes nobi-
lissimus est in vite illa divina et fructum ilium multi-
plicem vix afferet, nisi in vite manserit per continuant 
orationem. 

Deo sumus consecrati penitus, Dominus est pars 
haereditatis nostrae. Num hoc manifestare possumus, 
nisi fuerimus viri orationis et in continua conversa-
tione cum Deo et Christo ? 

Quis magis in virtute religionis excellat quam 
sacerdos? et nonne oratio primum exercitium, prima 
manifestatio religionis ? 

Quis ad majorem sanctitatem vocatus est, quam 
sacerdos? ast haec sanetitatis non attingitur sine ma-
gnis gratiis, nec dantur gratiae, nisi humiliter et con-
stanter oraverimus. Qui non orat, perdidit clavem ad 
gratias, ad benedictiones, ad salutem. Oratio bona 
transmutat omnem orantem et facit ex terreno, ex 
carnali coelestem. Oratio bona habet vim feros leni-
endi, superbos humiliandi, peccatores purgandi ; qui 
bene orat, bene vivit. Sicut enim respirare et vivere 
idem est, sic orare est bene vivere, nam oratio est res-
piratio animae. 

Oratio facit spirituales ; ambulantes in carne velut 
angelos sine peccato, Deo placentes, b.eatos in omni-
bus, vere divites in spiritu, quia ubi ascendit oratio, 
descendit Dei miseratio. 

Ideo, qui non orat, miserrimus est et pauperrimus 
in se ©t prorsus inutilis pro aliis in enra ani-
marum, quia palmes est a vita abscissus, qui fructum 
affere non potest ; de tali sacerdote valent verba Apo-
calypseos (III. 17.) 

„Quia dicis, quod dives sum et locupletatus et nullius 
egeo, et nescis quia tu es miser et miserabilis et pauper et 
coecus et nudus.u De tali conqueritur Deus denuo : 
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„audite coeli et nuribus percipe terra! filios nutrivi et exal-
tavi — ipsi autem sprev'erwnt me.u (Is. I. 2.) spernitur 
sane, quia non solum ex corde, sed ex mente et me-
moria electus est Illius, coram quo sacerdos ardentis-
simo amore ambulare deberet. 

Non mirum V. Fr., si terribilem in modum cre-
scat numerus apostatarum a sacerdotio, a religione, 
imo et a fide, ut etiam proh dolor! in mea dioecesi id 
videre est. Vita enim sacerdotalis scala Jacob est, 
cujus intima pars stat in luto terrestri, suprema pars 
in regionibus coelestibus. Qui in has regiones non 
ascendit, descendit in lutum. 

Oremus igitur multum pro miseris fratribus et 
nobismet ipsis constanter et ipsi, qui quotidie dicimus 
aliis vOrate fratres" ; ambulemus cum domino ipsi, qui 
inclamanus aliis: „sur sum corda!" Officium nostrum 
sacerdotale majori laude non extollitur, quam ubi 
de nobis dicatur : ,.Hic est fratrum amatőr et populi 
Israël; hic est qui multum or at pro populo et universa 
sanda civitate. (2. Machab. 15, 14.) 

In perennem memóriám communico Vobis nomina 
eorum, qui Albae-Carol. 25. Aug. exercitiis spiritualib. j 
interfuere. (Es itt következik a 64 jelen volt paptárs 1 

neve.) 

Kassa. A nyelvkérdés ügyében kiadott főpásztori levél 
csúcspontja — a befejezés, a lelkes buzdításnak szövege 
szórói-szóra ekkép következik : 

Tisztelendő Testvérek, eljött az idő, hogy feléb-
redjünk álmunkból. Tempus est jam nos de somno j 
surgere. Eljött az utolsó órája annak, hogy első sor- ; 
ban szem előtt tartva egyházi és papi kötelességeinket, j 
kiki a maga körében oda hasson, hogy ez az ország j 
érzésben, gondolkozásban, nyelvében is egy legyen. 
Ezt az egységet azonban nem ugy értem, hogy nem 
magyar ajkú polgártársaink elvessék anyanyeivöket, 
megfeledkezzenek régi erkölcseikről, szokásaikról, 
hanem ugy, hogy ezek mellett sajátítsák el az ország 
nyelvét is, mi nekik nemcsak hasznukra válik, de szent 
kötelességök is, mert Magyarországon csak egy souve-
rain hatalom lehet és ez a magyar nemzeti államiság, 
mely a magyar nyelv általános ismerete nélkül el sem 
képzelhető. Hogy pedig ez' mennyire hasznukra lehet, 
bizonyítják épen azon, az ő fajukhoz tartozó honpol-
gárok, kik a magyar nyelv tudásának köszönik felsőbb 
miveltségöket, állásukat, befolyásukat, jólétöket, kik 
azonban ezt nem fajuk javára, hanem annak s a ma-
gyar államnak kárára használják fel. Pedig ők is igen 
jól tudják, minő előny rejlik abban, ha valaki több 
nyelvet tud, különösen azon országét, melyben lakik. 

Józan észszel valóban nem is lehetne mást felté-
telezni mint azt, hogy ezt mindenek belátják és köve-
tik. A tapasztalás azonban mást bizonyít. Bizonyítja 
azt: hogy a nemzetiségeknek páratlanul enyhe és mél-
tányos törvényeinkben adott kedvezmények daczára 
közöttök minő ellenségeskedést tudnak szítani az izga-
tók, hogy a népnevelésről szóló 1868: XXXVIII . és 
főkép az 1879 : XVIII. népnevelési törvény rendelke-
zéseit is büntetlenül megszeghetik és ignorálhatják. 
Dicséretes hazafiúi és kormányzati kötelességet teljesí-
tett tehát közoktatásügyi kormányzatunk, hogy f. évi 
junius 5-én kiadott rendeletében szigorúan intézkedett, 
hogy az 1879 : XVIII. törvényczikk oly hosszú idő 
után valahára végre is hajtassék. Ezzel nem akarjuk a 
nem magyar ajkuakat elnyomni, nem akarjuk őket 
nemzedségökből kiforgatni, de azt akarjuk elérni, hogy 

velünk együtt részesei lehessenek mindazon előnyök-
nek, miket a magyar állam polgárainak nyújtani képes, 
de ezt természetesen csak azok élvezhetik, kik ennek 
alapfeltételét bírják, kik belátják, hogy az állam nyel-
vének tudása nélkül nem prosperálhatnak a jövőben, 
mert hiszen csak nem kívánhatják, hogy a közigazga-
tás, a kormányzás, az oktatás nyelve ne a magyar 
legyen, és akik nem helyezkednek vele ellenséges 
álláspontra. Mostantól fogva mindazok, kik ezt cselek-
szik, minthogy az állam egyik sarkalatos törvényének 
teljesítéséről van szó, törvényszegők lesznek és üres 
szó lesz ajkaikon annak hangoztatása, hogy ők az 
állam nyelvének nemtudása daczára is hü polgárai a 
hazának. Kivétel csak azokra nézve állhat fenn. kik 
koruknál fogva már nem sajátíthatják el az állam nyel-
vét, és kikre nézve ime ország-világ előtt nyíltan 
kimondom, hogy épen oly joguk van az egyháziakban 
és ott, hol az egyház velők érintkezik saját nyelvök 
használatára, mint magyar polgártársaiknak a magyar 
nyelvre. Persze csak addig, mig eljön az az idő, hogy 
a saját anyanyelvök mellett az államét is el fogják 
sajátítani. S akkor ez által is emelkedni fog a hitélet 
és vallásosság, mert meg fognak szűnni azok a nehéz-
ségek. melyeket a többnyelvűség okoz, és mindenek 
bővebb mértékben fognak részesülhetni a vallás áldá-
saiban az által, hogy a papság nem lesz kénytelen 
működését a többnyelvűség miatt szétforgácsolni, ha-
nem összes hivei javára concentrálhatja azt. 

(Vége köv.) 

Ii óin a, szept. 19. A legközelebbi consistoriumról. — 
Nagy érdeklődés nyilvánul valamint itt az örök 

városban ugy az egész kath. világban az októberben 
tartandó consistorium iránt, melyben több kiváló fő-
pap fog bíborossá kreáltatni. Már eddig is több nevet 
hoztak a lapok forgalomba ; most pedig hogy közeledik 
a consistorium napja, a jelölések valóságosan gomba-
módra szaporodnak. Szilárdan a következő jelölés tartja 
magát : mgr Lorenzelli Párisból és mgr laliani Bécsből. 
Emlegetik még mgr Adami czimz. neocesariai érseket, 
a ki életpályáját egészen Rómában futotta meg, s ki több 
congregatio consultera, pápai katonai csapatoknak 
főpásztora. Gazdagsága ismeretes abból az adományból 
melyet legújabban a szentatya javára tett. * Említik 
még a ravennai és beneventi érsekeket is, de ezek 
aligha kapnak bibort most, mert alig egy éves püspökök. 
Külföldi jelöltekről semmi bizonyosat nem hallani. 

KA m EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKEN YSEG. 
Az ezidei kath. nagygyűlés ügyében 

Samassa József dr egri érsek ur a következő 
levelet intézte a nagygyűlés elnökéhez ifj. Zichy János 
grófhoz : 

Méltóságos Gróf ur ! 
Szívesen vettem mult hó 25-én hozzám intézett 

becses soraiból tudomásul, hogy a Magyarországi 
Katholikus Egyesületek Országos Szövetsége a jövő 
hó 15—18. napjain országos katholikus nagygyűlést 
szándékozik tartani s óhajtásának megfelelően kész-
séggel ajánlottam egyházmegyém papságának és 
híveinek figyelmébe az egyidejűleg megküldött fel-
hívást, a magam részéről is melegen óhajtva, hogy 
azon hatás, melyet a nagygyűléstől a mult tapaszta-
latokra támaszkodva az egyház és haza közös üdvé-

* 800,000 lira értékű villáját ajándékozta oda missiói czé-
]okx'a. Szerk. 
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nek előmozdítására remél, teljes érvényesülést nyer-
jen, mihez Isten segítő áldását szivemből kívánom. 

Többire kitűnő tiszteletem njúlvánitása mellett 
vagyok 

Eger, 1902. szeptember 13-án 
Méltóságod kész szolgája 

Samassa Józsrf dr. 
egri érsek. 

Biniely Károly beszterczebányai püspök ur levele : 
Méltóságos Gróf ur ! 

Méltóságodnak folyó évi augusztus hó 25-én kelt 
igen becses megkeresésére van szerencsém tisztelet-
tel jelenteni, hogy folyó évi október hó 15 18-ig 
tartandó országos katholikus nagygyűlés védnöksé-
gét készséggel fogadom, azon amennyire egészségi 
állapotom megengedi, részt fogok venni, papságom-
nak a figyelmét pedig a szóban levő nagygyűlésre, 
mint a katholikus öntudat ébresztését s élesztését, 
nemkülönben a katholikus ügyek felkarolását és elő-
mozdítását czélzó egyik leghathatósabb tényezőre, 
körlevéliieg már is felkeltettem. 

Midőn a gyűlés nagy horderejű ügyére Isten bő-
séges áldását esdem : kiváló tisztelettel vagyok 

Garamszentkereszten, 1902. szept. 11. 
Méltóságodnak kész szolgája 

Bi mely Károly, 
beszterczebányai püspök. 

Ivánkovies János rozsnyói püspök ur levele : 
Méltóságos Gróf Elnök ur ! 

A harmadik országos katholikus nagygyűlésre 
meghívó becses sorait Méltóságodnak forró köszö-
nettel vettem és ehhez képest van szerencsém Mél-
tóságoddal teljes tisztelettel közölni, hogy a nagy-
gyűlésnek a nagyméltóságú püspöki karral egyetem-
ben nekem is felajánlott védnökséget köszönettel 
elfogadom, a nagygyűlést egyidejűleg kiadott kör-
levelemben papságom s általa világi hiveim pártoló 
figyelmébe ajánlom s azon, hacsak akadályozva nem 
leszek, résztvenni szándékozom. 

A nagygyűlés sikeréhez Isten áldását kérve, ki-
tűnő tiszteletem s nagyrabecsülésem őszinte nyilvá-
nításával maradok 

Somodi, 1902. szeptember hó 7. 
Méltóságodnak kész szolgája: 

Iuánkovits János, 
rozsnyói püspök. 

Csúszka György kalocsai érsek ur levele : 
Méltóságos Gróf ur ! 

Méltóságodnak ez évi augusztus hó 25-én kelt 
nagybecsű soraiból örömmel értesültem, hogy a ma-
gyarországi kath. Egyesületek Országos Szövetsége f. 
évi október 1 5 - 1 8 . napjain a III. országos katho-
likus nagygyűlést szándékozik megtartani. 

Meg vagyok győződve, hogy a rendezendő nagy-
gyűlés épp oly felemelő lefolyású lesz, mint a 
megelőző években tartott nagygyűlések. 

Miért is körrendeletemben a III. Országos katho-
likus nagygyűlés ügyét melegen ajánlottam papsá-
gomnak és híveimnek. 

Midőn erről Méltóságodat értesíteni szerencsém 
van, egyszersmind tisztelettel tudomására hozom, 
hogy a nagygyűlés védnökségét- a püspöki karral 
egyetemben szívesen elfogadom és hogy személyesen 
szándékozom azon részt venni. 

Egyebekben kitűnő tisztelettel vagyok 
Kalocsa, 1902. szeptember 13. 
Méltóságodnak alázatos szolgája 

Dr Császka György, 
kalocsai és bácsi érsek. 

Hornig Károly báró veszprémi püspök ur levele : 
Méltóságos Gróf. Elnök ur ! 

Mult hó 25-én kelt felhívására tisztelettel vála-
szolólag van szerencsém Méltóságodat értesíteni, 
hogy — amennyiben egészségi állapotom megengedi 
— a folyó évi október* hó 15—18-án tartandó kath. 
nagygyűlésen megjelenni szándékozom : a többiben 
pedig Isten kedvező áldását mind Méltóságod buzgó 
kezdeményezésére, mind pedig a katholikus nagy-
gyűlés működésére kívánva, megkülönböztetett 
nagyrabecsüléssel maradok 

Veszprémben, 1902. szept. hó 10. 
Méltóságodnak alázatos szolgája 

Báró Hornig Károly, 
veszprémi püspök. 

I R O D A L O M . 

Vallásos költészetünk legfrissebb virágjai : 
Szepessy László Költeményei összegyűjtve I. kiadásban 
megjelentek Budapesten Lampel Róbert (Wodianer F. 
és fiai udvari könyvkereskedő kiadásában 16-r. 160 
oldalon. A csinos füzet ára 4 korona. 

Vallásos költészetünk szerzőben kétségtelenül 
tehetséges művelőre talált, a ki aránylag igen rövid 
idő alatt egy egész kis kötetre való kisebb-nagyobb, 
mind kedves költeményt irt össze, dalolva búsan, da-
lolva vígan, Isten dicsőségére, emberek vigasztalására, 
oktatására, örömére. Szivünk meleg érzelmével kíván-
juk a fiatal szerzőnek, hogy dalos kedve sokáig, igen 
sokáig, egész életén át tartson. Örömmel említjük, 
hogy egyik istenes dala, a Törödelemről, a „R.u-ban 
látott napvilágot. 

— Pályadíjjal koszorúzott munka. Dr Sankovics 
Ignácz, az egri theologiai kar tudós tanára és az oly 
időszerű vallás-társadalmi problémák elókelőtollu fej-
tegetője már első, nagyobb lélekzetű pályadijas művé-
vel feltűnt, melynek czime : A papság és a mai társada-
lom s melyet a m. kir. tudományegyetem hittani kara 
is kitüntetett a Horváth-féle alapból. Nevezett szerző 
most a Lengyel-Miklós-féle alap 400 koronás jutalmát 
nyerte meg : A lelkiismeretszabadság a katholikus tan 
alapján czimü munkájával. Őszintén gratulálunk, irja 
az E. E. K., az ujabb sikerhez. Volt szerencsénk mé-
lyebben tekinteni bele a műbe. A következő alapesz-
mét bizonyítja érdemleges sokoldalúsággal: az állam-
férfiaktól ajánlott, parlamenti tekintélyek által magasz-
talt, a politikai bölcseség tudományos alakjában 
hirdetett tanok is, mihelyt a katholikus igazsággal 
ellentétesek, megvalósításuk után nemcsak elő nem 
mozdítják az állam igaz javát, de legott visszaesést 
támasztanak. A mű önállóan is meg fog jelenni. Öröm-
mel várjuk. 

VEGYESEK 
— A szerzetesek üldözése Francziaországban 

óriás kavarodást és forrongást keltett. A támadás hevé-
nek semmivel sem áll mögötte a védelem heve. Az 
„Union Catholic" Párisban és vidékén 252 kath. iskola 
további fennállását biztosítja. Számítanak 450 - 500 
iskola biztosítására. Honnan veszik a franczia katholi-
kusok ezt a csodás erőt? Grófnők és hgnők vállalkoz-
nak tanítón őségre. Finistère departementban 37 község 
elüljárósága hivatalosan vett részt egy tiltakozó felvo-
nulásban. Bíróság, katonaság az üldözöttek pártjára áll. 

— Nagylelkű adomány. Az ezidei katholikus nagy-
gyűlés költségeinek fedezésére Császka György, kalo-
csai érsek ur 400 koronát adományozott. 
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— A XIV. nemzetközi eucharistikus kongresszus 
Namurban, Belgiumban, óriási körmenettel végződött. 
72 külön vonat vitte az embereket erre az aktusba 
Namurba. Magában a processióban 30.000 vonult fel, 
két oldalról pedig 100,000 ember imádta az Oltári-
szentséget. Utolsó áldáskor a katonaság sortüzet adott 
s a várból a város összes harangjainak zúgásába ágyuk 
durrogása vegyült bele, megrázkódtatva a levegőt s 
hirdetve emberi s elemi erőktől kitelhetőleg az Oltári-
szentségben rejlő istenség mindenek felett való fel-
ségét. 

— Nyitrán Őrangyalok vasárnapján áldotta meg 
Bende Imre püspök ur az általa bőkezű adakozással 
restaurált nagyszabású Mária-szobrot, melyet 150 év 
előtt Esterházy Imre gróf püspök állíttatott fel. 

— A két rutén szert, püspök, Váhji János és 
Firczák Gyula megyés püspök urak lelkes főp. szózat-
ban buzdítják a megjelent ministeri rendelet kapcsán 
papságukat a magyar nyelv sikeres iskolai tanitása 
ügyében. A munkácsi püspök ur szózata jul. 5-én, az j 
eperjesié jul. 11-én kelt. 

— A ker. vallás kiirtása. Minden jel arra mutat, ' 
hogy Francziaországban az uralkodó szabadkőműves-
ség ezt vette czélba. Legújabban a „Croix" értesülése j 
szerint az államtanács elhatározta, hogy tanitásra a 
szerzetes-rendek kiűzetése következtében elárvult isko- -
Iákban még világi katholikus sem bocsátható. Az ok — 
persze elhallgatva — az, hogy a kath. oktatásnak, a 
ker. vallásnak pusztulni kell. 

— Katona-ujonczok vallásos elbúcsúztatása. Egy 
lelkes magyar főpap, Fischer-Colbrie Ágoston eszter-
gomi praelátus kanonok és pazmaneumi igazgató, buz-
gólkodása folytán hazánkban is mind általánosabbá 
válik igy szeptember hónapban az otthonukból, család-
juk köréből távozó katona-ujonczoknak vallásos elbú-
csúztatása. Nem akarunk ezúttal ez üdvös szokás jelen-
tőségéről nagy fontosságáról szólani. A főtisztelendő 
lelkipásztorok már régóta tisztábban vannak azzal, i 
Részünkről csak azt kivánjuk hangsúlyozni, hogy a ! 
kaszárnyákba vonuló katholikus ifjak számára a leg- ; 
alkalmasabb emléktárgynak tart juk néhai Molnár Yid 
Bertalan katona-plebános imádságos könyvét: Imák és 
intelmek a magyar katholikus hadfiak számára, mely a 
Szent-István-Társulat kiadásában jelent meg s ugyan-
ott (Budapest, VIII. Szentkirályi-utcza 28. sz.) szépen 
bekötve darabonkint 20 fillérért kapható. — Ezt 
kivánjuk a főtisztelendő papság becses figyelmébe 
ajánlani. 

— „Mária-intézet." Ez a neve annak az uj kath. 
jótékony intézetnek, melynek alapszabályait Hetyey 
Sámuel püspök ur f. hó 14-én főpásztori megerősítés-
ben részesítette. Czélja a Mária-intézetnek kettős : a) 
hogy a pécsi árvaházakból távozó, b) más pécsi szegény 
szülök lányait 2—3 éven át a háztartás minden ágában 
gyakorolni, testileg-lelkileg gondozni s nekik a világ-
ban tisztességes megélhetést biztosítani. Vezetik az 
intézetet páli szent Vinczének áldott leányai, a gráczi 
irgalmas nővérek. 

— Székesfej érvári egyházmegyében Városy Gyula 
dr püspök ur f. hó 12-én Nagyhantoson bérmált, a hol 
a kegyúr, id. Zichy János gróf vendége volt, onnan 
Ráczalmásra ment át, a hol Mária-nevenapján 600 
liivőt bérmált meg. Tiszteletére Pödör István esperes-
plebános díszebédet adott. 

— Az ötödik kath. magyar napilap. A magyar-
országi kath. egyesületek országos szövetségének igaz-
gató tanácsa legutóbb tartott ülésében foglalkozott a 
tervezett, keresztény szellemű krajczáros újság ügyével 
és kimondotta, hogy a lapot az idei katholikus nagy-
gyűlés első napján, október 15-én fogja megindítani. 
Eddigi számítás szerint 30,000-nél több példányban fog 
megjelenni a Stefaneumban. A ki tudja azt, hogy a 
gombamódra felszaporodott zsidó krajczáros újságok 
mily óriási erkölcsi kárt okoznak nap-nap után keresz-
tény népünknek, az bizonyára örömmel üdvözli az 
igazgató-tanácz fenti határozatát. Az uj kereszténv 
krajczáros újság támogatására és terjesztésére újból is 
felhívjuk t. olvasóink figyelmét. 

— Kápolna-megáldás G-yőry Teréz grófnő nagy-
lelkűségéből a nagyperkátai kedves testvérek zárdájá-
ban épült u j kápolnát e hó 12-én szép s kedves ünne-
pélyességek kíséretében áldotta meg dr Városy Gyula 
megyés püspök ur. 

— Széchenyi Miklós gróf győri püspök ur, a kit 
az Isten nemrég életveszélyből szabadított ki, főpász-
tori látogatásban részesítette f. hó 12-én Sopron váro-
sának egyházi és világi előkelőségeit és intézeteit, 
azután Vulka-Pordányba ment bérmálni. Sopronban 
Páder Rezső nagyprépost-plébános vendége volt. 

— Renannak szobrot készülnek emelni elvtársai. 
Tavernier a nagy tudós párisi kath. publicista meg-
magyarázza szabadelvű és protestáns szerzők nyilatko-
zatait idézve, hogy ki volt Renan Ernő. Voltairenél 
gyűlöletesebben, Júdásnál hizelgőbben meggyalázta 
Jézus Krisztust ; bolondnak tartotta s bolonddá tette 
az emberiséget ; és 1870-ben, midőn a franczia katona-
ság halálba rohant a hazáért, egy vendéglő erkélyéről 
pohárral kezében, gúnyos beszédet mondott a hadsereg-
ről és hazáról. Challemel-Lacour, a ki emlékbeszédet 
mondott felette az Akadémiában, azt mondta munkái-
ról, hogy mágikus hatásúak ugyan, de azt a benyomást 
teszik a gondolkodóra, mintha az észnek nem volna 
szüksége „komoly gondolatra." Ilyen embereknek emel-
nek mainapság szobrot. 

— A Szent-István-Társulat választmánya e hó 
25-én, csütörtökön délután 4 órakor ülést tart. Tárgy : 
folyó ügyek. 

— A premontreiek kegyelete. Az idén száz esz-
tendeje volt, hogy a jászói premontrei-rendet régi ki-
váltságaiba visszahelyezte az uralkodó. A századik 
évfordulóra Takács Menyhért prépost a rend akkori 
fejének, Baberer András prépostnak, szobrot állíttat 
Jászóvárott a templom előtt. A rendfő a szobor meg-
alkotásával Fadrusz Jánost bizta meg. 

f Egy kiváló pap szentéletű anyja váltotta fel 
f. hó 14-én ez életet az örökkévalósággal. Nyitrán el-
hunyt Tóth Ilona asszony, dr Tóth János theol. tanár 
és lapszerkesztő édes anyja. A hogy a jeles tollú fiu 
veszteségének nagyságát lapjában kifejezte, az bámu-
latra ragad az elhúnyt iránt. Adjon Isten neki örök 
nyugodalmat, fia pedig enyhülést fog nyerni abban a 
hitben, hogy olyan anya a minő az övé volt, többet ér 
neki a mennyben mint a földön. 

A szerkesztő telefonja. 
Pozsony. Z. Ö. Köszönöm. Máskor is. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelcle-utcza 8. sz.) 
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OKEMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

Fe lh ívás előfizetésre. 

A természeti ember s a kegyelem embere. 

II. 
A világon egy szüntelen segélykiáltás 

hangzik végig. Az ember gyenge, és érzi — 
majd mint titkos sejtelmet, majd mint kemény 
valóságot — hogy legyőzhetetlen erők uralkod-
nak fölötte. Szive sugallata s a létkérdés 
kényszerítő ereje hajt ja, hogy fensőbb segít-
séget keressen. 

Azután a sziv kielégíthetetlen s a próféta 
szerint is „átvizsgálhatatlan." 1 Özönével nyúj-
tod neki a kincset, diadallal lép a hatalom 
birtokába, uralma alá haj t milliókat, övé Caesar 
és Napoleon birodalma, Krözus kincse, Szó-
kratész bölcsesége, P la to és Szent Ágoston 
tudománya, Rafael és Michel-Angelo művészete, 
s hallottad-e már tőle e szót — elég? A ter-
mészeti ember előtt megmagyarázhatat lan ösz-
tön az, mely folyton súgja: előbbre, tovább, 
többet, szebbet ! Nincs nyugalma az embernek, 
mig ki nem elégíttetik. 

1 Jer. XVII. 9. 

Mi elégíti ki t ehá t? Kik reményüket sa já t 
erejükbe, avagy a természet segítségébe vetik 
azok e nyugtalanító kérdést folyton fölvetik, 
de arra kielégítő választ adni nem képesek, 
vagy erőszakot gyakorolnak természetükön s 
elhallgattat ják szivüket e könnyű kijelentés-
sel: ignorabimus. Miért törnők magunkat tit-
kos problémák megoldásában, mikor hozzánk 
sokkal közelebb fekvő érdekek igénylik erőn-
ket ? De ez nem megoldás ! Ez csak a krizis 
elodázása. 

Annak a világnézetnek, mely erős elhatá-
rozással kiemelkedik a természet köréből, ille-
tőleg belevisz abba felsőbb erőket és eszménye-
ket, szintén vannak kísértései, kétségei és küz-
delmei. Szent Pá l azt k iá l t ja : Én szeren-
csétlen ember, ki szabadít meg engem e halál 
tes téből?" 2 És Szent Ágoston, mikor már 
megtalál ta azt az uta t , mely szerinte czélhoz 
vezet, szintén azt sóhaj t ja : Nyugtalan a mi 
szivünk." 

De ők felelni is tudnak. Az apostol keser-
vesen- vergődik kísértései közepette, érzi tag-
jaiban a törvényt, mely őt a porba vonja, de 
megnyugtat ja őt a tudat , hogy fölemeli és 
megszabadí t ja : „A mi Urunk, Jézus Krisztus 
kegyelme."3 És Szent Ágoston nem sokáig 

2 Rom, VII. 24. 3 U. O. 
26 
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keresi h iába a nyuga lmat , mer t érzi és meg-
győződöt t róla, hogz a sziv csak addig 
nyugta lan , „mig benned, Urunk, meg nem 
nyugszik." 

Az embernek a te rmészetből magasabb 
régiókba kell menekülnie , hogy a t e rmésze tben 
megál lhassa helyét. A végestől a végtelenhez, 
az ideigvalótól az örökkévalóhoz kell fordulnia, 
hogy földi életét az örökkévalóság reményében 
szerencsésen elrendezhesse. A véges érdekek 
fölé végtelen é rdeke t kell czélul k i tűzni ; csak 
igy éri el azt, hogy kor lá tokba nem ütközik, 
hogy ez élet nehézségei és tökélet lenségei csak 
muló á ramla tok lesznek, melyekér t v igaszta lás t 
nyú j t az, hogy biztos és örök czél felé törek-
szik. Szóval, az embernek meg kell találni az 
Is tent . 

De e ta lá lkozásnak nemcsak az értelem-
ben, hanem a szivben kell tör ténnie . Akkor 
lesz csak a mi szívünk nyugodt , ha Is tennel 
ál landó összeköt te tésbe lép, ha I s ten ereje 
k iárad reá, ha „Benne élünk, mozgunk és 
v a g y u n k . " 4 Mikor I s ten a lélek élete, mi-
kor — mint Kr isz tusnak — az „ 0 akara tá-
nak tel jesí tése mindennapi kenyerünk ," mikor 
Is ten erejét érezzük t ag ja inkban , mikor minden 
törekvésünk és cselekedetünk Reá irányul, akkor 
szüle te t t meg bennünk a kegyelem embere. Ennek 
életét hirdette, erre nevel jen bennünke t is 
Szent Is tván, 

Már a pogány bölcs, P lá tó , világos szem-
mel olvasván az emberi t e rmésze t mélységei-
ben, h i rde t te az t a fenséges gondola to t , hogy 
a lélek gyökereivel a végtelenbe kapaszko-
dik. Az pedig, a ki az ember t igaz termé-
szetének és czél jának ismeretére elvezette, s 
az isteni lényeget az égből a földre lehozta, 
nemünk megvál tó Is tene, J é z u s Krisztus, e nagy 
igazságot ezen szavakkal hirdeti : „En vagyok 
a szőlőtő, t i pedig a szőlővesszők ; a ki én-
bennem m a r a d és én ő benne, az sok gyümöl-
csöt te rem. H a énbennem maradtok , és az én 
igéim t ibennetek maradnak , a mi t akar tok 
kér je tek, és meglesz n e k t e k . 5 

A csalhatatlan isteni szózat hirdeti ime a nagy 
igazságot, melyről az embert annyi keserűség, csaló-
dás, csalfa remény nem tudta még meggyőzni, hogy a 
természetfölötti, isteni erővel mindent, nélküle semmit 
sem merhetünk. „A mit akartok, kérjetek és meglesz". 

4 Ap. Csel. XVII, 28. 
5 Ján. XV. 5. 

„Eddig, — a mig természeti, földhöz tapadt emberek 
voltatok, a mig a világ korlátai közül kiemelkedni nem 
tudtatok, — semmit sem kértetek az én nevemben. 
Kérjetek és megnyeritek, hogy örömötök teljes legyen. 6 

Nem tudtatok eddig teljesen örvendeni, mert szegé-
nyes, véges, kicsinyes czélokat hajhásztatok ? Ne legyen 
tovább igy! Legyetek természetfölötti emberek. Jertek 
karjaimra, mint a sasfiókok anyjuknak, a lég királynő-
jének karjaira ülnek s emelkedjünk. Keressetek az én 
segítségemmel magas, tiszta régiókat, fenséges eszmé-
nyeket, szent erényeket. Nem lesz többé ugy, mint 
mikor korlátolt sötétségben tapogatództatok, ha az én 
kegyelmem lesz világító fáklyátok s emelő erőtök. „A 
kinek vagyon, — kegyelme, — adatik és bővelkedni 
fog." 

S abból az isteni erőből — Ájtatos hallgatóim — 
mely a kegyelem emberének keblét átjárja, erednek 
mindazon erények, melyek az emberiség ügyét előbbre 
vitték, az emberi méltóságot fölemelték, s melyekkel a 
kegyelmi embernek Krisztus után tanítómestere, az 

: Egyház, uj czivilizátiót, uj és szebb világrendet te-
remtett a természeti embereknek, a barbároknak a 
földjén. 

Ezen erények koronája, s a kegyelem emberének 
legszebb disze, mely a természet birodalmában isme-
retlen fogalom, az áldozatkészség. Az az erő, melynél 
fogva az ember képes megfeledkezni önmagáról, nem 
hogy alacsonyabb szenvedélynek hódoljon, hanem, 
hogy a természetfölötti czélért, mely nemcsak önző 
egyest, hanem örök terv szerint alakult összeséget is 

! lát, szívesen fogadja el a lemondást, a szenvedést, mert 
ezzel előbbre viszi a köz ügyét, s méltó hódolatát mu-
tatja be Annak, kitől minden jó származik. 

Kereshetjük-e a természeti emberben ezt a természe-
tet megtagadó erényt, mikor a természeti világrend — 
tényleg — az önzés elve ? Elvárhatjuk-e, hogy ott, a hol 
az előrehaladásnak és emelkedésnek czélja az én, ettől 
eltekintsenek? De ha tudjuk, hogy az ellentétes törek-
vések összeütközései onnan származnak, hogy az önzés 
embere saját érdekéről lemondani nem képes, mert ön-
magánál felsőbb czélt nem ismer ; mig az áldozat szel-
leme haj t ja és kényszeríti az embert az ellentétek el-
simítására : ugy természetesnek fogjuk találni, hogy a 
hol a természetimádás evangeliuma uralkodik, ott 
bomlás, forradalom, végül lemondás található, s az 
isteni kegyelem országában honol csak rend, béke, 
megelégedés, — hogy földöntúli reményekről ne is 
szóljunk. 

íme a nyitja, mért lett a pusztuló pogány magyar 
népből, Szent István tanitói működése nyomán, Jézus 
Krisztus kegyelmének befogadása által, ezer éves életre 
való kulturnép. Azért, mert megértette, hogy üdve és 
ereje Krisztus Urunk erejében van, s áldozatos lélek-
kel ép az evangelium védelmét és terjesztését tűzte ki 
nemzeti hivatásául. I t t van egyúttal arra is a felelet, 
merre kell a „romlásnak indult hajdan erős magyar" -
nak az „éji homályban késlekedő régi dicsőségét" 
keresni. 

« Ján. XVI. 24. 
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Ha a lelket átjárta a természetfölötti kegyelem 
árja, ha gyökereivel a végtelenbe kapaszkodik ha az 
áldozatkész Krisztus a szőlőtő, mi pedig a szőlővesz-
szők, akkor nincs tőlünk messze a boldogság. Nem 
űzheti el a szegénység, nem a nyomorúság, nem az 
üldöztetés, sem semmiféle baj. Mért megelégedett az a 
koldus, ki keservesen összekuporgatott filléreit önma-
gától vonja el, hogy egy még koldusabbat táplálhas-
son? S ott van Budapesten egy szegény mosónő. Kinos 
munkával keresi kenyerét, de a napi fáradság után lel-
kendezve siet haza. Nem várja szerető hitvese, mert 
az meghalt ; nem szaladnak elibe kedves gyermekek, 
mert sohasem voltak, hanem várja őt otthon egy tehe-
tetlen, nyomorék koldusasszony, kit ugy szedett össze 
az utczán ; sohasem ismerte, de látta, hogy szenved és 
haza vit te; és átengedte neki saját ágyát, ő maga 
pedig a földön fekszik éveken át és csak azért fárad, 
azért nélkülöz, hogy ennek az idegennek szolgálatára 
álljon. Ha kérdezik: miért? azt feleli Istenért, Jézus 
Krisztusért, az örökkévalóságért. 

Mi képesitette az egyszerű lelkeket ily hősi áldo-
zatra ? Ki sugalta az élet köznapi küzdelmeiben meg-
edzett embereknek e páratlan gyengédséget ? Meg akar-
játok fejteni — Ájtatos Hallgatóim — e rej télyt? E 
szivekben benne van az a végtelen valami, az az any-
nyira áhított erő, az isteni lélek kisugárzása, a kegye-
lem. Ezek az emberek Krisztusban és Krisztusból élnek, 
ennek erejével aratják nagy győzelmeiket, s e győzel-
mes hangulat árasztja el lelküket derűvel, megelége-
déssel. boldogsággal. 

Ez az isteni közösség a világot mozgató és átala-
kító erő. Ez teremtette meg az u j társadalmi rendet, 
melyben nem szeszélyes hatalom változtatja a meg-
győződést napról-napra, hanem, melyben elvek ural-
kodnak. Ez teremtett a változhatatlan elvek számára 
apostolokat, kik hogy meggyőzték a világot, csak azért 
történt, mivel a kegyelem emberei voltak. S a mit a 
világ nem látott és nem is álmodott, hogy valamikor 
egy galileai halász fog megállani a római forumon s a 
büszke szenátusnak és népnek oda mondja: „Jézus 
nevére minden térd meghajoljon", 7 „mert nem adatott 
más név az ég alatt az embereknek, melyben nekünk 
üdvözülni kellene", 8 nincs más erő, mely nekünk a 
megelégedést és boldogságot biztositaná ; hogy ez az 
ember, az ő csekély készültségével, gyönge erőivel, 
hódolatra tudta kényszeríteni a világot : ennek magya-
rázata, hogy a kegyelem embere volt s a győzelmes 
isteni kegyelemnek evangéliumát hirdette. Ennek tuda-
tában, e természetfölötti fölvilágosító erő érzetében 
mondhatta csak társaival a nagy szót, a mit rendszerré 
lett intézménye ugyanezen erő birtokában századokon 
át bátran és büszkén ismétel : „Non possumus", nem 
engedhetünk elveinkből, nem adhatjuk el meggyőződé-
sünket, nem alkudhatunk az igazság rovására, mert 
érezzük, hogy bennünk az örök isteni kegyelem mű-
ködik. 

Nem szabad gondolni, hogy a kegyelem embere 
gyámoltalan, vagy makacs. Egy Szent Lajos, ki az alá-

7 Philip II. 10. s A p c s e l I v 1 2 . 

zatosságot a legkiválóbb fejedelmi erényekkel párosí-
totta, Szent László, ki Európa bámulatát vívta ki, 
vitézségével ép ugy mint erényeivel, Bouillon Gott-
fried, ki a világraszóló győzelem után a kegyelem su-
gallta alázatosságból nem meri a királyi koronát fejére 
tenni, Hunyadi János, ki egyik kezében kereszttel és 
olvasóval, másikban karddal egy félvilágot vezetett 
harczba Istenért s egyházáért, s a mellett alázatos mint 
egy gyermek, béketűrő mint egy remete, a természet-
fölötti világnézetnek typikus képviselői. Nekik senki 
sem vethet szemükre kicsinyeskedést, mert csillagok 
gyanánt ragyognak a világtörténelem egén. Ezek az 
isteni erő bajnokai, a természetfölötti világrend óriási 
küzdelmeinek athlétái. Hősök a harczmezőn s a nem-
zetek kormányzásában, de mindenekfölött hősök a 
lelki küzdelmekben. 

Az ily vezérek alatt álló nép a boldogság ut ján 
halad, nem azért, mivel nagy emberek biztosítják azt, 
hanem mivel „boldog a nép, melynek az Ur az Istene," 9  

s melynek Isten az ereje. 
Az ily eszményektől áthatott kor termi a keresz-

ténység hőseit. Megdobban az ember szive, mikor 
hallja e szót Colosseum vagy a vértanuk. Gyermekek 
ós gyenge nők, erős és meggondolt férfiak mel-
lett csapatosan vonulnak fel. s midőn körülöttük a 
czirkusz százezernyi közönsége — mindmegannyi nyers 
természeti ember, kik félnek a természetfölötti, az 
áldozatkészség evangéliumának diadalától — tombol, a 
boldogság kisugárzásával arczukon himnuszt ós tedeu-
mot énekelnek, mert érzik, hogy győz bennük a ke-
gyelem embere, s haláluk által győzedelmeskedni fog 
a világon is. Azután az a társadalmi béke ós rend, 
mikor „a hivek sokaságának egy szivök, egy lelkök 
vala, és senki közőlük azokból, miket bir vala, sem-
mit sajátjának nem monda, hanem mindenök közös 
vala", 10 ez a kegyelem sugallta szent szoczializmus. 
És azok a férfiak, kiknek csak egy gondolatuk volt, 
hogy az igazság győzzön, ha ők elbuknak is ; egy Szent 
Gellért, ki bátran mondja szemébe a hatalomnak, hogy 
rossz, mert a kegyelemtől elfordult, kereszténytelen 
uton jár ; egy Morus Tamás, kit nem tudott megin-
gatni természetfölötti hitében és hűségében csábitás, 
sem fenyegetés, hanem áll tiszteletet parancsoló mél-
tóságban, mint a százados tölgy, melyet a vihar meg-
törhet, de meg nem hajlíthat, azok a minta emberek, 
kiket a kegyelem nevel. S ez az isteni szikra lángol 
azokban az egyszerű lelkekben, kik mint önként sze-
gény, önfeláldozó szerzetesek kezükbe veszik a vándor-
botot, s elindulnak, hogy a természeti embert ismét az 
Isten eltorzitatlan képmásává neveljék. 

Az az erő, mely e hősi lelkekben dolgozott, nem 
mérhető voltokkal, mert mórhetetlen, végtelen erő. De 
ez az erő, ez a szellem vetette meg alapját a mi mű-
veltségűiknek, melyre oly büszkék vagyunk, s ez 
nevelte azt. Az irást ugyan, melyet a hálás történelem 
kőbe vésett, s melyben a kegyelemből élő embernek 
és egyháznak a czivilizáczió körüli halhatatlan érdemei 
vannak megörökitve, az elfogult kislelkűség vastag 

143. Zs. 15. 10 Ap. Csel. IV. 32. 
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mázzal vonhatja be ; ele az idő okvetetlenül lemossa 
azt, a mit a történelem-hamisitás a múltra kent s mire 
a lelkek a nagyhangú jelszavak kábulatából fölocsud-
nak, a kegyelem emberének és a kegyelem egyházának 
érdemei a világ előtt ismét elismerésre találnak. Es 
belátják, hogy azok az erények, a melyek műveltsé-
gűnk diszét teszik, a felebaráti szeretet, hitvesi hűség, 
az apai tekintély s a gyermeki kegyelet, az alázatos-
ság s főkép az áldozatkészség és önfeláldozás, nem a 
természeti ember szivéből fakadtak, hanem gyökerei-
vel a végtelenbe kapaszkodó lélekbe oltotta be azt az 
isteni kegyelem. 

És reméljük, hogy nincs távol az idő, mikor a 
társadalom visszakéri és visszasirja — nem a multat, 
mert a történelem folyását megállítani, százados ala-
kulásokat az emberek szervezetéből egyszerűen kiküszö-
bölni nem lehet; és azért dőreség folyton a régi idők 
múlását siratni s a jelen tevékeny szolgálatától vissza-
lépni, a jövővel meg nem törődni, vagy azt már előre 
is elitélni, — de hiszszük, hogy megindul keresni azt 
a szellemet, mely a régi keresztény századoknak ereje 
és dicsősége volt. Mert azon az uton, melyen meg-
indultunk, tovább nem haladhatunk. Nem akarok e 
nemzeti ünnep örvendetes hangulatába keserű csöppet 
vegyíteni. De bántana a lelkiismeret, hogy Szent István 
dicsőségét hirdetve s nemzetboldogító gondolatát fej-
tegetve, nem mutattam rá, hol hiányzik életünkből 
Szent István szelleme. Nem félek ellenmondástól — 
Ájtatos Hallgatóim — ha azt mondom, hogy a keresz-
tény társadalom erényei nagyon meggyengültek és 
megritkultak szivünkben. Hisz magatok és újságaitok 
nap-nap után panaszoljátok. A szenteknek és a nagy 
férfiaknak hősi áldozatkészsége meg van-e vájjon szé-
les körökben? En bizony sokad magammal ugy látom, 
hogy az egyéni érdeken kívül alig van ma valami, a 
mi az emberek lelkét megmozgatná. Csodálkozhatunk-e 
ilyeténkép, hogy a nagy jellemek, kik óriások gya-
nánt emelkednek ki kortársaik közül, mind ritkábbak 
lesznek? Valóban letűnt a héroszok kora, de nemcsak 
a mythológiai hősöké, hanem azon jeleseké is, kik az 
önfeláldozás és önzetlen polgári erények terén vitéz-
kedtek. A nemes törekvések helyett szürke középszerű-
ség uralkodik a lelkeken s elnyel minden kiválóságot, 
ugy, hogy a szabadság és egyenlőség, melyekről ma 

> oly sok szó esik, mintha csak abban nyilvánulna, hogy 
a törpeségben nincs az emberek között külömbség. 
Keresünk nagy embereket, vezéregyéniségeket, és nem 
találunk. Valami megmagyarázhatatlan közömbösség és 
lemondás üli meg a lelkeket és állja út ját a kiváló-
ságra való törekvésnek. Sőt ha ez néhol jelentkezik, 
megmosolyogják, vagy boszankodnak fölötte. 

Mi e jelenségek magyarázata? Megfelelek rá — 
Ájtatos Hallgatóim — egy más kérdéssel. Mért nem 
szeretik ma azokat, a kik hősi erénygyakorlatokkal 
tündökölnek? Sőt nemcsak nem szeretik, hanem gyű-
lölik és üldözik őket. Mit vétett az a szerzetes, az a 
szegény apácza, a ki fogadalma szerint csak azért él, 
hogy az emberek nevelésével és bajaik gyógyításával 
Istennek szolgáljon? Lemond mindenről, mi a földies 

gondolkozás előtt kívánatos és azt mondja, ezt a világ-
nak, a természeti embernek hagyom, nekem csak 
lemondás, engedelmesség, Isten- és emberszeretet kell. 
Mért üldözi tehát a világ őket, a kik csak azt a czélt 
tűzték maguk elé, hogy a jóban kiválók lesznek? Mért 
fordul feléjük gyűlöletével ? Azért, mert nem érti meg 
a kegyelem emberét. Sőt fél, hogy neki is azzá kell 

j lenni, és az áldozatot, az önzetlenséget elutasítja ma-
gától. Es ellenséget lát azokban a lelkekben, kik a 
világot Istenhez visszavezetni, s benne az Isten szelle-
mét diadalra juttatni akarják. 

Ez magyarázza meg azt az engesztelhetetlen gyű-
löletet, melylyel ma az emberek milliói Jézus Krisztus? 
az Egyház és intézményei ellen fordulnak. De ez 
magyarázza meg egyúttal azt a keserűséget, elégedetlen-
séget és boldogtalanságot is, mely e milliók szivét 
eltölti. Az Istentől elszakadt, földhöz tapadt ember 
nem lehet jó ember. És irva vagyon: „Non est pax 
impiis." „Nincsen békességök az istenteleneknek." 11 

Csak arra kérlek, nézzétek meg a házát egy hivő, 
kegyelemből élő szegény embernek, kinek lelkét át járja 
az Isten szelleme és egy Istentől elszakadt, csak véges 
javak után törtető forradalmárnak. S ha látjátok ott a 
békét és megelégedést, ha észreveszitek, hogy az Isten 
kegyelme a kunyhót is bearanyozza, a fekete kenyeret 
is megédesíti, a nyomorúságot is boldogsággá vará-
zsolja; itt pedig látjátok az elégedetlenséget és keserű-
séget, mely senkinek sem hagy nyugtot, mely ok 
nélkül is kitör, mely csak elégedetlen káromkodást 
csal az ajkakra, s az Isten szabad eg» alá is csak azért 
haj t ja emberét, hogy alacsony ösztönöknek hódoljon 
vagy romboljon: akkor ugy-e elhiszitek nekem, hogy 
nemzetünk apostola, midőn a kegyelem emberének 
evangéliumát hirdette, jó alapokat épített az országnak, 
mert azon az alapon épített, melyről a csalhatatlan, 
örök igazság mondja : „Más alapot senki sem vethet, 
azonkívül, mely vettetett, mely a Krisztus Jézus." 12 

Egy törekvésünk kell, hogy legyen : fölnevelni 
bennünket a kegyelem emberét. Tanuljuk meg — 
ájtatos hallgatóim — kezeinket nemcsak földi javakért, 
bő termésért, győzelemért és dicsőségért ég felé emelni. 
A szívnek vágya van a kézzelfogható dolgokon kívül, 
természetfölöttire, végtelenre is. És a nyugalmat csak 
az biztosítja, ha él bennünk — mint a kereszténység 
hőseiben — az Isten lelke. Ha kegyelemből fogunk 
élni, ha a világ javait, ép ugy mint bajait, mindig csak 
lépcsőnek tekintjük és nem czélnak, ha belevisszük 
életfölfogásunkba, egész világnézetünkbe azt a meg-
győződést, hogy mi egy örök, természetfölötti szerke-
zetben csak egy lánczszem vagyunk, melynek ezen 
örök terv szerint kell mozognia és működnie, ha 
félünk attól, hogy elszakadunk Istentől és kiesünk az 
0 végtelen tervéből, ha legfőbb örömünk, hogy ezen 
isteni terv megvalósításában közreműködhetünk és 
ennek lehetőségétől semmi áron sem akarunk elesni : 
akkor vagyunk a kegyelem emberei, akkor leszünk 
boldogok. 

* 

11 Iz. XLVIII . 22. 12 I . Cor. IV. 11. 
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Két szellem, két világ harcza tombol körülöttünk, 
mint Szent István idejében. Melyikhez csatlakozzunk? 
Ahhoz-e, mely hiu jelszavakkal, kétes haladással, muló 
dicsőséggel kápráztat és iiozzá való hűségünkért végül 
keserűséggel és elégedetlenséggel fizet; avagy ahhoz, 
mely biztosan vezet czélunkhoz és derűssé teszi földi 
zarándokságunkat, megvigasztal bajainkban, mértékle-
tességre tanít a szerencsében s örök reményeket kelt 
szivünkben, de azokat meg is valósít ja? Melyikhez 
csatlakozzunk ? Nem lehet kétség. A sziv, melynek Íté-
letét végleg megtéveszteni nem lehet, boldogságot 
kereső utján eljön a meggyőződéshez, hogy a kegyelem 
embereivé kell lennünk. 

Akadályok riasztanak, nehézségek ijesztenek? 
Vessük tekintetünket az első szentkirályra! 0 is meg-
küzdött az akadályokkal. Nézzétek Szent István 
magyarjait, ők is legyőzték szivökben a nehézségeket, 
s a kegyelem emberei és boldogok lettek. Nekünk is kell 
győzni, nekünk is vissza kell térni a végtelenhez, abba 
belekapaszkodni s szellemét magunkba színi, nekünk 
is kegyelmi emberekké kell lenni. 

Szent István s a magyarok Nagyasszonya segíteni 
fog, csak bízzunk bennök és buzgó szívvel esedezzünk, 
s akkor — ne féljünk, ne sírjunk többé — boldog 
lesz a magyar. Ugy legyen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. A nyelvkérdés ügyében kiadott főpásztori levél 

csuesp)ontja. — (Vége). 
Ne féljünk ebben a törekvésünkben senkitől ; ne 

féljünk attól a külföldtől sem, melyhez nemzetiségi iz-
gatóink appellálnak, a melytől ellenünk segélyt koldul-
nak. A józanul ítélő külföld is elitéli azt a rut kinál-
kozást, melyet ezek részéről tapasztal. Ne mentegessük 
magunkat a külföld előtt akkor, mikor oly dolgot cse-
lekszünk, amelyet államiságunk érdeke parancsol, ha-
nem legyen meg bennünk a meggyőződés bátorsága, 
hogy azt tegyük, amit jónak, helyesnek, törvényesnek 
ismerünk. Ne panaszkodjunk ós siránkozzunk a nem-
zetiségek térfoglalásán, hanem gátoljuk meg azt saját 
fajunk megerősítésével, müvelésével, fenntartásával, 
megvédésével. Ezer esztendőn át meg tudott állani 
nemzetünk, mert megvan benne az életerő és az élet-
képesség. Ne hagyjuk el magunkat, fejleszszük ki min-
den képességünket, szálljunk szembe minden nehézség-
gel és — ha Isten velünk van — minthogy ma mái-
nem pusztulnak el oly könnyen a nemzetek, mint 
egykor, — a mienk is épen ugy fenn fog maradni, mint 
a többi nagy nemzetek. 

Ott, hol az izgatások nem tévesztik meg a népet, 
jóleső, szivet-lelket örömmel eltöltő példáit látjuk 
annak, hogy az igénytelen nép a maga józan eszével 
is fel tudja fogni ennek a hasznát. 

Ily helyeken örvendetes jeleit látjuk a nép leg-
alsóbb rétegeiben is a magyarság szeretetének. A hol 
nemzetiségi izgatók mint báránybőrbe buj t farkasok 
nem izgatják a más ajkú népet ellenünk, a hol a föld 
igénytelen, tanulatlan népe saját szivével megérzi és 

! tapasztalja, hogy a magyar nem ellensége azért, mert 
i más nyelven beszél, ott nemcsak simul hozzánk, de 
! büszkén vallja magát más anyanyelvűségre daczára is 
! magyarnak, és romlatlan, tévútra nem vezetett józan 
i esze mondja neki, hogy csak saját hasznára válik, ha 
! nyelvünket elsajátítja. Teszi is ezt nagy buzgósággal, 

és a szülő, ki kora és a megélhetés gondjai által való 
I elfoglaltsága miatt már nem sajátíthatja el azt, arra 
i törekszik, hogy legalább gyermekei e tekintetben sze-
; rencsésebbek legyenek, ós valóban megható a szülők 

öröme és azon való meghatottsága, ha iskolába járó 
tanuló gyermekeiknek haladását látják, megható, minő 

j őrömben nyilvánul ilyenkor a szülői kebel büszkesége 
a felett, hogy gyermekök nemcsak saját anyanyelvét, 
de a közös magyar haza nyelvét is beszéli. 

Mit mondjak azon tót ifjakról, kiket a tudás 
vágya ösztönöz, és kik szűkebb hazájokból, közvetlen 
szülőföldjükről elmennek beljebb a szép Magyar-
országba, s ott tanulva, előhaladva, boldogulva, tehát a 
saját tapasztalásaik árán tanulják meg szeretni magyar 
testvéreiket, a magyar nyelvet, a magyar hazát, s kik 
azután érzéseik apostolai lesznek, midőn vissza jutnak 
övéik körébe ? ! de sokszor az izgatók gyülölségét kell 
elszenvedniük nekik is. 

Hazánk déli vidékén, a hol szintén laknak nem 
magyar ajkú polgártársaink, jóleső örömmel tapasztal-
juk, hogy a fent jelzett izgatásuk daczára is vannak 
sokan, sőt igen nagy számmal kik hűséggel, odaadás-
sal szítanak a hazához, mert meg vannak győződve, 
hogy az őket is mint szeretett gyermekeit öleli 
keblére. 

Megható példával bizonyította ezt az érzést az 
augusztus 13-án tartott csatádi Lenau-ünnepély egyik 
szónoka, ki a következő esetet beszélte el : München 
mellett barangoltam egy erdőben, hol egy bokor alatt 
elfáradt, szomorú ábrázatú szegény oláh fiút pillan-
tottam meg. Oda léptem hozzá és németül megszólítva 
kérdeztem, talán baja van? Kérdésemre nem válaszolt, 
de ugy nézett rám, hogy láttam miszerint nem érti 
meg németül tett kérdésemet. Ekkor aztán magyarul 
szólottam hozzá, mire a szegény gyermek bánatos 
arcza felragyogott és felugorván, hozzám sietett, össze 
csókolta feléje nyújtot t kezeimet és sírva kiáltott fel : 
„domnu, haza ! Magyarország !" Ime a magyar föld 
romlatlan lelkű fia, bár inkább csak szivével értette 
meg a magyar szót, megérezte a távoli idegenben, 
melyik az ő hazája és oda visszavágyódott, mert 
érezte, amint mindnyájan érezzük, hogy ez az a föld, 
melyen élnünk, halnunk kell, ez az ő szülőföldje 
melyre a legtávolabbról is mindig vissza-vissza vá-
gyunk ! 

Ne riaszszon meg tehát, Tisztelendő Testvérek, 
az a vád, melyet nemcsak ellenem, de ellenetek is 
szórt ama gyűlöletes czikknek megirója. ne riaszsza-
nak el azon ujabb támadások sem, melyek ezen írá-
som következtében ismét fel fognak ellenünk hangzani, 
hanem haladjatok nyugodtan és kötelességtek teljes 
tudatában azon az uton, mely számotokra ki van tűzve. 
Adjátok meg ezentúl is amint eddig is megadtátok 
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minden egyes híveteknek a magáét, hogy a maga 
nyelvén is, melyet legjobban ért, hallhassa az Isten 
igéjét, élvezhesse a vallás vigasztalásait és kegyszereit, 
de ne feledjétek e mellett hazafiúi kötelességte-
ket sem. 

Annak pedig, aki igaztalan, söt hazug vádakkal 
támadott minket, amiért is nem volt bátorsága nyiltan, 
saját neve alatt intézni a támadást, hanem a névtelen-
ség leplébe burkolózva támadott, nevét, személyét én 
nem keresem. Ha világi ember volt, egy mentsége le-
het, az, hogy talán maga is hiszi a mit irt, bár téve-
sen irta; ha papi ember volt, súlyosabb beszámítás alá 
esik, amit elkövetett, mert főpásztort és paptársakat 
támadott igazságtalanul, és tévútra vezette paptársát, 
megnyerve őt czikkének közlésére, és az egyenetlen-
ség és gyűlölködés magvát hintette el számos hivő 
kebelében. Ha pap volt, pedig valószinüleg az volt, 
mert czikke X. pontjának fogalmazása arra enged kö-
vetkeztetni, már nem hivatkozhatik téves tudomására, 
mert Íriszen lehetett volna alkalma meggyőződni arról, 
hol az igazság ? Orate pro calumniantibus vos ; de ő is 
kérje Istent, hogy bocsássa meg azt a vétket, amit 
hazája és egyháza ellen elkövetett. 

A mondottak után, Tisztelendő Testvérek, talán 
azt kellene tennem, hogy a Katholicke Noviny czimű 
lapot kitiltsam egyházmegyém területéről, mert az ily 
lap, mely magát katholikusnak vallja ugyan, de szembe-
száll az egyház püspökeivel, azokat megrágalmazza 
s ellenök a tapasztalatlan, de könnyen impressionálható 
hiveket izgatja, vét a katholikus egyház egyik főalajp-
elve ellen. Mindezek daczára sem teszem — bár fájda-
lom itt is áll a mondás „calumniare audacter, semper 
aliquid haeret," — nem teszem pedig egyrészt azért, 
mert akkor nem tudnók mivel vádolnak sőt rágalmaz-
nak azok, kiknek még a vallás és az egyház sem szent 
ha nemzetiségi izgatásaikat nem türi, nem azért, mert 
ők tudva, hogy senki sem ellenőrzi amiket irnak még 
inkább félrevezetnék a jámbor hivő népet, s végre 
mert erösebbnek tudlak titeket vallásos és hazafias 
meggyőződéstekben sem hogy okom volna attól tar-
tani, hogy titeket eltántorítsanak kötelességtek és haza-
fiasságtok bátor, nyilt és férfias megvallásától. 

Nehezemre esett, Tisztelendő Testvérek, hogy 
kénytelen voltam tiltakozni és védő szavamat felemelni 
támadóink ellen. Jól tudom, hogy a papnak, főkép 
püspöknek, első sorban nem az ilyen beszéd feladata, 
söt elvemnél fogva kerülöm is a napi politikába való 
beavatkozást, bár vannak esetek amelyekben mint 
magyar főpapnak és törvényhozónak ez is kötelessé-
gem. Ilyen ez a mostani is, mert ki kellett már egy-
szer mondani az igazságot ebben a kérdésben egyházi 
részről is. Először teszem ezt ily nyilvánosan, és 
miután elmondottam nézetemet, nem is fogok reagálni 
bárhonnan jövö támadásokra. 

Szent István napja van ma, melyen e levelem 
irását befejezem, Tisztelendő Testvérek, a mely napot 
is hosszan tartott betegeskedésem miatt szeretett szék-
városunktól és távol a szeretett hazától kellett tölte-
nem, hogy fontos küldetésemhez visszaszerezzem a meg-

gyengült erőt és egészséget. De itt a távolból is gondolok 
reátok, gondolok Szent István örökére és még élénkebben 
érzem a fájdalmat, mely minden igaz magyar ember 
keblében felfakad annak láttára, hogy ezen Isten 

I áldotta szép hazában, melyben mindannyian boldog 
egyetértésben élhetnénk, a visszavonás és gyűlölködés 
szelleme kínozza a hon polgárait. 

Esedezzünk tehát apostoli szent királyunkhoz, 
esedezzünk a Szűz Anyához, kinek ő országát felaján-
lotta, adja vissza a belső békességet országának, hogy 
az nagy, hatalmas és vallásos legyen. 

Isten szent áldása légyen mindnyájunkkal ! 
Kelt Warmbad-Villachban, az Ur születésének 

1902-ik esztendejében, Szent István királyunk ünnepén. 
Zsigmond püspök. 

Ungvár. Papi lelki s zent gyakori at ok. — 
Az élő hit, a véghetetlen irgalmu Isten iránti 

szeretet, és bizalom megnyilatkozását örömmel láttuk 
a folyó hó 14 — 18-ka között Ungváron az ősi püspöki 
székhelyen lefolyt papi sz. gyakorlaton, a hol nem a 
világiak, hanem azoknak lelki vezetői, a munkácsi 
egyházmegye papjai gyűltek egybe a Drugethek ős 
fészkében, hogy nem a harczi-, hanem a hit fegyverei-

j vei szerezzék meg lelkük részére azt a békét, nyugal-
mat, a melyet bensőnk nem nélkülözhet, ha e rövid 

I földi életet Istennek tetszősen akarjuk leélni, ha ittlé-
tünk megszűnte után a túlvilági jutalom részesei óhaj-

: tunk lenni. Méltóbban nem ünnepelhette meg az eg3T-
házmegye papsága atyai jóságos főpásztorunk Ftrczak 

, Gyula ur őméltósága püspöki működésének 10-ik évfor-
dulóját, mint hogy papi sz. gyakorlatot végezett Biess 
Ferencz, a Jézustársaság tagja vezetésével. — A sz. 
gyakorlaton az egyházmegyének mintegy 80 papja — 
központiak és vidékiek — vett részt példás buzgóság-
gal, a mit Riess ki is emelt búcsúszavaiban. — Szep-
tember 14-én este 6 órakor egy meditatio, 15-én és 
16-án pedig d. e. két meditatio, d. u. pedig egy con-
sideratio és egy meditatio, 17-én d. e. és d. u. egy-egy 
meditatio, 18-án reggel fél 7 órakor pedig a záró me-
ditatio volt a seminariumi kápolnában. Az áldozópapok 
a sz. gyónást f. hó 17-én d. u. 2 órától kezdödöleg 
végezték a kápolnában és a székesegyházi templomban, 
18-án ugyanott volt a püspöki ünnepélyes társas sz. 
mise celebrálva. Azon áldozó papok, a kik a püspöki 
sz. mise végzésében részt nem vettek, a templom hajó-
jában templomi ruhába öltözve, hallgatták a sz. misét 
ós áldoztak more laicorum. A sz. mise körmenettel és 
Te Deummal végződött. A körmenetben templomi 
ornatusban részt vett a lelki sz. gyakorlatok vezetője 
ós Fehér Ipoly pannonhalmi főapát ur is, a ki e napokban 
püspökünk vendége volt. A sz. misén Riess Ferencz 
magyar nyelven lélekemelő sz. beszédet mondott, a 
körmenet után pedig a püspök ur őméltósága intézett 
főpásztori szózatot a papokhoz, arra buzdítván őket, 
hogy híveiknek minél tökéletesebb lelki vezérei legye-
nek. — A szertartás után a papok Jakovics János 
nagyprépost vezetésével tisztelegtek a püpök ur őmél-
tóságánál, a kinek a nagyprépost megköszönte azt, 
hogy módot nyújtott, a papságnak a lelki sz. gyakor-
latok megtartására. 0 méltósága válaszolva az üdvöz-
lésre, lelki örömének adott kifejezést azon, hogy pap-
sága ily szép számmal vett részt a sz. gyakorlatokon. 
0 méltósága tisztelgéskor jelen volt Fehér Ipoly főapát 
u rő méltóságának bemutatta a káptalan tagjait és több 
papot. — Délután 1 órakor a püspöki palotában dísz-
ebéd volt, a melyen Fehér Ipoly ő méltóságán kivü 
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részt vett a káptalan, több központi pap, a vármegye 
főispánja, alispánja, a város polgármestere és még 
többen. 

MiiDChen. Kongrua-emelés — lép életbe Bajorország 
kath. papságánál 1902. jan. 1-től kezdve a következő 
módozatokkal : 

a) Plébánosok alapfizetése 400-ig emelkedő lélek-
számnál mint eddig 1800 m., 400-on felül levő lélek-
számnál mint eddig 2000 m. 

Emelés a következő fokozat szerint történik : 
alapfizetés 1800 m. ; alapfizetés 2000 m. 

10 év után emelés 2000 m. ; — — 2000 m. 
15 „ „ 2200 m. ; emelés 2200 m. 
25 „ „ 2400 m. ; „ 2400 m. 
30 „ „ 2600 m. ; „ 2600 m. 
35 „ „ 2800 m. ; „ 2800 m. 
40 „ „ 3000 m. ; „ 3000 m. 

Vannak plébániák (városokban és a Rajnán inneni 
szervezett zárdai plébániákon), a hol a kezdő, vagy 
alapfizetés 2400 m., és a Pfalzban vannak plébániák 
praecipiumok alapján 2720 alapfizetéssel. Ezeknél eme-
lés eddig nem volt. Ezentúl a következő fokozatos 
kongrua-javitás áll be : 

alapfizetés 2400 m. ; alapfizetés 2720 m. 
25 év után emelés 2600 m. ; emelés nincs. 
30 „ „ 2800 m. ; „ 2800 m. 
35 „ „ 3000 m. : „ 3000 m. 
40 3200 m. ; 3200 m 

b) Hitszónokok és hitszónoki beneficiátusok 5 
éven alul 540 m.-ig emelkedő pótlékot kapnak 1800 
m. alapfizetésig. 

5 évi papság után emelkedés 1950 m.-ra. 
10 „ „ „ „ 2100 m.-ra. 
c) Lelkészek saját háztartással — kijelölt filialis 

községben : 
400 lélekig : 400 lelken fel'ul : 

5 éven aluli papság esetén 1440 m. ; 1560 m. 
5 „ felüli „ „ 1590 m. ; 1710 m. 

10 „ „ „ „ 1740 m. ; 1860 m. 
d) Lelkészek saját háztartással, meghatározott 

filialis község nélkül : 
5 éven aluli papság esetében (360 m. pótlékN összesen 1500 m. 
5 „ felüli „ „ (510 m. „ ) „ 1650 m. 

10 „ „ „ „ (660 xn. „ ) „ 1800 m. 

e) Lelkészek ellátással a plébánosnál, u. m. káplá-
nok, segédek stb. 

5 papi év betöl téseig marad az eddigi fizetés ; 
5 papi év letelte u tán (150 m. emelés) összesen 1500 m. 

n 11 n )! (30° m. „ ) „ 1650 m. 10 

Beszámitás alá kerülnek: a) nyilvános iskolákban 
és intézetekben teljesített hitoktatásért járó illetékek; 
b) intézetbeli vagy katonai lelkészség fizetése, c) mise-
stipendiumok, a mennyiben eddig is tételezve voltak 
vagy tiszteletdíjul utalványoztattak. 

A pénzügyministerium kimondotta, hogy ezentúl a 
halálozási hónap teljesen kifizetendő, valamint praenu-
merando kifizetés is eszközölhető. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az ezidei kath. nagygyűlés napirendje. 

Oktober 14. Kedd. 
Délután 5 órakor a Magyarországi Katholikus 

Egyesületek Országos Szövetségének közgyűlése. 
Este ismerkedési estély. 

Október 15. Szerda. 
Reggel 9 órakor szentmise és Veni Sancte. 
Délelőtt 10 órakor: Első nyilvános nagygyűlés. 
Délután 2—5 óráig a szakosztályok értekezlete. 
Este 6 órakor második nyilvános ülés. 

Október 16. Csütörtök. 
Reggel 8 órakor szentmise. 
Délelőtt 9-—1 Írig eucharisztikus kongresszus. 
Déli 12 órakor diszgyülés XIII . Leo pápa pápa-

ságának 25 éves jubileumára. Az ünnepi beszédet 
mondja Vaszary Kolos bibornok herczegprimás, eszter-
gomi érsek. 

Délután 2—4-ig szakosztályi értekezletek. 
Délután 4 órakor az eucharisztikus körmenet. 

Október 17. Péntek. 
Reggel 9 órakor szentmise. 
Délelőtt 10 órakor. Harmadik nyilvános ülés. 
Délután 1 órakor bankett. 
Délután 3 órakor a regisi szent Ferencz egyesület 

alakuló közgyűlése. 

I R O D A L O M . 
— A kath. vallástan anjagbeosztása. A hitokta-

tási érseki felügyelőség a kath. vallástan uj anyag-
beosztását bocsátotta közre ő eminencziája, a bibornok 
herczegprimás jóváhagyásával. 

Az 53 oldalra terjedő füzet első sorban az 
elemi és polgári iskolákban használandó tankönyveket 
sorolja elő. 

Eszerint az elemi iskolákban a következők hasz-
nálandók : II. oszt. Gerely Kis Képes Biblia, III.-—VI. 
oszt. Esztergomi kis katekizmus, i l l .—IV. oszt. Gerely 
Kis Képes Biblia (nagyobb kiadás), V. osztály Gerely 
Szertartástan, VI-ban pedig dr Lassú Lajos Egyház-
történelem. 

A polgári iskolákban I. oszt. Képes Biblia (Gerely-
féle nagyobb külön kiadás), II. oszt. Esztergomi kis 
katekizmus. III. oszt. Gerely Szertartástan (közép ki-
adás), végül a IV-ben dr Vargha Dezső Egyháztörté-
nelem. 

Az ügyesen beosztott tananyag hónapról-hónapra 
van feltüntetve és sok tekintetben megkönnyíti a hit-
oktatóknak fáradságos működését. 

Függelékül hozza a füzet Jézus életét 16 szakaszos 
kedves versben, melyet a fiatalabb hitoktató generá-
czió az utóbbi években mindenfelé nagy sikerrel taní-
tott. Végül a reggeli és esti ima, valamint az őrangyal-
hoz és szülőkért szóló imák fejezik be a tartalmas kis 
füzetet, mely első sorban Novak Lajos cz. kanonok, 
hitoktatási felügyelő ügybuzgó szorgoskodásának kö-
szönti létét. 

—- A stuttgarti „ex libris" kiállítás. Stuttgart-
ban február havában könyvjelző kiállítást rendeztek, 
mely három hétig tartott és fokozódó érdeklődést kel-
tett. Az érdekes gyűjteménynek 8750 látogatója volt. 
A magánkiállitók mellett az országos könyvtár is kiál-
lított 16, 17., ós 18. századi könyveket, melyek előbbi 
birtokosaiknak jelzőivel vannak díszítve. A metszet-
gyűjtemény pedig hét darab „ex libris" fametszettel 
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járult a kiállításhoz, melyek Dürer keze alól kerültek 
ki. A kiállitáson szerepelt egyszersmind az idevonat-
kozó irodalom egész teljességében, ugy, hogy az egész 
kiállítás könnyen áttekinthető és tanulságos benyomást 
tett. A látogatók legnagyobb része nem is tudta, hogy 
mi az ex libris, de csakhamar beletanultak. A hatás 
kettőben mutatkozott : először sok ismeretlen ex libris 
került napfényre, továbbá szép számú uj könyvjelző-

. nek adott létet. A stuttgarti volt az első specziális 
könyvjelző kiállítás, mely a grafikának ezt az ágát 
egész fejlődésében bemutatta. Reméljük, hogy nem-
sokára mi is gyönyörködhetünk egy ily kiállításban. 
Közkönyvtáraink és, gyűjtőink kellő anyagot szolgál-
tathatnának hozzá. És méltó volna, hogy nemzeti mu-
zeumunk könyvtárának igazgatósága összeállítsa a ma-
gyar ex librisek lehetőleg teljes sorozatát. 

VEGYESEK. 
.j.** Pázmány Péter munkáinak mindakét, magyar 

és latin sorozatára, akár együttvéve, akár külön-külön, 
még mindig lehet, elejétől végig kedvezményes (5 frt) áron 
megrendelést tenni, megrendelési nyilatkozat beküldése 
által a budapesti k. m. tud. egyetem hittudományi karának 
dékáni hivatalához. Könyvárusi uton minden kötet 
drágább már most is, sőt ezután valószínű, hogy ez 
utóbbi úton még drágább lesz. Egyesek és intézetek 
siessenek a — megrendeléssel, mert már a magyar soro-
zatban a Prédikácziók következnek. 

— A váczi szentgyakorlatok befejezéséről ezt 
olvassuk a lelkes „Váczi K. u -ben: A szent gyakorla-
tokat követő napon reggel ünnepélyes Te Deumot tar-
tott gróf Csáky Károly megyés püspök ur, mely után 
a résztvevő papság dr Virter Lajos cz. püspök vezetése 
alatt testületileg üdvözölte a lelki vezetőt, Tomcsányi 
jézu&társasági atyát, megköszönvén neki a nyer t üdvös-
séges oktatást ugy a maguk, mint hiveik nevében, 
kiknek lelkükben gazdagon fognak teremni a szent-
gyakorlatokból nyert oktatások. Azután a gróf megyés 
püspök urat kereste föl a papság, kinek mint a szent-
gyakorlatok elrendelőjének mondott hálás köszönetet. 
A főpásztor meleghangú beszédben válaszolt papjai 
köszönetére, kik a lelki gyakorlatok épülése után hálá-
tól megilletődött szivvel fogadták a főpásztori szeretet 
meleg szavait. A résztvevők még aznap visszautaztak 
hiveik körébe. 

— Győrött történt. Mikor a Kossuth-ünnep nap-
ján a szabadságszobor elé kegyeletes emlékezés okából 
koszorúkat raktak le, Mihalkovics Tivadar győri kir. 
közjegyző, a „Filantrópia" páholy főmestere? babérko-
szorút következő szavakkal tett le a szobor alapjára: 

A győri „Filantrópia" szabadkőműves páholy a „pá-
holy-testvérnek." Ehhez nem kell kommentár! 

— A Katholikus Egyesületek Országos Szövet-
sége felkéri a katholikus egyesületek vezetőit, hogy a 
szentséges atya jubileumára készülő hódolati album 
aláirási iveit valamint, a begyült péter-filléreket szep-
tember hó végéig az Országos Szövetség irodájába 
(Budapest IV., Molnár-u. 11.) beküldeni szíveskedjenek. 

— A központi papnevelő zene-tanára. Vaszary 
Kolos biboros-herczegprimás ö emja Bogisich Mihály 
cz. püspök ő mltga előterjesztésére a központi papne-
velő intézet gregorián és karének tanárává Meiszner 
Imre okleveles egyházi karnagyot, az Országos Magyar 
Czeczilia Egyesület tevékeny ti tkárátnevezte ki Meisz-
ner Imre Pécs. város szülöttje, ki már mint a pécsi 
főgymnasiumnak tanulója kitűnt nagy zenetudásával, s 

az irgalmas rendűek templomában a kántori teendőket 
ellátta. Elvégezvén a gymnásiumot a medicus pályára 
lépett, de diplomája megszerzése előtt visszatért a 
zenészeti pályára, melyen mint componista is kitűnt. 

— A szoborállítások éve. Ebben az esztendőben 
több szobrot lepleztek le az ország különféle helyein, 
mint valaha talán félszázad alatt. Budapesten Zrínyi 
Miklós és Bethlem Gábor, Keszthelyen Festetich. 
Zilahon Wesselényi, Czegléden és még másutt is 
Kossuth Lajos kaptak szobrot,Kolozsvárott Mátyás király 
szobrát októberben fogják leleplezni. Sz. Gellért szobrát 
most helyezik el Budapesten. Negyedszázad alatt legújab-
ban körülbelül 25 szobrot állítottunk, minden esztendőben 
átlag egyet, ezidén 7-nél többet. És mégis ! „És mégis, 
mondja a IL Sz., volt-e nagyobb decadentiában a 
hazafiság, mint éppen napjainkban? . . . Hiába jön a 
kő5 még ha márványkő is. Csak annak beszól, aki szi-
vével megérti ; de a szívben még meg nem levő érzel-
meket kelteni nem tud." Vagyis nevelni kell a nem-

1 zetet, nevelni. Novus ab integro nascatur oportet ordo ! 
— Szép működés. A Széchenyi-társulat, melyet 

jeles elődeink — irja a szatmári H. Sz. — oly nagy 
I lelkesedéssel alapítottak meg vármegyénk kulturális 
j színvonalának emelésére, dicséretreméltó buzgalommal 

teljesíti azt a missziót, melyet a nemzeti ügy tőle 
méltán megkövetel. A folyó évben 106 (százhat) gyer-
mekmenhelyet szervezett, melyek közül 26 (húszon^ 
hatot) önerejéből fentart, 80-at pedig 11047 (tizenegy-

I ezernegyvenhét) koronával segélyez. A tagok áldozat-
; készsége olyan nagymérvű hogy daczára ennek a tete-

mes költségnek, 3000 (háromezer) korona megtakarítás 
] mutatkozik az évi mérlegben, holott a vármegyétől 

kevesebb segélyt kapott, mint ennekelötte. Áldás van 
törekvésein, mert jó ügyért küzd. Ez a társulat leg-
közelebb tartott igazgatósági ülésén elhatározta, hogy 
közgyűlésén dr Schlauch Lőrincz kardinális, nagyváradi 
püspökért és báró Vécsey Józsefért emlékbeszédeket fog 
tartani, hogy a társulat e két megalapítója és disz-
elnökének érdemei méltóképen megörökítve legyenek. 

— Különös eset. F. hó 16-án hunyt el Pécsett 
Lechner Ignácz nyug. járásbiró. O az ötödik Lechner 
a pár év alatt meghalt Lechnerek sorában. Első volt 
a főkapitány, második a kanonok, harmadik a most 

! elhunyt Ignácznak a fia, negyedik a takarékpénztári 
I igazgató. Lechner Ignácz hitéhez hű, abból élő katho-

likus volt. Ny. b. 
— Templomszentelés. A Nddasdy Ferencz gróf 

! által újonnan épült szép lepsényi templomot október 
hó 12-én fogja Hornig Károly báró veszprémi megyés 

I püspök ur fölszentelni. A szertartás után pedig a ple-
' bánia híveit a bérmálás szentségében részesíti a püs-

pök ur. 
— Az Akadémia tévedése. A M. Tud. Akadémia 

ezidei nagygyűlésén 1902. máj. 7. kihirdette, hogy a 
Teleki jutalomért 1902. szept. 30. határidővel vígjáté-
kok pályázhatnak. Most többen figyelmeztették a fő-
titkári hivatalt, hogy a sor az idén nem a vígjátékon, 
hanem a szomorujátékon van. 

— A szabadkőművesek, vagy a mint a B. H. 
őket bársonyos sima nyelven nevezi, a szabadgondol-
kozók, Genfben igen érdekes dolgokat határoztak el, a 
többi közt,hogy kiirtanak minden positiv vallást, megsem-
misítik különösen a ker. vallást, és annak egyedülvaló 
őrét, fenntartóját, a kath. anyaszentegyházat, természe-
tesen a pápasággal egyetemben. Istenről Isten nélkül 
határoznak. Deus irredebit eos. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelcle-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
! szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
s Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
j VI.. Ba,jza-ut.cza 14. sz., 
j hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
i kiildemeny czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és N«igy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, október 1. 

DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
D l K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

Perge alacriier in coepio tuo : praeiiare praelia Dommi, earitatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendue 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, gui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„ Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibu& excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

í'artaloiii. Vezéreszmék és Tanulmányok: Don Davide Albertario. — Az egyház kegyelete a holtak iránt. — Eqyliázi Tudósítások: 
B u d a p e s t : A katholikus hitoktatás képe az ország fővárosában. C s a n á d i e g y h á z m e g y e : A temesvárgyárvárosi Mária-
templom számára engedélyezett búcsúról főpásztori levél. — M i l á n ó : Don Davide Albertarionak az olasz katholikusok szobrot 
emelnek. — R ó m a : A pápa ajándéka. A genfi szabadkőműves kongresszus határozata. Nathan az olasz nagy Oriens nagymesteré-
nek indítványa a pápaság sorsáról. — S t r a s s b u r g : A theologiai fakultás ügyéhez. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevéksnység. Az 

ezidei kath. nagygyűlés ügyében főp. nyilatkozatok. — Irodalom. Dante kutatók figyelmébe. — Vegyesek. 

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

Felhiirfi s e lőf izetésre . 

Don Davide Albertario. 
(Szül. 1846. f 1902.) 

„II a servi Dieu avec une généreu-
site magnifiques 

Tavernier, Univers, 25. sept. 

A mai vi lágban nincsen életpálya, mely 
oly gyorsan és biztosan elvezet, ha megvan-
nak hozzá a kellő tu la jdonságok, a hitvallását/ 
dicsőségére, mint a kathol ikus közügyi pá lya 
— a par lament i élet és a napisa j tó terén. À 
par lament i élet t e rén vivják a kathol ikusok 
világszerte a Bismarck lig ál tal ta lá lóan kul-
tur l iarcznak neveze t t vi lágküzdelem nagy 
csa tá i t ; a napisaj tó te rén pedig az előőrsi csata-
rozás folyik, mely ugyancsak kipróbálja a m a g a 
emberét , s a kiváló csa tározókat az emberiség 
s az egyháztör ténelem legnagyobb alakjai közé 
emeli fel. Hol a katholikusok az országok tör-
vényhozó testületeiben kisebb-nagyobb térfog-
lalással már helyet és állást foglal tak, ot t 
mindenüt t megjelenik egy-egy kathol ikus 
államférfiúi nagyság, a kiben a kathol ikus egy-
háznak, Is ten országának mintegy jogai és érde-

kei tes tesülnek m e g s a ki t h i tbuzgó életre ser-
ken t kathol ikus vezérférf iak ' fényes csapa ta 
— az ő „pár t"- ja — vesz körül, a hi téletre ébredt 
ka thol ikusok százezrei és milliói ál tal izzó 
küzde lmek köz t országgyűlési képviselőkké 
megválasz tva . Ugyanez t a fej lődést tapaszta l -
juk a ka th . napisa j tó terén. A tá r sada lmi és 
pol i t ikaiguer i l la-harczok és előőrsi csa tározások 
za jában , egymásu tán minden nemze t és nem-
zedék köréből, kiemelkedik egy-egy szellemi 
fensőbbsége ál tal kimagasló alak, a ki tevé-
kenységének ha ta lmáva l a kathol ikus mozgal-
mak körében lassankint a fő tak t ikus és egyút ta l 
a főharsonás szerepét hódí t ja el magának . 

A pápai R ó m a erőszakos elfoglalásának 
korszakáig Margotti J a k a b , a tur ini „ Unita 
Üattolica" tulajdonos-szerkesztője , volt az olasz 
kathol ikus ujságirók legtekintélyesebb, legbe-
tolyásosabb alakja , ki befolyását a római P o r t a 
P i a betörésén tu l jó sokáig még fenn tud t a 
t a r t a n i g De az ő t ak t i ká j a e légtelennek bizo-
nyult . A kathol ikus publ iczis tának, hogy 
befolyásra tegyen szert és sikereket arasson a 
közélet terén, valóságosan két kézzel kell dol-
goznia. Nem elég csak napról -napra irnia és 
csak irni fo ly tonosan; hanem ki kell mennie 
az élet küzde lmes te rére és ot t u j kathol ikus 
szervezkedést , u j kathol ikus t á r sada lma t kell 

27 
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alkotnia, mely azu tán hódola t ta l teszi le 
a lkotója előtt az elismerés adó já t s mint ki-
próbál t vezérét halálmegvetéssel és ha t á r t 
nem ismerő áldozatkészséggel követi a küzde- ; 
lem minden fordulatain át. I lyen publiczista 
volt Olaszországban don Davide Albertario, a 
milanói főegyházmegye áldozópapja, a ki fárad-
ha ta t l anu l ir t és szónokolt, de még fáradha-
t a t l anabbu l a lkoto t t és szervezett , s a ki f. : 
hó 21-én huny ta le örökre szemeit, carennói 
magányában , a hová pihenni vonul t vissza 
Milánóból. Csak 56 esz tendőt élt. * Időelőt t i 
ha lá la az athléta-erejü férfiút egyházunk hit-
vallójává avat ta , a ki az 1898-iki igazságta lan 
és kegye t len bör tönbünte tés sanyarusága inak 
á ldoza taképp dőlt ki I s ten buzgó szolgáinak 
sorából. 

A mi a n é m e t ka tho l ikusoknak a X I X . 
század elején Görres, a f ranczia katholikusok-
nak a század közepén Veuillot vala, az volt 
a század végén az olasz ka thol ikusoknak don 
Davide Alber tar io : a ka thol ikus saj tó és tár-
sadalmi szervezkedés te rén félelmetes és min-
denki ál tal mégis nagyon t i sz te l t és szere te t t 
„nagyhata lom." A három közöt t Alber tar io 
volt a nagyobb apostol, m e r t hisz ehhez ő pap 
is volt egyszersmint . Midőn 1898-iki finalborgói 
bör tönében még a misézés lehetőségétől is ! 
meg volt fosztva, elővette apostoli h iva ta lá t j 
és is tentelen szoczialista fogolytársai t annyira j 
magához szelidítette, hogy ezek fogadás t tet- j 
t ek az ő megsér tésének kerülésére. Ke t tő 
közőlük végre tel jesen meg té r t s buzgó köve-
tője le t t Alber ta r iónak egy uj keresztény demo-
kraczia szervezésének nagy m u n k á j á b a n . Mert 
Albertar io az ő alapos római theologiá jának 
fényénél világosan lá t ta , hogy a Krisz tus val-
lásától és követésétől hi te t len befolyások által 
el idegenítet t és népsouveraini tásra ál l í tot t köz-
hatalmat, az u j pogányság sceptrumait , koronái t 
és e lnököknek neveze t t ha ta lmi bábjai t , csak 
ha ta lmas keresztény népélet erejével lehet móresre 
taní tani , keresztény erkölcsökre szorítani. 

Don Davide Alber tar io korán lezárul t 
élete csonka m a r a d t abban a tekinte tben, 
hogy neki nem ju to t t ideje az olasz keresz-
tény demokracziá t a pápaság fe lszabadí tására 
s a pogány szellemű uj olasz királyság meg-

* Tehát 1891-ben nem arany-, hanem csak ezüst-
miséjét ülhette meg. 

döntésére kivezényelnie. Befejezet t egészet 
képez azonban ez a vi lágtör ténelmi neveze-
tességű élet mégis ; mer t a Krisztus hi teért 
való szenvedés a hitvallóság enyészhetet len 
fénykoszoru já t szerezte meg Albertar io homlo-
kának , melynek ünnepélyes fel tüzésével Is ten 
taní tó egyháza van megbízva e földön. 

A milanói „Osservatore Cattol ico" halha-
t a t l an emlékű, világhirű vol t szerkesztője e 
földön többé nem él ; de él emléke, élnek és 
élni fognak alkotásai . Il s 'éteint , mondja 
Tavernier , mais après avoir créé des oeuvres 
qui res te ront vivantes ; et en laissant un 
souvenir admirable, qui sera une leçon féconde. 

Il suo nome, mond ja az „Osservatore 
Romano ," sara chiaro et celebrato nel campo 
del giornalismo cattolico. 

Ny. b. *** 

Az egyház kegye le te a holtak iránt. 
Irla : Markovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

V. 

Az újkor elején, a t izenhatodik század-
ban a vallási reformátorok t á m a d t á k meg az 
egyháznak a hol tak i ránt i kegyeletét . De az 
egyház, min t szent hi te követeié, szigorúan 
ragaszkodo t t e hi tnek gyakorla t i nyilvánulásai-
hoz. A középkori temetési szer tar tás ez időben 
sem vál tozot t , helyi szokások módos í tha t tak 
ra j ta , de egészében vá l toza t lanul hű kifejezője 
az egyház hi tének. 

A hol tak pihenő helye a temető , de rend-
szerint már n e m a templomok körül, hanem 
a városon kivül. A temetőben a középen fel-
ál l í tot t magas kereszt szimbóluma a zászlónak, 
mely a la t t az e lhunytak é le tökben küzdöt tek , 
m u t a t j a a jelet , mely feltűnik az égen az 
isteni Bíró eljövetele előtt a fe l támadáskor . S 
a t e m e t ő t az egyház parancsa fallal, vagy 
sűrű élő sövénynyel véteti körü l : ez az Is ten 
szántóföldje, melyben az ő vetése van. 1 E 
helyet ünnepélyes és kifejező szer tar tások 
köz t ava t j ák fe l ; a szentek egyességének kife-
jezéseül a mindenszentek l i tániája hangzik itt 
először, ma jd szentel t vízzel meghint ik ; * az 
igy megszente l t t eme tő t elvonják minden 
profán czél elől, s ha megszentségtelení tenék, 

1 Schüch : Handb. d. Pastoraltheol. 386. o. 
2 Hit. Rom. — Hartmann : Repert. Rit. 610. o. 
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újra kiengesztelik. Minden sirt kereszt ékesit; 
ez alat t aluszsza á lmát az elhunyt. Nincs is 
az egyház akara ta szerint, ha a síroknak 
emlékei pogány motivumuak. A sírokat virá-
gok is ékesíthetik; de a temető, az egyház 
akaratához képest, sohasem lehet más, mint 
emlékeztetője a földi élet múlandóságának, 
szent helye a halot tak pihenésének s az értök 
való közbenjáró imának. S halot tak nap jának 
előestéjén, épen mikor a mindenszentek ünne-
pén az egyház a szentek egyességének ha tása 
alat t van, kigyúl a temetőben a kegyeletnek 
jele, az örök világosságnak szimbuloma: a 
mécses. S az élőkkel megnépesül a hol tak 
birodalma; s felszáll Istenhez a küzdő egyház 
imája a szenvedőkért. Sok helyen szertartásos 
körmenet vonul ki ekkor a temetőbe, hogy 
ott a halot tak zsolozsmáját elimádkozza. 

A haldokló ágya mellet t a pap áll; 
ellátva a végső szentségekkel, készül a lélek 
letenni földi sátorát . S az egyház, mely mind-
já r t a születés u tán a keresztségben uj em-
berré szülte őt Krisztusban, mely az egész 
életen át a kegyelmek eszközeivel segítette 
őt a földi élet czéljához, Istenhez, most sem 
hagyja a szorongatott beteget segítség, vigasz-
talás nélkül. A pap érte elmondj a a litániát, 
melyben a szenteket kéri közbenjáró segítő-
kül ; majd az Istenhez visszatérő lelket gyö-
nyörű szavakban ajánl ja I s t ennek : „Utazzál, 
keresztény lélek, e világból, a mindenható 
Atya Is tennek nevében, ki téged teremtet t , 
az élő Isten Fiának, Jézus Krisztusnak nevé-
ben, ki érted szenvedett , a Szentlélek nevé-
ben, ki beléd kiöntetet t . . . Legyen ma béké-
ben a te helyed és lakásod a szent S i o n o n . . . 
Könyörületes Isten . . . tekints kegyesen szol-
gádra . . . könyörülj sóhajain, könyörülj 
könyein . . . Szabadítson meg téged az örök 
haláltól Krisztus, ki érted megfeszí t tetet t ." 3  

S a lélekharang imára hiv. 
A halot ta t koporsóba helyezik; fejénél 

égő gyertyák közt kereszt van, lábainál szen-
teltvíz. A halott felöltöztetve rendesen állásá-
nak megfelelő ruhákban, pihen; kezei össze-
téve, keresztet vagy olvasót t a r tanak . 

A temetésre megjelenik ismét az egyház 
szolgája: a ki bevezet te egykor Is ten egyhá-
zába, az kisérje most utolsó földi ut ján. A 

3 Eit. Rom. 

pap imára szólít f'el a megholt hívekért, majd 
szentelt vizzel meghinti a halot tat , és tömjé-
nez. Imá jában Is ten bűnbocsátó i rgalmát kéri 
a megholt hivő lelkének; majd szent Mihály 
arkangyalt , a paradicsomnak fejedelmét kéri, 
hogy vezesse be az elhunytnak lelkét az örök 
világosságba. Szent Mihály ugyanis, az egy-
kori legyőzője a sá tánnak , 4 a lelkeknek mennybe 
vezetője . 5 

Majd migindul a temetési menet . A Ritu-
ale Romanum feltételezi, hogy a ha lo t ta t a 
templomba viszik, hogy ott felet te feloldozó 
imákat mondjanak . A templom tényleg a 
mennyországnak képe. Mily szép kifejezést 
lelne tehá t i t t a halot t lelkének a mennybe 
való bernenetele ! A menet élén keresztet visz-
nek, az örök éleinek, a győzelemnek jelét . A 
bűnbánat i zsol tárnak : „Könyörülj ra j tam, 
Is ten! a te nagy irgalmasságod szerint," 6 

éneklésével érnek a temetőbe ; ma jd imád-
ságok közt lebocsát ják a koporsót a szentelt 
földbe. 

Az összeköttetés ezzel élők és holtak 
közt nem szűnik meg. Szent misét mu ta tnak 
be a megholtért , hogy annak engesztelő ke-
gyelmeiben részesüljön. A templomban felállí-
to t t ravatal tól ismét az egyház imája száll 
fel Istenhez. De az egyház egyébként is nyil-
vání t ja kegyeletét a megholtak iránt . A halá-
lozás harmadik, hetedik, harminczadik napján 
és évfordulóján mondot t miséket kivál tságban 
részesíti ; 7 a szent misében naponkint meg-
emlékezik minden megholt hívőről: „Emlékez-
zél meg, Uram, szolgáidról és szolgálóidról is, 
kik megelőztek minket a hit jelével és alusz-
nak a békének á l m á b a n ; " 8 a papi zsolozsma 
minden egyes részének befejezésekor a meg-
holtakért imádkozik az egyház : „A megholt 
híveknek lelkei Is ten irgalmasságából békében 
nyugodjanak. Amen ;" a mindenszentek litá-
niájában, melyet az egyház szenteléseknél és 
áldásoknál oly gyakran használ, könyörgünk, 
hogy Isten a megholt híveknek örök nyugo-
dalmat adni méltóztassék; halot tak napján a 
szent misét a meghol takér t muta t j ák be, 

4 Titk. Jel. 12, 7—9. 
^Missa pro dftis, offertormm : Sed signifer san-

ctus Michaël repraesentet eas in lucem sanctam. 
Zsolt. 50. 

7 Har tmann: Repert. Rit. 126, 127. §§. 
8 Canon Missae. 
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ugyanezen napon a halottak zsolozsmájának 
elimádkozása a papságra kötelező. Hány 
kiváltságos oltáron, vagy kiváltságos paptól 
bemutatot t áldozat kegyelnie enyhit a szen-
vedő lelkeken!9 Hány jámbor társulat része-
síti az elhunytakat a búcsúnak kegyelmében! 
Mennyi imát, önmegtagadást, jócselekedetet, 
szent áldozást ajánlanak fel a liivek a meg-
holtakért! Hányan szentelik az egész novem-
ber hónapot a tisztitóhelyen szenvedők emlé-
kének és felsegitésének ! Hányan já rnak ki a 
temetőbe, bogy ott, elhunytjaik sírjánál, értök 
imádkozzanak! A jámbor lelkek talán soha-
sem imádkoztak annyit a megholtakért, mint 
manapság. 

Az egyháznak a holtakra vonatkozó hite, 
kegyelete, reménye, irántok érzett részvéte 
minden időben megtermékenyité szeretetét, s 
e szeretet gyümölcse kedves az Istennek, 
üdvös az élőnek, hasznos a megholtnak ! 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
i 'udapest, szept. 30. A katholikus hitoktatás képe az 

ország fővárosában. — 
Budapest elemi és polgári iskoláiban körülbelül 

50.000 katholikus gyermek szorul — a családi katho-
likus nevelés átlagos elhanyagoltsága miatt — igen 
alapos, igen lelkes, és gondos hitoktatásra. Ezt a kö-
telességet a Cselka esperessége idejében szervezett 
fővárosi hitoktatás mily arányokban, mily akadályok-
kal s mekkora nehézségek közt teljesíti, az kitűnik 
Nóvák Lajos tb. kanonok, hitoktatási felügyelő jelen-
téséből, melyet a mult iskolai év végén a biboros her-
czegprimás és a székesfőváros tanügyi vezetősége elé 
terjesztett. 

Ebből a jelentésből kitűnnek a következők: 
Katholikus hitoktatással foglalkoztak összesen : 

106-an. Ezek közül rendes hitoktató volt 38, kisegitő 
6, idegen egyházmegyebeli 4, szerzetes hitoktató 4 
és a káplánok, mint hitoktatók 43-an. Beteghelyette-
sitő 1. 

Kerületek szerint igy oszlanak meg : az első kerü-
letben tanítanak 12-en, a másodikban 10, a harmadik-
ban 9, a negyedikben 5, az ötödikben 4, a hatodikban 
15, a hetedikben 19, a nyolczadikban 19, a kilencze-
dikben 11 és a tizedikben 8-an. Heten azonban két-
két kerületben tanítanak. 

Az adott hittanórák száma volt hetenként 2029. 
Es pedig a rendes hitoktatók adtak 1171 órát ; a kise-
gitők 74 órát, az idegen egyházmegyeiek 106 órát, a 
szerzetes hitoktatók 85 órát, a segédlelkészek 493 órát. 

Kerületek szerint hittanóra volt hetenkint az első 
9 Beringer: Die Ablässe, 397. kk. 

kerületben 203 óra, a másodikban 170 óra, a harma-
dikban 180 óra, a negyedikben 78 óra, az ötödikben 
58 óra, a hatodikban 319 óra, a hetedikben 330 óra, a 
nyolczadikban 354 óra, a kilenczedikben 193 óra és a 
tizedikben 144 óra. 

A hitoktatásban részesült gyermekek száma 41,835. 
Ebből néhány segédlelkész adata azonban hiányzik, 
ugy, hogy a katholikus növendékek száma majd 50000. 
És pedig a rendes hitoktatók tanítottak 26.233 gyer-
meket, a kisegítők 1821-et, az idegen egyházmegye-
beliek 2645-öt, a szerzetesek 1164-et, a segédlelkészek 
9972-őt. 

Kerületek szerint az elsőben volt : 3418 gyermek, 
a másodikban 3033, a harmadikban 3912, a negyedik-
ben 1234, az ötödikben 1097, a hatodikban 6892, a 
hetedikben 6981, a nyolczadikban 8107, a kilenczedik-
ben 4188, a tizedikben 2972. 

A szentségekhez járult 17.570 gyermek. Kerüle-
tek szerint, az elsőből 1546, a másodikból 1621, a har-
madikból 1582, a negyedikből 611, az ötödikből 485, 
a hatodikból 2803, a hetedikből 2906, a nyolczadikből 
3550, a kilenczedikből 1444 és a tizedikből 1032. 

Első gyónó és áldozó volt 5676 és pedig az első 
kerületben 438, a másodikban 489, a harmadikban 558, 
a negyedikben 254, az ötödikben 197, a hatodikban 
965, a hetedikben 912, a nyolczadikban 947, a kilen-
czedikben 569, a tizedikben 347. 

A templomba való járásra vonatkozólag a jelen-
tés különösen a következőket adja elő : A gyermekek 
zöme jár templomba, különösen nyáron, de mégis elég 
növendék volt, akik nem járhattak templomba, részint 
a helyszűke, részint az iskola távolsága miatt. Hely-
szűke miatt nem jártak a Madách-, a Baross-, a Rigó-
és a Rökk Szilárd-utcza elemi iskolákból. Ez utóbbi-
ból azonban csak egy rész maradt ki, amennyiben a 
többiek a Jézus Szent Szive templomába jártak. A 
távolság miatt pedig elmaradtak a Kazinczy-utczai 
elemi, a Murányi-utczai elemi, a dob-utczai elemi, a 
Bezerédy-utczaí elemi, a római fürdőnél levő elemi, a 
nyár-utczai elemi, a külső soroksári-uti elemi, a mag-
lódi-uti elemi, a kis-zuglói elemi, a várna-utczai elemi, 
a fehérvári-uti elemi és a kelenföldi labancz-utczai és 
lipótmezei elemi iskolák. 

Felemlíti a jelentés e dolognak veszedelmes vol-
tát annyiból, hogy az anabaptisták és nazarénusok ép-
pen ilyen helyeken állítják fel imaházaikat; a gyerme-
keket beédesgetik s ily módon magukhoz vonzzák. 
Ajánlja a hitoktatási felügyelő ur ennek folytán azt, 
hogy az ilyen iskolákban egy terem kápolnává alakit-
tassék s oda járjanak a gyermekek isteni tiszteletre. 
Akkor nem történhetik meg, hogy nagy gyerekek ne 
lássanak templomot, mint az most már soknál megvan. 

Hogy mily jelentős és fokozott figyelemre érde-
mes munkát végzett a főváros hitoktatásának fel-
ügyelője szerény és igénytelen jelentésével, azt már 
egyszer kifejtette a hitoktatás terén tapasztalt és ille-
tékes tényező az Alk. hasábjain. E felszólalás meg-
ismétlését teljesen időszerűnek tart juk. Miután felszó-
laló kijelentette, hogy Nóvák kanonok ur jelentését 
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jelentősnek tartja, átmegy állításának bizonyítására, mely 
ekkép következik : 

„Jelentős (ez a jelentés), mert a beterjesztett ada-
tok révén ugy az egyházmegyei főhatóság, mint a 
székesfőváros tanügyi vezetősége bepillantást vethet-
nek abban a nagy munkába amelynek „katholikus 
hitoktatás" a neve. Sőt észre fogják venni azt a lázas 
munkásságot is, amelyet a hitoktatói karnak kifejtenie 
kell, amig valami eredményt felmutatni képes. Mert ez 
a kicsiny irat hangos tanújele mindazon akadályoknak 
is, amelyeket előbb le kell győzni sok hitoktatónak, 
hogy czélt érjen. E1 vitázhatlanul bizonyítja ugyanis ez 
a jelentés azt, hogy a mostani rendszer mellett a hit-
oktató csak részben, illetve csak egyoldalúan felelhet 
meg terhes feladatának. Tudniillik a hitoktató ma csak, 
mint tanító érvényesülhet. Mint nevelő nem jut szerephez. 
Se ideje, se módja nincs hozzá. Ideje nincs, mert a 
kijelölt órák alig elegendők a meghatározott tananyag 
elvégzésére. De módja sincs, mert oly nagy massa van 
a keze alatt, hogy ezzel szemben meg kell elégednie 
az általánosságok hirdetésével. Sokszor év végén is 
alig hogy meg tudja ismerni tanítványait azoknak 
rendkívüli nagy száma miatt. Már most lehetséges-e, 
hogy ezekkel szemben, mint nevelő működjék? Lehet-
séges, de csak a legszűkebb határok között, holott a 
hitoktatásnál e tekintetben a legtágabb hatáskörre lenne 
szükség. Hiszen még az az alkalom is hiányzik a hit-
oktatók jó részéről, hogy az isteni tisztelet egyházi 
formáihoz szoktassa a vezetésére bizott gyermekeket. 
Hiányzik, mert az adatok szerint nem csak kevés a 
templom, de a meglevők is oly szűkek, hogy az isko-
lába, járó gyermekek egy részét sem lehet templomba 
vezetni. Pedig a fölött már igazán nem fog senki sem 
vitatkozni, hogy a hitoktatásnak mennyire szüksége 
van a gyakorlati részek alkalmazására. 

Es éppen azért, mert ezekről a dolgokról is szól 
a jelentés, tartjuk fontosnak e lépést. Mert éltet a re-
mény. hogy a hitoktatás sikere érdekében nem csupán 
az egyházmegyei hatóság, hanem a székesfőváros tan-
ügyi vezetősége is el fog követni minden lehetségest." 

Csanádi egyházmegye. A temesvárgyárvárosi Mária-
templom számára engedélyezett búcsúról főpásztori levél, — 
vagyis Dessewffy Sándor csanádi püspök ur XI . sz. 
főp. körlevele. 

Nemsokára első évfordulója lesz, hogy egyház-
megyém egyik legszebb templomát, a temesvár-gyár-
városit a „Magyarok Nagyasszonyának" tiszteletére az 
Ur hajlékává fölszenteltem. Az első templom ez, a 
mely a csanádi egyházmegyében a Boldogságos Szűz-
nek, mint a Magyarok Nagyasszonyának tiszteletére lett 
fölszentelve. És minthogy Temesvár sz. k. városa a 
templomot magyar hazánk ezeréves fennállásának em-
lékére emelte, híveink vallási és magyar nemzeti érzé-
sének emelésére e templomot nemcsak a temesvár-
gyárvárosi hívekének kívánjuk tekinteni, hanem olyan-
nak, a hova eljárnak az egész egyházmegyének, kivált 
a közelben lévő községek minden hivei, liogy itt a 
Magyarok Nagyasszonyának tiszteletével az általa 

pártfogolt magyar haza szeretetében is megerősöd-
jenek. 

Ki kételkednék azon, hogy manap nem lehet fon-
tosabb kötelességünk, mint hogy híveinkben fölébresz-
sziik azt a tiszteletet a Boldogságos Szűz, a Magyarok 
Nagyasszonya iránt, mely őseinket áthatotta és vezé-
relte az élet minden viszontagságai közt, s hogy 
híveinkben a magyar hazához való szeretetet ápoljuk 
és neveljük, azt a szeretetet, a mely soha meg nem 
fogyatkozik, hanem munkálkodik, tűr, [szenved, és ha 
kell vérét ontja azért a földért, a melyet őseink vérük-
kel szereztek és számunkra megtartottak, és a mely min-
ket táplál, ápol és őseinkkel együtt egykoron eltakar? 

A Magyarok Nagyasszonyának tiszteletében nem 
szabad megfogyatkoznunk, ha egyházmegyénk védő-
szentjének Szent Gellért nyomdokait és példáját híven 
akarjuk követni. Gyermekkorától fogva a legnagyobb 
kegyelettel viseltetett a Szűzanya iránt, ki mikor a 
magyar nép és király előtt először megszólal, a Bol-
dogságos Szűz dicséretét hangoztatja. Mint püspök 
nem elégszik meg szóval, hanem tettekben is nyilvá-
nítja a legszentebb Szűz iránt keblében élő tiszteletet 
és szeretetet : templomot épít székhelyén a Boldogságos 
Szűz tiszteletére, és hogy dicsérete meg ne szűnjék, a 
templom mellé monostort épít, abba szerzeteseket tele-
pit, hogy Istennek és az Istenanyának dicséretét zeng-
jék szüntelenül. Sz. István királyra bizonnyal nagy 
hatású volt az a lángoló szeretet, melylyel védőszen-
tünk a Boldogságos Szűz iránt viseltetett. Vájjon mi, 
kik magunkat Szt. Gellért fiainak nevezzük, kik az ő 
nyomdokaival megszentelt földön vagyunk hivatva az 
Ur ültetvényét ápolni, némán és tétlenül nézhetjük-e 
az 0 lelkesítő és áldásos példáját, melyet nekünk a 
Szűzanya tiszteletében adott ? Sz. Istvánnak szoronga-
tásában a Boldogságos Szűzhöz intézett fohászát : „Ha 
ugy tetszik Néked, Asszonyom, hogy a Te örökséged 
elpusztittassék . . . az ne az én hanyagságomnak, 
hanem a Te akaratod intézkedésének tulajdoníttassék", 
nem kell-e most is naponta ajkunkra vennünk, mikor 
Szűz Máriának virágos kertje, a mi drága hazánk ege 
felett vihart és vészt hozó fellegek lebegnek ? 

A mi őseink vallásos buzgósága, mikor a haza 
veszélyben volt, és segélyt sehonnan sem remélhetett, 
a Boldogságos Szűz oltalmáért könyörgött, egyedül 
tőle várt segélyt, és hálásan tapasztaltuk, hogy a mi 
Nagyasszonyunk az ő örökségét nem hagyta el soha. 

Külső ellenség most nem fenyegeti Mária orszá-
gát, de azért mindenki fölsóhajt, hogy „Mária kertje 
betßgen hervad, boldogsága virágjait fogyasztja min-
dennap", hogy „apáink jó erkölcsei veszendőben van-
nak, szelet vetünk és kezeink zivatart aratnak." Ezért 
kötelességünk, hogy azzal a benső buzgósággal., mely-
lyel őseink minden bajaikban a Nagyasszonyhoz for-
dultak oltalomért és segítségért, híveinkben most is 
felébreszszük és ápoljuk, és ezzel a buzgósággal a 
magyar haza iránti szeretetet is összekapcsoljuk. Mert 
a ki a Magyarok Nagyasszonyát őszintén, híven és 
bensőleg tiszteli és szereti, az sohasem fordul el 
szeretetével az 0 országa földjétől és nemzetétől. 
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Az a díszes templom, a mely a magyar haza ezer 
éves fennállásának egyedüli hirdetője vidékünkön, és a 
Magyarok Nagyasszonyának oltalma alá helyeztetett, 
és a mely a temesvári híveknek méltán büszkeségük tár-
gyát képezi, legyen az a hely, a honnan a Magyarok 
Nagyasszonyának tisztelete újból kiinduljon, hogy 
Mária tisztelete ismét áthassa híveink egész valóját és 
Mária tiszteletével erősödjék híveinkben e magyar 
haza iránti szeretet. 

E szándék vezérelt engem, midőn Szentséges 
Atyánknak előterjesztést tettem, hogy a Magyarok 
Nagyasszonyának e diszes hajlékát kiváltságokkal 
gazdagítsa. Es Szentséges Atyánk, ki a magyar nem-
zet iránti hajlandóságában elődei példáját követte, az 
alább olvasható brevében te Ijes bucsut engedélyezett mind-
azoknak, kik a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén a 
temesvár-gyárvájosi templomot látogatják, és ott az 
egyébként előirt és ismert ájtatossági gyakorlatokat 
elvégzik. (Vége köv.) 

Milánó, szept. 26. Don Davide Albertarionak az 
olasz katholikasok szobrot emelnek. — 

A „Fascio democratico-cristiano", (keresztény 
demokrata kör), a boldogult nagy újságíró és keresz-
tény agitátor egyik alkotása, azonnal a nagy férfiú 
halálának hirevétele után gyászoló közgyűlést tartott 
és elhatározta, hogy az egyház és a nép jogaiért ret-
tenthetetlen bátorsággal küzdött papnak emléket állít-
tat. Minthogy azonban ez „Osservatore Cattolico", a 
boldogult által nagyhatalommá tett lap, az initiativát 
a maga részére követelte', a nevezett keresztény nép-
kör az ügy további gondozását átengedte az „Osser-
vatore"-nak, mely 218. számában már közel 1000 lira 
adományról tudott beszámolni. * Hogy ki volt Alber-
tario, mily imponáló alak a jurnalisztika terén, azt 
pártkülömbség nélkül még a szabadelvű sajtó is elis-
meri. Például, a velenczei .,Adriatico" ezt írja róla: 
„Albertario halála a klerikális ügyre és a pápaságra 
nézve . . . súlyos, sőt pótolhatatlan veszteséget jelent. 
Albertario őszinte és önzetlen volt egész e páratlansá-
gig. Semmit magáért, mindent eszményeiért. Ez volt 
az ö elve." A „Commercio" írja : „Elvesztése mélyvisz-
hangot kelt az egész jurnalisztikai világban ; mert min-
denki nemes, határozott jellemet, értelmes és fárad-
hatatlan munkásférfiut ismert meg benne." A „Sole" 
nevű lap ezt mondja: „Don Davide Albertario csata-
kész, bátor és élestollu jurnalista volt. Zászlajára ez 
volt felírva : Egyházért és pápáért. A ki nem volt 
vele, az okvetetlenül ellene volt. Engesztelhetetlen 
ellenségei voltak, de voltak hü barátai és tisztelői is 
sokan . . . A katholikus sajtó az ö halálában súlyos vesz-
teséget szenved." A piacenzai „Libertá-1 ezt mondja : 
..Don Albertario kétségkívül legjellegzetesebb szemé-
lyisége volt az olasz klerikális jurnalisztikának. Rava-
tala előtt mindenki meghajol, bármely párthoz tartoz-
zék is valaki." 

Róma, szept. 25. A pápa ajándéka. A genfi szabad-
kőműves kongresszus határozata. Nathan az olasz nagy 
Oriens nagymesterének indítványa a pápaság sorsáról. — 

O szentsége, XIII . Leo pápa, még perugiai püs-
pöksége idején nagyon megszerette Foligno városát. 
Ennek a szeretetnek örök emlékezetére Foligno váro-

* Há t a mi páratlan Lubrichunk szobrára mikor fog már 
megindulni az adakozás — százakban és ezrekben ? ! Er re még 
visszatérünk. Szerk. 

sát két maradandó becsű műalkotással tüntette ki. A 
város védőszentjének százados ünnepe alkalmából irt 
költeményét márványkőbe vésette be és azt a templom 
falába mélyittette be az oltáriszentség kápolnájának 
bejárata felett. Ezenfelül Bozzi tanár műértő ter-
vei szerint 30 méter magas és ugyanoly széles 
mozaik-képet készíttetett a Vatikán mozaik-gyárában. 
A kép közepén a világ Megváltója ül trónon, áldó 
kezeit kiterjesztve. Jobbján sz. Feliczián áll koronát 
nyújtva a Megváltó felé, balján sz. Messalina alakja 
látható, alant XIII . Leo térdepel és imádkozik. Az 
óriás mozaikkópet, mely az idő viszontagságaival fog 
daczolni, a templomon kívül, a templom homlokzatán 
helyezik el. 

A genfi szabadkőműves kongresszus a franczia 
nagy Oriens követének jelentése után határozatilag 
kimondotta, hogy a legközelebbi nemzetközi szabad-
kőműves kongresszust 1904-ben tartják Rómában. Az 
indítványozó reményét fejezte ki az iránt, hogy a világ 
összes szabadkőművesei testvériesen egyesülni fognak 
a franczia testvérekkel és az olasz demokracziával 
szeptember 20-án, „a pápai uralom végleges bukásának 
évforduló napján". Sapienti sat. 

A ki még nem tudná, hogy mi a szabadkőmű-
vesség s mi az ő czélja, az ezt hitelesen megtudhatja 

i Nathan olasz nagymester ezidei szeptember 20-iki 
emlékbeszédéböl. Több más esetlen kifakadása után a 
kath. egyház ellen, szórói-szóra ezt mondta a hires .\ 
nagymester, az uj pogányság római Pontifex Maximusa : 
„A szeptember '20-iki hősi tett után maradt-e még ne-
künk feladatunk, és mi legyen az ? Ki kell rántanunk, 
abból az utolsó zsúpból, melyen a pápa az ő összetört csont-
jait még kinyújthatja, az utolsó szalmaszálat is.u Es Róma 
előkelő szabadelvű társadalmának képviselői frenetikus 
tapssal fogadták a n a g y m e s t e r indítványát. Qui habet 
aures audiendi, audiat ! 

Strassbnrg. szept. 27. A theologiai fakultás ügyé-
hez — szólva a „Köln. Volkszeitungu 819. számában 
hosszabb czikkelyt közöl, mely a kérdés jogi oldalát 
és elvi nehézségeit fejtegeti ugy a mint azok a tár-
gyalások alatt a Vatikán és a német kormány előtt 
jelentkeztek és mindkét részről számbavételt követeltek. 
A kölni kath. lap rámutat arra a történeti tényre, 
hogy a Németországban létező kath. theol. karok közöl 
a legtöbbet középkori elődjeik jogutódjának kell tekin-
teni, mig másokat (1—2) a 19. század elején az állam-
kormányok alapítottak s Róma egyszerűen csak tűrte 
őket. *) I t t Strassburgban arról volt szó, hogy ezidő-
szerint „katholikus theologiai kar első ízben jöjjön létre 
állami alapítású egyetemen a katholikus egyház fejével 
való egyetértésben". I t t tehát a nehézség abban rejlett, 
hogy az apostoli szentszéknek nem valamely fennálló 
viszonyt és tényállapotot kellett utólag elismernie, ha-
nem a jelen esetben az egyháznak nagy privilégiumá-
ról, a strassburgi papnevelővel kapcsolatos theologiai 
tanintézetéről kell lemondania és hozzá kell járulni 
egy oly uj theologiai tanintézet, a theologiai fakultás 
felállításához, a mely felett az állam több jogot köve-
tel magának, mint a mennyi őt egy-egy papnevelő-
intézettel szemben megilleti. A dolog természetéből 
következik tehát, hogy compromissum esete forgott 
fenn, a melyben mindakét fél a másik fél igényeire a 
lehetőség határai közt tekintettel volt. Ez okból kel-
lett mindakét félnek a két részről felmerült tekintete-
ket a szó szoros értelmében aggályos figyelemmel meg-
vizsgálni, a miben egyúttal a megoldás elhúzódásának 
magyarázata is benrejlik. 

* A boroszlói theol. karnak például csak XIII . Leo adott 
pápai felhatalmazást doktori fokozatok osztására. Szerk. 
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Eddig a kölni katholikus lap fejtegetéséhez 
hozzájárulhatunk. Amit továbbmenőleg érint, azt 
már szó nélkül nem hagyhatjuk. — Azt mondja 
czikkiró, hogy a leendő fakultás czélja „az elszászi 
papság tudományos iskolázását fokozni". Engedjen meg 
a czikkiró : hogyha csak ezt lehetne felhozni a fakul-
tás szükségessége mellett, akkor mi elleneznők a fakul-
tás felállítását, mert e tekintetben reá igazán nincsen 
szükség. Már mi innét többször kijelentettük azt és 
most ismételve kijelentjük, hogy a mi a „tudományos 
iskolázás i t illeti, annak fokozására nincsen szüksé-
günk, miután a papnevelő-intézetben fennálló theologiai 
főiskolánk e tekintetben a legjobb németországi theol. 
fakultással felveheti a versenyt. Hogy mért kívánjuk 
mi mégis a theol. fakultást, azt is már többször kifej-
tettük. Azért, hogy a strassburgi állami egyetemen a 
katholikus vallás hivatalosan legyen képviselve. Ez a 
felállítandó theol. kar hivatása. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az ezidei kath. nagygyűlés ügyében. 

István Vilmos dr szombathelyi püspök ur a követ-
kező levelet intézte ifj. Zichy János grófhoz, a nagy-
gyűlés elnökéhez : 

Méltóságos gróf elnök ur ! 
Nagy örömmel vettem méltóságodnak a harma-

dik országos katholikus nagygyűlésre szóló becses 
meghívását. 

Szivem mélyéből óhajtom a nagygyűlésnek minél 
fényesebb sikerét és nem is kételkedem, hogy mél-
tóságodnak ez irányban már tett és a jövőben teendő 
buzgó fáradozásait Isten a legszebb eredményekkel 
fogja jutalmazni a katholikus egyház és édes hazánk 
javára. 

Méltóságodnak nagybecsű óhajához képest, a 
nagygyűlés ügyét ez idei X. körlevelemben ugy 
papságomnak, mint híveimnek figyelmébe ajánlottam. 

S midőn méltóságodnak tisztelettel becses tudo-
mására hozom, hogy a nagygyűlés védnökségét a 
nagym. püspöki karral egyetemben a legnagyobb 
készséggel elfogadom, egyúttal arról is értesítem 
méltóságodat, hogy a gyűlésen — ha körülményeim 
meg fogják engedni — személyesen is részt veszek. 

A nagygyűlés költségeinek fedezésére tisztelettel 
200 koronát mellékelek. 

Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. 

Szombathelyen, 1902. szept. 15-én. 
Dr István Vilmos, 
szombathelyi püspök. 

Dr Vályi János eperjesi püspök ur levele: 
Méltóságos Gróf Ur ! 

Forró köszönettel vettem méltóságodnak a har-
madik országos katholikus nagygyűlésre szóló szi-
ves meghívását s a nagyméltóságú püspöki karral 
egyetemben nekem is felajánlott védnökségét, ame-
lyet ezennel a legkészségesebb örömmel elfogadva, 
méltóságod előtti legmélyebb hálám kifejezése mel-
lett van szerencsém tiszteletteljesen azt is kijelen-
teni, hogy azon, ha csak akadályozva nem leszek, 
okvetlenül résztvenni szándékozom. 

Egyúttal szives tudomásulvétel végett sietek mél-
tóságodnak becses tudomására hozni, hogy a Magyar-
ország katholikusaihoz intézett lelkes felhívását azon 

biztos reményem kifejezésével közöltem egyidejűleg 
kiadott körlevelemben papságommal, hogy az általuk 
erre buzdítandó világi híveim is mennél nagyobb 
számban fognak a nagygyűlésen megjelenni. 

Egyébiránt, midőn a nagygyűlés sikeréhez Isten 
áldását kérem, őszinte mély tiszteletem s nagyra-
becsülésem nyilvánítása mellett vagyok 

Eperjesen, 1902. szept. 1-én 
Méltóságodnak kész szolgája: 

Dr Vályi János, 
eperjesi püspök. 

Széchényi Miklós gróf győri püspök ur levele : 
Méltóságos Gróf ur ! 

Hálás köszönettel vettem méltóságodnak szives 
meghívását a harmadik országos katholikus nagy-
gyűlésre. 

Napjainkban bizonyára igen fontos és üdvös dolog 
a katholikus eszmék fejtegetése, mi nem csak hitéle-
tünk fejlesztésére, hanem társadalmunknak keresz-
tény szellemben való fejlesztésére is nagy kihatással 
lehet. 

Csak hála és elismerés illetheti azokat, kik buz-
gósággal és lelkesedéssel fáradoznak a nagygyűlés 
létrehozásában. 

Mint a magyar püspöki kar tagja, készséges 
örömmel fogadom el a magam részéről a püspöki 
karnak felajánlott védnökséget. 

Körlevelemben papságom és hiveim figyelmébe 
ajánlottam a nagygyűlést és reményiem, hogy minél 
nagyobb számban fognak benne részt venni. 

Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. 

Győr, 1902. évi szept. 16-án. 
Gróf Széchényi Miklós, 

győri püspök. 

— Az Országos Pázmány-egyesület uj tagjai. 
Margalits Ede dr egyesületi elnöknél (Kesztész-utcza 
20. sz.) legújabban a következő tagbejelentések történ-
tek : Alapító tag Stephanovszky Sándor egri apát-kano-
nok, pártoló tagok: Tulok József cz. kanonok a kör-
mendi. Kraemer János esperes a hatvani, Konop János 
esperes a felső-budai, Spett Gyula esperes az endrődi, 
Láng Ferencz esperes az erdődi és Lokaicsek Fülöp 
kerületi titkár a pancsovai esperesi kerületet jelen-
tette be pártoló tagul évi 12 korona tagdíjjal. A köz-
gyűlés óta az egyesület 112 taggal szaporodott, a 
tagok összes száma most 412. 

I R O D A L O M . 
Dante-kutatók figyelmébe. 

Ritka alkalom nyilik a Dante felséges mun-
káival foglalkozó magyar írók számára oly neves Dante 
kiadásokat, melyek könyvkereskedő utján eddigelé nem 
voltak kaphatók, aránylag olcsó áron és szép. hibát-
lan külsővel megszerezni. A legújabb kor legtehetsé-
gesebb s legszorgalmasabb Danteiogusa, Dr J. A, 
Scartazzini elhunytával az ő igen nagybecsű Dante-
könyvtára eladásra kerül. A könyvtári hagyatékban 
foglalt kiváló munkák jellemzésére legyen elég felem-
líteni ajhires Lord Vernon-féle, (alig ltO—200 példány-
ban megjelent) kiadásokat, vagy a Landino, Vellutello, 
Daniello-féle Divina Commedia-kiadásokat, melyek a 
legrégibb nyomtatott kiadások közé tartoznak (1536, 
1568 1578.) — Úgyszintén hírneves kommentátorokat, 
újkori tanulmányírókat tartalmaz e könyvtár, melyben 
Dante Jakab és Péter Dante fiainak magyarázatait 
atyjuk müvéről, nemkülönben a Boccaccio-féle kom-
mentáriust kéziratban, vagy a ritka Ottino Commentot, 
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Hetting er nek, Krausznak, Hegelnek, Gietmannak, Bicci-
nek, Wittenek, aztán magának Scartazzini-nek müveit talál-
hatjuk fel. Ha e nevek nem — pedig ezek is monda-
nak valamit a szakszerű Danteistának, —- ugy az a 
körülmény keltse fel az illetők figyelmét a becses 
könyvtár tartalma iránt, hogy 520 Danteval foglalkozó 
munka van benne. E munkák jegyzékét J. Masso-
ier, Munderkingen-i (Württembergj könyvkereskedő 65. 
számú könyvkatalogusában adta ki, melyet kérelemre 
szivesen küld meg ingyen. Egyúttal ő adja el 
az illető nagybecsű műveket, melyek közül egy-kettö-
nek megszerzése a magyar bibliofilek részéről igen 
kivánatos volna, mert manapság nagyobb részük csak 
nagyobb könyvtárakban s a specziálista Dante tudósok-
nál találhatók meg s igy bizonyos tekintetben rejtett 
kincset képeznek. A. Gy. 

VEGYESEK. 

— Pápai kitüntetés . XIII. Leo pápa az 
Országos Pázmány-Egyesü le t jubi leumi római 
za rándokla ta a lkalmából Margalits Ede dr egye-
temi tanár , egyesületi e lnöknek a Szent-Ger-
gely-rend lovagkereszt jé t adományozta , Kiss 
J á n o s dr egyetemi tanár , egyesületi a lelnököt 
pedig házi főpapjává nevezte ki. 0 szentsége 
azonkivül Jedhcska P á l esztergomi praelátus-
kanonok, nagyszombat i érseki vikáriusnak, 
Hortoványi József dr orsz. képviselőnek, Bonitz 
Ferencz és Szemnetz Emil lapszerkesztőknek, 
Gziklay La jos és Sziklay J á n o s hir lapiróknak a 
,,Pro Ecclesia et Pontifice1 ' pápai rendjeifit 
adományozta . Ez a k i tünte tés az egész magya r 
kath. saj tó ki tünte tése , melyér t minden magya r 
kathol ikus hálával tar tozik az apostoli szent-
széknek. A pápai k i tün te tés mintegy egyházi 
nemesítés, mely XIII. Leo magasz tos szelle-
mének t u d o m á n y b a n és életben egyre tisztul-
tabb és fokozot tabb képviselésére és terjeszté-
sére kötelez. 'Noblesse oblige. 

— A kath. nagygyűlés költségeinek fedezésére dr 
Samassa József egri érsek ur 400 koronát, dr István Vil-
mos szombathelyi püspök ur 200 koronát adományoztak. 

— Személyzetiek a váczi egyházmegyéből. Rózsa-
hegyi Gyula t. kanonok az egyházmegyei könyvtár 
igazgatója lett. Máté J ános t , kanonok nyugdijba lépett. 
Halmii László kegy. r. igazgató ós dr Csősz Imre kegy. 
r. tanár sz.-széki ülnökök lettek. 

— Venti settembre. Ez az a nap, melyen a pie-
monti hadsereg Rómát 1870-ben elfoglalta. Jellemző e 
napnak megünneplésében az, hogy az emléklakoma a 
római szabadkőműves nagypáholy disztermében volt, 
hol a fő nagymester, Nathan tartotta a dicsbeszédet. 
Olaszország nem éri fel észszel, hogy a szabadkőműves 
patrónusság reá nézve szomorú végzetet jelent. Qui 
mange du Pape, en meurt. 

— Arany mise. Hann y Gábor pécsi prelátus-kano-
nok aranymiséje alkalmából a ..Pécsi Kath. Kör,u 

melynek a jubiláns nemcsak megalapítója, hanem meg-
alapításától kezdve bölcs vezetője is egyúttal, elhatá-
rozta, hogy — tekintettel őmga gyengélkedő állapo-

tára — az aranymise alkalmából feliratilag üdvözölni 
fogja, továbbá október 4-én este a jubiláns tiszteletére 
lakomát rendez. Rokonszenvvel és jókivánatainkkal 
kisérjük a pécsiek kegyeletét. 

— A kassai egyházmegyéből. Belky Károly apát, 
kanonok — tekintettel megrongált egészségére, — a 
semináriumi rectori állásról lemondott. Megürült állása 
ideiglenes minőségben Krujnik Mihály, tb. kanonok 
által töltetik be. Szekerest János, erdő bényei h.-lelkész 
szerencsi lelkésznek neveztetett ki. Poszpecli József, 
zemplénvásárhelyi segédlelkész Vörösvágásra küldetett 
ki ideiglenes helyettes lelkészi minőségben. Csillag 
Márton, szerencsi káplán kassai hitoktató lett, helyét 
pedig Vay Máty-ás, mádi s.-lelkész foglalta el. 

— A horyát kath. papság. Rómából egy német 
kath. újság azt a hirt kapta, hogy a pápa felszóllitá-
sára a zágrábi érsek jelentést küldött a Vatikánba a 
legutóbbi zavargásokról, biztosítva a szent atyát, hogy 
a horvát kath. papság részt a tüntetésekben nem vett, 
s minden izgatástól őrizkedett. O szentsége táviratban 
buzdította az érseket, hogy a megnyugtatás irányában 
hasson e kedélyekre. 

— Vilmos császár kártyái. Különös játszmakártyát 
csináltatott magának Vilmos császár. A kártyákon levő 
képek mind élő fejedelmi személyiségek és más kitű-
nőségek. Herczkirály maga Vilmos császár, hercz-
királvné Viktória királyné; pikkiráiy a pápa (nagy 
megtisztelés !) pikkirálynó a czárné ; carokirály Lipót 
belga király, carokirályné Margit özvegy olasz királyné ; 
kreuzkirály Humbert, kreuzkirályné a mi bold. Erzsé-
bet királynénk. Alsók 4 kiváló ministerelnök. Asz 4 
szinpadi szépség. Különös izlés : — mint király vagy 
királyné szinpadi szépség által elüttetni ! 

— A vallás hatalma. Élni vallási kötelességek 
teljesítése nélkül ugy valahogy csak lehet, de meghalni 
emberséges embernek nagyon nehéz. Mutatja ezt egy 
franczia országgyűlési képviselő, Borriglione, Nizza 
volt polgármesterének esete, a ki, mint o. képviselő 
minden vallásellenes törvényt megszavazott, de halálos 
ágyán megtért és mint bűnbánó hitvalló halt meg. 
Temetésén a szabadkőművesség is jelvényeivel akart 
megjelenni, de az elhunyt hozzátartozói figyelmezteté-
sére, hogy a temetésnek tisztán vallásinak kell lenni, 
a szabadkőműves tüntetés elmaradt. 

— A katholikus nagygyűlés elohészitő-bizottsága tiszte-
lettel kéri a katholikus közönséget, hogy a nagygyülesre való 
jelentkezéseket mielőbb megtenni szíveskedjenek. Jelentkezhetni 

j lehet a nagygyűlés irodájánál: Budapest, IV., Molnár-utcza 11. 
(Kath. Kör/' 

— Nyilatkozat. Szembajom miatt a Szent-István-Társulat 
népies kiadványainak szerkesztéséről le kellett mondanom. — 

; Mig egyrészt megköszönöm munkatársaimnak a jó ügyben te t t 
I fáradozásaikat, sok türelmöket és hozzám való jóindulatjokat, — 
: másrészt áitesitem őket, bogy még kiadatlan munkáik sorsáról 
! ezután a Társulat igazgatóságánál nyerhetnek felvilágosítást. 

Taáp. 1902. szept. 30. Kisfaludy Z. Lajos, plébános. 

A szerkesztő telefonja. 
Abauj-Cserehát. Csakugyan ugy vagyunk az ujságirás sajtó 

és egyéb hibáival, hogy újságokra történelmet alapítani bajosan 
fog lehetni. Bauberer vagy Baberer helyett Sauberer volt az a 
jászói prelátus, a ki most a mai nemzedék kegyeletéből szobrot fog 
kapni. Történnek még a kath. sajtóban nagyobb hibák is. Például, 
a fentebbi jegyzetben kiemelt tévedés, és több más lap ama téve-
d j e , a mely szerint Alberiario Milanóban alapitója is lett volna 
az „0. Catt." cz. lapnak, holott azt a lapot Albertario felszen-
telése előtt 6 évvel 1868-ban, a famagostai megyés püspök és 
Carlo Caccia Donioni milanói vikárius alapították. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelcle-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Felhivás a magyar katli. tanitók római zarándoklatához való csatlakozásra. —Egyetér tésről 
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A társadalmat egy természetelleni bűn csapásától kell megmenteni. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : A temesvárgyárvárosi Mária-
templom számára engedélyezett búcsúról főpásztori levél. — V á c z : Oltáregyleti választmányi gyíilés. — R ó m a : A pápa biboros 
római püspök-helyettesének nyilatkozata. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az ezidei kath. nagygyűlés ügyében főp. nyilat-
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L E O N E . 

Kp"* Fe lh i - srás e l ő f i z e t é s r e . H ^ f 

Felhivás 
a magyar kath. tanitók római zarándoklatához 

való csatlakozásra. 
Lapunk jelen félévi 11. számában jeleztük e zarán-

doklatot, 16. számában közöltük programmját, 22. szá-
mában jelentettük, hogy az indulás napja, közkívá-
natra, október 21-ére lön elhalasztva. Jelenleg az ügy 
legmelegebb ajánlásával, egyrészről kedves kötelessé-
günknek tar t juk közhirré tenni azt, hogy a csatlako-
zások bejelentése szakadatlanul folyamatban van, más 
részről pedig a főt. egyházmegyei hatóságok előtt leg-
mélyebb tisztelettel esedezni kegyes gondoskodásért 
abban az irányban, hogy hazánk valamennyi egyház-
m egy éje — nagyság szerint — legalább 10—15—20 
tantestületi tag által, ideszámitva aránylag az iskola 
igazgatói és hitoktatói tisztet végző lelkész urakat is, 
a magyar kath. tanitóságnak a nagy pápa ölőtt való 
felvonulásában képviselve legyen. Minden felvilágosí-
tással készségesen szolgál a rendező bizottság Esztergom-
ban, mely a jelentkezéseket is elfogadja. 

Egyetértésről és összetartásról 
kath. nagygyűlésünk megnyílása előtt. 

„Concordia parvae res eres cunt, dis-
cor dia maximae dilabuntur." 

Milánó nagy püspöke, szent Ambrus, azt 
mondja a pap egyik legfőbb kötelességének, 
hogy az — igazat kimondja. „Nihil — úgy-

mond 1 — in sacerdote tam periculosum apud 
Deum, tam turpe apud homines, quam quod 
sentiat, non libéré enuntiare." 

Nos hát kimondjuk az igazat : világemlé-
kezet óta nem volt közügy, a mely egyet-
értés és összetartás nélkül boldogult volna; 
igenis, nem volt közügy, melyet az egyetértés 
és összetartás hiánya tönkre ne te t t volna. Elő 
példa előttünk e világtörténetileg konstatál t 
törvény kérlelhetetlen megvalósulására nézve 
Francziaország. I t t 40 millió katholikus mel-
lett alig van félmillió protestáns és zsidó 
együttvéve. És mégis, a 40 millió katholikus 
ebben az országban nemcsak semmi, hanem a 
semminél is kevesebb a közügyek terén; nem 
egyéb mint néhány ezer élelmes embernek, 
kik a katli. vallás kiirtására összeesküdtek, 
tehetetlen bábjátéka, melyet agyba-főbe verhet 
minden jött-ment karriercsináló és szerencse-
vadász politikus, s melynek ezek a kalando-
rok háta bőréből metszik az anyagot a tehe-
tetlen bábjáték arczának mindennapi megos-
torozására. 

De az ellenkezőre, arra is van ám példa, 
hogy a katholikusok milliói, még kisebbségök 
esetében is, bizony urai lehetnek a helyzetnek, 
az állami ügyek körében éppen ugy mint saját 

1 Lib. 1. epist. 29. ad Theodos. imp. 
26 
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katholikus ügyeik keretében. A kath. többség 
éle t revalóságára nézve élő példa Belgium ; a 
kath . kisebbség ha t a lmának éreztetése- és érvé-
nyesítésére nézve pedig szintén élő példa Német-
ország és Hollandia. Németországban a legna-
gyobb, legtekintélyesebb, legbefolyásosabb pár-
to t áll í t ják be a kathol ikusok a par lamentbe , ugy 
hogy Berl inben a n é m e t birodalmi gyűlés 
elnöksége a kathol ikus Cen t rumot illeti meg 
mint legnag}Tobb pár to t . Németal földön pedig 
a kis kathol ikus pá r t m á r ministeri székeket 
is hódí tot t el a szabadelvűektől , az antirevolu-
t ionis tákkal kö tö t t szövetsége révén. 

Mért oly szomorú és szégyenletes a katho-
likusok helyzete Francz iaországban ; viszont, 
mér t oly örvendetes és szerencsés a belga, 
néme t és hollandiai kathol ikusok szereplése a 
közügyek t e r én? 

Nem is kell k imondani a feleletet . Ot t 
van mindenkinek a nyelvén, az a jkán . Mert a 
német , belga és hollandiai kathol ikusok meg-
ta lá l ták az egyetér tés és összetar tás ú t j á t és 
azon á l lha ta tosan és f e l t a r tóz ta tha ta t l anu l 
ha ladnak előre ; mig a f ranczia kathol ikusok 
nem képesek a közügyek te rén az egyetér tés 
és összetar tás ú t j á t megta lá ln i és igy kínosan 
kényte lenek vergődni néhány ezernyi emberte-
len ember is tente lenségének erőpróbája s vivi-
sect! ója alat t . 

S ha ku ta tod , nyá jas olvasó, e különös 
e l lenté teknek legmélyebb okát , megta lá lod e 
különféle nemze tek szellemének lelke mélyén. 
A neveze t t há rom szárazföldi nemzet , melyek-
nek körében a kathol iczizmus virágzik s a 
közügyek te rén ellenségeinek imponál, az 
ön fegyelmezésben valósággal remekeinek, mig a 
f ranczia kathol ikusok a közügyek te rén való 
teljes fegyelmezetlenségből nyú j t anak szánalmas 
és ijesztő pé ldá t a vi lágnak. 

Régen megmond ta azt a Szentlélek, már 
az ószövetség nagy bölcse által, hogy az 
önmagá t fegyelmező engedelmes ember siker-
ről sikerre halad, győzelmet gj^őzelemre hal-
moz ; mig az önmagá t fegyelmezni nem tudó 
ember és — természetesen — nemze t is, szé-
gyenből szégyenbe hanyatl ik, a szolgaság 
egyik fa j t á jábó l a másik, szégyenletesebbe 
sülyed. „Vir obediens loquetur victorias. * 

De mire való ezt most i t t szel lőztetni? 

2 Péld. 21, 28. 

Ar ra való, hogy okuljunk belőle. Magyarország 
katholikusai a közügyök terén, sajnos, még min-
dig csak — „oldott kéve," melyet szent val-
lásunk ellenségei ugy csépelhetnek el, a hogy 
nekik tetszik. Nincs még nálunk a közügyek 
t e rén kathol ikus szellemi és erkölcsi vis maior, 
mely az ellenfelek kezéből a csépet hadarós-
tól kicsavarni t u d n á s ráadásul az ellenfelek 
kezét , g laszékeztyün át is, ugy bírná megszorí-
tani és megroppantani , hogy azoknak egyszerre 
minden kedvök elillanjon a kathol iczizmus 
k imúlasz tása i ránt fe l fu j t reménykedéseik dé-
delgetésére. 

Ne al tassa m a g á t senki. Magyarországban 
a kathol ikusok közt a közügyek terén nincs se 
egyetértés, se összetartás , mer t kevés ember 
aka r j a m a g á t igazán fegyelmezni, és többnyire 
kiki csak a r ra akar haladni, a merre neki 
te tszik s egyéni érdekei suga l j ák . 3 Egy egész 
tömeg kormánypár t i ; még pedig i t t is az egyik 
agrárius, a másik iparfejlesztő, a harmadik 
világüzleti , a negyedik egyeztető, továbbá az 
egyik szabadelvű, a másik konszervat iv i rányban. 
Éppen ilyen bódula tos kavarodás észlelhető az 
el lenzéken kóválygó kathol ikus elemek köré-
ben. Az egyik, — és ez a legvilágosabb 
és l egha tá rozo t tabb ál láspont s ezért üti? 
csípi ezt va lamennyi — néppárt i , a másik 
pár tonkívül i párti , a harmadik független-
ségi katholikus, a negyedik pár tné lkül i párti , 
az ötödik ennek az ellenzője, a hatodik 
a m a n n a k az ellenkezője, és igy tovább. 

Világos, hogy ez sokáig igy nem marad-
hat . Nem m a r a d h a t pedig azért , mer t dicste-
len is, veszedelmes is. A poli t ikai akcziók 
intézése ugyan nem tar tozik ide, nem tar tozik 
reánk. Nem tar tozik ez a dolog a kath . egyesü-
letek országos szövetségi nagygyűlése elé se 
szorosan véve. Pol i t ikai akcziókat mi nem 
végzünk, nem intézünk. Azonban valami kö-
zünk mégis van a dologhoz. Mi t i sz tán egy-
házi sajtó, és mi t isz tán kathol ikus vallási és 
tá rsada lmi egyesületek, mi vezérelveket s 
megfelelő tá rsada lmi alapot szolgál ta tunk ka-
tholikus hi t tes tvéreink számára, kik — a 
munkafe losz tás ideje j á rván — a napi saj tó 
és a par lament , a közélet ké t fő küzdőterén 
ugy szolgálják a hazát , hogy hazafiúi szolgá-

3 L'idée de l'homme créant lui-même l'autorité 
c'est le fond des erreurs modernes. Luc. Brun, Intro-
duction à l'étude du droit. 44. 1. 
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l a ta ikban Is ten és az ő egyháza is jogaikhoz 
jussanak és megdicsőüljenek. Á m d e mindez 
csak akkor érhető el, ha minden kathol ikus 
összefog, vagyis egyetér t és összetart . Világos ! 

Ezen az a lapon s a m a kor lá tok szemmel-
ta r tásáva l ké rem én a közeledő kathol ikus 
nagygyűlést , hogy a m a g y a r katholiczizmus-
n a k a közügyek te rén t apasz ta lha tó dicstelen 
és veszedelmes egyetértés- és összetar tás hiá-
n y á b a n való szenvedéséről valamiképp tenni 
méltóztassék, — legalább is parancsu l vehető 
óha j tásnak megkoczkáz ta tásáva l . 

Mert a ka th . nagygyűlés — nagyha ta lom, 
ha tud az lenni. 

Mi pedig egyesek — addig is, azu tán is, 
imádkozzunk és dolgozzunk tovább, hogy az 
egyetér tés és összetartás , vagyis a szent béke 
teljessége, életté legyen köz tünk ; m e r t csak 
ot t van Krisztus, a hol béke uralkodik. 

„Ubi pax, ibi Christus, quia pax Christus 
est." 4 

Sur sum corcla ! 

Az egyház kegye le te a l iol íak iránt. 
Irta : Markovit s Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

VI. 

Az egyháznak immár közel ké tezeréves 
gyakorla tából , melylyel a ha lo t t ak t e s té t val-
lásos szer tar tások közöt t visszaadja a földnek, 
lelkéért pedig imádkozva törekszik I s t en t 
kiengesztelni, k i lükte t a hit, megérzik a remény, 
fellángol a szeretet . Ki lük te t a hit, hogy a 
halál nem rideg enyészet, mer t az örök életre 
természetfe le t t i kegyelemmel h iva to t t t es t I 
ugyan visszatér a földbe, melyből véte te t t , 
de egyideig t a r tó pihenése u t á n örök életre 
t á m a d fel, hogy a mint é le tében tiszteletre-
méltó ha j léka volt a Szent léleknek, az marad-
jon elveszíthetet len szépségben és boldogság-
ban mindörökké ; megérzik a remény, hogy a 
halál u t j á n való elválása a lé leknek a tes t tő l 
ideiglenes csupán, hogy a k iket most halá luk 
u t á n szeret teinkül fá j la lunk, azokkal a boldog 
viszont lá tásban ismét e lvá lasz tha ta t lanul fogunk 
egyesülni I s t enben ; fel lángol a szeretet , mer t 
tudván tudjuk, hogy a szeretet láncza köz tünk j 
el nem szakadhat , s azért , mig e lhunyt ja ink 
tes té t illő kegyelet tel helyezzük, nyugovóra, 

4 S. Ambros. 1. 10. ep. 82. ad Vercellens. eccles. 

le lkéér t a sziv és lélek engesztelő á ldozatával 
könyörgünk Is tenhez. 

A kathol ikus egyháznak a meghol tak tes te 
i ránt i kegyeletével ellenkezik a halottégetés bar-
bá r in tézménye. Fe l lázad a hul laégetés ellen 
az emberi, anná l inkább a te rmészet fe le t t i 
hi t től á t h a t o t t keresztényies érzelem, s igy a 
hul laégetés nemcsak keresztényte len, de keresz-
tényel lenes in tézmény. 

A gondolkodó ember a t e rmésze tben min-
denü t t az enyészetnek, a pusz tu lásnak keze-
művé t lá t ja . Elpusz tú l az egyed, s másnak ad 
helyet . De ez enyészet nem erőszakolt , nem 
mesterséges, n e m rögtöni . A fa rügyezni kezd, 
a rügyből levél fakad , a levelek közt bimbó 
t á m a d s ez v i rággá nyilik. De e lszárad a 
virág, aláhull a fáról ; az enyészet megkezd te 
s bevégezte r a j t a m u n k á j á t . Az emberi test-
nek is az enyészet ezen u t j a van kijelelve. 
Azér t , bá r a pogányok közöt t a k a d u n k a holt-
tes t hamvasz t á sának eseteire, e hul laégetés 
korán t sem volt ná luk ál ta lános. I smere t len 
volt a perzsáknál , indusoknál , egyiptomiak-
nál. A görögöknél és rómaiaknál , vallási 
fe l fogásukhoz képest , a k a d u n k halot tége-
tésre, de nálok sem m o n d h a t ó ez álta-
lánosnak. A tűz a ha lha t a t l an é le tnek szim-
bóluma volt, l áng j ában a fenségesnek, a pom-
pásnak eszméjét l á t t á k ; tűz á l ta l t isztul t és 
nemesede t t m e g a hérosz, min t a hamvaiból 
kikel t főnix madár . De m é g a ha lo t tége tésnél 
is e leget aka r t ak tenn i az emberi, t e rmésze tes 
érzelem köve te lményének ; rögöt h in te t tek a 
hol t tes t re , mie lő t t mág lyá ra helyezték, levág-
t ák a ha lo t t egyik u j já t s az t a földbe t e t t ék 
a föld porába való t e m e t é s ezzel legalább jel-
képileg végbe ment . A tűz ál ta l megt i sz tu l t 
lélek részesült a zu t án a túlvilági élet örömei-
ben. Heraklius szerint minden, a mi létezik, a 
tűz tő l kap ja e redeté t s tűz ál tal semmisül 
m e g ; ezért szükséges, hogy az emberi t e s t e t 
is tűz emészsze fel s az t részeire bontsa . 1 

Quintilian az t t a r t j a , hogy va lahányszor a lélek 
át tör i a t e s tnek bör töné t és a ha landó tes t 
tagja i tó l megkönnyebbülve , finom tűz ál tal 
megtisztul , a csillagok köz t keresi székhelyét . 2 

De ellenkezik a hul laégetés főleg a ke-
resztény embernek természetfe le t t i hi t től át-

1 Cic. Quaest. Acad. lib. 9. 
2 Declam. X. 
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220 RELIGIO. XI. évf. 1902. 

hatot t érzelmeivel. Az egyháznak a holtak 
körüli gyakorlatában mindennek magasabb 
értelme, jelentősége van, mint átalán maga az 
ember is nem pusztán e földi életre rendelte-
tet t , hanem magasabb, tökéletesebb hivatásra. 
A testnek fel támadása a mint vigasztalás a 
halál borzalmaiban, ugy forrása a holttest 
iránti tiszteletnek, ezért óhajták a régi keresz-
tények balzsamozással a testet szépen és sér-
tetlenül megőrizni, előkésziteni a feltámadás 
nagy napjára. Ezért Minutius Felix Octavius 
czimü művében a pogány Caecilius szájába e 
szavakat ad ja : „Minő esztelenség! Ti az égnek 
és a csillagoknak enyészetét hirdetitek, pedig 
ugy hagyjuk el őket, a mint találtuk, a meg-
holtaknak pedig, kik a mint születtek, ugy 
enyésznek el, örök életet Ígértek! Természe-
tesen ezért kárhoztat játok a máglyákat, vetitek 
el a tűzben való eltemetést." 3 Ezért a keresz-
tények a máglya tüzében vértanúi halált szen-
vedetteknek hamvait is eltemették, hogy meg-
őrizzék a feltámadásra. A tűz a pokol lángjára ; 
emlékezteté őket, a tűzben való elhamvadás j 
tehát megvetésnek, borzalomnak tárgya volt. ! 
Tertullidn tiltakozik azon felfogás ellen, mintha ! 
a keresztények szerint a lélekből maradna 
valami a holttestben s a léleknek e megma-
radt kis részét féltenék a tűztől : „Más oka 
van a mi kegyeletünknek, mely nem a lélekre 
jó tékony; hanem a kegyetlenségtől még a test 
nevében is elfordulunk, mert nem érdemli meg 
az ember, hogy büntetés-számba menő véggel 
ártson testének." 4 Ezért mondja ugyanő: „Mi 
elvetjük a hullaégetés tüzét és lángját, . . . . 
mi utáljuk a kegyetlenséget, a melyet ti a 
holttesteken gyakoroltok."5 A keresztény a 
földbe rej tet t testben a feltámadó, dicsőséges 
testnek magját látta. A test enyészete végre 
is a bűn büntetése ; a vétek miatt kell vissza-
térnie a földbe, melyből véte te t t ; nincs hát 
okunk arra, hogy a testet erőszakosabb és 
természetellenesebb módon adjuk át az enyé-
szetnek, mint ezt tőlünk az isteni bűntető 
igazság kívánja, A föld pedig, melybe testün-
ket helyezik, nem terméketlen; itt pihent az 
Üdvözítő is ; ez a föld adta őt vissza győze-

3 Cap. II, Ruland : Geschichte d. kirchl. Leichen-
feier, 62. o. 

4 De anima, 51. 
5 U. a. 1. 

lemre, megdicsőülésre, hogy megtanuljuk, hogy 
mi is győzelmesen, dicsőségben kerülünk ki 
o n n a n . 6 (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0S1TÁS0K. 
Budapest, október 3. A társadalmat egy természet-

elleni bün csapisától kell megmenteni. — 
Azt mondja a Szentírás: „Justifia elevat gentes; 

miseros autem facit populos peccatum", azaz: a fedd-
hetetlenség emeli és nagyokká teszi a nemzeteket, mig 
a bün, valamennyi mind, de legkivált az emberirtásra 
irányuló bün, nyomorékokká zsugorítja össze a 
népeket. 

Ez az isteni kinyilatkoztatásból vett figyelmezte-
tés egyfelől, másfelől pedig az ország különféle vidé-
keiről egymásután felhangzó ama ja j kiáltásszerű szózat, 
hogy Magyarország népe az u. n. egy-két gyermek-
rendszer ut ján önmaga pusztítja magát, gyászos jövőt 
készítve ez által a magyar hazának és örök kárhozatot 
vonva az egyesek fejére : ama kérlelhetetlen elv, mon-
dom, s eme szomorú tényállás nyomták kezembe a tol-
lat, hogy ezt a riadót itt most megírjam. 

Közvetetlen inditó okul e felszólalásra, a pécsi 
lelkes kath. napilapnak, a ,.P. K."-nek egy vezérczik-
kelye szolgált, mely Baranya népesedésével foglalkozva 
csalhatatlan statisztikai adatokkal, félremagyarázhatat-
lanul világosan beszélő számjegyekkel kimutatja, hogy 
Baranyamegye lakossága, vallás- és nemzetiségi különb-
ség nélkül Francziaország példájához közeledik, ahhoz 
a Francziaországéhoz, a melyről az egész világ fej-
csóválva mondja és beszéli, hogy ebben az országban 
több ember hal meg mint születik, tehát, ez a nemzet 
lassú kipusztulásra kárhoztatta magát. A szomorú va-
lóság látására ébresztő czikkely irója szórói-szóra ezt 
mondja: „Elrémül az ember, ha látja, hogy népesedés 
tekintetében Baranyamegye az ország megyéi között a 
legutolsó helyet foglalja el. A 6 évnél fiatalabb népes-
ség, mely Magyarországon általában 16%-ot teszen ki, 
Baranyamegyében tiz évvel ezelőtt 14-2°/0, most pedig 
már csak 13*1% volt; elannyira, hogy egyetlen egy 
megj^éje sincsen az országnak, a mely ilyen kedvezőt-
len eredményt mutatna fel . . . S amit most különö-
sen megszívlelendőnek tar tunk: nemcsak a reformátu-
sok-lakta Ormányságban, hanem Baranyának több, 
tiszta katholikus vidéken is megvan az egy-gyermek-
rendszer, éppen ellentéteül a katholikus népesség má-
sutt tanúsított erkölcsösségének ós propagativ erejé-
nek. Ha csak enyhe mérleget alkalmazunk is és a 6 
évnél fiatalabb gyermek-létszámot, a mely másutt [me-
gye-szerte 16— 18%-ot képez, csak 10%-on alul vesz-
szük is az egy-gyermekrendszer karakterisztikonjának : 
akkor is megdöbbentő jelenség tárul elénk, ha a bara-
nyai kath. vallású falvakat sorra vizsgáljuk." 

Es itt aztán sorra veszi a czikk irója a szomorú 
statisztikai adatokat. Magyar, német és horvát ajkú 
helyekről kimutatja a lakosság évről-évre való fogyá-

6 Ruland : I. m. 226. 1. 

\ 
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sának s a 6 éven aluli gyermekek 10%-on alul levő 
létszámának szomorú tényállást. Baranyaváron például 
1465 főnyi lakosságra csak 93 kisded gyermek esik, 
Szakálon 140 lakószám mellett mindössze 9 hat év 
alóli gyermek található. Czikkiró vidékről vidékre 
menve át sorolja fel az erkölcsi járvány sújtotta fal-
vakat, az ormányság református lakosságának ugyan-
ettől a bajától eltekintve és avval összeköttetésben. Ez 
utóbbi tekintetben azt konstatálja, hogy „a fajmagyar-
ság lakta vidéken, ott hol a reformátusoknál az egy-
gyermekrendszer már állandó jelleget öltött, kezd las-
sankint ez a katholikus falvakba is átszivárogni," 

Szomorú valóság ! A példa ragadós levén s ugyan-
azon okok ugyanazon eredményeket szülvén, tartani 
kell tőle, hogy lassankint az ország minden vidékére 
kiterjeszkedik ez a lelki métely, mely Magyarország 
népét már itt is ott is megtámadta egészséges, Isten-
től félő, Istenben bizó, szeplőtelen tiszta erkölcsében. 

Czikkiró fejtegetéseinek során a baj okait is fej-
tegeti. Mi csak felemlíteni akarjuk itt most ezeket az 
okokat, ajánlva az azoknak megszüntetésére való buzgó 
törekvést az egyházi és világi elülj ároknak s egyálta-
lában mindazoknak figyelmébe, kik jószóra hajló né-
pünkre bármiképp befolyással vannak. 

Az okok között czikkiró mindenek előtt a szoci-
ális mostoha viszonyokat és bajokat említi. Az egy-
gyermekrendszer képződésére, úgymond „legtöbb befo-
lyással van az a viszony, a mely az illető nép vagyis 
társadalmi osztály és annak megélhetési módjai közt 
van. Sokkal csekélyebb, de mégis számbavehető hatása 
van rá a valláserkölcsi érzület (megfogyatkozásának) ; 
azonkívül vannak más tényezők is (örökösödési törvé-
nyek, házi viszonyok), a melyek az egy-gyermekrend-
szer kifejlesztésében közreműködhetnek." 

Ismeretesek levén a baj okai, mi természetesebb, 
mint, hogy minden létfentartó tényezője az országnak 
vegye kötelességét komolyan s tegyen meg hatása 
körében mindent az emberirtó áradat feltartóztatására, 
a hol még csak fenyeget, és eltávoztatására, a hol már 
pusztít és rombol. 

A legközelebb összeülendő kath. nagygyűlés tár-
sadalmi osztályának figyelmét ez a szomorú ügy ki 
nem kerülheti. ?? 

Csanádi egyházmegye. A temesvárgyárvárosi Mária-
templom számára engedélyezett búcsúról főpásztori levél. — 

(Vége.) 

A kegyes pápai breve igy hangzik: Leo P P . 
XIII . Universis Xtifidelibus pntes Litteras inspecturis 
salutem et aplicam bened. ^ á augendam fidelium reli-
gionem animarumque salutem coelestibus Eccliae the-
sauris pia charitate intenti, omnibus utriusque sexus 
Xtifidelibus vere poenitentibus et confessis ac S. Commu-
nione refectis, qui Ecclesiam ütulo B. M. Y. Magnae 
Hungarorum Dominae, loci vulgo = Temesvár-Gyár-
város — Dioecesis Csanadiens. die festő titulari a pri-
mis vesperis usque ad occasum solis diei Eiusmodi 
quotannis devote visitaverint, ibique pro Xtianorum 
Principum concordia, haeresum exstirpatione, peccato-

rum conversione ac S. Matris Eccliae exaltatione pias 
ad Deum preces effuclerint, plenariam omnium pecca-
torum suoriun indulgentiam et remissionem, quam 
etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per 
modum suffragii applicare possint, misericorditer in 
Dno concedimus. Pntibus ad septennium tantum vali-
turis. Datum Eomae apud S. Petrum sub anriulo Pi-
scatoris die XXVIII . Julii MDCCCCII. Pontificatus 
Nostri Anno vigesimo quinto. Pro Dno Card. Macchi, 
N. Marini Secr. 

Magyarul : XIII . Leo pápa. Minden hivő keresz-
ténynek, ki jelen levelünket olvassa, üdvöt és apostoli 
áldást! Azon jámbor szeretettől indíttatva, hogy 
híveink vallásosságát és a lelkek üdvösségét az egy-
ház égi kincseivel gazdagítsuk, jelen sorainkkal az 
Urban megengedjük, hogy az őszinte bűnbánat által 
megtisztult és a szt. áldozásban erősbödött minden 
hivünk, ki a csanádi egyházmegyéhez tartozó temesvár-
gyárvárosi templomot, mely a boldogságos Szűz, mint 
a Magyarok Nagyasszonyának tiszteletére van fölszen-
telve, ezen templom ünnepén az első vecsernyétől az 
ünnep napnyugtáig jámbor lélekkel látogatja, s ott a 
keresztény fejedelmek egyetértéseért, az eretnekségek 
kiirtásáért, a bűnösök megtéréseért, valamint az egy-
ház felmagasztaltatásáért ájtatos lélekkel imádkozik, 
bűnei teljes bocsánatát és teljes bucsut nyerhessen, 
mely a megholt hivők lelkeire is a holtakért való köz-
benjáró esedezés czimén alkalmazható. Ez engedélyünk 
érvénye hét esztendőre terjedvén. Adatott Rómában, 
szt. Péternél a halászgyűrű pecsétje alatt 1902. évi 
jnlius 28-án, pápaságunk 25. esztendejében. Macchi 
bíboros helyett Marini N., titkár. 

Kívánom és elrendelem, hogy ezen kegyes pápai 
intézkedés nemcsak a temesvár-gyárvárosi s a többi 
temesvári plébániák híveinek, hanem a közel fekvő többi 
plébániákon — mint a saághi, szabadfalui, gyarmathai, 
szent-andrási, uj-bessenyői, szakáiházi és kis-becskereki plé-
bániákon — a szószékről alkalmas beszéd kíséretében 
kihirdettessék, a kegyes pápai engedély a templomban 
alkalmas helyen kifüggesztessék, és a hivek buzdittas-
sanak, hogy a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén a 
temesvár-gyárvárosi templomot látogassák ós ott az 
engedélyezett teljes bucsu elnyerésére ájtatosságukat 
elvégezzék. Igen nagy volna örömöm, ha a megneve-
zett szomszédos plébániák hívei, de a távolabb lakó 
hivek is, a mennyire lehet, körmenetileg, vagy akár 
egyenként is, eljönnének az említett ünnepen a Magyarok 
Nagyasszonyának tiszteletére, hogy itt velünk együtt 
minél többen fohászkodjanak a Szűzanyához: 

„Szent kezeddel oltalmazd a király koronájá t ; 
Tedd alatta boldoggá a magyarok hazá j á t ; 
U j nap süssön ránk az égről, kik annyit szenvedtünk ! 
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk." 
Temesvár, 1902. szeptember 20-án. 

Sándor, püspök. 

Vácz. Oltáregyleti választmányi gyűlés — volt mult 
hó 18-án. A választmány gyűlését ez alkalommal is ő 
méltósága a megyés főpásztor figyelméből a püspöki 
palotában tartotta. A gyűlésen maga ő méltósága elnö-
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költ és nagyszabású elmélkedésében a helyes életelvek 
szükségéről beszélt, a mely a keresztény jellemnek is 
alapja és föltétele. Két ily gyakorlati elvet állított a 
választmány szeme elé, az egyik: „Major Dei gloria et 
poenitentia". azaz „Isten nagyobb dicsősége és a bűn-
bánat" ; a másik: „Secretum meum mihi", „az én tit-
kom az enyém". Az első kivált arra figyelmezteti a 
keresztény lelket, hogy az élet kellemes oldalát ép úgy 
mint elkerülhetetlen keserveit az Isten nagyobb dicső-
ségére ajánljuk fel ; a másik életelv pedig arra int, 
hogy ne akarjunk szivünk keresztjeivel terhelni máso-
kat, hanem zárjuk ezt a saját sziveinkbe. A gyakorlati 
élet mezejéről vett gondolatokban gazdag elmélkedés 
teljes háromnegyed óráig tartott s mindvégig éber 
figyelemmel kisérték azt a jelenlevők. A gyűlés tár-
gyalásából megemlítjük még, hogy ő méltósága a 
választmány helyeslésével Oberbauer és T. czéget „A 
központi és egyházmegyei Oltáregylet szállí tójáénak 
nevezte ki. 

Róma, szept. 29. A pápa biboros rómaipüspök-lielyet- j 
lesének nyilatkozata— jelent meg az „Osservatore Romano" ' 
szept. 25-iki számában. Ez a nyilatkozat theologiai cen-
surât, rosszalást nyilvánít Murri áldozópap egy beszéde j 
felett, melyet az illető f. évi aug. 24-én San Marino köztár- j 
saságban a nemzetközi keresztény demokratikus ünnepi 
gyűlésén mondott és Rómában az ..Il D ománi d"Italia" ! 
cz. lapban azután különnyomatban is „R. Murri, Li- j 
bertà e Cristianesimo" cz. alatt közölt. Respighi Péter 
biboros pápai püspök-helyettes a társadalmi kérdés 
helyes felfogására nézve utal XIII . Leo pápa Reruin 
novarum kezdetű, 1891. május 15-én megjelent körleve-
lére, mely előadta a társadalmi kérdés megoldására | 
nézve a keresztény vallás evangeliumi tanítását. Ennek 
az encyklikának hatása alatt a katholikus társadalmi 
akczió világszerte lendületnek indult. Akadtak azon-
ban emberek, kik keresztény demokraczia czim alatt 
konkolyt hintettek a tiszta buzavetés közé. XIII . Leo 
pápa Graves de eommuni kezdetű encyklikájában (IV 01. ; 
jan. 18.) újra felszólalt tehát s újból tisztázta a társadalmi 
kérdés elvi álláspontját. Ez sem használt mindenütt, 
mert különösen Olaszországban a téves irányzat foly-
tatta ujj húzását az apostoli szentszék által kitűzött ! 
iránynyal. Ekkor a szent atya elrendelte, hogy a rend- ; 

kivüli egyházi ügyek congregatiója utasítást (Istruzi- j 
one) adjon ki Olaszország püspökeihez, mely f. évi 
jan. 27-én jelent meg Xessuuo ignora czimül szolgáló 
kezdőszavakkal. Ez az intézkedés az olasz katholiku-
sok társadalmi tevékenységét még tömörebbé és czéi-
tudatosabbá tette, a mennyiben a kath. társadalmi ak-
cziót a pápai illetve püspöki felügyelet alatt működő 
kath. nagygyűlések országos szövetségének második 
osztályába terelte be. Mindezen bölcs és előrelátó in-
tézkedések daczára Murri áldozópap elkövette azt a 
meggondolatlanságot, hogy a pápai irányzástól eltérő 
irányban beszélt a san marinói ker. szocziális kon-
gresszuson és elveinek propagandát kezdett csinálni. A 
baj terjedésének elejét kellett venni. Azért lépett fel 
ellene a pápa püspöki helyettese. 

Nem tellett bele két nap és Murri „27 Dománi 

dltaliau cz. lapjában kijelentette, hogy sajnálja téve-
dését és a pápai és főpásztori figyelmeztetés előtt meg-
hódol, röpiratát a forgalomból visszavonja és igyekezni 
fog jelmondatához „Con Roma per Roma sempre" hű 
maradni. 

KATH. KG Y ES ÜL ETI ÉLET 
és 

KÖZT E V E KEN YS EG. 
Az ezidei kath. nagygyűlés ügyében. 

Dessewtfg Sándor, csanádi püspök ur a következő 
levelet intézte ifj. Zichy János grófhoz: 

Méltóságos Gróf Ur ! 
Méltóságod mult hó 25-én kelt becses leveléből 

örömmel vettem tudomásul, hogy a Magyarországi 
Katholikus Egyesületek Országos Szövetsége a jelen 
évben a harmadik országos katholikus nagygyűlést 
tartandja és értesítem méltóságodat, hogy a nagy-
gyűlés védnökségét a püspöki karral egyetemben 
kószszivesen elvállalom és a nagygyűlést egyházme-
gyém papságának és híveinek ajánlani fogom a leg-
közelebb megjelenő körlevelemben. 

Méltóságodra Isten áldását kérve, őszinte tisztele-
tem kijelentésével 

Temesvárott, 1902. szept. 15. 
Dessewfly Sándor, 

csanádi püspök. 

Firczák Gyula munkácsi püspök ur levele : 
Méltóságos Gróf Elnök Ur ! 

Mult hó végén vett nagybecsű sorai kapcsán van 
szerencsém tisztelettel értesíteni Méltóságodat, hogy 
örömmel üdvözlöm a magyarországi katholikus egye-
sületek országos szövetsége által a harmadik orszá-
gos katholikus nagygyűlés összehívására megindított 
mozgalmat — mert a jó Isten kegyelméből az eddig 
megtartott két nagygyűlésnek máris szép eredményét 
látjuk a katholikus öntudat ébredése — s erősbödé-
sében — és katholikus társadalmi tevékenység foko-
zódásában. 

A legközelebb megtartandó nagygyűlést és annak 
támogatását e hó 5-én kibocsátott körlevelemben a 
legmelegebben ajánlottam papságom és általuk hí-
veim figyelmébe. 

A nagyméltóságú püspöki karral egyetemben 
részemre is felajánlott védői tisztet a legkészsége-
sebben elfogadom — ós egyúttal tisztelettel értesítem 
Méltóságodat, hogy a jövő hóban megtartandó nag}*-
gyülésen Isten segítségével — résztvenni szándé-
kozom. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását, melylyel vagyok 

Ungvárott, 1902. szept. 18-án 
alázatos szolgája Firczák Gyula, 

munkácsi püspök. 

Meszlényi Gyula szatmári püspök ur levele: 
Méltóságos Gróf Ur ! 

Méltóságodnak mult hó 20-án kelt nagybecsű 
leveléből örömmel vettem tudomásul, hogy a Mag}^ar-
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országi Katholikus Egyesületek Országos Szövetsége 
a folyó évben immár a harmadik országos katholikus 
nagygyűlést szándékozik megtartani. 

Eme vállalkozásnak közhasznú üdvös voltáról 
meg van győződve mindenki, aki ismeri az élet tanu-
ságával támogatott azt az igazságot, hogy az erők 
tömörülése, az egy czélra törekvők együttes munkája 
hatalmas emeltyűje a haladásnak, záloga a jólétnek 
s biztosítéka a törekvések sikerének. 

Minthogy ez a meggyőződés él bennem is, s abban 
a kellemes tudatban, hogy az országos katholikus 
nagygyűlés czélja a kath. anyaszentegyház és a ma-
gyar haza javára szolgáló üdvös munkával istápolni 
és hathatóson támogatni az emberiség legszentebb 
érdekeit, köszönetem kifejezése mellett örömmel vál-
lalom el a nagyméltóságú püspöki karral egyetem-
ben nekem felajánlott védnökséget s épp oly kész-
séggel működöm közre a nagygyűlés sikerének biz-
tosítására. 

Akadályoztatásom miatt személyesen meg nem 
jelenhetek ugyan, de lélekben ott leszek, ahol Magyar-
ország hithű katholikusai egyházuk és hazájuk szebb 
jövőjének előkészítésére munkálkodni összegyűlnek. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. 

Szatmárt, 1902. szept. 15. Meszlényi Gyula, 
szatmári püspök. 

— Egyházzenei kongresszus Egerben. Az Orszá-
gos Magyar Ozeczilia Egyesület ez évi kongresszusát és 
IV. közgyűlését Samassa József dr egri érsek kegyes en-
gedelmével Egerben íogja tartani okt. hónap 7 —9-ig. A 
kongresszus lefolyása a jelekből Ítélve impozáns lesz. 
Egerben a főszékesegyházi karnagy elnöklete alatt 
bizottság alakult, mely ünnepélyesen készül fogadni az 
O. M. C. E. tagjait. A közgyűlés keretében Küzdy 
Aurél cziszterczita r. főgimnáziumi tanár az egyházi 
zenéről, Tornyay Ferencz csalai plébános pedig : „A 
népénekek az egyház szolgálatában" czimen fog elő-
adást tartani. Az első napon este 7 órakor toronyzene 
lesz, mely alkalommal régi magyar egyházi énekek 
fognak előadatni Bogisich-féle átiratban. A kongresszus 
fénypontja a bazilikában tartandó monstre egyházzene-
történeti előadás, amelyen mintegy 100 énekes fog 
közreműködni Pogatschmgg Guidó főszékesegyházi kar-
nagy vezetése mellett. Ezen előadáson a főgimnázium 
énekkara gregorián choralisokat fog előadni, mig a 
régibb és ujabb mesterek műveit a messze földön híres 
egri dalkör bevonásával a főszékesegyházi énekkar 
és a nőképző növendékei fogják énekelni. A műsor 
érdekességét fokozza azon körülmény, hogy ez alka-
lommal Kersch Ferencz, Szupper Alfréd, Meiszner 
Imre, Szemethy Géza dr kiváló magyar czeczilianisták 
müvei is előadásra kerülnek. A kongresszusra jelent-
kezni lehet a megyebelieknek Pogatschnigg Guidó 
főszékesegyházi karnagynál ; akik a vasúti kedvez-
ményt igénybe venni óhajtják jelentkezzenek: a „Ka-
tholikus Egyházi Zeneközlöny" szerkesztőségénél, Buda-
pest, VIII., Mária Terézia-tér 9. sz. 

I R O D A L O M . 
Az Istenkáromlás. 

Tanulmány, irta dr Angyal Pál, egyetemi magán-
tanár, pécsi jogtanár. Pécsett, 1902. Píispöki lyceumi 
nyomda. 8-r. 136 1. Ara 3 kor. 

Történeti és elméleti részből áll. Mindakettő 
kimerítő. Az elméleti részben szerző a divatos modern 
nézethez csatlakozik, mely a vallási érzületet tekinti 
az istenkáromlás tárgyának, holott a bűn neve maga, 
ha hallgatott volna rá szerző, megmondta volna neki, 
hogy mi a sérelem fő tárgya, a melyről a bűn nevét 
kapta. Egyébiránt a munka igen becses, alapos tudo-
mányos munka. 

A külföldi kath. könj vpiaczról 
újdonságok. 

1. Der Protestantizmus zu Beginn des XX. Jahr-
hunderts. Von dr theol. et phil. Philipp Huppert. 1902. 
Köln, Bachem, 4—5000-ik példány. Fűzve 2 m. 

2. JANNUCCI (Caneus Alph.) ENCHIRIDION 
THEOLOGIAE D OGMAT1CO-BOLEMICAE contra 
serpentes nostrorum temporum errores a Concilio 
Vaticano, a Syllabo et a nuperrimis Eccl. Rom. Decre-
tis proscriptos atque damnatos. — 2 vol. in-8, L. 5. 
Libreria Bontificia di F. Pustet. Borna. 

3. SEMERIA (P. G. Barn.) VIL CABDINAL 
NEWMAN." Elegante volumetto in 8" L. 1,25. Lihre-
ria Bontificia di F. Pustet. Roma. 

4. Coubé St. La royauté de Marie au ciel, sur la 
terre et dans les enfers. Discours prononcé pour la 
clôture du Congrès Mariai de Fribourg (Suisse) le 21. 
août 1902. Paris, Palmé, franco 60 c. 

5. H. Grisar S. J., Historische Vorträge. I. He f t : 
Das Mittelalter einst u. jetzt. Ein Wort zu Ehrhards 
Schriften über Katholicismus u. moderne Kultur. 3. és 
4. kiad. 1902. Freiburg i. Br. Herder, VIII., 92 lap. l m. 

6. Summa Theologica ad modum commentarii in 
Aquinatis summam praesentis aevi studiis aptatam 
autore Laurentio Janssens, S. T. D., Monacho Maredso-
lensi, Collegii S. Anselmi in Urbe Rectore, S. Indicis 
Congreg. Consultore. — Tomus V. Tractatus de Deo-
Homine. — Pars altera : Mariologia, soteriologia. — Un 
vol. in 8°, pp. XXXIV-1021. — Friburgi Brisgoviae, 
B. Herder, Edit. Pont., 1902. . 

Irodalmi pályázat 
az egri érsekség százéves történetének megírására. 

Kívántatik az egri érsekség (1804—1904) történe-
tének hiteles adatok s önálló tanulmány alapján meg-
írása. A korszak általános és különösen is a hazai, 
egyházi s közviszonyok hű feltüntetése és jellem-
zése mellett, azok keretébe illesztve : az egyes érse-
kek alakjai külön-külön tüzetes élet- és jellem-
rajzokban domborittassanak ki ; működésük a nem-
zeti közélet terén s az egyházmegye kormányza-
tában. hatásuk s alkotásaik ismertetésével behatóan 
előadassék ; ós hű képe nyujtassék annak, hogy egy-
házi, kulturális, emberbaráti téren mily intézményekkel 
fejlett ós haladt az első évszázad alatt az érseki megye. 
Pályadíj Bárvy Sándor dr és Szmrecsányi Lajos egri 
kanonok adományából 200 cs. arany. Pályázhatik min-
denki, egyházi és világi. A mű, melynek terjedelme 
a pályázó tetszésére bizatik, idegen kézzel leirva, be-
kötve, a szerző nevét rejtő zárt jeligés levéllel ellátva, 
1904. évi május 31-ig az egri egyházmegyei irodalmi 
egyesület elnökségéhez Egerbe küldendő. A pályanyer-
tes munka kiadási joga ugyanezen egyesületet illeti. 

— „Zászlónk." Igazán a zsoltáros szavaival kiált-
hatunk fel: „Haec dies, quam fecit Dominus!" mikor 
arról értesülünk, hogy a fentnevezett lap, folyó hó 
15-én napvilágot látott. „Et verbum caro factum est!" A 
nyáron (jul. 1.) tanácskoztak még hitéletünk egyházi 
vezetőinek legkitűnőbbjei, kiknek a Mária-kongregácziók 
fellendítése körül nagy tapasztalataik s érdemeik van-
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nak s elhatározták, hogy a magyarországi középiskolai 
Mária-kongregácziók számára külön lapot indítanak 
meg. Ez meg is történt a „Zászlónk" első számának 
megjelenésével, melyhez csak szivünk őszinte szerete-
tével gratulálhatunk, mert már nagyon — nagyon 
régen hiányzott ez a lap a kath. középiskolai ifjúság 
kezéből. De viszont teljes hódolattal elismerésünket 
nyuj t juk a lap felelős szerkesztőjének, Izsóf Alajos-
nak, ki Istentől rendelt „zászlóvivője" minden nemes 
katholikus ügynek, — de főleg a kongregácziók 
ügyének s a „Zászlónkénak. Örömmel látjuk a 
lap szakértői kézre valló szerkesztését, a mennyi-
ben abban a legmagasabb osztályú diáktól a leg-
alacsonyabbakig minden tanuló megtalálhatja a maga 
szellemi táplálékát. Jeles irók is szövetkeztek a !ap 
jó hírnevének megalapítására. Prohászka Ottokár dr, 
Hortobágyi József] Bt atz Bonifácz dr. Kincs István, Kő-
szegiig Mihály dr, Sebők Imre dr, Izsóf Alajos, mind oly 
férfiak, kik biztosithatnak a lap szellemi sikeréről. A 
komoly czikkeken kivül a „lestedzés", „ F e g y e s e k „ F e j -
törő", „Fakadó rügyeka vannak hivatva a lapot ifjú 
olvasói számára kedvessé tenni, — pályatételei pedig 
a szellemi fegyverek összemérésére felhívni a fiatal 
harczosokat. Dicsérettel emlékezhetünk meg szép ké-
peiről is, — különösen a művészi czimképről (Sz. Imre 
„Patrona Hungáriáé" felírású zászlót tart az őt körül-
övező ifjúság előtt"), — olcsósága által pedig önmagát 
ajánlja a szép lap. Ara egész évre 2 korona. Kiadja a 
Budapesti Mária-kongregáczió : VII., Damjanich-utcza 
50. Megjelenik minden hó 15-én, jul. és aug. kivételé-
vel. — A lap diszes kiállítása a Szent-István-Társulat 
műizlését dicséri. A Gy. 

VEGYESEK. 
— A nyitrai kereszt-, illetve emléktábla-ügyben, 

mely onnan keletkezett, hogy a folyosóról az oda 
1899-iki egyházi felavatás emlékére felállított kereszt 
eltávolíttatott s helyébe hibáktól nem ment emléktábla 
helyeztetett, megnyugtató megoldást csak ugy lehet 
találni, ha a kereszt is visszalép jogaiba, az emléktábla 
hibáit is kijavítják. 

— Az ezidei kath.] nagygyűlés költségeinek fede-
zésére Majláth Gusztáv gróf erdélyi püspök ur 200 
koronát, Firczák Gyula munkácsi püspök ur 100 
koronát, Wenckheim Erigyes gróf v. b. t. tanácsos ur 
200 koronát, Mailáth György gróf ur 50 koronát, 
Mailáth Géza gróf ur 50 koronát adományoztak. 

— A katholikus nagygyűlés előkészítő bizott-
sága tisztelettel kéri a katholikus közönséget, s a ka-
tholikus egyesületek vezetőit, hogy a napokban k i a -
dott „Tudnivalók" figyelembe vételével a nagygyűlésre 
mielőbb jelentkezni szíveskedjenek. Aki október 10-éig 
jelentkezik, még idejekorán megkaphatja az összes 
jegyeket és igazolványokat. A jelentkezésnél kérjük 
megjelölni a felszálló vasúti állomást s azt is, hogy 
nem-e a déli vasúttal kívánnak utazni? A vasúti je-
gyek szétküldését október 1-én kezdi meg az iroda, 
mert csak ekkor kapjuk azokat kézhez. 

— Leánynevelő intézet Váczon. Csáky Károly 
gróf váczi püspök ur nagy költségen leánynevelő inté-
zetet akar alapítani székesvárosában, Váczott. A telek 
ügyében azonban a város nem tanúsított kellő előzé-
kenységet a nagy jótétemény iránt és igy ez a körül-
mény most az alapítás elé akadály gyanánt gördült 
az intézetnek megvalósítása elé. Kívánatos, hogy Vácz 
város hatósága saját érdekében mindent megtegyen. 

— Nevezetes keresztelések. Ujabb időben kettő 
fordult elő. Az egyik dr Schicarz Gusztáv egyetemi ny. 
r. tanár e. i. jogtudomáykari dékán esete Budapesten, 
a másik Bisicz Vilmos okleveles mérnöké Váczon, a 
hol a szent keresztséget maga a megyés püspök ur 
adta fel f. hó 22-én püspöki kápolnájában. 

— A kalocsai római zarándoklatról örömmel 
jelenthetjük, hogy azt Császka György érsek ur Rómá-
ban már bejelentette és a pápai fogadtatás október 
11 — 13-ika között fog megtörténni. 

— A kath. tanuló-sorsjegyek kisorsolása elha-
lasztatott. A „Budapesti Mária Kongregáczió" szegény 
tanulói javára rendezett „Tanuló sorsjegyek" húzása, 
mint a tanuló-sorsjáték iroda (Budapest, Y. Alkotmány-
utcza 20.) velünk közli, a pénzügyminiszter 40081—1902. 
számú rendeletével 1903. márczius hó 1-ére elhalasz-
tatott. 

— Királyi kinevezés. O felsége Habram János 
martonosi esperes-plebánost a kalocsai főkáptalan tisz-
teletbeli kanonokjává nevezte ki. 

— Folytatólagos adakozás Lubrich síremlékére. 
Dr Margalits Ede 10 korona, Jung János fölsz. püs-
pök ur Váczról 10 kor., egy névtelen hálás tanítvány 5 
kor. Begyült összeg 881 kor. 62. fill. 

— Személyzetiek a győri egyházmegyéből. A 
Widder Cyprián halálával megüresedett csepregi esperesi 
kerület uj főt nyert Frank József csepregi plébános 
személyében ; úgyszintén Klavszky Henrik esperes he-
lyét a tatai kerületben Mold Adolf tatai plébános tölti 
be, a ki f. hó 29-én tette le testvérbátyja dr Mohi 
Antal püspöki helytartó kezébe a hivatalos esküt. 
Nagy József elfoglalván a lorettomi plébániát az eddigi 
adminisztrátor Arvay Sándor Felső-Lászlóra került ad-
minisztrátornak, Krankovics Vincze pedig Peresznyére 
küldetett adminisztrátornak. 

— Hány egyházi virilista van Vasmegyében ? Vas-
megyének a legújabb összeállítás szerint van 300 ren-
des virilistája, kik közöl 29 egyházi férfiú István 
Vilmos püspök úrral az élükön, a ki az összes virilis-
ták közt a hatodik. A második egyházi virilista Kollányi 
Ferencz jaáki, harmadik Wagner Lőrincz kisczelli apát, 
negyedik dr Gaál Sándor szombathalyi plébános, ötödik 
dr jDallos Kálmán szombathelyi hely. főgymn. igaz-
gató stb. 

— Királyi kitüntetés. O felsége a király Városy 
Gyula székesfej érvári püspök ur előterjesztésére dr Zichy 
Gyula grófot, Zichy János gróf orsz. képviselő testvér-
öcscsét, jelenleg szolgálattévő pápai kamarást, szent 
Mártonról nevezett bulcsi apáttá nevezte ki. 

— Változása „Pécsi Közlöny" szerkesztőségében. 
Pécsi kath. napilapunk szerkesztőségében annyiban állt 
be változás, hogy eddigi érdemdús szerkesztője, dr 
Hanuy Ferencz theol. tanár, a lapnak egyúttal tulaj-
donosa, megtartva mint ezentúl főszerkesztő a lap 
feletti felügyeletet, a felelős szerkesztőséget átruházta 
Dőmel Anzelm hirlapiróra, a lap eddigi buzgó munka-
társára, a főmunkatársi tiszttel pedig Surányi Miklós jog-
hallgatót bizta meg. Pécs oly hatalmas kulturális és gaz-
dasági központ, hogy kath. napilap nélkül el nem lehet. 
További virágzást kívánunk a katholikus erők egyesí-
tésének irányában. 

— Királyi kinevezés. O felsége a vallás- és ta-
nulmányi alapra felügyelő és azok kezelését ellenőrző 
időleges bizottságba Hodossy Imre o. képviselőt ne-
vezte ki. 

Kiad ^tulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, bittudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz. 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N E G Y E 

Budapesten, október 8. 

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

SZ. II. Félév. 1902. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Még egy szó a katli nagygyűlés kapunyitása előtt. — Az egyház kegyelete a holtak iránt.— 
Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Az őszi püspöki konferenczia előtt. — E g er : Samassa József érsek ur főp. köszönete. — 
T i h a n y : Iskolaszentelés és felavatás. — B e r l i n : A porosz egyetemeken tanuló ifjúság vallási tekintetben. — M c K e e s p o r t : 
(Pa. E.-A. E.-Á.) Fordulat Amerikában élő görög katholikus hitrokonaink pasztorácziójában. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A 
magyar katholikus elemi hitoktatás újjászervezéséről. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az ezidei kath. nagygyűlés ügyében 

főp. nyilatkozatok. — Irodalom. Uj-szövetségi bibliai történetek. — Vegyesek. 

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

Felh ivás előfizetésre. 

Még egy szó 
a kath. nagygyűlés kapunyitása előtt. 

„Ratio operibus, et opera ratione 
indigent." 

Glossa super Eevit. VIII. 

A kathol ikus nagygyűlés nagyha ta lom, h a 
élni tud hata lmával . E z t mond tuk e lap előbbi 
számában, de a m a g y a r á z a t t a l adósak marad-
tunk. 

Mikor kathol ikus közügyeinkről , — nagy-
gyűlésről, autonómiáról , országgyűlésünkben 
való képviseletünkről, pár tkérdésrő l stb. — 
akarunk szólni, sokszor, mondha tn i — legtöbb-
ször ugy érezzük magunka t , mint a lángoló 
tollal ragyogó Lamartine, midőn az ál lam és 
egyház viszonyát készül t egy ér tekezésében 
fej tegetni . „La p lume tremble, úgymond, dans 
la main quand on va toucher à un sujet si 
grave et si saint: on craint de blesser même 
ce qu 'on veut guérir ." Ez a félelem jelenleg 
nem éreztet i ha tásá t . Mint tes tvér testvérek-
hez az egyetér tésre való j u t á s teljes bizalmá-
val szólunk i t t ezút ta l . 

Mi t u l a jdonképpen egy-egy ka th . nagy-
gyűlés, evvel még sokan nincsenek t i sz tában 
egyházunkban éppen ugy, min t egyházunkon 
kivül. 1 Hogy hitelesen, magá tó l az egyház 
legfőbb tan í tó já tó l t ud juk meg, hogy egy-egy 
kathol ikus nagygyűlés mi legyen Kr isz tus egy-
házában , legyen szabad i t t te l jes szövegében 
közölni az t az apostoli levelet, melye t XI I I . 
Leo pápa a n é m e t ka thol ikus nagygyűlés 
ezidei e lőkészí tő-bizot tságának elnöke u t j án 
magához a nagygyűléshez előzőleg in tézet t . 
Ebből a pápa i levélből meg tud juk , hogy 
kánonjogilag minek kell t a r t an i egy-egy katho-
likus nagygyűlés t . Ha l l juk a p á p á t ! 

Kedves fiunknak, Griessler Józsefnek, a 49. német-
országi katholikus nagygyűlés előkészitő-bizottsága 
elnökének Mannheim. 

XIII. Leo pápa 
üdvöt és apostoli áldást. 

Ismeretes előttünk, kedves fiunk, az a buzgalom 
és komolyság, amelylyel a német katholikusok nagygyű-
léseiket rendezni szokták. Ez okból nem csekély vára-
kozássaLtekintünk a Mannheimban összeülő 49. nagy-
gyűlés elé, melynek dicséretreméltó kimenetelét lelki 
szemeinkkel már előre látjuk. Mert akár az előző évek 
ily természetű tanácskozásaira gondolunk, akár az idei 
gyűlés tárgysorozatát kisérjük figyelemmel, egyképpen 

1 Lásd a korona felé németül kacsingató „Pester 
Lloyd" ismeretes czikkét. 
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tetszésünket kell nyilvánítanunk. Az egyetértés és a 
szeretet, melynek jelében idei gyűléseteket is egybehív-
tátok, nagy megnyugvással töltenek el bennünket és 
mi e tekintetben sem maradunk kétségben az iránt, hogy 
ezek a nemes érzelmek közöttetek mostani gyűlésetek 
után csak növekedni fognak. Jár jatok azért továbbra 
is elő jó példával valamennyi katholikus előtt és munkál-
játok minden igyekvéstekkel az egyesek jólétét és az 
anyaszentegyház javát. Mi pedig az isteni kegyelem 
zálogaképp szeretetteljes készséggel adjuk rátok, a jó 
ügy munkásaira apostoli áldásunkat. 

Kelt Rómában, Szent Péternél 1902. augusztus 
9., pápaságunk 25. évében. XIII. leo. 

Fig}^eljük csak m e g e nevezetes okmány 
t a r t a l m á t tüzetesen. A n n a k ké t vona tkozásá t 
kell mindenek előtt megkülönbözte tn i . A pápa 
ugyanis k imondja és az egész világ előtt 
elismeréssel és dicsérettel, mely a világ végéig 
fog az egyház évkönyveiben visszhangzani, 
emlegeti, hogy mily jeles tu la jdonságokkal 
tündök lenek a németországi kathol ikusok. 
Buzga lom és komolyság, egyetér tés és szere-
t e t nyi lvánul a n é m e t kathol ikusok tevékeny-
ségének minden terén. Ezér t boldogulnak ők 
a néme t t á r sada lomban és par lamentben . A 
másik vona tkozás m a g á t a német katholiku-
sok nagygyűlésé t illeti és abban csúcsosodik 
ki, hogy kimondja, mi. vagyis minek kell lenni 
egy-egy kathol ikus nagygyűlésnek. „ Já r j a tok 
továbbra is elő jó példával valamennyi katholikus 
előtt," — „az anyaszentegyház javára." Ime a kath. 
nagygyűlések közvete t len czél ja : jó példával 
való előljárás valamennyi ka thol ikus e lő t t ; vég-
czélja pedig a közjó, az anyaszentegyház java. 

Ér tsük meg jól a dolgot. I s ten egyházá-
b a n százakra, ezrekre, milliókra megy azok-
nak a száma, kik a kathol ikus nevet vise-
lik ugyan, de kathol ikus hitök gyakor lásá t 
több-kevesebb gonda t lanságga l elhanyagolják. 
Ideo sunt imbecilles et dormiunt multi , mondá 
szent Ágoston. A renge teg sok té t len és alvó 
kathol ikusoknak a kathol ikus hi téletbe és 
kötelességeik tel jesí tésébe példa ál tal való 
bevonása, ez a kathol ikus nagygyűlések saját-
lagos külön czélja. A kathol ikus hitélet élesz-
tése és ter jesztése tehát , ime, ez a kath . nagy-
gyűlések ethikai t a r ta lma, kánonjogi lényege 
és létalapja. A szavak, szónoklatok és határo-
za tok mind csak — eszközök a czél elérésére, 
a lényeg megvalósí tására. 

H a áll az, hogy egyházunka t a Szent lé lek 
élteti, már pedig ál l : akkor a kathol ikus 

nagygyűlésekben a Szentlélek működésének 
megnyi la tkozásá t kell l á tnunk és t isztelnünk. 
Ott pedig a hol a Szentlélek működik, ot t 
Krisz tus is jelen van, mer t a Szentlélek Krisz-
tus lelke. „A hol, úgymond, az Üdvözítő, ket-
t en vagy h á r m a n összejönnek az én nevem-
ben, ot t vagyok közepet tök ." * Váj jon t ehá t 
kikből áll egy egy kathol ikus nagygyűlés? 
Ot t vannak mindenekelő t t a Kr isz tus t mellü-
kön és le lkükben hoidozó főpásztorok, ot t 
van azu tán a papság, o t t vannak továbbá a 
hivek közöl azok, kik isteni vallásunk, sa já t 
örök üdvösségük érdekében buzognak, méltó-
képen arra, hogy másoknak például szolgál-
j anak . Ot t van végre va lamennyiöknek a 
lelkében maga Krisz tus és az ö Szentlelke. 
Ott van egy-egy kath . nagygyűlésben t ehá t 
maga az egyház az ő legfőbb és leglelkesebb 

I képviselőiben. Az ily közgyűlés aka ra t a ennél-
fogva az egyház akara ta , az ily közgyűlés óhaj-
tása az egyház óha j tása . Ime, e l tesz i egy-egy 

1 ország ka th . nagygyűlésé t — nagyhatalommá 
I be- és kifelé egyaránt . Dicső lá tvány emberek-
i nek és angya loknak ! Az Atyának pedig ott 
! fenn a mennyekben öröme telik ebben a moz-
i ga lmas nagy életben. Azér t is kézzelfogható 
i á ldásával kiséri a nagygyűlések működésé t min-
! den országon át. An teus pé ldáza ta ismeretes. 

A világhírű néme t par lament i Centrum, mint 
egy Anteus , évenkint oda megy és mindenes-
től elmerül a kathol ikus nagygyűlés, a katho-
likus hi télet megú jhodásának ta la jába , hogy 
abból él tető erőt szívjon magába a hi te t len 
tudás és polit ika ellen folyó országos küz-
delmei számára , 

Idáig kel le t t volna már ná lunk is fej-
lődnie a kathol ikus közéletnek. De még ettől 
a fe j le t tségtől távol vagyunk. Kathol ikus 
népünk még, mint szent Ágoston mondaná, 
imbecillis, gyar ló ; most kezdet t csak katholikus 
körökbe és egyesületekbe összetömörülni. Es 
mit mond junk 'katholikus intell igencziánk 
maga ta r t á sá ró l ? Dormiunt multi. A hitéletre, 
a kathol ikus ügyekér t való lelkesedésre, a 
kathol ikus érdekek ápolásához való hozzáér-
tésre nézve valóban — és legtöbben, a leg-
jobb esetben, alvó „tényezők" csupán, szoká-
sos körülményeink közöt t pedig rendesen oly 
fiai az egyháznak, kiket az egyház elleni tö-

2 Sz. Máté 18, 20. 
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rekvések uszályhordozósága jel lemez : szomorú 
maradványa i egy Krisz tus és az ő egyháza 
i ránt érzéketlen, elfajul t korszaknak. 

Az egyetemes megújhodás ideje azonban 
Is ten i rgalmából már ná lunk is beköszöntöt t . 
Kathol ikus nagygyűléseink akcziója, példája , 
szózata, az ország összes kathol ikus milliói 
a la t t megmozga t j a a ta la j t , intve és felhíva 
kivált elülj áró pé ldaadás által mindenki t , 
hogy minden kathol ikus kel jen fel, s aká r a 
földet túr ja , akár iparral és kereskedéssel fog-
lalkozik, akár a t u d o m á n y t míveli, akár a 
közélet t e rén munkálkodik , siessen részt venni 
a nagy kathol ikus ébredésben ; mer t m á r vilá-
gosodik ná lunk is az idő és lehete t len észre 
nem venni minden gondolkozónak, hogy meny-
nyire dicstelen dolog, igazán, ka tho l ikusnak 
lenni és a kathol ikus egyház ellen cselekedni 
t udományban és életben, — vagy legalább is a 
kath. é letben részt nem venni. 

Világosodik, tes tvérek ! ö rvendje tek s áld-
já tok az Ura t az ő végte len i rga lmasságáér t . 
Mert 0 nagyo t mívelt velünk : megnyi to t t a előt-
t ünk a közélet v i rágzásának forrását , az or-
szágos kathol ikus nagygyűléseknek ébresztő, 
bátorí tó, izmositó jószokását . 

A pápasér tege tő és püspökleczkézte tő 
autonomiai kongresszusi j e lene tek lehetőségé-
nekide je t ehá t lej á r t . I t t ezentúl egészen és igazán 
kathol ikusnak kell lenni a kathol ikusnak, ott-
hon és a közéletben. Rat io operibus et opera 
ratione indigent. A hitélet e lméletét t e t t ekke l 
kell bebizonyítani, s a névleg kathol ikusnak 
t a r to t t élet, a kathol ikus elvek követése nél-
kül, nem kathol ikus élet, hanem önámitás és 
dicstelenség, kathol ikusel lenes elvek szolgálá-
sának szégyenletes ál lapota. 

A kathol ikus nagygyűlések akcziójának 
megcsendülésével ennek az á l lapotnak ü tö t t 
a végső órája. Ka tho l ikusok! Ébred je tek , a 
kathol ikus nagygyűlésre siessetek, legalább is 
annak pé ldaadásá ra figyeljetek! 

Hogyha a kath . nagygyűlés óhaj t ta lá l 
nyilvánítani az iránt , hogy minden kathol ikus 
ember egy t áborban legyen, s egyetér tsen és 
összetar tson : akkor ez az óhaj — parancs 
legyen minden katkol ikus ember előtt . Mer t 
a kath. nagygyűlés pé ldaadása az egyet-
értésre és összetar tásra — nagy pápánk in-
te lme szerint — köteles dolog, de kötelező is. 
Köteles a nagyülésre, kötelező a távollevőkre 
nézve. Dixi. * 

A z egyház kegye le te a holtak iránt. 
Irta : Marhovits Bálint cziszterczi r. áldozópap, főgymn. tanár. 

VII. 

A pogányság megdől tével k ia ludt a ha lo t t -
hamvasz tó mág lyáknak tüze ; nem elevení te t te 
az t fel a human izmus sem, pedig ez u g y a n 
becsben t a r t á a klasszikus világ in tézményei t . 
De a vallással való tel jes szakítás, az ember-
nek Is ten tő l való függet lení tése , a raczionaliz-

I mus, a t izennyolczadik század végének forra-
dalmi szelleme, mely minden fennál ló rend-
nek, in tézménynek h a d a t izent, megdön ten i 
p róbá l ta az egyháznak a hol tak körüli kegye-
letes gyakor la tá t , hogy megdön t se azu t án az 
egyháznak hi té t is. Pialotti Scipio 1774-ben 

J ado t t ki egy m u n k á t Modenában a ha lo t tége-
tésről. A minden pozitív vallással és tö r téne t i 

I hagyománynya l szakító eszme csak i t t -ot t 
ta lá l t te tszésre, i l letve megvalósí tásra . 1849-ben 
Grimm Jakab a berlini t u d o m á n y o s akadémiá-
ban beszél t a hul laégetésről . S ezóta fo lyton 
t a r t a küzde lem a ha lo t tége tésnek va l lás ta lan 
és vallásellenes in tézménye részéről az egy-
háznak hi tben gyökerező, kegyele tes gyakor-
la ta ellen. A ha lo t tége tés mozga lmának ter-
jesz tésére egyesületek a lakul tak , ha lo t t ége tő 
kernenczék épültek, sa j tóo rgánumok létesül-
tek. 1 „Az u rna e va l lásának" alapítói s ter-
jesz tői szabadkőművesek , 2 vagy oly emberek 
kik minden val lásnak e l lensége i ; 3 czéljok 
nemcsak a hul laégetés — szól az 1882-i mo^ 
denai hul laégető kongresszus jegyzőkönyve — 
hanem a „babonaság" elégetése és megsem-
misítése, a keresz tény temetés i szer ta r tások 
megszünte tése , a keresz tény t eme tők eltörlése^ 
„A t eme tők el fognak tűnni" — kiál t fel 
Mariotti, a hul laégetők köl tő je ; Gorini ped ig 
az t jósolja, „hogy a hul laégetés behozata lával 
lehete t len lesz a m a számta lan százados szem-
fényvesztés, mely az e l t emete t t hol t tes tek lát-
h a t a t l a n s á g á b a n bi r ta a lapjá t . " 4 

1869. deczember 8-án ül t össze IX. Pius 
p á p a összehívására a va t ikáni egyetemes zsinat^ 

T Aug. Perger : Die Fortschritte cl. Bewegung f. 
Leichenverbr. Stim. aus M.-Laach, 1893. 4. Heft. 

2 Aug. Perger : Zur Beurtheilung d. Feuerbestat-
tung. Stim. aus M.-Laach, 1892. 6. Heft. 

3 Marty: Die moderne Leichenverbrennungsfrage. 
Stim. aus M.-Laach, 1887. 381. 1. és kk. ; 510. 1. és kk. 

4 Csernoch : A halottégetésről, III. 
29* 
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hogy az Istenről , a hitről, a p á p a taní tó i 
tekintélyéről tanácskozzék. S együt t volt az 
egyház taní tói h ivata la hirdetni, kifej teni az 
üdvösség tanai t . S ugyanazon év ugyanazon 
nap ján Nápolyban Ricciardi elnöklésével az 
európai és amerikai szabadkőműves páholyok 
hétszáz küldöt te ül t össze t anácskozás ra ; igaz, 
csak rövid időre, mer t az üdvözí tőre s a bol-
dogságos Szűzre mondo t t szentségtörő kifeje-
zéseiken e lkeseredet t nápolyi nép szé tzavar ta 
őket, de gyűlésök ha t á roza t á t a firenzei hiva-
talos lapjok közöl te : „A bölcselet és a vallás 
ügyében biztosak lévén abban, hogy az egy Is ten 
eszméje a forrása s t ámasza a despot izmus és 
igazságta lanság mindenféle nemének ; továbbá, 
mivel a ka th . vallás ezen eszmének a legtökéle-
tesebb és a legre t tene tesebb megszemélyesí tője : 
a szabadgondolkodók elvállalják a kötelességet , 
hogy minden rendelkezésökre álló eszközzel, 
a for radalmi erőszakot sem zárva ki, dolgozni 
tognak a kathol iczizmus gyors és radikális 
kiküszöbölésén. Az erre vonatkozó eszközök 
közöt t van a t eme tőknek elvilágiasítása vagyis 
hul laégetőkké á t a l ak í t á sa . 5 S in tézményük, 
mely históriai szempontból is visszaesést 
jelent, minden munká lkodásuk ellenére sem 
m u t a t ha ladás t . 

A. ha lo t tak i ránt i kegyele tnek i lynemű 
megdöntése ellen az egyház felszólalt . Már 
VIII. Bonifácz pápa az 1300-ban k iadot t hires 
dekre tá l i sában 6 egész tekintélyével i fellép a 
hol t tes tek meggyalázói ellen. Az oly visszaélés, 
mely az emberi hol t tes t épsége ellen tör s 
az t szé tmarczangol j a, a h íveket borzadással 
tölt i el ; az ily t e t t n e k részeseit az egyházból 
kiközösíti. XIII. Leo pápa pedig megerősí té 
1886. má jus 16-án a Congregat io Inquisit ionis 
ha tá roza tá t , mely szerint oly tá rsu la tokba , 
melyek az emberi hullák elégetését tűz ték 
czélul, belépni nem szabad, azu tán nem sza-
bad akkép rendelkezni senkinek sem, hogy 
akár a saját , aká r mások hol t tes te e léget tessék; 
egyút ta l u tas í t j a az egyházmegyék főpásztorai t , 
hogy a keresz tény hívőket a hul laégetés meg-
vetésre mél tó szokásáról kellően oktassák és 
hogy a rá jok bizot t nyá ja t et től minden erő-

5 Marty : Die Leichenverbrennung in Italien. Stim. 
aus M.-Laach, 1887, 33. Band. 

6 „Detestandae feritatis abusum." Extravag. com. 
lib. III. de sepult. c. 1. 

vei elr iaszszák.7 Tehá t a legfőbb egyházi 
tekintély, a hol tak iránti kegyeletében, k imondta 
ká rhoz ta tó Í téletét a hul laégető egyesületek 
felet t . A je lze t t év deczember 15-én kel t ren-
delet pedig az t ha tározza , hogy csak azoknak 
hol t tes te fe le t t szabad a temetés i szertartáso-
ka t végezni ot thon, vagy a templomban, a 
kiket egészen ha t á rozo t t an nem a sa já t aka-
r a tuk a lap ján hamvasz t anak el. Az 1892. 
julius 27-i rendele t megt i l t ja , hogy a haldoklók 
szentségei t o lyanoknak fe ladják, kik abbeli 
ha tá roza tukon , hogy halá luk u t á n m a g u k a t 
e lhamvaszt ják , még felszólí tásra sem akarnak 
vá l toz ta tn i ; megt i l t ja az i lyenekért a szent 
misének bemuta tásá t , megt i l t j a a hamvasztás-
ban való közreműködés t . 8 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, okt. 7. Az őszi püspöki konferenczia előtt — 
több életbevágó ügy fog megfordulni. Első és leg-
főbb tárgy lesz mindenesetre a katholikus autonomia 
ügye, melyre nézve illetlenség volna a püspöki kon-
ferenczia elé vágni és arról előzetesen oly dolgokat 
nyilvánosság elé hozni, melyek még nem értek meg a 
nyilvánosság előtt való tárgyalásra. 

Kívánatos, nagyon kívánatos, hogy a budapesti 
egyetem hittudományi karának emlékirata a kar kor-
szerű kibővitéséről szintén tárgyalás és döntés alá ke-
rüljön ezúttal. Legújabban is igen élénk hang sür-
gette, tekintettel az egyetem világi katholikus ifjúsága 
vallási szükségleteinek kielégítése és katholikus szel-
lemű művelődésének előmozdítása végett a hittudo-
mányi karnak, a mint mondják, „megújhodását". Vi-
lágos, hogy a hittudományi kar soha sem zárkózott el 
a kor kívánalmai elől, azokkal mindig lépést tartott. 
Azonban, most midőn nagyobbszabasu előmenetelről 
van szó, mely ezt a tudománykart, az egyháznak az 
egyetemen hivatalos képviselőjét, a legvirágzóbb és 
legbefolyásosabb külföldi theologiai karok közé emelné 
fel, semmit sem tehet a kar, mig a nm. püspöki kar 
az előtte fekvő emlékirat és tervezet felett nem dönt. 
Mi a legjobbat reméljük. A nm. püspöki kar szokott 
nagylelkűségével fogja pártolni a hittudományi kar 
törekvését, mely egyúttal az egyetemi hitszónokság 
kérdését is megoldásra igyekszik vinni. 

Vájjon érdemleges megvitatás tárgyát fogja-e 
képezni a nm. püspöki kar ez őszi értekezletének a 
„Magyarországában felmerült indítvány két uj püs-
pökség alapítása és három érsekségünk határainak uj 
körülírása iránt, arról természetesen itt nem szólha-
tunk, annál kevésbbé, mert ez az ügy még csak bim- | 

7 Csernoch : A halottégetésről, 71. 1. és kk. 
8 Ruland: I. m. Kap. 21. < 
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bójában látszik rejleni. Döntésre még egyáltalában nem 
érett meg. Érdekes mindenesetre és nagyszabású, al-
kalmas arra, hogy dolgot adjon nemcsak Budapestnek 
de Bécsnek és Rómának is. ?? 

Eger. Samassa József érsek ur főp. köszönete — a 
papsága ötvenéves évfordulója alkalmából tanúsított 
kegyeletes megemlékezésekért. (Latin eredetiből.) 

Áldozárrá szenteltetésem félszázados évfordulóján, 
midőn az Örökkévalónak azon nagy kegyelmeért, hogy 
ez életkorig épségben megtartott, hálaadó áldozatomat 
Aachenben, Nagy Károly császár ősi fényes templo-
mának ama kápolnájában bemutattam, melyet fejedelmi 
bőkezűséggel gazdagon, dicső emlékezetű királyunk 
Nagy Lajos alapított, — a nagy király, kinek hadve-
zéri erényei s államkormányzói bölcsesége áldásos 
ereje által a hatalom tetőpontjára emelt országunk 
elérte győzelmes hadi tettekben, a béke műveiben, 
hírneve dicsőségében, uralmi súlyának s tekintélyének 
fönségében legfényesebb korszakát : Ti szeretett Test-
véreim és Fiaim, folyó évi julius 2-iki főpásztori leve-
lemben kifejezett óhajomnak megfelelve, velem egy-
idejűleg, ugy székesegyházamban, mint egyházmegyém 
összes plébániai és szerzetesi templomaiban tartott 
ünnepélyes istentiszteleteken, az Ur előtt hathatós 
imával adtatok hálát és esedeztetek, hogy a mi még 
erőmből és életemből fenmarad, a mit állásom méltó-
ságában ós szeretetem bensőségével még tehetek, gyü-
mölcsözzék mind szeretett egyházmegyém boldog-
ságára. 

És imáitok erejét és kedvességét az égben növelte, 
gazdagította az a buzgó kegyelet, mely a szepesi egy-
házmegye papságát és összes hiveit, gondosan őrködő 
főpásztoruk intézkedése szerint, e napon veletek ugyan-
egy szándékú imában egyesíté. 

A testvéri szeretet nemes kötelékével egybefűzött 
két egyházmegyének, mint egy közös katholikus csa-
ládnak, ez ünnepi alkalommal a kegyelem trónjához 
felszállott imája pedig lelkemnek annál becsesebb, 
minél mélyebben érzem e nehéz időkben az ég segé-
lyének szükségét. Bízzunk, hogy az Ur kegyesen meg-
hallgatja ez esdő szavakat. 

De az imáitokkal rám leesdett javak áldásait még 
a tisztelet, a hű ragaszkodás és szeretet annyi más 
tanúságaival tetézve, még fokozzátok azok fölötti örö-
mem és hálám érzetét. 

Egész egyházmegyémből, rang- és rendkülömbség 
nélkül, nyilvánosan és magánúton, mintegy versenyre 
kelve elhalmoztak a kegyelet mindennemű jeleivel : 
üdvkivánatokkal, gazdagon zománczozott, művészi 
veretű és vésetü ékítményekkel díszített borítókokba 
foglalt üdvözlő iratokkal, sok és sokféle ajándékokkal, 
melyeknek anyagban és kivitelben nagy változatossága 
azt bizonyította, hogy mindezt felülmúlja még az érzel-
mek kifejezhetlen bensősége. 

Székesfőkáptalanom, egyházkormányzati gondjaim 
lelkes ós kitartó elviselésében, bölcseségével, élet-
tapasztalataival, erkölcsi szilárdságával hűséges támo-
gatóm és osztályosom, a nőnem vallásos nevelésének 
előmozdítására tekintélyes összeget, — 80 ezer koro-

nát — tett le örökalapitványul, bizonyos évi összeg 
megállapításával, leánykáknak az általam Miskolczon 
létesített intézetben neveltetését tűzve ki czélul ; ezen-
kívül kegyeletes hódolatának zálogául, domborművű 
mellképemmel ellátott különös művészi becsű arany 
emlékérmet ajánlott fel. 

Ti pedig szeretett Fiaim, kik az Ur szőlejében 
velem együtt fáradozva készséggel hordjátok a nap 
hevét és terhét, és buzgó munkátokkal oly nagy segít-
ségemre, támogatásomra vagytok, hű odaadástok és 
szerető ragaszkodástok tanúsítására kiváló művészettel 
ós finom ízléssel készített miséző aranykelyhet patená-
val adtatok ajándékul, melynek talapzatán a három 
szentnek, János evangélistának, Józsefnek és Teréziá-
nak a kegyeletes találékonyság ihletével elhelyezett 
remekművű alakjai mind magamat lelkem mélyéig meg-
hatottak, mind valamennyi szemlélőben bámuló megle-
petést keltettek. 

Aldozárságom ötven éve immár lezárulván, hálám 
újból és újból élénkülő vágygyal tör fel az Úrhoz, 
lelki és testi épségemben nyújtot t kegyelme ajándéká-
ért ; és tör mindannyiak felé, kik a hódoló engedelmes-
ség, előzékeny figyelem és szeretet annyi tanúságaival 
buzgólkodtak megtisztelni, nagy vigaszomra lenni e 
napomon : — minek hálás emléke örökre él lelkemben. 
Lehetetlen is, hogy az idők enyészete onnét valaha 
kiolthassa azt ; hisz a lelkek megnyilatkozása, a tiszte-
let, a ragaszkodás, a hozzám fűző egység hűségének, 
szilárdságának önkényt szóló tanúbizonysága az. 

Es ez a megrendíthetetlen egység, Isten segítsé-
gével, nem csak megkönnyíti, de édesekké, gyümöl-
csözőkké teszi ama munkáitok, küzdelmeitek terheit, 
melyeknek szüksége a vallás védelmében manapság is 
soha meg nem szakad. Mert a papi hivatás csak a 
püspöki fenhatóság tiszteletével teljesítve őrizheti meg 
szentsége tisztaságát, hatása üdvösségét, tisztessége 
fönsógét. 

Kelt Egerben, 1902. évi szeptember hó 30-án. 
József s. k., 

érsek. 

Tihany. Iskolaszentelés és felavatás. — 
Vasárnap, szeptember hó 28-án, avatták föl nagy 

ünnepséggel a tihanyi római katholikus u j iskolaházat, 
melyhez a hitközség járulmányain kivül a tihanyi 
Szent-Benedekrendi apátság mintegy 20,000 koronával 
járult. 

Az egyházi megáldást Halbik Cziprián tihanyi 
apát teljesítette, ki Sashegyi Damasczén tihanyi perjel, 
Pors Mihály szántódi jószágkormányzó, Pihánt Máté 
tihanyi alperjel, Sipőcz Benedek tihanyi plébános, dr 
Vurdics Ignácz spirituális, Szekely Damasus hitszónok, 
Stengl Polykarp, gróf Zichy Jakab nevelőjének fényes 
segédletével tartott az apátság pompásan restaurált tem-
plomában Veni Sanctet. 

Ezután körmenetben vonult az egész közönség a 
szép iskolához. Jelen voltak: Kránitz Kálmán vesz-
prémi kanonok s egyházmegyei főtanfelügyelő, Péler 
Pál veszprémi kanonok, dr Buzsicska Kálmán ki-
rályi tanácsos, Zalamegye tanfelügyelője, Vurglics 
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Ágoston felsőörsi prépost, dr Huray István kir. 
tanácsos, dr Segesdy Ferencz kir. járásbiró, Kano-
vics György, Nánay Sándor, az uradalmi tisztség, a 
község elöljárósága, az iskolaszék, tanitók, növendékek, 
Tihany, Balatonfüred, Aszófö s Orvényes községek 
lakossága óriási sokaságban. 

A történeti emlékekben gazdag tihanyi bérczeken 
szent zsolozsmák mellett elvonuló diszes és nagy kö-
zönség, a drága egyházi öltönyök ragyogása, a verő-
fényes szeptemberi nap egyaránt fokozták a magyar 
művelődés szép ünnepét. (Folytatjuk.) 

Berlin, okt. 1. A porosz egyetemeken tanuló ifjúság 
vallási tekintetben, — ha a statisztikai adatokat össze-
vetjük, igen érdekesés tanulságos képet nyújt. Az ada-
tok Petersilie Erich „Universitätsbesuch und Studen-
tenschaft" cz. munkájából vannak véve. A legutóbbi 
3 népszámlálás szerint Poroszországban a protestáns 
lakosság arányszáma volt 64,0 ; 63,7 ; 63,6 százalék, a 
katholikusoké 34,4; 34,7; 35,4 százalék, a zsidóké 1,2; 
1,2 ; 1,01 százalék. Szabály szerint, rendes viszonyok 
közt, a tanuló ifjúság arányszámainak is ugyanezeknek 
kellene lenniök. Azonban sajnos, nincs igy. Mert az iskola 
terén az arányszámok főleg a zsidóknak és kisebb 
mértékben a protestánsoknak kedveznek. Az 1886— 
1890, 1891—1895. és 1896—1900-iki időközökben a pro-
testáns főiskolai tanulók számaránya volt 70,78 ; 69,94 ; 
68,98; a katholikusoké 20,01; 21,25; 23,22; a zsidóké 
8,94 ; 8,42 ; 7,55. Igaz ugyan, hogy a katholikus tanu-
lók számaránya növekedőben, a zsidóké és protestán-
soké pedig fogyóban van ; azonban a katholikusok 
számaránya (23,22) messze van a lakosság (35,4) szám-
aránya alatt. A tudomány-egyetemeken az itt feltün-
tetett általános iskolai arány lényeges változást nem 
szenved. A fenti 3 időközre ugyanis a következő 
arányszámok mutatkoznak itten. 100 birodalmi egye-
temi tanuló közöl 71,96 ; 69,13 ; 66,80 protestáns, 18,73 ; 
21,44; 24,67 katholikus, 8,98; 8,97; 8,11 zsidó vallású 
volt. A zsidók ezen a téren még erősebben vannak 
képviselve, mint a főiskolákon általában véve ; a pro-
testáns arányszám itt is lej ebb szállt és közeledett a 
lakosság arányszámához ; a katholikus egyetemi tanu-
lók száma még magasabbra emelkedett, mint a főisko-
lai arányszám általában, azonban a kath. lakosság 
arányszáma alatt még mindig alacsony fokon van. 
Figyelemre méltó a hitvallások megoszlása karok sze-
rint. A zsidók főleg az orvosi pályára özönlenek. 
Arányszámuk ebben a karban a hármas évkör szerint 
ez volt: 18,55; 17,07; 14,60. Aránylag legkevesebb 
prot. tanuló lép az orvosi pályára ; a másik két karon 
majdnem egyenlő számban van prot. tanuló. A katholi-
kusok mind a három karban növekedő, körülbelül 
egyenlő arányban vannak képviselve. 

McKeesport. Pa. É.-A. E.-All., szept. 19. Fordu-
lat Amerikában élő görög katholikus hitrokonaink pásztorá-
cziójában. — 

„Most már baj van" czim alatt a „M. Cs." a kö-
vetkező jelentést közli : 

Az amerikai görög katholikusok egyházi életében 

oly fontos időpont köszöntött be, a minek Ameriká-
ban magyar nemzeti szempontból beláthatlan követ-
kezményei lehetnek. 

Mint a „Slovensky Denik" szept. 9-iki és az 
„Amerikansky Russki Yiestnik" szept. l l - ik i száma 
irja, szeptember végével ide Lembergből három szent-
Bazil-rendi szerzetes áldozár, s egy laikus testvér,, 
valamint négy ugyanilyen szerzetbeli apácza fog ér-
kezni, hogy itt egyházi működésüket megkezdjék. 

Mit jelent ez? Talán kevesen is értik meg. Pedig 
hát olyan fontos jelenség ez, a minek következménye 
igen könnyen, az egész amerikai gör. kath. egyházi 
élet teljes regenerácziója lehet. 

Amerika püspöki karának ugyanis régi óhaja volt 
nem nős papokra, de szent-Bazil-rendi szerzetesekre 
bizni itt a gör. kath. hitéletet. 

S ehhez az ajtó most megnyilt. Most csak három 
szerzetes jön, de lehet, hogy egy óv alatt harminczra 

: is felemelkedik számuk és akkor óriási részben vége 
lesz itt a mi gör. katholikus lelkészeink létjogosult-
ságának. 

Oka ennek Amerika katholikus népe különös fel-
fogásában rejlik. Az ugyanis katholikus papot nem 
tud nős embernek elképzelni. S igy érthető, hogy 
miért küzdöttek a latin szertartású püspökök itt. a nős 
gör. kath. papok egyházi alkalmazása ellen mindig. 

Mindkét részről sok félreértésre adott ez már 
alkalmat, azért nem csoda ha minden amerikai római 
katholikus püspök vágya régóta abban csúcsosodott ki, 
hogy vajha szerzetesek töltenék be az itteni nős gör. 
kath. papok helyét. 

Hisz Amerika protestáns állam bár, de mert a 
I protestánsok itt egész legio számra szakadtak szét 
! egymástól ; azért ezek a sok protestáns felekezeteknek 
I egyike sem üti meg hiveiben azt a magas számot, amit 

az egységes róm. kath. egyház hivei kitesznek. 
Nem csoda azért, ha e kérdésnél arra is vigyáz-

tak a róm kath. püspökök, hogy itt ne látszassék egy 
oly külön vallás létezni, a római katholikus egyház 
kebelében, a melynek papjai már nősülhetnek. 

S ez az, a mit a Bazil rendű szerzetesek alkalma-
zásával itt el lehetne érni. 

Félő azért, hogy azoknak itteni letelepedése ná-
gyon is végzetes lesz a mi nős gör. kath. papságunkra 
nézve, mert Amerikában nem lévén gör. kath. egyház-
megye, a szerzetesek sokkal jobban meg fognak felelni 
a róm. kath. püspökök óhajának s czéljának, mint a 
gör. kath. nős papok. 

Hozzájárul ehhez még az is, hogy a lembergi gör. 
kath. érsek, szinte Bazil rendű szerzetes, tehát az 
Rómában mindent meg fog tenni, hogy szerztes rendje 
itt előnyt nyerjen a mi nős papjainkkal szemben. 

Ez a grófból szerzetes, majd szerzetesből érsekké lett 
főpap ugyanis, nagyon jól ismeri az amerikai gör. kath. 
püspökök óhaját s gondolkodás-módját ; azért bizonyosan 
lesz is reá gondja, hogy azt szerzetes rendje javára 
kiaknázza, mig velünk szemben áldozatként fognak a 
a galitzianismus keblébe hullani (kik ?) Amerikában, egy 
pár amerikai gör. kath. pap irigykedése miatt. 
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íme tehát ma már idáig jutot tunk! De hogy hol 
fog megállani ez a mesterségesen és elbizakodottság-
ból megindított hógörgeteg, azt csak a jó Isten tudja. 

A dolognak idáig való fejlesztésében tagadhatla-
nul óriási része van dr Polivka Tamás szent-Bazil-
redü szerzetes és jelenleg windberi lelkésznek, a kit 
Duquesneből egy sokat torzsalkodó protekcziós ma-
gyarországi gör. kath. pap űzött ki. 

Ez pedig annál veszedelmesebb dolog, mert Dr 
Polivka Tamás, a jeles egyházjogtudós és ügyes pap, 
daczára, hogy temérdek üldözésnek volt magyar rész-
ről kitéve ; mégis soká, nagyon soká szinte tüntetett 
azzal, hogy irántunki rokonszenvét kimutassa, bebizo-
nyítsa. 

Rokonszenvét a mienk egyike-másika, elbizako-
dottságból, áskálódással viszonozta, és ime annak ez a 
következménye, hogy most már szeptember végén 
három olyan szerzetes pap fog itt tért hódítani, akik 
mert szerzetesek, olcsóbban dolgozhatnak * mint a mi 
nős papjaink s ép ezért ezektől mihamarább elszed-
hetik a mindennapi kenyeret. 

Biz ez szomorú, de hát ilyen a nepotizmus ál-
dása ! ** 

KATH. NEVELES- és TANiTASUGV. 
4- A magyar katholikus elemi hitoktatás újjá-

szervezéséről kezdett meg egy értekezést az „Egri 
Egyh. Közi."-ben Végh Kálmán Mátyás. Az első' köz-
lemény bevezetés, melynek végén értekező következő-
leg állítja fel az általa szóbahozandók tárgysorozatát: 
1. Az első részben, úgymond, arról fogok .értekezni, 
milyen hittani könyvet tartok legczélszerübbnek az 
elemi iskolák részére ? 2. A második részben, milyen 
tantervet gondolok legalkalmasabbnak a népiskolák-
ban ? 3. Mit kell tenni a most forgalomban levő hit-
tani könyvekkel addig, mig a pápai, elemi káté nem 
létesül? 4. Mily intézkedések kívánatosak általában a 
vallástanítás ügyében ? 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az ezidei kath. nagygyűlés ügyében. 

Szabó János szamosujvári püspök ur a következő 
levelet intézte ifj. Zichy János grófhoz: 

Méltóságos gróf ur ! Válaszolva méltóságodnak f. 
évi aug. hó 25-ikén kelt becses iratára, melyben a 
f. é. október 15—18-ik napján tartandó kath. nagy-
gyűlésre meghívni méltóztatott, midőn a megtisz-
telő figyelemért őszinte köszönetemnek adok kifeje-
zést, van szerencsém tisztelettel értesíteni, miszerint 
a nagygyűlésre egyházmegyém papsága és híveinek 
figyelmét felhívtam. A katholikus nagygyűlés műkö-
désére és tanácskozásaira Istennek szent kegyelmét 
kérve, mély tisztelettel maradok Szamosujvárt, 1902. 

* Ugyan, hogy tud czikkiró ilyen tekinteteket belevegyi-
teni tudósitásába ? Szerk. 

** íme a magyarországi bazilita-rendünk előtt megnyiló, 
éret t termésre kínálkozó végtelen mező. Sursum corda ! Szerk. 

szept. 16. Méltóságodnak alázatos szolgája Spabó 
János szamosujvári püspök. 

— A Szent-Imre-Egylet alakuló közgyűlése f. hó 
4-én volt, melyen a lelépő elnök, Miklós Alajos, lelkes 
ováczióban részesült. Glattfelder Gyula dr tiszteletbeli 
elnök rámutatva arra, hogy a Sz. I. E. immár tekinté-
lyes társadalmi faktorrá vált, buzdította az ifjúságot, 
hogy mint a legnépesebb egyetemi egyesült tagjai 
egyrészről folytassák az alapítók által kitűzött ideális 
czélok megvalósítását ugy mint eddig, másrészről, te-
kintve az egylet kifejlettségét, az irodalmi önképzés 
fejlesztése végett az egyetem fakultásai szerint szak-
osztályokat alakítsanak. A tisztikar nagy lelkesedés 
közt következőleg alakult meg: Elnök ifj. gróf Mailáth 
György. Alelnök lett Szerelemhegyi Jenő ; titkár 
Schándl Károly; jegyző Schöner Ferencz: pénztáros 
Pintz Mátyás ; könyvtáros May Sebők ; háznagy Kapuy 
Miksa ; ellenőr Hranecz József ; számv. biz. elnöke 
Láng János ; tagjai : Kopács József és Szabó József; 
a választmány tagjai : Miklós Alajos, Horváth Gyula, 
Peidl Imre, Hauska Márton, Ribárik János, Antóni 
Béla. Telegdi Sándor, Rácz Ferencz; póttagok: To-
mascliek Ferencz, Kerékgyártó Árpád és Molnár Jenő. 

— A Regisi Szent Ferencz-Egyesület, melynek 
főczélja az, hogy a vadházasságokat megszüntesse, ille-
tőleg Isten és ember előtt törvényes házassággá tenni 
segítse, október 17-én nagygyűlést tart. Erre a nagy-
gyülesre Zichy Nándor gróf és Kánter Károly apát, kir. 
várplebános a következő meghívót bocsátották ki : 
Meghívó a budapesti vigadó termében folyó évi októ-
ber hó 17-én (pénteken) délután 3 órakor a Begisi Sz. 
Ferencz Egyesület alakulása érdekében tartandó 
nagygyűlésre. Tagja ezen gyűlésnek minden római 
katholikus férfi és nő, aki akár már eddig tagságra 
jelentkezett, vagy ezen közgyűlés alkalmával tagságát 
bejelenti. A közgyűlés tárgysorozata : 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. Jegyzőválasztás. 3. Előadása az eddig történ-
teknek. 4 Az alapszabálytervezet felolvasása és meg-
állapítása. 5. A választmánynak az alapszabály szerinti 
szervezése. 6. A bibornok-herczegprimás 'ós a nagy-
méltóságú püspöki kar többi tagjainak a védnökség 
elfogadása iránti megkeresése. 

I R O D A L O M . 

— Uj-szövetségi bibliai történetek középiskolák 
használatára. Irta : dr Pohomy Emánuel, főgimnáziumi 

; vallástanár. 41 illusztráczióval és egy térképpel. Az 
esztergomi főegyházmegyei hatóság engedelmével, 

! Budapest, a Szent-István-Társulat kiadása, 1902. 8. r. 
; 102 lap. Ara 1 kor. 20 fill. — Az u j középiskolai 

biblia teljesen a püspöki utasítások alapján készült. 
Előadása minden önkényes hozzáadás nélkül, a meny-
nyire csak lehetséges, a szentírás szövegéhez alkalmaz-

! kodik. Világos felosztása, kimért rövidsége, tiszta ma-
i gyarsága, szép illusztrácziói oly tulajdoságok, amelye-

ket a hittanárok és a tanulók már régóta kívántak 
iskolai könyveikben. A könyv annyira megfelel az 

! óhajoknak, hogy a mult évben megjelent ó-szövetségi 
; résznek már uj kiadása vált szükségessé. Megrendel-

hető a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában : 
I Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28. sz. 

— Jeruzsálem bevétele. „Flavius József ó-kori 
I héber történetírónak a galilaeai zsidó hadak főparancs-
i nokának a zsidó háborúról és Jeruzsálemnek Titus Caesar 
• által ostrommal történt bevételéről irt két könyve. A 
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Kr, u. negyedik századból eredő Rufinus Aquileiensis-
féle latin szövegből fordította és kiadta dr Istóczy 
Győző." Az érdekes mű ára 7 korona, vastagabb papí-
ron 8 korona s 496 lapra terjed. Vagy a fordító kiadó-
nál (Budapest, X, tisztviselő-telep, Szabóky-utcza 64. 
sz.) vagy könyvkereskedés ut ján rendelhető meg. 

= A külföldi kath. könyvpiacz termékei : 
1. Deus questions d'archéologie Palestinienne. I. 

L'église d'Amwâs, l 'Emmaus — Nicopolis. II. L'église 
de Quoubeibeh, l 'Emmaus de S. Luc par le P. Barnabé, 
d'Alsace, 0 . F. M., missionaire apostolique. Avec deux 
plans, deux cartes topographiques et plusieures gravures. 
Jérusalem, imprimerie des PP . Franciscains. 1902. 

2. Christus victor! Kampf und Sieg der Kirche 
Jesu unter Kaiser Julian dem Apostaten. Ein Buch 
zur Belehrung für Jedermann von Dr Nik. Heim. 8°, 
346 1. fűzve 4 m. 50 f., kötve 5 m. Kemptenben, 
Köselnél. 

3. Mai-Blüthen auf den Altar der jungfräulichen 
Gottesmutter Maria. Kurze Erwägungen für den Marien-
monat, gehalten bei St. Maria Rotunda in Wien 1882. 
Nach überlassenen Papiren eines Freundes herausgege-
ben von Albert Wimmer. III. Serie : Maria Stellung im 
Erlösungswerke, ausgesprochen im Lobgesang „Magnificat" ' 
und vorgebildet durch die biblischen Frauen des alten 
Testamentes. Kempten, Kösel, 1902. 8", 204 1. fűzve 1 j 
m. 60 f., kötve 2 m. 20 f. 

VEGYESEK. 
— Szent László uj szobra. Hetyeg Sámuel pécsi 

püspök ur püspök-szent-lászlói parkja részére készült 
vörösréz szobra Szent László királyunknak Csukás 
Zoltán műiparos műhelyéből került ki. Az ízlésesén 
elkészített szobor egy csinos bádog-baldachinum aiatt 
áll, amely erős oszlopokon nyugszik s melynek tetején 
egy lebegő angyal babérágat tart a kezében. 

— Üdvözöljük ! A keresztény nép számára f. hó 
közepén meginduló krajczáros újságnak, mely Mihályfi 
^kos dr főszerkesztősége és Gyürky Ödön felelős szer-
kesztőségével indul meg nagy útjára, vUj Lap" lesz a 
czime. Pártolását itt is és ismételten a legmelegebben 
ajánljuk. A szerkesztőség helye Budapest, VIII. Szent-
királyi-utcza 28/a. 

— Személyzetiek a kassai egyházmegyéből. Kubik j 
József, lasztóczi segédlelkész Jankóczra küldetett kise-
gítőnek a súlyosan beteg plébános mellé. Szuchy József 
Bodokö-Váraljáról Lasztóczra, Szedlacsek Konstantin 
Tályáról Bodokő-Váraljára helyeztetett át segédlelkészi 
minőségben. 

— Tudomáuyos előadásokat fog tartani Tomcsányi 
Lajos J . t. atya a budapesti angolkisasszonyok dísz-
termében a történelem irányelveiről. Az első előadás 
f. hó 6-án volt. Folytatása lesz minden hétfőn d. u. 5 
órakor. A tudós jezsuita ezzel megindítja, illetve foly-
tatja Budapesten a katholikus szabad lyceum megala-
pítását. 

— A szepesi egyházmegyében a jelen iskolai év 
elejével Wildfeuer Károly theologiai tanszékétől föl-
mentetvén, Budapesten a „Keresztény Szöv. Orsz. Köz-
pon t jáénak igazgatója lett. Jurik János a Studium 
biblicum tanára, az egyházjog és egyháztörténet tan-
székét, Pollák János pedig a Studium biblicum tanszé-
két nyerte el. 

— Személyzetiek az esztergomi főmegyéből. 
Nyugdíjaztattak: Novak Lajos. t. kanonok, volt főgim-
náziumi hittanár és Kovacsovszky József volt ottóvölgyi 
plébános, Wiedermann Károly ideiglenes hittanárnak 
neveztetett a budapesti V. és VI. kerületi főgymná-
siumba. Segédlelkésznek küldettek : Senigla József Uj-
városkába, Drevenyák Gáspár Vedrődre, Juriga Nándor 
Pozsony-Virágvölgybe, Csutak Cyrill Tótmegyerre, Haj-
dusek József lazarista Komjáthra. Bobrozemszky Henrik 
katonai lelkész hitoktató lett Budapesten a vakok in-
tézetében ; Brey er István végzett theologus szintén hitoktató 
lett Budapesten. Fieber Henrik tanulmányi felügyelőnek 
neveztetett az egyetemi ifjak otthonába Budapesten. 
Németh Gerárd az erdélyi egyházmegyébe ment át ; 
Grusz Eduárd, Rajmund benczés a főegyhdzmegyőbe föl-
vétetett. 

f A pannonbaimi főiskola gyásza. A pannonhalmi 
Szent Benedek-rendi fömonostor tagjai szomorodott szív-
vel . jelentik, hogy szeretett rendtársuk, dr Várlconyi 
Odiló József, Szent Benedek-rendi áldozópap, bölcselet-
doktor, főiskolai tanár, f. hó 5-én, délután 4 órakor a 
végső szentségekkel ellátva, az Ur akaratában teljesen 
megnyugodva, tüdőlob következtében elhunyt. A bol-
dogult hűlt tetemét f. hó 7-én délelőtt a lelkiüdveért 
9 órakor tartandó szent mise után fogjuk a főmonos-
torból a Boldog Asszony-kápolna sírboltjához kisérni 
és ott nyugalomra elhelyezni. Született Nagy-Sápon, 
Esztergommegyében, 1862. jan. 8. A Szt.-Benedek-
rendbe lépett 1882., ünnepélyes fogadalmat tett és ál-
dozó-pappá szentelték 1887. Tanári pályán 15 évig 
működött. Pannonhalmán, 1902. okt. 5. Adj Uram neki 
örök nyugodalmat. Az örök világosság fényeskedjék 
neki ! 

A beszterczebányai egyházmegyében Fiimely 
Károly dr püspök ur, a ki e napokban audienczián 
volt a királynál, Richter Antal theol. tanárt és Lányi 
József dr, a trónörökös udvari papját, szentszéki ülnö-
kökké nevezte ki. 

— A M . Tud. Akadémiának jelenleg 291 tagja 
van. Most hétfőn tartotta első ülését az uj munkaévben. 
Szily Kálmán főtitkár 10 halottat parentált el s jelen-
tést tett a szept. 30-ig beérkezett pályamunkákról. 
Meddő 3 tétel maradt, pályamunkákat kapott 10 tétel, 
és pedig a Farkas-Raskó pályázat a „hazafias költe-
mények"-nek egész tengerárját zúdította rá az Akadé-
miára. Sajnáljuk a bírálókat ! 

— Jsagy-Tapolcsányban most vasárnap, okt. 12-én, 
nagy ünnepélyt tartanak. Dr. Kohl Medárd, feszentelt 
püspök ur ő mlga érkezik oda ma, hogy egy uj oltárt 
felszenteljen. Egyúttal ez alkalommal ülik meg az 
ottani Szűz Mária kegyszobra nyilvános tiszteletének 
50 éves jubileumát. Dr Kohl Medárd püspök urat disz-
kapun át vezetik át a vasútról a templomba, hol 
Szecsányi Vilmos kanonok-plébános fogadja a bíboros 
hgprimás küldöttjét. 

— A kalocsai papnöveldéből. Dr Valihora Ágos-
ton kanonok, az uj rektor, a mult héten foglalta el ál-
lását a szemináriumban. Ugyané héten tartották szent 
gyakorlataikat a növendékpapok Pécsy Arnold Jézus-
társasági atya lelki vezetése alatt. 

— A kalocsai római zarándoklatot, melyre ösz-
szesen 400-an jelentkeztek, Császka György érsek ur 
fogja a pápa elé vezetni. O exczlja ma vagy holnap 
indul el római útjára. A kalocsai káptalant Zun dl Péter 
kanonok képviseli. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelcle-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1902. 

Perge alacriter in coepio tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem perama,nter impertimus.* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Inditvány Lubrich Ágost szoboremléke ügyében. — Az egyház kegyelete a holtak iránt. — 
Az emberiségnek tökéletesedése a katholikus egyházban. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Katholikus nagygyűlésünk és a 
pápa. — E s z t e r g o m : Őszi korona. — K a s s a i e g y h á z m e g y e : A keresztény irányú krajczáros újság érdekében. — S z o m -
b a t h e l y : Egyházmegyei hirek. — T i h a n y : Iskolaszetitelés és felavatás. - Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az ezidei 

kath. nagygyűlés ügyében főp. nyilatkozatok. — Irodalom. Uj könyv páduai sz. Antalról. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
L E O N E . 

FelhiYás előfizetésre. 

Inditvány 
Lubrich Ágost szoboremléke ügyében. 

Nec enim opera nostra transeunt, 
ut videntur ; sed temporalia quaeque 
velut aeternitatis semina iaciuntur. 
S. Bem. De conversione, cap. 8. n. 17. 

Nemzedék, mely az ő nagyjait sem éltökben sem 
haláluk után megbecsülni nem tudja, biztos lehet benne, 
hogy nagy dolgokra még nem érett. 

Lubrich Ágost háromszoros lelki nagyság fényé-
vel ragyog hazánk katholikus nagyságai körében, 
kiket a mult század első fele szült és második fele 
látott munkában izzadva tündökleni. 

Lubrich Ágost elsőrangú katholikus nevelő volt, a 
katholikus nevelők nevelője és ^főmestere. Egyetemi ka-
thedráján tudománya és példájának erejével ugy állt 
ott, a keresztény-katholikusellenes támadások hullá-
mainak közepette, mint az ő hűséges katholiczitásában 
megingathatatlan oszlopa a katholikus köznevelésnek 
és oktatásnak, mint a X I X . századvégi nagy „prae-
ceptor catholicus Hungáriáé." 

Lubrich nagy tudós volt, a katholikus tudomány 
erős vára és büszkesége, a ki nekünk nemcsak a 
büszke XIX. század neveléstudományát összegezte áll-
hatatos igazhivő keresztény katholikus lelki fensőbb-
séggel, hanem a bölcselet, az annyira elhanyagolt böl-

cselet, még pedig a természetbölcselet terén is oly 
nagyszabású munkát hagyott magyar örökségbe, mely 
a nagy nemzetek világirodalmában is keresi a párját . 

Lubrich Á. kath, hitből élő nagy kath. emberünk 
volt és marad Mennél szemérmetlenebbül tombolt körü-
lötte a hitközöny és megalkuvás, ő annál keményebben 
és élesebben lépett előtérbe, mint olyan, a ki egészen 
katholikus akar maradni minden körülmények között. 
Kilépése az Akadémiából nálunk páratlanul áll. Csak 
Dupanloupról jegyzett fel hasonlót a történelem. A 
konfesszori hitvallás és hitbuzgóságra nézve örökké 
emlékezetesek lesznek a budapesti tudomány-egyetem 
történetében azok a húsvéti nyilvános és közös szent-
áldozások is, a melyeken Lubrich mindig ott volt, még 
akkor is, midőn az egyetem világi tanárai közöl az 
egyetemi templomban csak egymaga járul t az Ur hús-
véti asztalához. 

Lubrich Ágost különös, rendkivüli emberünk volt 
és marad, kit mélyen szántó tudományosságra nézve 
csak kevesen érnek fel, lelki erőre, önzetlenségre és 
következetességre — nézve ebben a stréber-korszakban 
még kevesebben közelítenek meg. 

Ennek a férfiúnak — a szoborállitás szokásának 
pezsgő forrása közt — lehetetlen szobrot nem emelni. 
Ámde ennek a szoboremléknek méltónak kell lennie 
Lubrich nagyságához : a mi csak közlelkesedés és köz-
adakozás- alapján lehetséges. Az adományok, melyek 
önként, felhivás nélkül indultak meg, katholikus irók 
szoborbizottságának kezébe gyűlnek össze, * De gyé-
ren és "a katholikus ügy nagyságához mérten csekély 

* Buzgó számadó pénztáros dr Acsay Antal egyetemi 
magántanár. Lakása Budapesten a kegyesrendiek épületében. 

30 



234 RELIGIO. LXI. évf. 1902. 

arányokban jelentkeznek. A katholikus közvélemény-
nek nagyobb arányú adakozás szükségességéről kell 
meggyőződést szereznie. Ennélfogva indítványozzuk a 
következőket : 

1. A Szentlstv n-Társidat tudományos és irodalmi 
osztálya, melynek a boldogult méltó és ügybuzgó tagja 
vala, vegye támogató kezei közé a szoborállitás ügyét. 

2. Mivelhogy minden egyházmegye megannyi kis 
ország Isten egyházában: egyházmegyénfont induljon meg 
mozgalom az adakozás fellendítésére. A gyűjtést az 
egyházmegyei székhely katholikus lapja, mint a katho-
likus akcziók megszokott melegitő tűzhelye, vegye a 
kezébe. 

Kegyelmes főpásztoraink nagyarányú támogatá-
sukkal ettől az ügytől sem fognak elmaradni. 

A katíi. nagygyűlés is felkarolhatná ezt a nemes 
és nagv ügyet. 

Krisztus Urunk ezt mondta : „Bizony mondom 
nektek, a mit egynek ezen legkisebb atyámfiai közül 
cselekedtetek, nekem cselekedtétek." (Sz. Máté, 25, 40.) 

A ki Lubrich szobrára adakozik, Krisztus ügyé-
nek dicsőségére hoz áldozatot, mert Lubrich Krisztus 
ügyének élt. 

A „ Religio" szerkesztője. 

Az egyház kegye le te a holtak iránt. 
Irta : Markovits Bálint ezisiterezir. áldozópap, főgymn. tanár. 

VIII . 

A hol tak i ránt i kegyele tnek megsértői 
azonban nem mindenü t t fejezik ki határozot-
t a n azt a gonosz czélt, a melyre tu la j donké-
pen törnek, s a melyet egyik lapjok igy tol-
mácsol : „A polgári házasság elveszi az egy-
háztól és a pápától a családot ; a va l lás ta lan 
ok ta t á s elveszi a növekvő nemzedéke t ; a pol-
gár i t emetés és ha lo t t ége tés elveszi utolsó 
szavukat a halálnál . Igy fog ja a ha ladás csak-
h a m a r megsemmisí teni az egyházat , a pápát . " 1 

Legtöbbször okokkal érvelnek a hamvasz tás 
mellett , emberek egyenlőségének, a közegészségügynek, 
nemzetgazdasági érdekeknek nevében sürgetik a 
l ialottéges á ta lánosí tását , szépészeti, lélektani 
okokat hoznak fel. Ped ig érvelésök ugyancsak 
gyenge, sőt t a r tha ta t l an . 

Szer intök az emberek egyenlősége köve-
tel i a halot tégetés t , inert „mig a vagyonos 
ember hol t tes tének nyuga lma a családi kr ip ta 
csendjében biztosí tva van, az, ki életében 
csak szegénységet lá tot t , s í r jában sem pihen-
het soká, mer t rövid idő múlva másnak kell 
helyet adnia. Igy lesz a temetés, pedig a halál-
b a n miuden különbség megszűnik, kegyet len, 

1 Civilta Massonica. 1885. Ruland : I. m. 223. 1. 

t ehá t erkölcstelen, vallásellenes és egyenlőtlen, 
t ehá t keserűséget keltő." — P e d i g az állapoti 
s vagyoni különbség Is tentől akar t rend : kiséri 
is e különbség az ember t a sírig; i t t azu tán 
gazdag és szegény egyformák. Különben is 
különbség a halot tégetésnél is muta tkoznék , 
mihelyt az á l ta lánosan gyakor la tban volna, 
mer t álláshoz, ranghoz képes t több-kevesebb 
ünnepélyességgel kö tnék össze. Egyébi rán t a 
ha lo t tégetés á rszabásában már is nag}T különb-
ség v a n . 2 

A közegészségügy érdeke is k ívánja sze-
r intök a ha lo t tége tés t ; temető, emberi holt test , 
megfer tőz te t ik a levegőt, már pedig meg kell 
akadályozni azt, hogy a hol tak az élőknek 
ár t sanak. S erre egyedüli a lkalmas mód a 
halot tégetés . — A legki tűnőbb orvosok s szak-
tudósok nyi la tkozata i e t ek in te tben egyál ta lán 
nincsenek a hul laégetés előnyére ; 3 ha a holt-
tes t a földbe kerül, s a sir mélységére, a holt-
tes t gondos e l takar í tására vonatkozó szabá-
lyokat meg ta r t j ák , a levegőnek megfer tőzteté-
séről szó sem lehet. A t emetők környékén 
lévő k u t a k vizének egészségtelen vol tá t eddig 
nem t apasz t a l t ák ; a t emetőben lakó sírásók 
minden emberi osztály közt a leghosszabb 
életűek. 

A nemze tgazdaság i érdekeknek hangozta-
t á sa a ha lo t tége tés j a v á r a valóban nevetséges. 
A temetők a rány lag csekély helyet foglalnak 
s helyre végre is a hamvasz tónak s az urná-
ka t t a r tó ko lumbár iumnak is szüksége van. Az 
a durva s anyagelvi felfogás pedig, mely az 

I égetés u tán megmarad t hamuval , csontokkal, 
I akar j a a szántóföldeket termékenyíteni , az 

ember személyi mél tóságát tel jesen ignoráló, 
kegyet len barbárság . „Ekkoráig a csontok 
elzárva hever tek (a t emetők csontbázában) — 

; mond j a a hí rhedt halot tégető, Gorini — és 
I semmire sem szolgáltak ; az ipar törekedni fog 
j azoka t is jövedelmezőkké tenni. A városi ható-
I ság maga is nagy hasznot húzha t belőlük . . . . 

mer t szántóföldjeik termékenyí tésére használ-
h a t j á k " ; 4 egyút ta l magasz ta l j a az elégetés 
közben fejlődő a levegőn át s annak segítsé-
gével a földbe kerülő gőzöket , a melyekkel a 

j föld, az ő örökifjú erejével, uj a lkotásokat 

2 Perger: Zur Beurtheil. d. Feuerbestatt. St. aus 
M.-Laach, 1892. 7. Heft. 

3 U. a. 
4 Csernoch : A halottégetésről, 39 1. 
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képes létrehozni. Ily elveket csak oly törekvés 
vallhat, melynek czélja a társadalom tökéletes 
elkereszténytelenítése, az ember természeti 
méltóságának megsemmisítése. 

A halottégetés szépészeti s lélektani okok-
kal is küzd a maga érdekében. Erőszakos túl-
zással festik a sírban való enyészetnek lassú 
s utálatos munkáját , hogy bebizonyítsák: böl-
csebb dolog rövid idő alatt, bár mesterséges 
utón, megsemmisülni, mint a hosszú ideig 
tar tó rothadás borzalmaival elenyészni.5 De 
kérdjük : szemünk előtt megy en végbe ez 
enyészet? vájjon nem a föld homályának ti tka ? 
Avagy nem az-e a különbség az enyészetnek 
e természetes ut ja és a halottégetés között, 
mint a csendes, természetes és az erőszakos, 
kegyetlen halál közt? Nem kelti-e bennünk 
nem a szépnek, de a kegyetlennek, a vissza-
taszítónak, a borzalmasnak érzetét a lángok-
ban elégésnek látványa, vagy csak képzelete 
is, hisz az enyészet az Isten ellen lázadt ter-
mészet romlása, a bűn büntetése. De kien-
gesztel itt épen az enyészetnek természetes 
volta, a fel támadásban való hit, a boldog 
viszontlátás reménye. Mig a halottégetés 
tartalmatlan, anyagias, mely békíteni nem tud. 

Hogy a halottégetés az emberi igazság-
szolgáltatás szempontjából is elvetendő, mely-
nek többször lehet és tén}deg van is szüksége 
a megholtnak exhumálására, egészen termé-
szetes. 

S az egyház a holtakra vonatkozó bitével 
s kegyeletes gyakorlatával az üdvösség mun-
káján dolgozik. Hite a halálról élni tanít, 
kegyeletes cselekedetei a halot takkal a feltá-
madásra intenek. Helyes élet, boldog feltáma-
dás : az üdvösség összfoglalata. 

Az emberiségnek tökéletesedése a katholikus 
egyházban. 

— Irta. : Dcnifle Henrik. Ford. Valnicsek Béla. — 
(Folytatás.) 

1. Az egység a <sokféleségben, ez az Isten minden 
müvét kitüntető jellemvonás. Ha valamely dolognak 
minden lehetséges tökéletességeit átvennök s minden 
oldalról megvizsgálnók, — csak akkor ismerjük és ért-
jük meg teljesen, ha különféle tökéletességeit nem 
külön-külön, hanem teljes egészében fogjuk fel, melylyé 
azok egyenlő részben kellően összefüggnek. 

5 Perger : Zur Beurtheil. d. Feuerbestattug. St. 
aus M.-Laach, 1892. 7. Heft. 135. 1. 

Valamint ezen egység a sokaságban Isten minden 
müvénél mutatkozik, ugy azoknak összeségében is elénk 
tűnik, t. i. a világban. A világegyetem csudálatos lán-
czolata részeknek és tagoknak, melyek közöl minde-
gyik a másikának vagy alá-, mellé- avagy fölé van 
rendelve, de mindegyik esetben összefüggésben van 
velük. A világ egy a legkülönbözőbb részekből álló 
egészet képez, metyek mindegyikének bár meg van a 
meghatározott természete s ezáltal sajátos munkássága, 
mégis az egyes részek működése s következőleg ter-
mészete is nem függnek egymástól, ellenkezőleg egyik 
a másikára hat s kölcsönösen képezik, támogatják és 
tart ják egj^mást, hogy igy az egész világegyetem tö-
kéletességét előmozdítsák s az egésznek javára közre-
munkálkodjanak. 1 

Am a tudományoknál is látjuk ezen egységet a sok-
féleségben. Az egyes tudományok egyetlen nagy rend-
szernek csupán tagjai, habár ugy látszik is, mintha 
nem egy egésznek tagjai volnának, hanem össze nem 
függő részek, melyeknek mindegyike önmagában egy 
egész. De miért torkollik minden tudomány a meta-
physikába, ha a végokára akar visszakutatni? 2 

E^en egység a sokféleségben azonban a szépnek 
is alaptörvénye s a művészetnek első törvénye. 

De nemcsak a vak természetben — a szabad em-
berben is (hiszen ezzel foglalkozik beszédünk) megta-
láljuk ezen törvényt, vagy még inkább e törvény sze-
rint való törekvést, ha másokkal való összeköttetésében 
vizsgáljuk őt, vagy akár csak önmagában. Minden 
egyes ember arra törekszik, hogy a legkülönbözőbb 
cselekedeteket is egy czélra irányítsa ; az egyes tagok 
különbsége daczára is az egység föntartó elve a család-
nak, a sokaság egysége az összes társaságoknak kitű-
zött czélja. 

Kérdezzük azonban, k. hallgatóim : Mi az oka 
I ezen egységre való törekvésnek ? Bizonyára nem más, 

mint a nyugalomnak s következőleg a tökéletességnek aka-
rása, keresése. Valamint ugyanis a világ magában véve 
nagyon is befejezetlen s tökéletlen volna, ha oly kü-
lönböző részei nem állanának az egység és összhang 
törvénye alatt ; valamint az egység tudományok csak 
akkor érik el tökéletességük magaslatát, midőn egyet-
len nagy rendszert mutatnak föl, mint az egy világ-
nak nagy szellemi képmását : ugy a társadalom is csak 
ugy éri el tökéletességét és kívánságainak czélját, ha 
azt egy, őt körülvevő kötelék egyesíti. Akkor ugyanis 

j az örök békesség után való vágy megcsendesül — lesz 
emberiség viszálykodás és meghasonlás nélkül, — de 
e vágyódással a boldogulás után való törekvés is kie-
légiil — s ime az emberiség tökéletességében leend. 3 

(Folytatjuk.) 

1 Aristoteles, Metaph. XII . 10. Sz. Tamás 1. pg. 95. a. 2 ; 2. 
dist. 29. 1. a, 1. V. ö. Kleutgen Philos, der Vorzeit II. 7S1. 
sz. 789. 

2 V. ö. Trendelenburg, Logische Untersuchungen I, 5. és 
II. 411. o. 

3 A béke, vagyis minden viszály és meghasonlás megszű-
nése, mindenben, amire törekszünk, ép ugy az utolsó, mint maga 
a boldogság. Izaiás próféta ,;az idők teljessége" ismertető jegyé-

30 * 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 10. Katholikus nagygyűlésünk és a 

pápa. — 
Nagy esemény az a levél, melyet katholikus 

nagygyűlésünk előkészitő-bizottsága XIII. ' Leo pápá-
hoz intézett; de még nagyobb esemény lesz majd 
a pápa válasza, mely nagygyűlésünket mintegy ka-
nonizálni, a hitélet körében kánonjogilag elhelyezni 
és minősíteni fogja. Jelenleg itt közöljük a négyezer-
nél több tagból alakulandó ezidei nagygyűlésünk elő-
zetes feliratát a pápához, a mint következik : 

Szentséges Atyánk ! 
Midőn a nagyméltóságú püspöki kar egyetértésé-

vel elhatároztuk, hogy Magyarországon egy uj s 
most már a harmadik katholikus nagygyűlést hivunk 
össze, azzal akarjuk ezt ünnepélyesebbé tenni, hogy 
alkalmat adjunk mindazoknak, kik e hazát lakjuk, 
hogy Irántad való tiszteletünkről, engedelmességük-
ről, ragaszkodásunkról és hithűségünkről bizonyságot 
tegyünk. 

Erős hittel valljuk, hogy Te vagy törvényes 
utódja annak, kinek Üdvözítőnk mondotta: „Legel-
tesd bárányaimat, legeltesd juhaimat!" Valljuk meg, 
hogy te vagy a szikla, mely ellen a pokol nem győ-
zedelmeskedik, és akik mellette állnak üdvözülnek, 
kik tőle elszakadnak, a tévedések hullámain hány-
kódnak, kik pedig ellene küzdenek, azoknak el kell 
veszniök. 

Amit midőn szivünk mélyéből hálás lélekkel meg-
vallunk, elismerjük egyszersmind az isteni Gondvi-
selés különös bőségét, mely téged az egyház e vi-
szontagságos napjaiban számunkra oly hosszú ideig 
megőrzött, hogy megérted Péternek éveit, melyeket 
csak kevés egyházfő ért meg. 

Midőn ugyanis a tekintélynek alapjai az egész 
földkerekségen vagy romba dőltek, vagy legalább is 
bomladoznak, a nemzetek hamis, álnok tanoktól félre 
vezetve siettek a veszély mélységeibe ; midőn az em-
berek a féktelen élvezetekért áhítoztak, midőn az 
Egyház a gonosz támadások következtében veszély-
ben állt, a társadalmi és magánélet égető szükségei 
halomra gyűltek : mondhatjuk az Isten kiváló ke-
gyelme emelte ezt a férfiút Péter székébe, aki ki-
mondta a tekintély isteni eredetét, a házasság szent-
ségét és feloldhatatlanságát hangoztatta, a világiak 
egyesületi tömörülését kiterjesztette, szélesebbé tette, 
aki az uj tanok beteges irányának út ját vágta és a 
tudományt a tiszta forráshoz, Aquinói szent Tamás 
mély filozófiájához vezette vissza, aki a bűnös embe-
riséget penitencziára szólította, aki legyőzhetetlen 

nek azt nevezi, mikor a népek kardjaikból majd ekevasakat és 
lándzsáikból sarlókat csinálnak ; mikor nemzet nem emel többé 
kardot nép ellen és nem gyakoroltatnak többé hadakozásra (2, 
4 ) ; — ,.a békének akkor nem lesz vége. (9. 7). — Még Aristoteles 
is azt mondja, hogy a boldogság — ugy látszik, a pihenésben áll 
s hogy azt elérhessük, munkának szenteljük előbb magunkat, 
aminthogy háborút is azért vezetünk, hogy békét élvezhessük majd. 
(Ethic. Nie. X, 7). 

állhatatosságával az egyház ellenségeit szétverte, böl-
cseségével megsemmisítette, békés szeretetével ma-
gához vonta és hogy a világot a gonosz hatalmából 
kiragadja, nem szűnt meg minket imádságra buzdí-
tani, terjesztette a boldogságos Szűz Mária tisztele-
tét, felajánlott mindnyájunkat Jézus legszentebb 
szivének és sürgette az Oltáriszentség tiszteletét és 
imádását. 

Azonban minél világosabban látjuk a földkerek-
ség sokféle szükségleteit és felismerjük azt az egye-
düli forrást, ahonnan segítség fakad számunkra, annál 
mélyebben fájlaljuk, hogy a szentszék üdvös műkö-
dése, az egyházfő fogsága által meg van kötve. Azért 
ígérjük, hogy az Egyház szabadságáért teljes erőnk-
ből harczolni fogunk. 

Ezen hűségünkről október hó közepén tartandó 
nagygyűlésünkön az egész világ előtt bizonyságot 
teszünk és kérjük az Istent, hogy Téged még sokáig 
tartson meg számunkra. 

Azokkal a jámbor papokkal együtt kérjük a jó 
Istent, kik az említett időben az eucharisztikus gyű-
lésre Budapesten összegyűlnek ; kérjük, hogy az 
Egyház szomorú állapotai végre megszűnjenek és 
hogy engedje meg Neked a keresztények békés 
egyességét helyreállítani. 

Amit midőn kívánunk ós fogadásainkkal erősí-
tünk, alázatosan kérjük Tőled Szentséges Atyánk 
apostoli áldásodat. 

Budapest, 1902. szept. 25. 
I f j . Zichy János gróf 

elnök. 

Esztergom. Őszi korona. — 
Az esztergomi esperes-kerület őszi koronáját szep-

tember hó 30-án tartotta Esztergomban. A házigazda 
a sz. Eerencz-rendi zárda volt, mely a kerület papsá-
gát a szokott szívességgel fogadta. Ennek a gyűlésnek 
legérdemlegesebb pontja a papi nyugdij-ügyének tárgya-
lása vala. Mindenekelőtt a kerületi papság köszönetet sza-
vazott két kiküldöttjének, mert mindketten tevékeny részt 
vettek a munkálatokban. Némethy Lajos esperes a 
jegyző fáradsággal járó tisztét vállalta el, s ő nyújtotta 
át a főpásztornak az elfogadott szabályzatot. Fehér 
Gyula dr érdemeit pedig, melyet a papság jogos és 
méltányos álláspontjáért való sikraszállása által szer-
zett, már a plénum is, a szabályzatot készítő gyűlésén 
kitüntető módon elismerte s honorálta. Határozatba 
ment ezután, hogy a herczegprimáshoz feliratot intéz 
a kerület, hogy háláját fejezze ki a főpásztor nagylelkű 
gondolkodásáért és gondoskodásáért. De egyúttal az 
ügy mielőbbi elintézését is kérelmezte. A tanfelügyelő 
esperes indítványára a kerületi papság 70 koronát adott 
össze a kerület egyik érdemes tanítójának részére a 
czélból, hogy neki a Rómába való zarándoklást lehe-
tővé tegye. Bárcsak minden kerület követné ezt a pél-
dát. Életre való eszme s szintén utánzásra méltó volt 
az esperes ama felhívása is, hogy minden plébános 
nézzen utána az újonnan szerkesztett telekkönyvekben, 
vájjon a templom, a temető, kath. iskola illetve az 
ezekhez tartozó földek vagy épületek a kath. egyház 
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czimére vannak-e betáblázva? Mert nem egy példa 
van rá, Hogy gondatlanság miatt a kath. egyház 
vagyona elveszett. A gyűlés többi tárgya kevésbbé 
lévén közérdekű, felemlítésüket nem tart juk köteles-
ségünknek. 

Kassai egyházmegye. A keresztény irányú krajczáros 
újság érdekében — a s.-a.-ujhely-vidéki esperesi kerület 
papsága, a mely teljes számmal vett részt a Sárospata-
kon szept. hó 16-án tartott őszi gyűlésen, nagyjelentő-
ségű határozatot hozott. 

Breth Gyula esperes indítványára lelkes egyértel-
műséggel határozták el a plébánosok, hogy külön-
külön félirnak az országos keresztény szövetség fővá-
rosi központjához és hiveik létszámához mérten több-
kevesebb példányt rendelnek meg a megjelenéshez 
közeledő népies napilapból, melyet aztán a körülmé-
nyekhez képest vagy közvetlenül, vagy pedig a tani-
tók ut ján fognak áruba bocsáttatni. 

Elismeréssel hajlunk meg a s.-a.-ujhely-vidéki pap-
ságnak ezen életrevaló határozata előtt. Lelkes öröm-
mel üdvözöljük azon férfiakat, kik megértvén a kornak 
intő szavát, magukhoz ragadták azt a modern zászlót, 
melyen az igazi népmentés jelszava tündöklik. Modern 
ugyan e zászló, különös ugyan a gondolat, hogy ko-
moly hivatásu papok keritsenek olvasó közönséget egy 
krajczáros napilap számára, de ha meggondoljuk, hogy 
ez az olcsó újság lesz egyik leghathatósabb segítő-
társa a szószéknek, ha kiszínezzük képzeletünkben azt 
a biztató reményt, hogy ez a keresztény szellemű sza-
pora sajtó-termék fogja száz és százekreknek lelkületét 
visszaterelni a korrekt katholikus felfogásnak meg-
nyugtató ölébe, akkor ne akadjon pap, ne találkozzék 
kicsinyes kételkedő, a ki fitymálólag fogadja e modern 
irányát a kath. visszahatásnak. 

Mióta a napi sajtó oly visszafojthatatlan erővel 
lett úrrá fölöttünk, mióta az újságok betűi oly legyőz-
hetetlen fölénynyel gyártják a közvéleményt, azóta a 
művelődéssel lépést tartó egyházi férfiak ajkairól nem 
egyszer hangzott el az a szálló ige, hogy szent Pál 
újságíró volna, ha közöttünk élne. Ma már azt mond-
hatjuk az előre haladott viszonyok hatása alat t : szent 
Pál krajczáros újságot teremtene; szent Pál elbűvölné 
a világot lelkesítő szavával és toborzó körútjával, 
hogy ennek az olcsó lapnak olvasó közönséget szerez-
zen, a becsületes keresztény felfogásnak pedig utat 
nyisson minden faluba, minden olvasni tudó szegény 
lélek kunyhójába. 

Ne legyünk mi, uraim, szentpálok, de legyünk 
minden esetre azok, és pedig opportune importune, a 
miknek magunkat a szószéken, a fehér és zöld asztal-
nál és a társadalomban hirdetjük : igaz barátai annak 
a népnek, a melynek már nyakát fojtogatja a szoczia-
lizmus és sok mindenféle másizmus. 

A követésre méltó példa adva van. Fiat ap-
plicatio. 

Vivant sequentes ! 

Szombathely. Egyházmegyei hirek, — 
Megyés püspök ur ő méltósága a szombathelyi 

esperesi kerületet két részre : alsó és felső kerületre 

osztván, a Bőd, Kis-Unyom, Szécseny, Szt.-Király, Szt.-
Lénárd, Szt.-Lőrincz és Vép plébániákból álló alsó 
kerület alesperessévé Bosenblüh Antal szt.-lőrinczi plé-
bánost, a Dozmat, Jaák, Nárai, Olad, eddig a szombat-
helyi esperesi kerülethez tartozó plébániákat a rohoncz1 

kerületből kikeblezett Csém és N.-Narda plébániákkal 
„szombathelyi felső kerület" név alatt egyesitvén, e 
kerület alesp eres évé Nagy Nándor szt. széki ülnök s 
dozmati plébános urat nevezte ki. A szombathelyi vá-
rosi plébániát — miként korábban volt — közvetlenül 
a székesegyházi főesperes felügyelete alá rendelte. 

Az emiitetteken kivül még a következő esperesi 
kerületek kaptak u j esperest : a pinkavölgyi Sehlama-
dinger Róbert kertesi plébánosban; a kemenesaljaí 
Pálinkás Géza sztszéki ülnök, sághi plébánosban ; a 
kőszegi Havasy Lajos felső-szilvágyi plébánosban; a 
letenyei Tóth János szécsi-szigeti ; az őrségi ifj. Horvát 
József ivánczi plébánosokban. Az újonnan kinevezett 
esperesek f. hó 9-én őméltósága házi kápolnájában 
teszik le a hivatalos esküt, mely alkalommal kineve-
zési, illetve megerősítési okmányaikat is át fogják 
venni. 

A káté ref'ormálása érdekében gróf Majláth Gusz-
táv, erdélyi püspök ur elnöklete alatt tartandó érte-
kezletre egyházmegyénk részéről dr Gaál Sándor szom-
bathelyi plébánost küldte ki megyés püspök ur ő mél-
tósága. Sz. U. 

Tihany. Iskolaszentelés és felavatás. — (Folytatás.) 
Az iskolaház egyházi megáldása után Halbik 

Cziprián tihanyi apát a következő, mély tudományos-
ságban, emelkedett egyházi érzésekben, hazaszeretetben 
gazdag beszédet intézte a szülőkhöz, tanítókhoz és 
növendékekhez : 

„A gyermekeik boldogságát czélzó szülőknek a 
földön nincs édesebb, szentebb és fontosabb érdeke a 
józan, vallásos nevelésnél. Velők szemben arra vannak 
hivatva, hogy az egyháznak buzgó hívőket, a hazának 
lelkes polgárokat, a társadalomnak hasznos tagokat s 
majdan az égnek boldog örökösöket neveljenek azok-
ból. Hogy mindez sok áldozattal a még több gonddal 
járó feladat, azt ti, szülők, legjobban tudjátok. Hálát 
mondhattok azonban a Gondviselésnek, hogy e nehéz 
feladat megoldásában egy hűséges munkatársat, egy 
jó tanácsadót rendelt mellétek, s ez — az iskola. 

Ha nagy öröme volt egykor az evangeliumi 
özvegynek, hogy meghalt fiát, az ő gyámolát, az Ur 
uj életre keltette, nem kevésbé jogos és méltó Tihany 
róm. kath. közönségének öröme azon, hogy midőn a 
törvény kérlelhetetlen szigora régi iskoláját beszün-
te t te : áldozatkész kezek jótékonysága és a szülők váll-
vetett munkája azt uj életre támasztotta, ós sokkal 
díszesebben, mint a miként a régi állott, a törvény 
betűje és szellemének megfel előleg helyreállította, 
mondhatni alapjától ujjá alkotta. Legyen mindezért 
Istené a dicsőség. 

a z iskola az egyház életfájának hajtása, isten, 
intézmény az egymást felváltó nemzedékek javárai 
Innét van, hogy minden hitvallásos iskola, mielőtt 
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rendeltetésének átadatik, egyházilag megszokott áldatni, i 
ünnepélyesen felavattatni. Ez történt itt is. Az egyház j 
szándékához mérten ünnepélyes körmenetben vonul-
tunk ma ide, ezen annyi áldozattal s nem kisebb 
fáradsággal emelt falak belsejébe s fohászunk tört az 
egekbe, hogy az áldások bősége szálljon azokra s a 
benne lakókra, hogy adjon az Ur a vezetőknek égi 
bölcseséget és isteni félelmet, hogy vallásos szellemben 
gondozzák a reájuk bizott ifjú nemzedéket, a gyerme-
keknek pedig adjon tanulékony, alázatos szivet, hogy 
folyton szem előtt tartsák: mi kedves a jó Istennek és 
hogy ezután gyaradodjanak nemcsak korban, hanem 
bölcseségben, kedvességben, kegyelemben Isten és em-
berek előtt. 

Mert a ki a gyermekség játszi éveiben Istent 
ismerni, szeretve félni, egyház és haza törvényeit tisz-
telni meg nem tanulja, az később sem lesz Istenének 
kedves és nem lesz hasznos, tevékeny tagja a társada-
lomnak. Pedig a kettőért küldeténk ide a földre s e 
czélok elérését számunkra főkép az iskola biztosítja. 
Ez fejti meg, hogy müveit, haladni kész nemzeteknek 
mért volt mindég féltett kincse az iskola ; s a mint 
egy törekvő, életrevaló községnek temploma után ma 
is legtöbb ékessége a jól gondozott iskola, ugy nagyobb j 
szégyenfoltja sem lehet, mint annak ellenkezője, az 
elzüllött iskola. E szégyenfoltot a hitközség homloká-
ról lemosta az erény és ismeretek ismét megáldott 
csarnoka, melynek, hogy átértsétek fontosságát, midőn 
további sorsát kezeitekre leteszem és rendeltetésének 
átadom, nem fojthatok magamba néhány alkalomszerű 
óhajt és intelmet a hitközség e legfontosabb egyik 
leghasznosabb intézményéről, az iskoláról. 

1. Mert mi az iskola? Az iskola ismeretek forrása, 
mely elménk sötét ködfátyolát eloszlatja, mert a mi a 
napsugár a szemnek, az a tudás, az ismeret a léleknek. 
Az iskola kincsesbánya-, melynek aranya gazdagokká 
tesz bennünket, tekintélyt is kölcsönöz, jólétet is sze- ! 
rez az embernek. Az iskola az a hely, hol hivatásos 
vezetők ajkairól szivja magába azokat az elveket, 
melyek az elmét földerítik, a szivet nemesítik. Az 
iskola végre az a hely, hol a fogékony sziv és elme 
nemcsak a földi boldogulásra szükséges előismeretek-
nek juttat birtokába, hogy majdan a társadalomnak 
hasznos tagja legyen, hanem azoknak is, miket mint 
keresztény tudni és követni köteles, hogy egykor síron 
tuli boldogságát is biztosítja. Igen, egy jó keresztény 
iskolában a gyermek nemcsak világi tárgyakban, hanem 
különösen a vallás magasztos igazságaiból nyer okta-
tást. Mit üdvünk szerzője tanított, tanítványai hirdet-
tek, felfogásához mérten a gyermekek mind előadatnak. 
Es azok a kötelmek, melyek a Teremtő, a Megváltó, 
életadói és embertársai iránt való viszonyait szabá-
lyozzák, nemcsak elméjébe vésetnek, hanem azok gya-
korlására buzdító ösztönzést nyer. Mert az iskola nem 
csak tanító intézet, főfeladata a nevelés, — nevelés 
pedig vallás nélkül nem lehetséges. 

2. Azért egy jó hitvalláson iskolának első és főtárgya 
a vallás ; a mivel iskola és egyház létszervesen forrad-
nak össze s egymástól oly kevéssé különíthetők el, a 

mily kevéssé téphető le anyai emlőkről merénylet nél-
kül a síró csecsemő; azért nem tesz jó szolgálatot 
sem a jelennek sem a jövőnek az, ki a két együvé 
tartozó intézmény szétválasztását erőszakolná! — A 
mint egykor Üdvözítőnk tanítványainak mondotta : 
„Engedjétek hozzám a kisdedeket, mert ilyeneké a 
mennyek országa : egy hivatásának élő lelkipásztornak 
s tanítónak sem lehet élénkebb vágya, óhaja, mint 
azokat látni seregleni maga körül, a kiket hivatva van 
rendeltetésök ismeretére vezetni, hazának, égnek föl-
nevelni. E tágas épületben — Istennek hála, ily üdvös 
ténykedésre papnak, tanítónak, ezentúl bőséges tér 
kínálkozik. 

3. Az iskola áldásos hatását első sorban a tanitó 
közvetíti. Ti tiszteletre méltó apostoli munkások, ismer-
jétek kötelmeiteket. A ti kezeitekbe drága zálogok 
vannak letéve, hisz a szülök szeme fényét, az egyház 
gyermekeit s a haza reményeit bizta reátok. A „men-
jetek. tanítsatok" igék nektek felsőbb küldetést jelöl-
tek, híven csak szent vallásunk szellemében járhattok 
el ; s felednetek nem szabad, hogy a vallás köteléke 
nélkül megrendülnek az állam, a társadalom oszlopai, 
sőt merő hitetlenek között társulás fönn sem állhat. 
Azért jobb szolgálatot egyháznak, hazának nem tehet-
tek, mintha tevékenysógtek minden ágát vallásos szel-
lem hatja át. Ne feledjétek, hogy miként a fa gyökér 
nélkül, az emberiség sem lehet el hit nélkül ; a törté-
nelem meg napnál fényesebben bizonyítja, hogy a ke-
resztény vallás polgárosította a világot, nélküle ismét 
vadságba sülyedne vissza. — Kérlek azért az apostol-
lal benneteket: „Hivatástokban méltán járjatok el," 
azaz járjatok az evangelium fényében, ezen az ösvé-
nyen kalauzoljátok a rátok bizott ifjúságot, hogy vele 
együtt az igaz czélhoz, Jézushoz jussatok. Korán szok-
tassátok őket rendhez, mely lelke mindennek, mely Is-
tentől jő, Istenhez vezet. Es szoktassátok munkához, 
szorgalomhoz, mert miként madár a repülésre, az em-
ber a dologra van teremtve. Végre szoktassátok a 
kereszt hordásához, mert a mint a kereszt adott neki 
nevet, az örökkévalóság ut ján is ez az ő vándorbotja. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
68 

KÖZTEVEKENYSÉG. 

Az eziílei kath. nagygyűlés ügyében. 
Csáky Károly gróf váczi püspök ur a következő 

levelet intézte ifj. Zichy János grófhoz: 

Méltóságos gróf ur ! 
A magyarországi katholikus Egyesületek Orszá. 

gos Szövetségének kezdeményezésére a folyó évben 
is megtartandó harmadik országos kath. nagygyűlés 
előkészítő munkálatait s méltóságod ez érdemben 
hozzám intézett felhívását szivem, lelkem egész me-
legével, odaadásával fogadtam, mert érzem a közel 
mult tapasztalatain indulva, hogy a katholikus ön-
tudat ébredósének e nagyhorderejű, sőt elkerülhetet-
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lenül szükséges organuma életrevalóságában milyen 
magasztos eszme szolgálatában áll. különösen most, 
midőn az egyház isteni alapelveihez való hűséges 
ragaszkodás erejét annyira gyengiti, lazitja a modern 
korszellem elvtelensége, hitközönye, mely eddig is 
oly mérhetetlen károkat okozott az öntudatos kath. 
társadalmi életnek. 

Ama népeket, nemzeteket szellemileg, erkölcsileg 
átalakitó krisztusi-tan, melynek egyedüli czélja az 
emberi társadalom ideiglenes s örök boldogitása mily 
gyengének, erőtlennek tiinik föl amaz üres, sivár 
mindennapi életben, mely nem tud már a természet-
fölötti életrend magasztos elvein lelkesülni, mert 
hiányzik hite, meggyőződése s azért nem is képes 
már kath. módon gondolkozni, érezni s cselekedni. 
Egy egész ország lelkes, hithű, jellemszilárd férfiai-
nak mozgalmára van szükség, hogy a krisztusi egy-
ház szivverése fölébreszsze tespedtségéből a szuny-
nyadó erőket, melyek hivatvák a katholikus társa-
dalmi élet s tevékenység megteremtésére, hogy 
ismét üde és élő hitből, Isten iránti nagylelkű sze-
retetből forrásozó élet hullámozzék végig Szent Ist-
ván országán, mely ismét boldoggá, megelégedetté 
tegye e jó magyar népet, melynek mindig legna-
gyobb s legféltettebb kincse volt hite, vallása, Isten 
s hazája iránti szeretete. 

A legutóbb oly nagy lelkesedéssel lezajlott kath. 
nagygyűlés napjainak emléke oly vigasztalólag int 
felénk, hogy a legszebb remények kilátásával üdvö-
zölhetjük a katholikus élet megújhodásának e szép 
napjait. Az isteni Gondviselés iránt érzett belső mély 
hálával, mely e napokat sokat megalázott Egyhá-
zának dicsőségére megérnünk engedte s apostoli hi-
vatásomból kifolyó, lelkes örömmel sorakozom a 
nagyméltóságú püspöki kar fővédnökségével egye-
temben azok közé, kik szellemi erejük, társadalmi 
befolyásuk egész súlyával fogják a szent ügyet tá-
mogatni, sikerét biztositani. 

Miért is van szerencsém postautalványon a dologi 
kiadások fedezésére kettőszáz (200) koronát Méltó-
ságod becses rendelkezésére bocsátani. 

A jó Isten kegyelmeinek gazdag áldása nyugod-
jék e nagy munkán, az támogassa, erősitse Méltó-
ságodnak is ügybuzgó, fáradhatatlan működését, 
melynek zálogául szivem mélyéből adom Méltósá-
godra püspöki áldásomat, melylyel buzgó imáiba 
ajánlottan maradok 

Váczon, 1902. október 4-én Méltóságodnak 
őszinte tisztelője 

Csák y püspök. 

I R O D A L O M . 

XJ.j könyv páduai sz. Antalról. 
„ Száztíz elbeszélés páduai szent AntalrólDr Keller 

József Antaltól. Forditotta és átdolgozta Tornyai Fe-
rencz r. kath. lelkész. Kiadja az Egyházmegyei könyv-
nyomda Szombathelyen, 1902. 16-r. 197 1. Ára fűzve 1 
kor. 20 fill. Szent Antal élethű arczképével. 

Német eredetiben ez a kis könyvecske már máso-
dik kiadást ért el. Magyarrá a forditó azért tette, hogy 
„az egész katholikus magyarság csodás tetteiből még 
jobban ismerje meg a nagy jótevő szentet." A köny-
vecske elején, az egyházmegyei hatóság engedélye 
előtt, a forditó kijelenti, hogy az e könyvben foglalt tör-
ténetkék csak annyi hitelességre tartanak igényt, a 
mennyi a forrásokat megilleti, melyekből meritve van-
nak. Nagyon természetes. Kivánunk e könyvecskének 
nagy elterjedést, hogy szent Antal tisztelete is még 
jobban növekedjék s a jótétemények szent Antal köz-
benjárása által Magyarországra még bővebben áradja-
nak szét. Szent Antal mint téritő fogja még Magyar-
országgal mennyei pártfogását éreztetni. 

— A külföldi kath. könyvpiaczról adjuk a kö-
vetkező termékek czimtárát : 1. Lacordaire par Gr. Ledos 
Préface du R. P. Olivier 8° (XI, 231) Paris, Libraire 
des Saints-Pères 1902. 2 frk. 2. Analecta hymnica medii 
aevi. X X X I X . Sequentiae ineditae a Cl. Blume S. J . 
8° 323. Lipsiae, Reisland 10 m. 3. Houtin, La question 
biblique chez les catholiques de France au XIX. siècle 
8-r. IY. 324. Paris. 4 m. 4. Kirscli P. A., Die histori-
schen Brevierlektionen. 8-r. 31. Würzb. Göbel. 60 f. 
5. Ugyanaz, Zur Geschichte der kath. Beichte. 8-r. 
III, 221. Ugyanott. 6. Hug, De pulchritudine divina 11. 
3. 8-r. XV, 252. Freib. Herder. 1 m. 7. Scherer. Der 
erste Brief an die Corinther. 8-r. XV, 315. Regensb. 
Pustet. 3-20 m. 8. Wilmers S. J . De fide divina 11. 4. 
8-r. IV, 415. Rgsb. Pustet. 4-80. 9. La Congregation 
du Grand-Orient et les Congregations à la Chambre 
française en 1902, par Un Patriote 1 k. 16-r. 300 1. 
Ara csak 50 c. 10. Constitution de l.Eglise, conférences 
apologéliques, par M. le chanoine Planeix, supérieur des 
missionnaires de Clermont-Ferrand. 12-r. Paris, Lethi-
elleux. 3-50 frk. 11 L'intervention du Pape dans l'élec-
tion de son successeur, par M. l'abbé G. Périès, an-
cien profess, de droit canon, à la Faculté de Théol. 
de Washington. 12-r. 200 1. Paris, Roger. 2 frk. 12. 
Génicot E. S. J . Casus conscientiae 8-r. 428, 606. Lou-
vain 10 m. 13. Köck J . Die kirchl. Censuren latae sen-
tentiae 8-r. VIII, 116. Graz, Styria. 1-70 m. 14. Miche-
lit sch A., Elem enta apologeticae 4, 2, 3. 8-r. VI, 35., 
V, 106. M. o. 1-70 m. 15. Piolet I. B. Les Missions 
catholiques françaises au XIX. siècle. T. 3. 8-r. 504. 
Paris 12 m. 

VEGYESEK 

— A veszprémi egyházmegyében dr Hornig Károly 
báró püspök ur a csurgói ev. ref. gymnasiumhoz és az 
állami tanitóképző intézethez hittanárrá ideiglenes 
minőségben Danassy György csabrendeki lelkészhe-
lyettest nevezte ki. 

— A kassai egyházmegyében Bubics Zsigmond 
püspök ur ő exczlja az erdő-bényei plébánia ideiglenes 
vezetésével Violet Gyula sátoralja-ujhelyi segédlelkészt, 
buzgó kath. irótársunkat bizta meg. 

— Jótékony kanonok. Pécsett néhai Jónás József 
kanonok 1869-ben 8000 ftos alapítványt tett az ottani 
kath. legény-egylet javára, házvétel czéljából. A ház 
már megvan és huzamosb idő óta szolgál a szent czélra. 
Időfolytán javítás és bővítés vált szükségessé. Erre a 
czélra Walter Antal prelátus-kanonok 10.010 kor. ala-
pítványt tett. 

— A váczi székesegyháznak Csáky Károly gróf 
püspök ur 2400 korona értékű remek pacifikálét aján-
dékozott. 
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— A szatmári egyházmegyében Meszlényi Gyula 
püspök ur Vanyek Ferencz csekei plébánost fehér-gyar-
mati plébánossá és ker. esperessé nevezte ki. 

A pécsváradi esperes kerület papsága Lovász-
Hetényben tartotta őszi közgyűlését. Komálsz F. esperes 
a felolvasott szentirási fejezetből kiindulva a pap egyik 
kiváló erényéről, a lelki erősségről szólott. A tetszés-
sel fogadott beszéd után szőnyegre került ügyek közül 
megemlítjük, hogy a kerület papsága Schmidt Béla 
plébános indítványára egyhangúlag elhatározta, hogy a 
megyés püspök ur ő méltósága hozzájárulása után 
intentiók elvállalásával segíti elő az egyházmegyei 
missió-társulat anyagi helyzetét. Romaisz esperes indít-
ványára lelkesedéssel mondta ki a kerület, hogy Hanny 
Gábor p. prelátust 50 éves jubileuma alkalmából fel-
iratilag üdvözölni fogja. 

— Országos eucharisztikus kongresszus. Az orszá-
gos katholikus nagygyűléssel kapcsolatban a magyar-
országi oltáregyesületek és papi eucharisztikus társula-
tok országos eucharisztikus kongresszust rendeznek. A 
kongresszus október 15—17-én fogja tartani tanácsko-
zásait, a később kiadandó részletes programm szerint, I 
— október 16-án este nagyszabású eucharisztikus kör-
menetet tart. 

— Fölfedezett mütörténeti emlék. A kismartoni 
szent ferenczrendiek templomában érdekes leletre buk-
kantak. A templom restaurálásánál a mellékoltárok 
mögött gyönyörű 1600-ból származó oltárokat födöztek 
fel, ezeket a műremekeket óvatosan kiszabadították dr 
Merényi Lajos kiváló utasításai szerint, s Eszterházy 
herczeg költségén felújították őket művészileg. 

— Virágzó tevékenység folyik a pécsi Oltáregye-
sület körében. Kitűnik ez az egyesület ezidei közgyű-
lésének lefolyásából, mely mult hó 21-én folyt le Walter 
Antal prelátus püspöki megbízott elnöklésével. A köz-
gyűlés megnyitása után Virág Ferencz papnev. intézeti 
lelkiigazgató hatásos előadást tartott az Oltáregyesü-
letek szelleméről. A pécsi Oltáregyesületnek tavaly 
Pécsen 585, vidéken 1377, összesen 1962 tagja volt, mig 
a jelenévi tagok száma 2329-re emelkedett. A pénztári 
kezelés 4825 k. 65 f. kiadás mellett 6065 k. 90 f. bevé-
telt mutat ki. 

— Keserves kenyér. Sok százra, talán már ezerre 
rug azoknak a franczia papoknak — köztük püspökök-
nek is — a száma, kiknek a Combes-kormány lefoglalta 
a fizetését. Miért? Mert kötelességöket teljesítették; 
védték az egyház jogait. Keserves kenyér papnak a 
modern állami ellátás. Abbé Cloche kanonok, esperes-
plebános Cambraiban p. azért veszítette el állami ellátását, 
mert száműzött szerzeteseit levett kalappal kisérte ki a 
vasútra. 

— Koldusok Lapja. Ma, hogy a szaklapok gomba-
módra szaporodnak, senki sem fogja rossz néven venni, 
ha a koldusok is külön szaklapot alakítottak a maguk 
érdekeinek megvédésére. Minden esetre érdekes lap, 
melyet a párizsi tehetségesebb kartársak írnak és 
bocsátanak az okulni vágyók rendelkezésére. A lapot 
csak koldusok kapják s azok sem ingyen, hanem husz 
fillérért darabját. A lap nem foglalkozik sem politiká-
val, sem szépirodalommal, hanem csak a koldusokat 
érdeklő ügyekkel. A lap üzleti részét a hirdetések töl-
tik ki, a hol állásokat közvetítenek. Igy például nem 
Sokáig kell a hirdetések közt keresgélnünk, hogy ilyen 
hirdetésekre akadjunk : „Keresek egy vakot, a ki ért 

a fuvolához" vagy „Egy nagyforgalmu fürdőhelyre egy 
sánta kartárs kerestetik, kinek jobb karja hiányzik; 
hebegő előnyben részesül." továbbá „Jól siró kis gyer-
meket keresek, dagadt képüek előnyben." A lap ezen-
kívül nyilván tartja a gazdag emberek névnapjait, 
esküvőit, haláleseteit, szóval, a hol a „kartársaknak" 
kilátásuk lehet egy kis bevételre. 

— Szobor egy kutyának. Tim volt a neve ennek 
a kutyának. A puddingtoni vasúti állomás kutyája volt 
London mellett s perselyt hordott a nyakán könyör-
adományok gyűjtése végett. Még a király és királynő is, 
ha a puddingtoni állomáson ki vagy beszállt, pénzt 
dobott a kutya perselyébe. Azt mondják, vagy 16.000 
márkát gyűjtött össze ez a kutya vasúti alkalmazottak 
szegény árvái ós özvegyei számára. Most, hogy páráját 
kilehelte, kitömték s ugy állították fel a nevezett állo-
máson. Később szobrot fognak neki emelni, vagyis 
szobrát fogják felállítani. 

— Amerikába kivándorolt kath. hit-testvéreink-
ről vettük egy tisztelt kézből a következő sorokat: 
Nem régen a „Religio"-ban egy czikk jelent meg, a 
mely dicsér.őleg nyilatkozik az „Amerikába kivándo-
rolt híttestvéreinkről", azok vallásos buzgóságáról és 
áldozatkészségéről. Csak egy ujabb bizonysága ezen 
vallásos buzgóságnak és komoly keresztény érzületnek 
ama levél, mely nem régen szintén Clevelandból, Ohio-
ból érkezett hazánkba, s mely igy hangzik : „Nag}T-
méltóságu Prépost Kanonok Ur ! Dicsértessék az Ur 
Jézus Krisztus ! Mindörökké Amen. A néppárti irodá-
ból lettem értesülve, hogy csakis Méltóságodnál lehet 
jó gyermeknevelési könyvet kapni. Tehát küldök 1 
dollárt azt hiszem, hogy a postaköltségre is elegendő 
lesz ; már régen akartam meghozatni, de a Naptárakat 
vártam a néppárttól. Továbbá nagyon kérném Méltó-
ságodat küldök 2 azaz 2 dollárt egy jó ima és énekes 
könyvet olyan nagyságút mint a Lelki Manna Bányik 
Ignácztól Kalocsáról és egy árjegyzéket a Szent-István 
Társulattól Budapestről jó olvasmányokról: s meg a 
Katii. Lelki Kalauzt is szeretném Esztergomból, a Buzáro-
vits czégtől. Arra nem tudom nem igen jut ebből a 
pénzből, mert az árát annak nem tudom. Nagyon kér-
ném Méltóságod, hogy ha ezeket lehetséges. Kezét csó-
kolom, maradok alázatos tisztelettel. L. Gy." Késza-
karva betüről-betüre hűen másoltuk le a levelet, melynek 
egyes kitételei arra látszanak mutatni, hogy a levél 
irója tót anyanyelvű ugyan, de a magyar nyelvet any-
nyira megtanulta alighanem még itthon, és oly hűség-
gel gyakorolja idegenben is, mint az bármely magyar 
anyanyelvű honfitársnak idehaza is becsületére válnék-
Ne féltsük idegenbe szakadt katholikus honfitársain-
kat ; a katholikus vallással együtt megőrzik ők a haza-
szeretetet is ; bár a viszonyok ne kényszeritenék őket, 
hogy mindennapi kenyerüket idegen földön keressék, 
hanem vallásosságukkal, becsületességükkel, hazaszere-
tetükkel maradhatnának itthon ! 

— A szocziáldemokrácziáuak nem kell ker. val-
lás. „A pártgyülés különösen azokban a választókerü-
letekben, a melyekben a párt a czentrum ellen küzd, 
a vallási felvilágosultságnak az egyházzal szemben tel-
jes erővel való terjesztését ós támogatását ajánlja." 
Ezen indítványnyal lépett fel a német szocziáldemok-
ratáknak f. é. szeptember 19-én Münchenben tartott 
pártgyülésén Welker, a gyűlésnek egyik szónoka. A 
szocziáldemokraczia tehát hithagyás, apostasia a reli-
gion e Christiana. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelcle-utcza 8. sz.) 
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Felhívás előfizetésre. 

Katholikus 
nagygyűlés, autonomia, parlamenti kép viselet 

„Funiculus triplex difficile rumpi-
tur.1' Eccltes. 4, 12. 

A magyar katlioliczizmus e trilógiája közt 
milyen az összefüggés? 

Erre a kérdésre óhajtunk feleletet adni a 
nagygyűlés ünneplésével kapcsolatban. 

Izsaiás próféta az istentelen pogányság 
világbirodalmainak pusztulását a meghasonlás-
ból, a bellum omnium contra omnes szoká-
sából származtat ja : ellenben Sionnak, Isten 
egyházának elpusztíthatatlan fennálását a meg-
ingathatat lan egységnek és összetartásnak 
tulajdonítja, melylyel Isten az ő országát meg-
áldotta. Az Ur, úgymond, „betölti Siont Íté-
lettel és igazsággal. És hit lészen a te idődben, 
az üdvösség gazdagságai, a bölcseség és tudo-
mány; az Ur félelme, az az ő kincse."1 Hit, 
bölcseség, tudomány, az Ur félelme, ime az 
összekötő kapcsok, melyek az egyház üdvös-

1 Izsai. 38; 5, 6. 

ségének gazdagságait összetartják és pocsékká 
tenni az egyház ellenségeinek nem engedik.. 
Mig „kint," az egyházon kivül, úgymond a 
próféta, „a békesség angyalai keservesen sír-
nak," a frigybontás, az egyenetlenség pusztí-
tásai felett : addig Sión vagyis Isten egyháza 
a békesség ünnepét üli, mert bomlatlanságra, 
szilárd egységre van alapítva, falait kimozdít-
hat atlan szögek és elszakíthatatlan kötelek 
fűzik össze, „Tekintsd Siont, szól a pró-
féta, a mi ünnepünk városát, a te sze-
meid meglátják Jeruzsálemet, az isteni ke-
gyelmekben gazdag lakóhelyet, a hajlékot, 
mely sohasem vitethetik máshová, sem annak 
szegei nem vitethetnek el mindörökké, és 
semmi kötelei sem szakadnak el." 2 Kimozdít-
hatat lan alap, összekötő szegek í összetartó 
kötelek : ime, az isteni funiculus triplex ! 

Egység és egységesség hitben, erkölcsökben, 
fegyelemben, az emberi tevékenység és alko-
tások minden terén, ez Krisztus egyházának 
vagyis a mi kath. anyaszentegyházunknak 
valóban isteni megkülömböztető jele minden 
időn által, de ez az ő ható és ellenálló erejé-
nek is elpusztíthatatlan alapja egyszersmind. 
„Multimimmi, mondászent Ambrus püspök, dum 

2 U. o. 20. v. 
26 
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congregan tur unanimes, f innt magni." 3 Az 
egyetér tés és összetar tás sok apró ember ösz-
szete t t erejéből óriás erőt fejleszt ki, akár az 
alkotás , akár az ellenállás és fenn ta r t ás irá-
nyában . És hogyha a t i sz tán emberi erők egye-
sítéséből is má r rendkívüli dolgok származ-
h a t n a k : mit kell t a r t an i arról az erőegyesí-
tésről, mel}Tet m a g a az Is ten mozdí tha ta t l an 
és törhete t len sziklaoszlopra helyezet t el, s a 
melynek összekötő kapocsszögei t és összetar tó 
fonalai t m a g a az Ur Is ten készí te t te és tölti be 
szakada t lanul mindenha tóságának összekötő 
ere jével?! Valóban, a Krisztus Urunk által 
a lapí to t t isteni hi tegységnél , isteni szeretet-
egységnél, isteni félelem és fegyelem egységé-
nél soha a világ csodálatosabb természetű és 
ha tású egységet nem lá to t t . Hogy csak a hit-
egységre szorí tkozzunk, mél tán kérdi az t 
aranysz. sz. János , hogy van-e ehhez fogható 
egység, akár eredetének fenségét , akár erejé-
nek felül múlha ta t l an s ágá t t ek in t sük? „Quae 
amicitia, quae familiari tas t a n t a m t rahere uni-
onem posset, q u a n t a m fidei cognatio ?" 4 A hit-
rokonság, a hitegység, ez az az alap, a mely-
ről Kr isz tus Urunk egyházának, Sionnak épü-
lete soha sem vi te thet ik máshová. „Mert más 
a lapot senki sem vethet , azon kivül, mely 
ve t te te t t , mely a Kr isz tus Jézus . " A protes-
t an t i zmus tö r téne te végzetszerüleg nem egyéb 
min t a h i tvá l toz ta tások tör téne te . Bossuet lát-
noki szellemmel örökí te t te meg ezt az ő „His-
toire des variat ions pro tes tan tes "-czimü mun-
ká jában . Mig a kathol ikus egyház tö r téne lme 
az isteni hi t re vonatkozólag valóban nem jel-
lemezhető ta lá lóbban mint diadalmas, soha 
meg nem szűnő, de egyút ta l soha meg sem is 
szégyenülő küzdelem a hi tegység épségeért, 
melyet a XIX. század oly t i sz tasággal adot t 
á t a X X . századnak, mint a mily szeplő-
te len t isztán s zá rmaz t a t t a az t át az apos-
toli korszak az apostoli a tyák szakadat-
lan sorban következő egyházának. Az eret-
nekségek jegye, szent Ágoston szerint is, való-
b a n nem egyéb, min t a szüntelen való egye-
net lenség és hi tvál tozta tás , mig az egyetér tés 
vagyis az egy isteni h i tben való megegyezés 
és megnyugvás, — ez csakis a katholiczizmus 

3 Super epist. ad Romanos cap. 15. 
4 Horn. 14. super Joan. 
5 I. Kor. 3, 11. 

i fényes dist inktivuma, kizárólagos megkülöm-
I böztető jele volt és m a r a d mindvégiglen. 
j „Dissensio et divisio facit liaereticos, pax vero 

et uni tas catholicos." 6 

Hogyha ehhez a dicső hitegységhez hoz-
zá já ru l még a második és hozzájárul a har-
madik lelki egyesítő kapocs, az isteni szere-
t e t s az isteni fegyelem s engedelmesség 
egysége, tes tvérek, mit gondoltok, mily csodás 
erejű egység jön akkor létre, és lép életbe 

S a kath . hivők lelkében s összes, magán és 
j köz tevékenységében? Mikor ez a keresztény 
j e g y s é g mint keresz tény „cor imimi et anima 
j u n a " a hitvallók egységességében és a vér tanuk 
I egyönte tű á l lha ta tosságában itt a földön meg-
jelent , a világ a jka in a csodálkozás mora ja 
zúgot t végig: Ime, hogy összetar tanak, ime, 
hogy szeretik egymást . „Multitudinis creden-
t ium era t cor uiium et an ima una." 7 

Már most, ha fe lvet jük az t a kérdést , 
hogy van-e és milyen összeköttetés van a 
magya r kathol ikusok együttes tevékenységének 
tri lógiája, az országos nagygyűlések, az orszá-
gos au tonomia és országos par lament i képvi-
seletük k ö z t : akkor erre a kérdésre két tétellel 
kell felelnünk. Első az, hogy az országos köz-
tevékenységnek mind e há rom terén a katho-
likus hivek a hármas katholikus egységnek, úgy-
mint a hi tegységnek, az aspirácziók és érzel-
mek egységének és az egységes hiererchiai 
fegyelem egységének csorbítat lan teljességével 
kötelesek szörnyű következmények sanctiójá-
nak te rhe a la t t megjelenni. Második az, hogy 
az országos au tonómiában és az országos parla-
ment i képviseletben való kath. egységességnek 
és összetar tásnak alapjai a kath. egyesületek és 
tá rsu la tok szövetségének országos nagygyűlésé-
ben rej lenek, vagyis, hogy az országos autonó-
miai és az országos par lament i tevékenység szá-
mára a kathol ikusok egyetér tésének és összetar-
tásának „funiculus triplex"-ét, a hitegységet, a 
szivek és érzelmek egységét és az egyház-
fegyelmi engedelmesség egységét a kathol ikus 
egyesületi szövetség országos nagygyűlései 
termelik, érlelik meg és szolgál tat ják. 

A bizonyítást kezdjük ezen az utóbbi 
ponton. Igaz-e, hogy a katholikus egyesületek, 
körök és tá r su la tok országos nagygyűlései 

6 Lib. 2. contra litt. Petiliani, cap. 95. 
7 Act. 4, 32. 
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hivatvák egységességet, vagyis egyetér tés t és 
összetar tást bevinni Magyarország katholikusai-
nak országos au tonomia iés országos par lament i 
tevékenységébe ? A feleletet megad ja a dolog ter-
mészete, vagyis a kath . szövetségi nagygyűlések 
czélja és rendel te tése . Mit mondo t t XIII . Leo 
pápa az ezidei németországi ka th . nagygyűlés-
hez in tézet t levelében a kathol ikus nagygyűlések 
czé l jának? Nemde azt mondot ta , hogy ez a 
czél — „a példaadás," a hit, a szere te t és az 
engedelmesség egységében való nagy országos 
példaadás az összes katholikusok számára. 

És mi következik ebből? 
Következik az első helyen felá l l í tot t tétel . 

Az, hogy valamint azok, kik az ország katho-
likus au tonomia i szervezetén dolgoznak, ugy 
azok a katholikusok is, kik az ország törvény-
hozó tes tü le tében az ország szellemi és anyagi 
köz javára közreműködnek , kötelesek, a pápai 
okta tás és kánonjogi i rányí tás erejénél fogva, 
tevékenységűkben működésűknek egységessé-
gére és egyöntetűségére nézve lelkiismerete-
sen és szigorúan a kath . szövetségi nagygyű-
lésekben a hit, szerete t és fegyelmezet t ség 
egységessége tek in te tében megnyi la tkozó orszá-
gos példát követni és megvalósí tani , vagyis 
kötelesek au tonómiában és pa r l amen tban tel jes 
egyetér tésben és össze ta r tásban élni, egyetlen-
egy szé t robban tha ta t l an tömeget , vagy ha ugy-
tetszik mondani , pár to t , szövetséget alkotni, 
„igyekezvén, mint szent P á l apostol mondja , 
íön ta r tan i a lélek egységét a béke kötelékével ."8 

Van szent Ágos tonnál a kathol ikusok minden 
téren való egyetér tésének és össze ta r tásának 
szükségességére nézve egy egyenesen ijesztő és ret-
tene tes i téletszerü mondás : az, hogy ha valaki a 
kath. hit, szeretet és engedelmesség egységes-
ségén kivül csodákat is mivelne, még a cso-
dák, még az önfeláldozás leghősibb te t te i is 
kárba vesznének az egyetér tés és összetar tás 
keretein kivül. „Ragaszkodjunk testvéreim, 
mondja a nagy egyházatya, az egyetér téshez 
és összetartáshoz, mer t ezen kivül még a ki 
csodákat mivel is, nagy semmi." 9 

Ne hitegesse, ne al tassa, ne r ingassa m a g á t 
t ehá t csalódásban senki. Mi Magyarország katho-
likusai a szent P á l h i rdet te „lélek egységéreu 

s Efez. 4, 3. 
y Teneamus unitatem fratres mei ; praeter enim 

unitatem, et qui facit miracula, nihil est. Tract. 13. 
sup. evang. Joan. c. 3. 
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nézve, h a j h ! még igen-igen messze vagyunk 
nemcsak a jeleskedés, de még az elégségesség 
érdem- és tökéle tesség je lé től is. Maga a katho-
likus egyesületek, körök és tá rsu la tok szövet-
ségének nagygyűlése ime mity h iányokkal és 
hézagokkal t á t o n g előt tünk, hogyha csak világi 
kathol ikus in te l lgencziánkat vesszük figyelembe. 
A közélet különféle nagy á ramla ta inak egész 
nagy kathol ikus nevü celebritásai, követőikkel 
együt t , h iányzanak a ka thol ikus hitvallás és 
pé ldaadás országos harmóniá jából . Ezek mind, 
a kathol ikus tevékenységen, — hogy kerül jük 
a kathol ikus pá r t szót, — a kath . t evékenységen 
kivül ka landoznak , vagyis j o b b a n mondva ma-
síroznak bolyongva le-fel min t bolygócsillag-
rendszerek, az egyház ellenségeinek nem egyszer 
megú ju l t kommandószavára , legtöbbnyire az 
egyház ellenségei te tszésének esztelen és gyáva 
hajhászásával . Mennyi kathol ikus nevü cele-
bri tás „ tündököl" ta r tózkodásáva l , sőt t ü n t e t ő 
távol létével a kathol ikus nagygyűléstől , arról 
nem lenne va lami nehéz dolog kellő át tekin-
tés t nyúj tan i . Azonban — nomina sunt odiosa. 
Nem az ő megszégyeni tésök, hanem az ő 
megnyerésök legyen cz élünk. 

Az immár közel két nemzedéke t magör lő 
autonomiai kongresszusok egyenetlenségeire, 
még inkább pedig a kathol ikusok t a rkábbná l 
t a r k á b b országgyűlési á l lásfoglalásaira és kép-
viseletére ezút ta l még csak gondolni se me-
rünk. Olyat kellene mondani , a mi százfelé is 
fájna és csak elkeserí tené az egyéni érzelmeket , 
o la ja t öntve az ilyen és olyan „pár tu" ,és a „pár ton 
kívüli", és a „pár tnélkül i" kathol ikusok egye-
ne t lenkedésének parazsára . Megvallva az iga-
zat , a d iva tba jönni kezdő pár tonkívül i állás-
foglalás, hogyha az nem a hires Moltke-féle 
t ak t i kának — „külön csapa tokban felvonulni 
és együt tesen megütközn i" -— hogyha, mon-
dom, nem ennek a tak t ika i fogásnak kétes-
becsü u t ánzása akar lenni, vagyis hogyha az 
n e m sikerrel kecsegte tő édesgetése és meg-
nyerése akar lenni az egyház elveivel ellen-
kező u t akon járó kathol ikus h i t tes tvére inknek : 
akkor az ily pár tonkívül i állásfoglalás el járása, 
valóban, a poli t ikailag tehe te t l en f ranczia 
kathol ikusokéhoz hasonló eler jedést je lentene . 
Va jha megfigyeléseink tévedésen a lapszanának ! 

Bizony, bizony, nem irigylendő lesz a 
sorsuk Is ten és a tör téne lem ítélőszéke előtt 
azoknak, kik, midőn tehe tnének , semmit sem 
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tesznek ar ra nézve, hogy a kathol ikus hit-, 
szívbeli és fegyelmi egység következetesen meg-
valósuljon és érvényre emelkedjék minden 
téren, a hol kathol ikusok tevékenységre egy-
mással ta lá lkoznak. H á t még azoknak a vég-
zete, kik egyenesen m a g a az ily egység meg-
valósulása ellen tusakodnak, há t az milyen 
lehet majd ! 

De most, ti sötét képek, el ve le tek! 
A kathol ikusok akczióbeli egységesítésé-

ben való elégtelensége mindenkinek — minden-
ki t kell, hogy buzgó imára szólítson fel és 
kényszerí tsem „Omnis sufficientia nos t ra ex 
Deo est." 10 Al i i t törhete t len egysége, a szeretet 
szé t szak í tha ta t lan köteléke, az egyházfegyelmi 
engedelmesség összekötő kapcsai, mind, mind 
főleg Is ten művei, I s ten kegyelmének alkotásai 
az emberi e lmékben és szivekben. Isteni sugal-
la t volt t ehá t az, mely ezidei nagygyűlésünk 
éltető középpont jává ismét az Oltáriszentséget , 
az euchariszt ikus buzgólkodás t t e t t e . Való-
ban, i t t van minden megú jhodásnak a forrása. 
I t t rejlik az az erő, mety sziklákat repeszt s 
megkövesül t szivekben is az isteni fiúság 
kathol ikus ön tuda t á t és kötelességérzetét képes 
fe l támasztani . 

Ar ra kér jük az Oltáriszentség előtt a világ 
Megváltóját , a ki t ehá t nekünk is Megvál tónk 
a mi Oltár iszentségünkben, hogy Magyarország 
kathol ikus hiveit mind, mind vezesse rá az 
egy gondolat , egy érzelem és az egységes 
önfegyelmezés gondviseléses ú t j á r a , hogy végre 
mindnyá jan egyek legyünk hitben, szeretetben, 
hierarchiai engedelmességben, bent és kifelé, 
minden téren, de főleg az ország törvényho-
zásában . 

Ke t tő t kell nekünk kathol ikus oknak Ma-
gyarországban lehető gyorsan, gyengéden és 
s imán megvalósí tanunk. Első az, hogy katho-
likus egyesületeink és köreink országos szö-
vetségének nagygyűlésein minden katholikus 
ember je len és o t thonosan érezze magát , ha 
nem tes tben legalább lélekben. Különösen az 
intell igencziának hitélet nélkül szerte botyongó 
celebri tásai t és különféle tevékenj^ségi köreit 
kell a nagygyűlés ügyének megnyerni . Azu tán 
a kath. nagygyűlések ál tal t e r emte t t egyet-
ér tés t és összetar tás t be kell vinni minden 
kathol ikusra nézve kötelezőleg — főleg az 

10 II. Kor. 3, 5. 

országgyűlésbe. H a n e m ehhez emberfelet t i 
munka , ennek sikeréhez pedig szakadat lanul 
fotyó esdeklés szükséges az Istenhez. Fiat , 
fiat! 

Urunk, megvál tó Is tenünk, add meg nekünk, 
hogy egyek legyünk. Add meg nekünk, hogy 
főpász tor i bucsú imád r a j t u n k egészen teljesül-
j ö n ! „Ut simus consummat i in imum!" 11 

J a j nekünk, ha egyek lenni nem tudunk : 
min t a f ranczia katholiczizmus, az ura lomra 
kerülő tévedések erőszakosságának p rédá jává 
leszünk ! ~ * 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, okt. 14. Mit mondott és mit tett, leleple-
! zése alkalmából, Mátyás király szobra Kolozsvárott? — 

Hogyha valamely nemzetet csupán ékesszólással 
lehetne táplálni és nagygyá tenni: akkor Magyaror-
szágnál és a magyar nemzetnél nem lehetne a vilá-
gon nagyobb nemzet. Valóban, azok a szónoklatok, a 
melyek Mátyás király szobra körül szombaton, vasár-
nap és hétfőn kincses Kolozsvárott elhangzottak, mind 
csupa szónoki remekek valának és ha a szónoki zajos 
sikerek után kellene megítélni az ország virágzását, 
akkor boldogságra nézve csakugyan nem volna Magyar-
országhoz fogható ország széles e világon. Széli Kál-
mán ministerelnök, Hegedűs Sándor a szoborállitó bi-
zottság elnöke a szobor előtt, Apponyi Albert gróf a 
magyar parlamenti élet vezetője a terített asztal mel-
lett, "Wlassics Gyula Magyarország közoktatásának inté-
zője a kolozsvári egyetem épületének felavatásánál stbi, 

: oly szép, oly sikeres, oly hatásos beszédeket mondot-
tak el, hogy a magyar ékesszólást valóban minta-
szerűvé tették a szóbeszéddel való remekelésre nézve 
a világ összes, volt, jelenlegi és jövendő nemzetei 
számára. József Ágost királyi herczeg szónoklata a 
többiek élén szintén becsülettel megállotta helyét a 
szónoklás művészetére nézve az ő jó magyaros dunán-
tuli szókiejtésével s mindenekfelett az ő jó magyaros 
érzelmével, melylyel Korvin Mátyást királyunknak 
szóllitotta és hirdette, és üdvözölte katonásan, a trón 
zsámolyáról. 

Tehát Magyarországnak a kolozsvári szónoklatok-
ból ítélve igazán nagynak, virágzónak, boldognak kel-
lene lennie. De valójában, az-e hát tulaj donképen ? . . . 
Mátyás király szobra, látva maga előtt a sok nagysza-
bású szónoklatot, haragjában szintén megszólalt és csak 
egyet mondott ; de ez az egy szónoklat lesújtó volt az 
egész ünnepségre, az egész mai nemzedék nagyzására. 
És Mátyás király szobrának haragos szónoklata csak 
ennyiből állott : Felfordult világot látok magam előtt. 
A szónoklatok által keltett látszatnak ellenkezőjét 
látják szemeim. Minden visszájára, ellenkezőjére fejlő-
dött annak, a mit én kontempláltam, akartam, előkészí-

i 11 Joan. 17, 23. 
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tettem. Magyarország se nem nagy, se nem virágzik, 
boldognak pedig éppen legkevésbbé boldog! 

Szólt — és elhallgatott. És azóta ne adj Isten, 
hogy magyarázó szóra lehetne ezt a néma szobrot 
rábirni Vájjon mit értett az alatt, hogy minden visszá-
jára fordult annak, a hogy ő Magyarországot megal-
kotta? Ez a kérdés magyarázatot kap Bartha Miklós 
beszédében, melyben ez a felülmúlhatatlan logikus fő 
Mátyás nagyságát megrajzolta. Ezt a beszédet, mely a 
szobor-leleplezés ünnepét megelőzőleg az Erd. írod. Tár-
sulat szombati ülésében folyt le, olvassa el mindenki. S 
akkor látni fogja, mennyire visszájára fordult minden 
annak, a mit Mátyás tett és alkotott. Mátyás túlsúlyra 
emelte a. magyar királyságot a német császárság fölött 
és az elfoglalt Bécsnek magyar püspököt adott ; Hohen-
zollerni Frigyesnek rendes évdijat juttatott , és egy 
Wittelsbachot, a bajor dynastia egyik ősét, a maga 
csehországi helytartójává nevezte ki. Ma a Iiohenzol-
lernek császári világuralma, mikor nálunk járt, a mi 
asztalunkról szórta az elismerésnek neki semmijébe se 
került morzsáit a dicsszomjas magyar torokba. De ez — 
és a többi — már még Bartha beszédében sincs kidombo-
rítva. 0 csak Mátyás imperátori nagyságát tüntette fel. 
A régi nagyság visszájára lezsugorodott jelen állapotok 
szembetűnők. 

Hogy más Magyarországot látott hajdan Mátyás 
maga előtt, mint most lát szobrának szemein át, az a 
szoborleleplezéssel kapcsolatos Erzsébet-zászló felava-
tásánál is kitűnt. Mikor Feilitsch Artúr báró, a szabad-
kőműves, a minőt Mátyás még hirből sem ismert; 
mikor Feilitsch báró felkérte József Ágost főherczeget, 
hogy „szólítsa fel Istennek fölkent szolgáit", hogy az 
Erzsébet-lobogót áldásukkal felavassák, és József Ágost 
főhg csakugyan felkérte „Istennek fölkent szolgáit", 
hogy adják t áldásukat a lobogóra, — vájjon mi tör-
tént? Megjelent a protestantizmus, megjelent a schisma 
és megjelent a zsidóság — és távol maradt Mátyás és 
a hajdani nagy magyarság egyedüli vallása, a katholi-
kus vallás. Csodálkozott Mátyás király, ós, azt mondják, 
nagyon csóválta a fejét, nem a felett a mit nem látott, 
az igazi felkent megjelenését — ezt ő természetesnek 
találta, — hanem csodálkozott a felett, a mit látott, 
hogy a „felkent" szóra olyanok is megjelentek, a kik 
semmiféle felkenésben sem szoktak részesülni és a kik 
a íelkenést régen sutba dobták s már el is felejtették. 
Föl nem kentekkel a felkent — Mátyás király Ítélete 
szerint sem állhatott egy sorba. Hiszen csak felkentek 
voltak felszólítva . . . . Ezt Mátyás király is természe-
tesnek találta. És azóta, — azt mondják, a Mátyás-
szobor még jobban összerántva tartja haragos szemöl-
dökét. 

A ki nem hiszi, menjen nézze meg ! ?? 

Tihany. Iskolaszentelés és felavatás. — (Vége.) 
4. Mégis csak ott várható tanítói üdvös eredmény, 

hol a szülök is hűséges segédkezet nyújtanak mindenhez, mit 
a tanitó a gyermek szellemi kiképzésére s erkölcsi tö-
kélyesbitésére szükségesnek itél, vagyis ha család és 
iskola karöltve működnek a gyermeknevelésben. 

Nektek — keresztény szülők — különösen és 
első sorban szól az apostol intése: „Neveljétek gyer-
mekeiteket az Ur tanításában és fenyítékében." Ti 
vagytok a gyermek első tanítói, első nevelői, ti a csa-
ládi élet apostolai. Nektek adta az Ur a gyermekeket, 
a ti kezeitekből fogja visszakövetelni azokat. Nem a 
papnak, nem a tanítónak gyermekei azok, hanem a 
tietek, azért első és fő kötelesség rátok háramlik ! — 
Az első tanitó, az első nevelőintézet tehát a gyer-
mekre nézve, — a szülői ház, a család. It t veszi a 
gyermek egész jövője, későbbi összes törekvése az 
egész alapot s az itt nyert benyomások szabályo-
zólag, irányitólag hatnak ki a gyermekek egész 
életére. 

S e tekintetben az anyáé az első és legfontosabb 
szerep ; ő, kit a természet minden áldozat iránt fogé-
kony szeretettel áldott meg ; ő legyen az az éltető 
nap, mely a gyermekeket, mit méhe hordott, a világra 
hozott, melengesse, ápolgassa és nevelje. Középpontja 
ő a családnak, Istentől rendelt első nevelő, kinek hi-
vatása a gyermek épségét, boldogságát czélzó gondos 
őrködésben gyökeredzik, szeretetében a család nevelői 
tevékenysége nyilatkozik meg. Igen, az a szeretet, a 
mely annyi álmatlan éj et képes átvirrasztani a baját 

j még megnevezni nem tudó csecsemő bölcsőjénél ; mely 
] a neki nyújtot t tejjel életerőt és mindent áldoz gyer-
j mekének, mely annak ju t ta t ja legédesebb s utolsó fa-
I latját: az a szeretet, mely a dadogó nyelvnek a legr 
j szentebb név kiejtésére, az esetlen kis kezeknek a 
j keresztvetésre, első nyúj t irányítást az a szeretet, mely 
; sir, vár és zokog, de hiven kitart megtévedt gyerme-

kének még vesztőhelyén is, ez az anyai szeretet kiin-
I dulási pontja minden nevelésnek és dönt a gyermek 
j egész jövője fölött. J a j annak a családnak, hol az anya 

nem érzi át hivatását a kinek elviselhetetlen teher a 
nevelés fáradalma, melytől kereseti ürügyek alatt siet 
szabadulni. Hogy e kötelmi mulasztás mily szigorúan 
boszulja meg magát, legyen intőjel annyi család bol-
dogtalansága ! 

Azért kérve intlek benneteket, — keresztény 
anyák — szenteljétek magatokat gyermekeiteknek, él-
jetek nekik. Ne feledjétek, hogy a mit szeretetbői ál-
doztok, tesztek gyermekeitekért, az lesz ezeknek leg-
értékesebb öröksége. 

Hisz az atyát, a családfőt az életfentartás gondjai 
veszik igénybe, a mindennapi kenyér s egyéb szük-
ségletek előteremtése neki más hivatást jelölnek, a 
honnét nem is szentelhet közvetlenül annyi időt és 
gondot a nevelésnek mint a mennyit a család e fontos 
ügye megkíván. Mindez azonban nem menti föl az 
atyát, hogy mint a családnak feje hiven őrt álljon és 
figyeljen, vájjon a kívánatos mederben folyik-e e fontos 
érdek ; vájjon a vakszeretet, a lágymelegség az 
anyát «em ragadja e káros végletekre; azért hol 
szükségét látja, tanácscsal, útbaigazítással, főleg okos 
fenyítékkel támogassa az anya nehéz munkáját. Csak 
egyetértő eljárás, csak okos szülői szeretet teremthet 
földi paradicsomot a gyermeknek a szülői házban, a 
hova megnyugvással térhet be annyi fáradalom után 
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az atya is s övéi megelégedéséből gyűjt erőt a létért 
való további küzdelemre. 

A szülői ház azonban nem adhat meg a gyer-
meknek mindent, mit ennek jövő hivatása igényel. 
Hasznos előismeretek szerzése, minőket ma nem nél-
külözhet az, ki boldogulni akar és elökészités önálló 
működésére azon a téren, melyre a Gondviselés fogja 
helyezni. — mindez, az iskolának jut feladatul. S igy 
az iskola nagy szerepet, nagy feladatot, még fontosabb 
kötelmeket vesz ' át a szülői háztól. Mégis, a mint el-
képzelhetetlen, hogy az iskola a siker e reményével 
kezdhesse meg tevékenységét azon elökészités nélkül, 
melyet a szülői ház van bizatva adni a gyermeknek-
ennek hat éves koráig : ugy eredményesen sem foly-
tathatja munkáját, a szülök további közreműködése 
nélkül. Szükséges tehát, hogy család és iskola egy-
mást kiegészitőleg és egyértőleg hasson közre. Es én 
nem kétlem, hogy okos, gyermekei boldogságát czélzó 
szülök valaha feledhetnék, mily szent és modhatatlan 
kötelmük gyermekeik pontos iskoláztatásáról gondos-
kodni és mily felelőséggel terhelik lelkeiket egyház és 
haza, főleg az örök biró előtt, ha gyermekeik részére 
nem veszik igénybe az iskola jótéteményét, vagy fel-
nőni engedik őket, mint erdőben a vad fát. Örömmel 
készségesen kell tehát közreműködniük, ha azt akar-
ják, hogy képzés és nevelésnek megkivánt sikere le-
gyen. E kötelmük gyermekeiket nemcsak arra ösz-
tönzi, hogy szivesen eljárjanak oda, hol annyi szépet, 
jót és hasznosat hallhatnak, de szent kötelmük oda is 
hatni, hogy a jó mag, mit az iskola ültet a gyerme-
kek fogékony lelkébe, otthou is ápoltassék, nehogy Ja 
gonosz példa, az óvatlan beszéd miket a házi körben 
lát és hall a gyermek, lerontsa, mit az iskola keserve-
sen épitett. Szóval csak ugy várható tartós, üdvös 
eredmény, ha család és iskola karöltve működnek ösz-
sze a gyermeknevelésben. 

Keresztény szülő! jóllehet kötelmed gyermeked 
földi jóllétét anyagi javakkal is biztosítni, vagy leg-
alább a kezdet nehézségét neki megkönnyíteni ; ámde 
az élet nehéz, ogyre nehezebb; ki tudja, arczod verí-
téke, éveken keresztül napestig tartó fáradalmad s 
annyi balszerencse vájjon képesít-e téged, gyermekeid-
nek, nem mondom, annyit, a mennyit te örököltél, de 
csak egy rozzant hajlékot, egy ekényi földet hagyui 
örökül ; de adhat-e megnyugvást, biztosságot az, mit a 
pillanat esélye tőled elrabolhat ! E világon minden mu-
landó, semmi nem biztos és változékony ; csak egy 
örök biztos és változatlan: az erkölcsi jó, mit a te s 
az iskola gondos keze ültet a gyermek szivébe. Azért, 
ha nem adhatsz egyebet a gondos nevelésnél, nyugod-
tan térhetsz a sirba, melyen hálás könnyűit fogja hul-
latni maradékod, midőn e falakra föltekintve az épület 
mellett elhaladva a te neved s itt elhullott verítéked 
jut eszébe. 

5. Hozzátok is van kedves gyermekek néhány 
jóra intő szóm. íme, egy egészen uj, diszes, tágas 
iskolaházat emelt nektek egy jótékony kéz áldozata és 
véreid fáradalma, helynek már csak ezek a tulaj-
donságai is ösztönözzenek, ide szivesen eljárni. És 

ösztönözzön a gyermek Jézus példája, ki szülőit is 
engedte távozni, csak hogy hallhassa a bölcseket, az 
írástudókat a templom mellett egy iskolában, a zsina-
gógában. 

Szivessen időzzetek tehát ti is jó tanitóitok köré-
ben, figyeljétek s kövessétek a mi jót, üdvöset elétek 
adnak. Jusson eszetekbe, hogy valahányszor ide belép-
tek, hogy édesapátok, édesanyátok izzadott e falak 
emelésével! Es ne feledjétek, hogy az iskolaháznak 
legigazabb disze a jó erkölcsös gyermek. Mert lehet 
egy iskola, palotához hasonló, de ha nem jóravalók 
abban a gyermekek: akkor egy alacsony, szegényes 
faház jó, engedelmes gyermekekkel értékesebb a fényes 
palotánál. És itt egymással üdvös versenyre lesztek 
hivatva kelni, hogy minden jóban, minden erényben 
egymásnak buzdító példaképei legyetek. Csak ha mint 
ezt szem előtt tartva fogtok haladni, csak ugy fogtok 
növekedni nemcsak korban, hanem bölcsességben, ke-
gyelem és kedvességben Isten és embereknél. 

Nagyságos egyházi és kir. tanfelügyelő urak, egy-
; házam- és hazámnak emeltem itt oltárt; égjen azon 

az áldozat, az irántuk köteles engedelmesség és hűség 
füst je ; átadom őrfigyelmüknek, hogy terjeszthesse fé-
nyét a józan művelődésnek. 

Neked pedig hitközség, midőn tulajdonodba bo-
^ csátom a kulcs jelvényeivel az épületet és a téged 

képviselő iskolaszéknek gondos őrködésére átruházom, 
: teszem azt abban a jutalmazó édes reményben, hogy 

mint legnagyobb kincsedet fogod becsülni e házat, s  
hiveii teljesíted mind azt a kötelmet, mikkel iskolád-
nak tartozol. 

A jó Isten meg adja, hogy ez az iskola az áldá-
sok kertje legyen, melyben ártatlanság s minden erény 

j virága díszlik ; azok az élő növények pedig, kik ide 
ültettetnek, fejlődjenek, tenyészszenek és ^hozzanak jó 
gyümölcsöt a földi és örök életre. Ugy legyen ! . . . 

A nagy hatást keltő szónoklat után dr Ruzieska 
í Kálmán Zalamegye királyi tanfelügyelője szólott az 

ünneplő közönséghez. 

Hálás elismeréssel adózott HaJbik Cziprián apát-
nak hazafias áldozatkészségeért s rámutatott az ezer-
éves múltra, mely hervadhatlan érdemekkel fűzi egybe 
Szent-Benedek jeles rendjét a magyar nemzet szellemi 
fejlődésével s egész lelkivilágával. E hatalmas ós leg-
bensőbb köteléknek egyik erős kapcsát találja az apát-
ság áldozatkészségével felállított iskolában, mely a 
kultúra szelid fényével fogja beövezni Tihany törté-
nelmi emlékeinek komor fenségét. A szép beszéd után 
körmenetben tértek az apátsági templomba, melyben 
maga Halbik Cziprián apát mondotta az ünnepi misét. 

Délben az apátság látta vendégül fényes asztalá-
nál a nagy társaságot, mely lelkes és szellemes köszön-
tőkkel ünnepelte a szép napot. 

Tácz. v Szent Antal" jótékonysági egyesület. — 
A váczi nőegyletnek e nemrég szervezett osztálya 

f. hó 7-én délután 5 órakor tartotta első közgyűlését 
a kath. leányiskola emeleti termében. 

Tekintélyes számú előkelő hölgyközönség gyűlt 
egybe a kitűzött időre, eljött a központi papság több 
tagja is. 
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Pontban 5 órakor érkezett meg püspök urunk 
ő méltósága, kit a jelenvoltak hódolatos tisztelettel 
fogadtak s az elnöki asztalnál foglalt helyet. Ott tilt 
dr Rapcsák Imréné elnöknö. Gossmann Ferencz püspöki 
titkár, egyesületi igazgató és Zalánífy Gizella k. a. 
egyesületi jegyző. 

A közgyűlést püspök urunk őméltósága rövid 
imával nyitotta meg, erre Gossmann igazgató a Szent-
írásból az irgalmasság jutalmazásáról szóló részt olvasta 
fel. (Máté 25, 31 -40 . ) 

Püspök urunk őméltósága emelt most szót az 
ünnepélyes csendben s szólt az irgalmasságnak testi 
és lelki cselekedeteiről, mint a ker. kath. ember köte-
lességeiről. 

Az emberek, úgymond beszéde folyamán, — az 
irgalmasság testi jótéteményeit szokták kérni, a lelkieket 
kevésbbé kérik, pedig ezek fontosabbak, mint amazok. 

Irgalmasságunkat az Isten kedveért, természet-
fölötti indokból kell gyakorolnunk, hogy értéke legyen, 
hálával a jó Isten iránt, ki megengedi, hogy az ö ado-
mányából jót tehessünk s ekkép magunknak érdeme-
ket szerezhessünk. 

Minden igényt kielégíthetni ugyan nem fogunk, 
de teszünk, a mennyit tehetünk, jó szándékkal, közös 
buzgalommal. 

Az irgalmasság lelki cselekedetei közül a bűnö-
sök megtérítése, a tudatlanok tanítása, a szomorúak 
vigasztalása s az imádság az elhunytakért, melyeket ő 
méltósága részletesebben fejtegetett. A családi életben 
és háztartásban, a rokonság és barátság vonatkozásai 
között ezer alkalom nyilik ezek gyakorlására. 

Egy megható történettel fejezte be őméltósága 
fönkelt gondolatokban dus, kiválóan gyakorlati irányú 
beszédét, melyet a jelenvoltak feszült figyelemmel s 
nagy lelki élvezettel hallgattak. 

A közgyűlés ezután Németh Péterné és Horváth 
Gyuláné úrhölgyeket bizta meg, hogy az egyesület 
rendelkezésére álló pénzmennyiséget az egyházmegyei 
irodában átvegyék s az elnöknőnek kézbesítsék, — 
kinek a segély iránt beérkezett kérvények is átadattak. 

Zalánífy Gizella k. a. egyesületi jegyző az eddig 
beiratkozott rendes és pártoló tagok névsorát olvasta 
fel, mi örvendetes tudomásul vétetett. 

Az ülés végeztével Gossmann Ferencz egyesületi 
igazgató mondott szép szavakban köszönetet őméltó-
sága kegyes gondoskodása és apostoli buzgalmáért, 
végül áldását kérte a jelenvoltakra, az egyesületre s 
annak működésére. 

A közgyűlés őméltósága főpásztori áldásával s 
imájával ért véget. 

Lelkünk egész őszinteségével hódolunk mi is 
püspök urunk őméltósága kegyes gondoskodása s atyai 
buzgalmáért s kérjük az irgalmasság Aty já t : áraszsza 
bőséges áldását az egyesület munkálkodására ! 

V. K. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az ezidei kath. nagygyűlés munkarendje. 

Október 14-én, kedden. A tagok fogadtatása a 
vasúti állomásokon Délután 4 órakor az Országos Páz-
mány-Egyesület választmányi ülése. Délután 5 órakor 
a Magyarországi Katholikus Egyesületek Országos Szö-
vetségének közgyűlése, a Budapesti Katholikus Kör 
dísztermében. Tárgysorozat: A közgyűlés megnyitása. 

Megnyitó beszéd. Az Igazgató-tanács nevében mondja 
Csávolszky József cz. püspök. Az Igazgató-tanács évi 
jelentésének tárgyalása. A beérkezett indítványok tár-
gyalása. 20 igazgató tanácsos választása. Számvizsgálók 
kiküldése. Este 8 órakor ismerkedési est a székesfőv. 
Vigadó éttermeiben. 

Október 15-én, szerdán. Délelőtt 9 órakor szent-
mise és Veni Sancte a belvárosi főplebánia templomban. 
Mondja: Császka György kalocsai érsek ur. Délelőtt 
10 órakor a kath. nagygyűlés első nyilvános ülése a szé-
kesfőv. Yigadó nagytermében. Tárgysorozat : Megnyitó 
beszéd, mondja ifj. gróf Zichy János. Beszámoló a mult 
évi nagygyűlés határozatainak végrehajtásáról, mondja 
dr Miháliifi Ákos cziszterczita r. theologiai tanár. Dísz-
elnökök választása. A szakosztályok elnökeinek meg-
választása. A nagygyűlés megalakulása. 0 felsége a 
király üdvözlése. Á katholikus társadalmi tevékenység-
ről. Mondja báró Hornig Károly veszprémi püspök. 
Déli 12 órakor a Szent-Imre-Collégium (a katholikus 
főiskolai internátus-egyesület intézete) házavatása VIII. 
Üllői-ut 22. Délután 2—5 óráig a nagygyűlés Szakosz-
tályainak tanácskozása. Délután 3 órakor Euchariszti-
kus értekezlet a papság számára. Délután 6 órakor má-
sodik nyilvános ülés a székesfővárosi Vigadó nagyter-
mében. Tárgysorozat: Az ülés megnyitása. Bejelentés. 
A katholikus nevelés családban és iskolában. Mondja : 
Mayer Béla v. püspök. Mi erősit meg hitünkben ? 
Mondja: Széchenyi Imre gróf. A. szerzetesrendek és 
kongregácziók szerepe a katholikus egyházban. Mondja 
Vojnits Döme szent Benedek-rendi főiskolai igazgató. 
Az ülés berekesztése. Este 8 órakor a katholikus ifjú-
ság bankettje a Vigadó éttermeiben. 

Október 16-ikán, csütörtökön. Reggel 8 órakor 
ünnepies szentmise a belvárosi főplebániai templom-
ban. Mondja Majláth Gusztáv Károly gróf, erdélyi 
püspök ur. Délelőtt 9 órakor Eucharisztikus kongresz-
szus a Budapesti Katholikus Kör dísztermében (IV. 
ker. Molnár-utcza 11.) Elnöke: Majláth Gusztáv Ká-
roly gr., erdélyi püspök ur. Déli 12 órakor áiszgyülés 
XIII. Leo pápa huszonötéves pápaságának jubileumára. A 
székesfővárosi Vigadó nagytermében. Tárgysorozat : 
Pápai himnusz. Előadja a m. kir. Opera énekkara. 
Ünnepi beszéd. Mondja : Vaszary Kolos bibornok, 
Magyarország herczegprimása. XIII . Leo 0 szentségé-
nek levele a katholikus nagygyűléshez, Délután 2—4 
óráig a nagygyűlés Szakosztályainak tanácskozása. 
Délután 4 órakor hódolati ünnepség a legfelségesebb 
Oltáriszentség előtt és Eucharisztikus körmenet. 

Október 17-én, pénteken. Reggel 9 órakor szent-
mise a belvárosi főplebániai templomban. Mondja: Kohl 
Medárd dr, felszentelt püspök. Délelőtt 10 órakor har-
madik nyilvános ülés a székesfővárosi Vigadó nagyter-
mében. Tárgysorozat: Az ülés megnyitása. Bejelenté-
sek. A katholikus elvek érvényesítése az életben. 
Mondja; Prohászka Ottokár dr, theologiai tanár. A ka-
tholikus sajtó feladatairól. Mondja : Margalits Ede dr 
egyetemi tanár. A katholikus autonómiáról. Mondja ; 
Hortoványi József dr, országgyűlési képviselő. Köteles-
ségeink családban, társadalomban, államban. Mondja : 
Zichy Nándor gróf. Jelentés a szakosztályok tanácsko-
zásairól. Záróbeszéd. Mondja : Szmrecsányi Pál, szepesi 
püspök ur. Déli 1 órakor a Katholikus Nagygyűlés 
diszbanketje a fővárosi Vigadó éttermeiben. Délután 3 
órakor a Regisi Szent Ferencz-Egyesület közgyűlése a 
székesfővárosi Vigadóban. 

I. Szakosztály. Katholikus irodalom, sajtó, mű-
vészet. 

1. Van-e jogosultsága a hitnek a tudományok kö-
rében. Előadó : Vajó József, premontrei kanonok. 
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2. A katholikus népirodalomról és népkönyvtárak-
ról. Előádó : Dr Sziklay János. 

3. A vallásos művészet feladatai s jelenlegi ha-
nyatlásának okai. Előadó : Dr Piszter Imre cisztercita-
rend igazgató. 

4. AZ ifjúsági irodalomról és ifjúsági könyvtárak-
ról. Előadó : Andor József főgymnasiumi tanár. 

II. Szakosztály. Katholikus nevelés. 
1. A katholikus tanitóképesités. Előadó : Guzsvenitz 

Vilmos képezdei igazgató. 
2. A történelem tanitásáról. Előadó : Ujházy László 

áll. főgymn. tanár. 
3. A tankönyvek szelleméről. Előadó : Prónay 

Antal kegyesrendi főgymn. tanár. 
4. A katholikus jogi oktatásról. Előadó: dr Kés-

márky István jogakadémiai tanár. 
III. Szakosztály. Keresztény szocziális és kharita-

tiv tevékenység. 
1. Legsürgősebb teendőink a keresztény szocziális 

akczió terén. Előadó : dr Giessivein Sándor győri kanonok. 
2. Az egyleti ipari munkaközvetitésről. Előadó : 

Németh János legényegyleté elnök. 
3. Az iparos növendékek gondozása. Előadó : dr 

Pokomy Manó. 
4. A katholikus társadalmi tevékenység és a ki-

vándorlás. Előadó : Kirschanek Ödön. 
5. Kath. siketnóma intézet. Előadó : Klug Péter 

igazgató. 

VEGYESEK. 
— Magyarország biboros hgprimása, Vaszary 

Kolos esztergomi érsek ur az ezidei kath. nagygyűlés 
költségeire 400 koronát adott. 

— Az iskola az egyház szeme-fénye. Azért láto-
gatta meg Meszlényi Gyula püspök ur a szatmári zárdai 
iskolákat, személyesen, Hámon és Hehelein kanonokok 
kiséretében. Az ifjúság az óvodától fel a képezdéig 20 
külön osztályban van elhelyezve s növekedő létszáma 
961-re emelkedett. 

— lskola-államositás folyik Dombováron, mint a 
„P. K." irja mindenáron. Dombovár szegénységre 
hivatkozva kéri az államot, hogy vegye át az iskola-
fenntartását. Dombovár és szegénység, hogy rimel ez 
össze?! Másutt rejlik ebben az ügyben a bibi. Kívána-
tos, hogy a dombovári iskolák katholikus jellege fenn-
tartassék. 

— A Jézus-társaság 23 rendtartományának fő-
nökei és küldöttei £ hó 8-án fejezték be Martin rend-
főnök elnöklésével tartott rendi nagykáptalanukat. Vala-
menynyien testületileg tisztelegtek azután XIII . Leo pá-
pánál, aki allocutióval felelt a hódoló üdvözletre, kije-
lentve kiváló szeretetét és részvétót a világ csaknem 
minden részében üldözést első sorban szenvedő nagy-
érdemű rend iránt. 

— Hidasy püspök emlékezete. A szombathelyi 
egyházmegyében nagy kegyelettel őrzik Hidasy püspök 
emlékezetét. Halála évfordulónapján dr István Vilmos 
püspök ur maga pontifikált a gyászmisén, a káptalan 
pedig előtte való napon tartott gyászmisét. 

— A tanitók római zarándoklatára Boltizár József 
fölszentelt püspök ur, ő emjának a biboros hgprimás-

nak helynöke, 200 koronát adományozott avval a czél-
lal, hogy abból két-főegyházmegyei tanitó zarándokla-
tának költsége fedeztessék. 

— Személyzetiek a >zombathelyi egyházmegyé-
ből. Megyés püspök ur ő méltósága dr Gaál Sándor 
szombathelyi plébánost és dr Tóth József püsp. titkárt 
szt -széki ülnökökké nevezte ki. Az Augerbauer József 
szt.-széki ülnök s nyug. kisunyomi plébános lemondása 
folytán megürült püspöki szabadadományozásu plebá-
niajavadalmat ő méltósága Bozi József zala-egerszegi s. 
lelkésznek adományozta. A gróf Batthyány Ferencz 
örököseinek kegyurasága alatt álló dobrai plébániát 
Hőbe Károly, kisunyomi s. lelkész nyerte el. 

— A Katholikus Főiskolai Internatus-Egyesiilet 
október 15-én délben 12 órakor tartja az egyetemi 
ifjak számára létesített intézetének, a Sient-Imre-Colle-
giumnak (VIII., üllői-ut 22. sz.) házavató ünnepélyét, a 
következő tárgysorozattal : 1. Szózat. Énekli a Szent 
Imre-Egylet énekkara. 2. Elnöki megnyitó beszéd. 
Mondja ifjabb Zichy János gr. a katholikus főiskolai 
internátus-egyesület elnöke. 3. Ünnepi óda. Irta és 
szavalja: Schöner Ferencz II. é. hh, 4. Igazgatói beszéd. 
Mondja: Dr Glattfelder Gyula, a Szent-Irnre-Collegium 
igazgatója. 5. Induló. Előadja a Szent Imre-Egylet 
zenekara. 

— Klirhard utódja a bécsi egyetemen. A bécsi 
egyetem hittudományi kara a Freiburgba átment Ehr-
hard helyébe az egyháztörténelem tanárává H/rsch Ká-
roly drt hozta javaslatba, a ki jelenleg a bécsi „Sacré 
Coeur" intézet igazgatója. Ehrhard Freiburgban Kraus 
örökségét, az egyháztörténelmi tanszéket vette által. 

— A bécsi egyetem hittudományi karához ő fel-
sége Seydl Ernő drt, a bécsi papnevelő-intézet vicze-
rektorát, a keresztény bölcselet ny. rendk. tanárává 
nevezte ki. Ebben a dologban mi budapestiek Bécset 
jóval megelőztük. Vajha a nm. püspöki kar mielőbb 
megvalósítaná a hittudományi kar emlékiratában kifej-
tett kívánalmakat is ! 

— Ledocliovski bibornoknak a poseni főszékes-
egyházban emléket fognak állítani. Utódja, Stablew^ki 
érsek, már kiadta a gyűjtésre a rendeletet. 

— Királyi kinevezés. 0 felsége a szamosujvári 
káptalanban megüresülve volt stallumot Domide Okta-
vian theol. tanárnak és papnevelő-intézeti lelkiigazga-
tónak adományozta; Lengyel Endre hajdudoroghi püs-
pöki kiilhelynöknek pedig a szent Györgyről nevezett 
szobránczi cz. prépostságot adományozta. A legfelsőbb 
kézirat szept. 26-án kelt. 

— Iskola-avatás volt í. hó 5-én Türjén Zalavár-
megyében. A négy tanerővel működő iskolához dr 
Kunz Adolf csornai és türjei prépost-prelátus telket és 
félköltséget adott, ezenfelül I6,t00 koronát érő telket 
és házat adományozott, kisdedóvó felállítása czéljából, 
egyúttal megígérvén, hogy a leendő óvónő 800 korona 
évi fizetését is a prépostság fogja fedezni. 

— Kálvária-szentelés. Schneyder Hermann német-
bólyi lakos, kinek a borjadi és pócsai határban tete-
mes földbirtoka van, saját birtokából kihasított egy 
kataszter hold földet, s arra saját költségén 13 stáczió 
s 3 keresztből álló kálváriát állíttatott. Miután a pécsi 
egyházhatóság az egy kataszter hold földet, a melyen 
a kálvária áll, annak fenntartására örök alapitványkép 
elfogadta, megadta Schulz Károly németmároki espe-
resnek a felhatalmazást, hogy az uj kálváriát beszen-
telhesse, a mi épületes ajtatossággal meg is történt. 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelcle-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október 18 

A magyar katholikusok hódolata XII!. LEO pápa előtt. 
Vaszary Kolos bibornok-herczegprimás ünnepi beszéde a katholikus nagygyűlésen. 

— Okt. KL — 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Midőn egyházunk lá thatat lan fejének szent nevével üdvözlöm a m. t. gjáilekezetet, 

íölvetem a kérdést, ki a látható feje egyházunknak? 
A szent iratban olvasom az Ur Jézusnak Pé te r apostolhoz intézett e szavait: „Te 

Péter vagy, azaz kőszál, és e kőszálon fogom építeni egyházamat és a pokol kapui nem 
vesznek erőt raj ta ." 

. Hogyan ? 
Jól idéztem az Ur szavait? 
Jól idéztem. 
Csakugyan nem azt mondja Péternek : „Alapítok egyházat és ez egyházra téged 

helyezlek," hanem azt mondja; „ T e r e á d építem egyházamat" — és hozzáteszi: „Neked adom 
a mennyország kulcsait" — a legfőbb hatalmat. 

Az Urnák e megdönthetlen rendelkezésén alapszik azon hitünk, hogy Péter feje az 
egyháznak és e főségét utódai is öröklik és birják. 

M. T. Gyülekezet! 
Néhány hónap múlva negyedszázada lesz, hogy XIII. Leo szt. Pé te r utódjává avat-

ta tot t e szavak kíséretében: „Vedd a hármas koronával ékített t iarát és ne feledd, hogy a tyja 
vagy a királyoknak és uralkodóknak, főpásztora az egész föld kerekségén élő híveknek és 
Helytartója Jézus Krisztusnak, akinek dicséret és dicsőség mindörökké." 

A pápai koronával, mely homlokát díszíti, együttesen örökölte a tövis koronát, mely 
szivét gyakran megvérezi. .. _ 

Nem csoda! Hisz kormányzója lőn az egyháznak, mely a küzdelmek, az üldözésekés 
szenvedések termékenyítő és megújító erejét kapta az ő isteni Alapítójától életelvül, hogy 
elnyomatva is gyarapodjék, gyöngíttetve is erősbödjék, elhomályosítva is tündököljön és meg-
aláztatva újra diadalmaskodjék. 

XIII. Leónak is osztályrészévé lőnnek a világegyház kormányzásának súlyos gondjai, 
mondhatlan nehézségei, aggodalmas küzdelmei és lelki gyötrelmei. 

,Perge alacriier in coepio tuu : praeiiare praeha lJoviinx, curitatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingemtf? 
adlabora . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimu.-.' 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. '27-én. 
„Additos tibi animos auctoi-itate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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Feladatának terhét még azon 68 év súlya is növelte, mely vállaira már akkor 
nehezedet t . 

Nem is hitte senki, hogy a törődöttnek látszó Szent Atya képes leg}'en huszonöt 
éven át kormányozni azon hajót, melyet minden oldalról a leghevesebb hullámok ostromolnak. 

Az isteni Gondviselés azonban csodálatosan őrködött a Szent Atya fölött. 
Elárasztot ta kegyelmeinek válogatot t kincseivel, elhalmozta malaszt jának egész 

bőségével; k i tüntet te a legritkább tulajdonokkal, megáldot ta hosszú élettel, hogy századokra 
szóló tevékenysége által minél nagyobb dicsőséget szerezzen az egyháznak. 

Nagy szelleme, gazdag tudása, mély bölcsessége és nemes szive valóban az Ur 
választot t ja gyanánt tüntet ik föl a Szenta tyá t és különösen hivatot tá teszik gondteljes felada-
tainak teljesítésére. 

Tudjuk, hogy a viszonyok, melyek között Leo pápa az egyház kormányát átvette, 
rendkívül szomorúak voltak. Komoly jellegű bajok mételyezték meg a társadalom szervezetét, 
növekedtek a veszélyek, melyek az uralkodók személyes biztonságát, az államok nyugalmát, a 
népek békéjét fenyegették. 

A vallásos öntudat és kötelességérzet megingott a szivekben, az erény és erkölcs 
törvényei csekély visszhangra ta lá l tak a keblekben; a tekintély varázsa eloszlott, a zavar és 
féktelenség szelleme ijesztően éreztet te hata lmát . 

A Szent Atya mélyreható tekintete alaposan felismerte a helyzetet ; s igy szólot t : 

„Valami halálos láz j á r j a át a társadalom szervezetét, amely tagja i t emészti, minden nyuga-
lomtól megfosztja és katasztrófákkal fenyegeti." Ennélfogva erősen elhatározta, hogy legfőbb 
tevékenységét a társadalom súlyos bajainak orvoslására fogja szentelni. 

„Oda irányít juk minden törekvésünket, — igy ír pápasága első évében (1878. decz. 
24-én) — hogy a fejedelmeket és népeket az egyházzal fenntar to t t békéhez és barátságos 
viszonyhoz vezessük vissza. Egész életünk e magasztos czélnak lesz szentelve és nem lehet 
akadály, mely törekvésünkben gá to l jon/ ' 

Nagyszabású körlevelei majdnem mind e magasztos czél megvalósítására irányulnak ; 
főpapi oktatásai arra czéloznak, hogy a híveket hűséges engedelmességre és törhetlen ragasz-
kodásra indítsák azon örök érvényű igazságok iránt, melyeket az egyház fennállása óta tanit. 

Oly sokoldalú, oly ki tartó és következetes az a tevékenység, melyet a Szent Atya e 
téren kifejt, hogy az egész világ csodálkozásának tá rgyá t képezi. 

E mellett nem feledkezett meg azon magasztos feladatokról sem, melyek a szellemi 
haladás előmozdítása, a tudományok fejlesztése és a művészetek ápolása körül, az egyház 
hagyományos osztályrészét képezik. 

Ezek által tanúságot szolgáltatott azon nem ri tkán kétségbe vont igazság mellett, 
hogy az egyház ma sem vesztet te el sem képességét, sem jogá t arra, hogy a közművelődés 
fontos munká já t szellemével irányítsa és az emberiséget a haladás ösvényein vezérelje. 

Könnyen magyarázható tehát , hogy jelen örömünnepe alkalmából seregesen vándo-
rolnak a nemzetek az örök város félé, hogy bemutassák hódolatukat szent Pé te r azon utódja 
előtt, kit a legnagyobbak között fognak említeni és tisztelni a századok. 

Tudják a népek milliói, hogy az igazság és erény, a szabadság és jog, a béke és 
jólét kincseit azon erősség falai őrzik, melyet az Ur megdönthetlen sziklára épített és az idők 
végéig tar tó fennállásról biztosított. 

A kereszténység központja és őre felé szállanak a mi gondolataink is, oda irányulnak 
a mi érzelmeink is. 

Légy üdvözölve, légy áldva, Szent Atyánk, tőlünk is ez ünnepélyes alkalommal. 
Huszonöt éve lesz, hogy viseled, az apostolok lelki nagyságával, rendíthetlen bátor-

ságával, a magasztos tisztet, nem tekintve, nem kérdve, vájjon utai a Tábor — a megdicsőülés, 
vagy a Kálvária — a szenvedés hegyére vezetnek-e? Mégysz szilárd, határozott léptekkel a 
kijelölt ösvényen, mint Urad rendelé. 

De nem egyedül mégysz ! 
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Kiket ok ta tó igéiddel tani tsz , k iket szelid szavaiddal irányítasz, kiket atyai szerete-
teddel boldogítasz, mi hű gyermekeid veled megyünk , veled a megpróbá l ta tásokba , ha kell a 
szenvedésekbe is. 

Légy boldog Szent A t y á n k ! 
J ó I s t enünk kérve kérünk, 
T a r t s d meg Szent A tyánka t , 
Kr i sz tusnak Hely ta r tó já t . 

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

f ^ Ü T F e l h i Y a s e l ő f i z e t é s r e . " ^ M 

O R S Z Á G O S KATH. NAGYGYŰLÉS. 
Bevezetés. 

Mikor a kathol ikus nagygyűlésben m a g a 
a tan í tó és tanuló egyház fe lvál tva együt tesen 
beszél és nyilatkozik, a kathol ikus publicista 
hallgat , figyel és referál . 

A katholikus nagygyűlés 
előestéjéi!. 

— Okt. 14. -

I. Az 0. Pázmány-E. v. ülése. 
Elnökölt Margalits Ecle clr lovag, a kinek indít-

ványára a választmány elhatározta, hogy a nagyobb 
vidéki központokban vándorgyűléseket fognak rendezni. 
Az első gyűlés Pécsett lesz. Elhatározták még, hogy 
katholikus liczeumokat rendeznek országszerte annak 
kimutatására, hogy vallás nélkül nincs tudomány. 
Szilclay János javaslatára elhatározták, hogy Jedlicska 
Pál érseki helynök, Ruschek Antal és Mohi Antal választ-
mányi tagokat kitüntetésük alkalmából a választmány 
jegyzökönyvilegüdvözli, Schlauch Lőrincz emlékét pedig 
jegyzőkönyvben örökítik meg. Ernszt Sándor indítvá-
nyára jegyzőkönyvileg üdvözlik Mary alíts Edét és Kiss 
János dr-t is, kiket a pápa legutóbb kitüntetett. Ezzel 
az ülés véget ért. 

II. A Kath. Egyesülete0. Sz.-nek 
közgyűlése. 

Elnöklő ifj. Zichy János gróf megnyitván az ülést, 
Csávolszky József v. püspök váczi kanonok mondott 
nagyhatású megnyitó beszédet. 

Végre egyek vagyunk, igy szólt, a katholikus 
egyház összetartó erejében. És ez nagy dolog éppen 
ma, mikor minden politika, a közélet minden ágazata 
megtagadja az igazi hitet. Régen őszintébb volt a vi-
lág, a pogány társadalom nyíltan a pogány morál alap-
ján rendezkedett be, mig ma a legszebb eszme is csak 
csillogó köntös, mely rut szándékokat és önző törek- | 
véseket leplez el. Ellenfeleink között ma is vannak ! 

olyanok, kik a szép, jó és igaz hármas jelszavát han- ' 

goztatják és azért lelkesülnek. Mi is lelkesültünk ezért, 
de ma látjuk, hogy az ideál hova-tovább eldurvul. Az 
irodalom az aljasságok kultuszának él és ebben any-
nyira megy, hogy el sem hinnénk, ha napról-napra nem 
találkoznánk látható jeleivel, például a mi színpadjain-
kon is. Az ilyen elkorcsosodott ideál nem lehet a mi 
ideálunk. Az igazság eszméje is szomorú elfajulásra 
jutot t például a jogállam túlzásaiban, ahol a mondva-
csinált jogszerűségnek teljesen alárendelik az igaz-
ság szempontját. Igy láttuk szentséges Atyánkat meg-
fosztani birtokaitól, látjuk, hogy bánnak Francziaor-
szágban a kongregácziókkal, Németország a lengyelek-
kel, Oroszország a íinekkel, és főképpen ha látjuk, 
hogy foglal egyre nagyobb tért nálunk a bevándorolt 
nemzetiség, hogy nyomja el például Mármarosban na-
gyobb életrevalóságával a föld jogos tulajdonosait és> 
mindent a jogszerűség örve alatt, akkor látjuk, hogy 
ez a jog ma nem egyéb, mint az erősebb durva érvé-
nyesülése a gyengébbel szemben. De a legnagyobb 
visszaélés történik a jó eszméjével, melyet a hasznos-
ság elve szőrit ki. A haza szolgálatát, sőt a poli-
tikai pártállást is az anyagi haszontól teszik függővé, 
igy pedig egy alkotmányos állam nem állam és nem 
maradhat fenn. Ez ellen küzdünk mi, és ez adja meg 
küzdelmünk jelentőségét, hazafias értókét és az ország 
javára való üdvös befolyását. Mi magyarok vagyunk 
és valljuk azt, a mit a költö mond : tied vagyok, tied 
hazám, e sziv e lélek. És éppen, mert szeretjük a ha-
zánkat, azért kell nekünk ezalatt a szép, jó és igaz 
eszméjét igaz mivoltukban érvényesíteni és ezen az. 
alapon kell társadalmunk reíormjára törekedni. Ha ezt 
a szent czélt belátjuk, csak akkor tudjuk teljes egészé-
ben méltányolni a magyarországi katholikus egye-
sületek országos szövetségének nagyszerű hivatását.. 
Mozgalmunkban jelentős momentum a keresztény kraj-
czáros újság, az „Uj Lap" megjelenése, melynek pár-
tolása és terjesztése szent kötelességünk. Ez a lap van 
hivatva, hogy czéljainkat megismertesse, eszméinknek 
propagandát csináljon, még a szegények kunyhóiban is. 
De bármi lesz az uj lap sorsa, ami szövetségünk fel 
fog virágozni, mert Krisztus velünk van. Csak marad-
jon meg az élén a buzgó, az önfeláldozó elnök, ifj. gr. 
Zichy János (hosszantartó lelkes éljenzés.) Holnap nyí-
lik meg a kongresszus, melynek magvát ifj. Zichy Já -
nos gróf vetette el. Adja Isten, hogy a mustár mag-
ból terebélyes fa hajtson ki. 

Az elnök indítványára a közgyűlés köszönetet 
! mondott a szónoknak beszédeért. 

Azután Almásy János titkár fölolvasta az igaz-
32* 
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gatótanács jelentését a II. katholikus nagygyűlés hatá- ; 
rozatainak végrehajtásáról. A jelentés szerint a szövet- ! 
ség mindenekelőtt központi irodát szervezett. Megala- ! 
kították az alapszabályokban előirt szakosztályokat, — j 
köztük egy tanitásügyi szakosztályt, a mely a katholi-
kus nevelés kérdéseit kiséri figyelemmel. A szövetség 
körébe ma 245 egyesület tartozik. A pártfogó tagok 
száma 17, a pártolóké 82. Az igazgatótanácsnak a be-
rendezkedés munkája után első gondja volt országos 
szervezetet teremteni a katholikus társadalmi tevékeny-
ség számára, e végből összeköttetést létesített a vidék 
és közpoat közt. Minden esperesi kerületben képvise-
lőségeket szervezett, ugy hogy ma 342 vezetőt állíthat 
a katholikus társadalmi mozgalmak élére. Kiváló gon-
dot fordított az igazgatótanács a katholikus ifjúsági 
egyesületek ügyére is, a főpapi kar lelkes pártfogásá-
val a közel jövőben százával alakulnak ily egyesületek. 
Szervezett a szövetség fővárosi szakosztályt is ; a pápa 
25 éves jubileumára hódolati albumot küld, melyet 
eddig 30.000-en irtak alá. Tevékenységének nagyrészét 
a mult évi nagygyűlés határozatainak végrehajtása 
foglalta el: keresztény szellemű krajczáros napilapot 
indított, terjesztette a katholikus irodalmat, fölterjesz-
tést intézett a vasárnapi munkaszünetről alkotott tör-
vény revíziója dolgában és fölkarolta a mértékletességi 
ügyet. 

A közgyűlés az igazgatóság jelentését tudomásul 
vette. Azután két indítvány került tárgyalásra. A göllei 
olvasókör indítványozza, hogy a mezőgazdasági munkás-
pénztárak helyi bizottságában nagyobb tért nyújtsanak 
a keresztény intelligencziának. Zichy Nándor indítvá-
nyára a javaslatot átadták a választmánynak. A kés-
márki katholikus olvasókör daloskörök szervezését és 
országos versenyek rendezését kívánja. E föladat 
teljesítésével a közgyűlés az irodalmi szakosztályt 
bizta meg. 

Azután az igazgatótanácsba megválasztották a kö-
vetkezőket: Ahnásy János (Vácz), Änderte Józseí 
(Kakasd), Andor György dr (Esztergom), Csöngedy 
Gyula (D.-Adony), Darányi Ferencz dr (Pécs), Demeczky 
Mihály dr (Budapest), Erdőssy Károly, Horváth Alajos, 
Kaposi József, Korányi Antal (Bártfa), Margalits Ede 
dr, Mihályü Ákos dr, Nagy Czézár (Pozsony), Perémy 
Imre (Hatvan), Pelczner Imre (Tárnok), Rakovszky Ist-
ván, Rétay Kálmán, (Szirák), P. Soős István, Schiffer 
Ferencz, Tálos István (Pozsony). 

Zichy János gróf záró szavaival a közgyűlés 
véget ért. 

A katholikus nagygyűlés első 
napja. 

— OU. 15. — 

I. Veni Sancte és szent Mise. 
A nagygyűlés ünnepélyes közüléseit és szakta-

nácskozásait a Szentlélek segítségül hívásával ünnepé-
lyes szentmise nyitotta meg, melyen Csáky Károly gróí 
váczi püspök ur pontifikált. A templomot a nagygyű-
lés tagjai teljesen megtöltötték. Mise után zászlók 
lobogása mellett vonult át a közönség a fővárosi vigadó 
óriás nagy termébe, mely színültig megtelt. 

11. Az első nyilvános gyűlés. 
Földszint és az emelvényen ember ember hátán 

szorongott. Az elnöki asztaltól jobbra ültek a föpász-
torok. Hátrább jobbra és balra a kiszemelt diszelnökök? 

! országgyűlési képviselők, dignitáriusok stb. 
Az ülés megnyitása előtt az opera énekkara Dom-

bay Artúr karmester vezetése alatt hatalmas hanghor-
dozással előbb a magyar, azután a pápai hymnuszt 
énekelte el. 

Az ülést ifj. Zichy János gróf nyitotta meg a 
következő nagyhatású elnöki beszéddel, mely a magyar 
katholicizmus jövőjének programmja. 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus ! (Mindörökké 
Amen!) Nméltóságu védnöki kar, mélyen tisztelt kath. 
nagygyűlés ! (Halljuk ! Halljuk !) A harmadik katholi-
kus kongresszus fényes képe, mely elénkbe tárul, ha-
talmas bizonyítéka annak, hogy azon érdeklődés, me-
lyet néhány évvel ezelőtt felébresztettünk, nemcsak 
hogy nem szunnyadt el ismét, hanem évről-évre öreg-
bedik. A társadalom minden rétegét mélyen felszán-
totta azon tudat, hogy a magyar katholikus társadalom-
nak élni kell, mert az ő életerejétől függ nagyrészt a 
nemzet életereje is. (Helyeslés.) Ha szabad magamat 
ugy kifejeznem, azt mondom, hogy valamint az állami 
élet első sorban a nemzet anyagi erejének keretét ké-
pezi, épp ugy e hazában a katholikus társadalom az 
állam erkölcsi ereje legnagyobb részének összfoglalata. 
(Helyeslés.) Az állami élet erejével tehát fokozatosan 
kell fejlődni a katholikus társadalom erejének is, mert 
különben megbomlik a nemzet életének egyensúlya. 
Ezt a tényt, ugy látszik, végre megértették a magyar 
katholikusok, kiknek évtizedekig tartó apathiája any-
nyiszor és oly nagy mértékben megakasztotta a nem-
zet egészséges vérkeringését — megértettük végre ezt 
és állandóan a katholikusok öntudatában ápolni akar-
juk azt a meggyőződést, hogy a katholikusok ébersé-
gére szükség van első sorban azért, mert megvan az 
egész világon a törekvés az államok életében, hogy 
funkczióiknak szellemét mindinkább függetlenítsék a 
katholikus szellemtől és igy elválaszszák az állam 
anyagi erőit a társadalom egy nagy részének erkölcsi 
életnyilvánulásától. Ezt a nagy bajt megakadályozni 
vagy teljesen megelőzni csak ugy lehet, ha a katholi-
kus társadalom a maga egész materialis és erkölcsi 
erejével állandóan funkczionál, (Zajos helyeslés.) ha a 

I katholikus társadalomnak nemcsak alkatrészeit, a ka-
tholikus papságot, a katholikus tanítókat és tanárokat, 
egyes katholikus köröket vagy egyesületeket egyen-
kint látunk felvonulni bizonyos alkalmakkor, hanem ha 
mindaz, ami a nemzet kebelében katholikus társadalom, 
műveltségre, foglalkozásra, osztályra való tekintet nél-
kül, állandóan összetart, állandó vezetés alatt tervsze-
rűen működik, öntudatos tevékenységet fejt ki és egy 
oly hatalmas tényezővé válik az államban, melylyel 
annak minden körülmények között számolni kell, mely 
nélkül semmiféle irányzat uralkodóvá egyáltalán nem 
válhatik. (Elénk tetszés.) 

De hogy ez megtörténhessék, félre kell tenni a 
kicsinyes versengést, el kell feledni a multakból azt,. 
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amiből csak egy cseppnyi keserűség is hátrányosan 
befolyásolhatná az egyesülést, csak a czélt kell sze-
münk előtt látni és csak egyet kell keresni, azt a mó-
dot, mely e hazában minden hivő katholikust egye-
síthesse. 

T. Nagygyűlés ! A katholikus világnézlet óriási 
keretben mozog. Kiterjed mindenre, amit az emberi 
agy és sziv felfogni képes. A katholikus szellem uni-
versalitásánál fogva tehát egymaga tudván önmagának 
egész világot alkotni, tényleg az a hatalom, mely egy 
nemzet erkölcsi életnyilvánulását szabályozni képes. 
Erre különösen hivatott egy oly államban, mely mint 
hazánk nemzeti erejének legnagyobb részét a katho-
liczizmusból merítette, katholikus jellegét legalább 
külső nyilvánulásában megtartotta és Isten segítségé-
vel beláthatatlan időkig meg is fogja tartani. (Elénk 
helyeslés.) 

A kérdés tehát az : melyik azon mód, azon pont, 
mely által és melyben a haza minden katholikus ténye-
zője társadalmilag találkozhatnék, részben, hogy a 
katholikus társadalom létezésének tudatára ébredjen, 
részben, hogy szerves működést folytathasson. Néze-
tem szerint minden hivő katholikus embernek helyesen 
fölfogott föladatát képezi valamely katholikus kör 
kebelébe lépni, annak anyagi és szellemi életében 
részt venni, egy szóval tagja lenni valamely oly tár-
sadalmi egyletnek, melynek föladata valamely keretben j 
a katholikus szellem ápolása. Ezen kis társadalmi körök, 
melyek keletkeznek Isten segítségével és az önök 
jóakaratából az ország úgyszólván minden egyes katho-
likus-lakta községében, képezzenek egy testet az ország 
bíboros herczegprimásának védnöksége alatt álló katho-
likus körök országos szövetségének kebelében, mely 
viszont ezen társadalmi körök óriási konglomerátumá-
ban a sziv ós az agy szerepét játszaná. (Éljenzés.) 

Ez a szövetség pedig egyesítse állandóan és hivja 
össze az összes egyletek képviselőit évről-évre, ha 
csak pár napra is egy óriási társaságba, ahol egy pil-
lanatra megszűnnek az egyébb társadalmi különbségek, 
egyik katholikust a másikkal csak katholiczitás kötvén 
össze. (Élénk helyeslés.) 

Oly alkalmakkor azután, mint például a mai is, 
óriási anyagi és erkölcsi erőnk tudatában, tudatában 
azon szellemi tökének is, melylyel kétségtelenül ren-
delkezünk, föpásztoraink irányítása mellett szakonkint 
megbeszélhetjük mindazon kérdéseket és határozhatunk 
mindazon ügyekben, melyek a magyar katholikus tár-
sadalmat erkölcsi tekintetben érdeklik. A katholikus 
hitélet, tudomány, irodalom, művészet, jótékonyság kér-
dései itt képezhetik megbeszélésünk tárgyát, innen 
indulhatna ki nem egy, az egész nemzet üdvére irányí-
tott erkölcsi akczió is, melynek alapja a hazafisággal 
szorosan összeforrott katholikus érzés. (Zajos tetszés és 
éljenzés.) 

Nem-e tehetnénk ezáltal mi, — kik soha státust 
in státu nem alkotunk, nem akarunk képezni — a 
nemzetnek is óriása szolgálatokat azáltal, hogy az 
élő katholikus szellemnek úgyszólván megtestesítése 
által egy legyőzhetetlen erejű uj erkölcsi tényezőt 

alkotnánk! Tisztelt nagygyűlés! Nekünk saját erőnk-
től nemcsak hogy nem szabad megijednünk, hanem 
ellenkezőleg, ezen létező óriási, eddig nem szervezett 
elemi hatalomnak föpásztoraink vezetése mellett teljes 
és állandó medret kell ásnunk, szabályozni kell azt, 
mint egy nagy folyót. Nem szabad megengednünk, 
hogy a szétforgácsolt erők elszéledve, gyakran talán 
nem helyes utakon kalandozzanak ! hiszen tartozunk 
ezzel a hazának, a nemzetnek, mely a múltban nagyra 
nevelte hazánkban a katholiczizmust. 

Ez az állandósított katholikus társadalmi akczió, 
mely a katholikusok életviszonyai közt felölelné mind-
azt, amire az állam ereje és befolyása természetszerű-
leg nem terjedhet ki, mely úgyszólván a keresztény 
Charitás menhelyétől, kórházaitól kezdve, a katholikus 
tudósok dolgozó szobájáig pótolná az állami hatalom 
egy részét, egy kiszámíthatatlanul nagyfontosságú misz-
sziót teljesítene és az állam jól felfogott érdekében 
megbecsülhetetlen értékkel birna. 

Értsük meg egymást: Nem nyomást gyakorolni 
az állami életre, hanem lassankint az állami élet szel-
lemi tartalmának egységes nagy részévé válván, azt 
erkölcsi irányban üdvösen befolyásolni, — ez a katho" 
likus társadalom feladata. (Lelkes, hosszantartó éljen-
zés és taps). 

Igy fogom föl a helyzetet, t. kongresszus, lehe-
tetlenség, hogy országra szóló akcziónk útjába, bárki 
is akadályt gördítene, ha csak nem ellensége annak a 
katholiczizmusnak, mely az állam erkölcsi támaszát 
akarja képezni. (Zajos tetszés.) Tovább megyek. Lehe-
tetlenség elképzelni, hogy bármely uralkodó irányzat 
nem támogatná minden erejével e mozgalmat, hacsak 
nem híve az atheisztikus, materialisztikus irányzatnak, 
mely napról-napra fog tért hódítani attól a pillanattól 
kezdve, melyben a katholikus társadalom erkölcsi pon-
derancziájának ellensúlyát nem érzi. (Élénk helyeslés.) 
Igyekszem nyíltan és világosan formulázni a czélt és 
az eszközöket, nem állithatja rólunk senki, hogy sötét-
ben, titokban akarunk rejtett czélt elérni, katholikus 
köreinknek épp ugy, mint a körök szövetségének alap-
szabályai az állam ellenőrzése alatt állanak, nagygyű-
léseink nyilvánosak, egyszóval nyilt sisakkal haladunk 
és akarunk haladni a jövőben is a hazafias püspöki 
kar által állandóan vezettetve. (Hosszan tartó éljen-
zés, és taps.) Csak egy a szükséges ahhoz, hogy az 
eddig tétovázva haladó akcziónk erélyesen meginduljon 
és ez katholikusaink tömeges részvéte. Ne feszélyez-
zen senkit, ha magas hivatalban van, hogy kezet nyújt-
son az elv- és bajtársaknak, ne higyje senki, én lega-
lább nem tudom elhinni, hogy a katholikus akczióban 
való részvétel e hazában bármely polgári vagy poli-
tikai funkczió teljesítésével összeférhetlen. Csak nem 
keli félni, uraim, a sötétség és korlátoltság, a retograd-
ság és^ ultramontanizmus vádlóitól, kik a katholikus 
hiterkölcsöt, katholikus egyházat, katholikus társadal-
mat gyűlölik azért, mert a pozitív hit alapján áll; 
(Élénk tetszés) gyűlölik azért, mert a katholiczizmus a 
szó legnemesebb értelmében a munkát, a faradságot, az 

önmegtagadást, az erkölcsöt, a kötelességet jelenti, 
34* 
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(Igaz ! Ugy van !) gyűlölik, mert benne örökké élő 
szemrehányást látnak azok, kik az élet gyönyöreinek 
serlegét fenékig üritve az önzésben és saját „én"-jük-
nek kultuszában, saját földi létök elmúlásával együtt 
látják leáldozni életczéljukat is. 

De ezeket ne kiméljük t. nagygyűlés, mert ezen 
irányzat képviselői az állam erkölcsi hatalmának sir-
ásói, ne kiméljük ezeket, hanem állitsunk törekvéseik-
kel szemben hatalmas gátat, hogy általa megmentsük 
a hazát azon erkölcsi zülléstől, melyet a materialisták 
készitenek számára. (Zajos helyeslés, éljenzés és taps.) 

T. Kongresszus ! Aki megfigyelte hazánkban a 
katholikus érzés ébredését, aki látta, miként öltött 
testet a katholikus öntudat az utolsó esztendőkben, 
(Igaz ! Ugy van !) az nem eshetik kétségbe a katholi-
czizmus sorsa felett. Soha semmi ösztönszerűbben, ter-
mészetesebben, gyorsabban, következetesebben nem 
fejlődött, mint katholikus társadalmi köreink. Legvilá-
gosabb jele annak, hogy szükség van reájuk. Ott van-
nak a katholikus társadalmi köreink, olvasó és legény-
egyletek, ifjúsági, munkás és munkásnők egyletei, cha-
ritativ egyletek, hiszen ezeknek száma már meghaladja 
a 900-at, pedig pár évvel ezelőtt alig volt néhány. 
Létrejött a Katholikus Körök Szövetsége is, ez a nagy 
arány láncz, mely hivatva egy hatalmas füzérbe fog-
lalni össze ezen társadalmi köröket. Mutassanak kérem 
országot, ahol ily gyorsan bontakozott ki valaha egy 
elsorvadt szellemi erő — nem túlzok — chaotikus sö-
tétségből. (Tetszés.) 

Ne aggódjunk tehát uraim ! En, aki nagyrészt 
végigküzdöttem az egész harczot (Hosszantartó zajos 
éljenzés és taps.), melyet az utóbbi években a közöny-
nyel és kicsinyhitüséggel kellett megvivnunk, látom 
már messze a láthatáron a felkelő napot, melynek su-
garai lassankint átszövődnek a kétes félhomályon. 
(Tetszés.) 

Nézzünk körül: sokan vagyunk együtt. Sok jó 
magot hinthetünk el egyesült erővel, és ha Isten meg-
áldja munkánkat, gyönyörűségesen szép lesz az aratás. 
Csak munkálkodni kell, mélyen, sokkal mélyebben kell 
szántani, mint eddig, ki kell irtani a gyomot és fárad-
ságot nem kiméivé, pihenésre nem gondolva, nap-nap 
után verejtékünkkel kell öntözni az áldott talajt. 
(Elénk tetszés és taps.) Ha ez igy lesz uraim, meg-
fogják látni, hogy az a nap,- melynek sugarait lelki 
szemeimmel már látom, fényével nemsokára be fogja 
aranyozni az egész hazát. (Zajos helyeslés.) Tisztelt 
nagygyűlés ! akár lesz autonómiánk, akár nem lesz, e 
téren dolgoznunk kell, mert ha lesz, annál kevesebb 
munkába kerül megalkotni a katholikus társadalmat, 
és igy annál inkább kötelességünk ezt megtenni : vagy 
nem lesz autonómiánk, — amit ne adjon az Isten — 
és akkor annál nagyobb szükség van most már arra, 
hogy más keretben egyesítsük erkölcsi erőinket. (He-
lyeslés.) Előttünk áll tehát egy nagy kötelesség. Hivő 
katholikus ember ez elöl kitérni nem fog. Ki az, aki 
nem akarna belépni azon munkások közé, kik a szent 
korona számára egy hatalmas márványpillért építenek. 
(Helyeslés). A nemzet ezeréves támaszai, nagynevű 

ősök ivadékai, a katholikus középnemesség, a katholi-
kus nemzet életereje, a katholikus foldmivelők és ipa-
rosok, egyesüljünk e nagy munkára ! Es én kérem fiúi 
szeretettel és bizalommal Magyarország herczegprimá-
sát, kérem a nagyméltóságú püspöki kart, (Elénk he-
lyeslés) világosítsanak be a mély sötét jövőbe, mutas-
sák meg az utat és eszközöket, jelöljék meg a határt 
és tűzzék ki a czélt és mi vakon haladunk utánuk 
előre. (Zajos helyeslés.) Ezen szándéktól lelkem mélyé-
ben teljesen áthatva a harmadik katholikus nagygyű-
lést ezennel megnyitottnak nyilvánítom. (Hosszantartó 
zajos éljenzés.) 

A méltán nagy tetszéssel és tapssal fogadott beszéd 
után elnöki jelölésre a tisztikarba diszelnökökül válasz-
tattak be : Esterházy Miklós herczeg, Batthyány Iván gróf, 
Csekonics Endre gróf, Cziráky Béla gróf, Cziráky Antal 
gróf, Dessewfy Aurél gróf, Festetits Tasziló gróf, Márkus 
József, Budapest székesfőváros főpolgármestere, Maj-
láth György gróf, Paliavicini Ede őrgróf, Zsélénszky 
Róbert gróf, Zichy Nándor gróf. 

Boromisza Tibor dr alelnök ezután felolvasta Mária 
Valéria főherczegasszonynak az ő udvarhölgye által a 
nagygyűléshez intézett levelét, mely ekképpen hangzik : 

Méltóságos Zichy János gróf urnák 
Budapesten. 

Szeptember 26-ról kelt meghívását az e hó 16-án 
Budapesten tartandó katholikus kongresszus nagy-
gyűlésére Mária Valéria főherczegasszony ő fensége 
legkegyesebben fogadta és ezennel köszönetét üzeni 
kegyednek érette. 0 fensége igen sajnálja, hogy 
mostanában nem jöhet Budapestre s a nagygyűlésen 
részt nem vehet, melyen kéreti igen tisztelt elnök 
urat, tolmácsolná az egybegyűlteknek üdvözletét, 
kikhez őszinte szívvel csatlakozik a fenséges asszony, 
ugy a kongresszus általános törekvéseit s czéljait 
illetőleg, mint a Szentséges Atya jubiláris ünneplé-
sében. 

A főherczegnő üzenetét a gyűlés tüntetően lelkes 
éljenzéssel vette tudomásul, mire az elnök indítvá-
nyozta, hogy a nagygyűlés intézzen hódoló táviratokat 
a pápához és a királyhoz. Ezt a gyűlés egyhangúlag 
s nagy lelkesedéssel elfogadta. 

A katholikus nagygyűlés első nyilvános üléséből 
a következő távirattal üdvözölte a királyt : 

„Magyarország katholikusai, kik a III. orsz. katho-
likus nagygyűlésre a magyar haza minden részéből 
összesereglettünk, hogy tanácskozzunk egyházunk és 
hazánk jólétének előmozdítása felett, tanácskozásaink 
kezdetén alattvalói hűséggel és forró ragaszkodással 
üdvözöljük Apostoli Felségedet. 

Hosszú századokon keresztül a magyar katholi-
kusok legerősebb oszlopai voltak mindig a trónnak 
és a királyi háznak, az egyházuk iránt való ragasz-
kodást egyesítették az uralkodó iránti hűséggel s 
kereszttel kezükben haltak meg, ha kellett a kirá-
lyért. Mi is, kik összegyülekeztünk, elődeink nagy 
és szent hagyományait követve, amint hűséggel 
ragaszkodunk szent hitünkhöz, anyaszentegyházunk-
hoz, annak isteni törvényeihez, épp oly hűséggel, 
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alattvalói tisztelettel hajlunk meg Felséged trónja 
előtt, melynek magaslatáról szent koronánk fénye 
ragyog felénk. 

Buzgón imádkozva Felséged drága életeért, igaz 
magyar lélekkel, magyar lelkesedéssel erősítjük meg 
hűségünket, hódolatunkat szent István első királyunk 
trónja előtt. 

Ifj. Zichy János gróf, elnök." 
Erre Mihályfi Ákos tanár lépett az előadói asztal-

hoz s a következő beszédet intézte a hallgatósághoz : 
Lelkes hangú bevezető szavak után vázolja, hogy 

előbb, életre kellett kelteni a katholikus közvéleményt, 
amint ezt az előző kongresszusok tették, hogy aztán 
megjöjjön a cselekvés ideje. Ehhez pedig néhány buzgó 
férfiú munkálkodása nem elég, ide lelkes hadsereg kell, 
amely lelkesedésót hitéből meríti. Visszapillantást vet 
az ellenreformáczió korszakára, majd a jozefinizmusra, 
a 48-as időkre és az azt követő elnyomatás korszakára, 
amelyek mind pusztitólag, sorvasztólag hatottak a 
katholikus hitéletre. A kiegyezés után jöttek a modern 
kor átalakulásai, amelyek készületlenül találták a ka-
tholikusokat. Pedig ez a korszak a nyilvánosság, a 
társulás, a nagy tömegek mozgósításának korszaka. 
De hát a világ fiai okosabbak a világosság fiainál ; a 
modern felvilágosodás apostolai megértették faz idők 
változását, hatalmukba kerítették mindazon intézmé-
nyeket, melyekkel a nagy tömegekre hatni lehet s j 
megkötötték a leghatalmasabb kartelleket a szellemi ! 
élet terén. Titkos szerződésük van, mely szerint min- j 
dent pártolnak, fölemelnek, ami nem katholikus, és 
mindent visszaszorítanak, mellőznek, ami igazán katho-
likus. Es igy történt, hogy egyszerre csak azon vettük 
észre magunkat, hogy csupán templomainkban lehe-
tünk valóban katholikusok. Amint a nyilvános élet 
bármely vonatkozásában, az irodalom, tudomány, vagy 
társadalmi működés bármely terén, vagy pláne a tör-
vényhatósági vagy törvényhozó testületekben csak 
mocczanni is mert valaki, hogy katholikus érzületének, 
hitének, meggyőződésének érvényt szerezzen, hát meg-
mozdult ellene a szellemi világ minden kartellje, ringje, 
trösztje, hogy elnémítsa, kompromittálj 81} 8j küzdőtér-
ről leszorítsa, összezúzza és megsemmisítse. Es igy 
nem csoda, hogy mindenütt vereséget szenvedtünk. 
Ez volt az ok, hogy megdermedt nálunk a katholikus 
közvélemény, egyedül csak az autonómiától várva az 
orvosságot, s ebben a dermedtségben álmadoztunk 
majdnem egy félszázadig. A közéletre nézve a katho-
liczizmus megmaradt parádénak. Kitérést tesz itt szóló 
Ehrhardt bécsi professzor fejtegetéseire, amelyet nem 
oszt mindenben. De Istennek hála — folytatja — mi 
is fölébredtünk és kezdünk bele illeszkedni a 
modern kor kereteibe. És hogy ezt teszszük, első 
sorban a katholikus nagygyűléseknek köszönhet-
jük, amelyeket tiz év óta szórványosan, három év 
óta pedig- rendesen tartottunk. Most már kezdjük be-
látni, hogy nekünk nem elég a templom, mert ha azzal 
megelégszünk, csakhamar üresek lesznek az isten házai, 
mert nem lesz, aki templomba járjon. A katholikus 
nagygyűlések hatása alatt föllendült az egyesületi élet. 

Uj társulatok, körök keletkeznek, a régiek uj erőt 
nyertek. Alig 1—2 év alatt 200-nál több katholikus. 
kör keletkezett, melyek, hogy az összetartás által fokoz-
zák erejüket, a budapesti katholikus kör kezdeménye-
zésével megalakították a katholikus körök országos 
szövetségét. A katholikus egyesületek nagyrésze öröm-
mel üdvözölte az uj intézményt s eddig 240 egyesület, 
kör és társulat lépett az országos szövetség kötelékébe. 
A katholikus egyesületek országos szövetségének 
megalakulásával elérkezett a cselekvés ideje is: a ka-
tholikus társadalmi akczió szervezése az egész vona-
lon. A szövetség igazgató-tanácsa kezébe vette az ed-
digi lefolyt országos nagygyűlések határozatainak 
végrehajtását, amelyeket előadó a következőkben is-
mertet : A szövetség fölszólítást intézett az összes 
esperesi kerületekhez, fölkérve Őket, hogy jelöljenek 
ki egy-egy tevékeny papot, a ki kerületükben kezébe 
veszi az egyesületi élet szervezését. A fölhívásnak 
elég jó eredménye volt. Rátér ezután az ifjúsági egye-
sületek alapítására, amelynél kitérést tesz szóló, hogy 
mennyire hátra maradtunk e téren s hogy mit tettek 
a művelt nyugati nemzetek az iskolából kikerült 
ifjúságért. Épp azért csak helyesleni tudja ^ kultus-
minister intézkedését, aki a mi általunk már megkez-
dett uton szintén ifjúsági egyesületeket szándékozik 
létrehozni. De viszont nem veheti rossz néven a mi-
nister, ha mi a kathoiikus ifjúságot csakis katholikus 
egyesületekbe óhajtjuk tömöríteni. A katholikus ifjú-
sági egyesületek alapítása érdekében a szövetség ugy 
a főpásztorokhoz, mint a katholikus tanítótestületekhez 
intézett kérelmet és felhívást s remény van reá, hogy 
a katholikus iíjusági egyesületek rövid idő alatt az 
egész országban életre fognak kelni. A szocziális ja-
vaslatok közül a vasárnapi munkaszünetre vonatkozót 
tartotta legégetőbbnek az országos szövetség, amely 
okból föliratot intézett az országgyűléshez, kérve a 
törvénynek keresztény szellemben való megváltoztatá-
sát, amely mozgalom több törvényhatóságot hasonló 
kérelem benyújtására ösztönzőit. A tudomány-, iroda-
lom és sajtó körébe vágó határozati javaslatokkal is-
foglalkozott a közgyűlés. Részletes tervet dolgozott kir 

melynek alapján a katholikus körök felolvasási esté-
lyein a közönség érdeklődését sikerrel felkölthetik. Ki-
nyomatta ezenkívül a szövetség a katholikus irányú 
müvek jegyzékét. Bemutatja egyidejűleg a szövetség 
uj gyermekét, az „Uj Lap"-ot, melyet azért keresztel-
tek e névre, hogy egy uj korszaknak legyen előhír-
nöke, de meg azért is, mert más anyától született, mint 
a többi lapok valamennyien. Amazokat vagy a poli-
tikai pártok, vagy a spekuláczió szülték, az „Uj Lapp-
ot a fölháborodott keresztény közvélemény hozta létre. 
Hosszasabban foglalkozik itt Bartha Miklós ismeretes 
czikkével, melyet a „szemét-újságok" ellen irt. ame-
lyet mindenben aláír. Vázolja részletesen az uj lap 
programmját. Beszéde végén kiterjeszkedik a még 
végre nem hajtott határozatokra, de hát ezekre, úgy-
mond, nem egy, hanem évtizedek öntudatos munkás-
sága szükséges. Összetartásra buzdítja végül a katho-
likusokat, mert ezáltal jobban megközelítjük czélunkat, 
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•biztonságba helyezzük hitünknek és egyházunknak ér-
dekeit, de egyszersmind nemzetünknek és hazánknak 
jövőjét is. Mert ha tizmillió magyar katholikus áll egy 
sorba, ezen a falanxon megtörik minden, az ember 
méltósága, a lelkiismeret szabadsága, a haza jóléte, az 
•ország integritása, a trón biztonsága, a magyar faj 
életereje ellen irányuló támadás. Adja Isten, hogy igy 
legyeu ! (Hosszantartó lelkes éljenzés.) 

j± gyújtó beszéd nagy hatást keltett. 
Az elnök ezután nagy sajnálattal jelentette, hogy 

Hornig Károly báró, veszprémi püspök ur, a nyilvános 
ülés harmadik szónoka, nem jöhetett el: miért is beszé-
dét Hada István kanonok olvasta fel. 

Katholikus szervezkedés alatt értem,úgymond, vala-
mely ország katholikus polgárainak szövetkezését avégett, 
hogy közös erővel bizonyos meghatározott czél felé 
•törekedjenek. 

Midőn tehát a katholikusok szervezkedéséről be-
szélünk, oly szervezkedést kell ez alatt értenünk, mely 
;azon összetartozandóság mellett, melyet valamely or-
szág katholikusai egyházi szervezetük keretében talál-
nak, más és pedig oly téren egyesíti, sorakoztassa őket, 
melyen a katholikus honpolgár, szintén mozog, mozogni 
)kénytelen, de jogosult is és mely téren szintén fontos 
-czéljai, érdekei s jogai vannak, olyanok, melyekért 
küzdeni köteles, fel is van jogosítva. 

A katholikus ember nemcsak egyházának, hanem 
az államnak is polgára s valamint templomában nem 
szűnik meg hazájának hű fia lenni, ugy kilépvén a 
templomból, sem szűnik meg katholikus lenni. 

Isten parancsolta a katholikus embernek, hogy 
vallási meggyőződését a közélet terén is érvényesítse, 
ennek szabad nyilvánításában ne engedje magát kor-
látolni. 

Sürgetik hát az oly szervezkedést, mely az állam-
ban, törvényei keretén belül hivatva van. a katho-
likus közvéleménynek súlyát éreztetni mindazokkal, 
akiket illet, ily szervezkedés pedig, tekintve hazánk 
viszonyait, csak társadalmi téren keletkezhetik. 

A katholikusok társadalmi szervezkedése alatt 
•értem a kath. híveknek, a hivő híveknek mint állam-
polgároknak a közélet terén való otynemü szervezet 
.sorakozását, mely nekik módot nyújt, hogy felhasz-
nálva s tevékenységűk körébe vonva korunk minden 
helyes és üdvös mozzanatát, a katholikus felfogást 
mindezekre nézve gyakorlatilag és nyomatékosan érvé-
nyesítsék. 

A gyakorlati szervezkedésre szolgál az egijleti élet 
szinte beláthatatlan mezeje. Ezekben találkozunk, 
megismerjük egymást. Tudomást szerzünk bajainkról s 
szükségleteinkről és, mint társulási lények, ama tudat-
ból, hogy nem állunk elszigetelten, ösztönt és bátorsá-
got nyerünk közös, nemes, vallásos és hazafias eszmék-
ért küzdeni. 

Ezen egyletek nemcsak arra valók, hogy a köz-
élet terén felmerült számtalan vallásos, oktatás- s köz-
művelődésügyi közhasznú, emberbaráti s egyébként jóté-
konysági mozzanatokat katholikus szellemben tárgyal-
ják és fejleszszék, s azokra nézve katholikus közvéle-

ményt teremtsenek ; hanem arravalók is, hog}^ gyakorló 
iskolául szolgáljanak, melyekben megtanuljuk azt a 
szigorú feltétlen összetartást, azt a szigorú feltétlen 
alárendelést a vezető tényezők iránt, mely nélkül lehe-
tetlen a modern, választásokon gyökeredző államban 
tekintélyre, befolyásra szert tenni. Mi magyar katholi-
kusok tanuljunk azoktól, akiknek szándékai eddig min-
dig a mi rovásunkra sikerültek. 

Észre kell tehát magunkat vétetni, s örömmel 
állithatom, hogy ebbeli törekvésünkben országszerte 
már a kezdetnek kezdetén jóval tul vagyunk. 

Ha látja a világ, hogy e hadsereg nem támadásra, 
hanem csak saját, legszentebb igazai védelmére sora-
kozik, akkor legyen szabad ama szép álomnak kifeje-
zést adnom, hogy sokan, akik eddig talán, ha nem is 
ellenséges, de legalább nem rokonszenves szemmel 
nézték mozgalmainkat, testvéri jobbot nyujtandanak 
nekünk. 

Az ülés gróf Zichy Jenő elnöki záró szavaival 
véget ért. 

III. A Szent-Imre-Collegium házavatása. 
A katholikus nagygyűléssel kapcsolatosan avatták 

fel déli 12 órakor a Szent-Imre-Collegiumot, a katholikus 
főiskolai tanulók internátusát. Az uj intézet az idén 
költözött saját uj házába, az Üllői-ut 22. szám alá, 
mely 200,000 korona költséggel lett megszerezve és 
felszerelve 70 főiskolai hallgató számára. Tulajdonkép-
pen már három év óta áll ez az intézet, mely létét 
első sorban Glattfelder Gyula papnöveldei tanulmányi 
tanfelügyelőnek köszönheti. 

Az intézet földszintjén van a kápolna, amelyet 
délelőtt 9 órakor szentelt föl Városy Gyula székes-
fehérvári püspök úr. Ugyancsak a földszinten vannak a 
közös éttermek, az emeleten a diszterem, amelyben 
a mai házavatás is lefolyt. Ugyancsak az emeleten 
vannak az olvasó- és játszótermek, mindenféle modern 
berendezéssel. Itt van a Szent Imre-Egyesület hivatalos 
helyisége is. A II. és IH, emeleten, valamint az épü-
let udvari szárnyában összesen 60 kis szoba van 60 
ifjú számára, kik közül 25 jogász, 15 medikus, 10 
bölcsészethallgató és 10 technikus. Glattfelder igaz-
gató vezetésével Fieber prefektus ügyel föl az intézet-
ben, aki akadémikus szabadságot enged az ifjaknak, de 
csak a házszabályok keretében. 

A mai házavatáson ifj. Zichy János gróf mondott 
lelkes hangú megnyitó beszédet, amelyet a Szent-Imre-
Egyesület dalárdájának éneke előzött meg. 

Utána Glattfelder Gyula, papnöveldei tanulmányi 
felügyelő és a Collegium igazgatója tartott beszédet 
a Collegium vezérlő eszméiről és czéljairól. 

Nagy várakozással tekint — úgymond — a ma-
gyar kath. társadalom a Szt-Imre-Collegium jövője elé. 
Hogyha mi a nyugati kulturnemzetek versenyében 
nemcsak meg akarunk állni, hanem a keresztény 
czivilizáczió áldásait, -— mint azt nemzeti hivatásunk 
parancsolja — kelet felé előre akarjuk vinni; hogyha 
mi a régi magyar dicsőséget uj életre akarjuk kelteni : 
nem harczi fegyvereket, öldöklő szerszámokat kell ke-
resnünk, hanem az intelligens munka, a tudományos 
verseny terén kell életrevalóságunkat bebizonyítanunk. 
A magyar intelligencziának le kell szoknia a túlságos 
kényelemszeretetről. Azoknak, kik a nemzet életében 
vezetőszerepet akarnak játszani — minden társadalmi 
osztályban — mély tudással, folytonos tanulással, tudo-
mányszeretettel kell kitünniök. 



II. Félév. 3,2. sz. RELIGIO. 257 

Az az óriási verseny, melyet a nyugati nemzetek 
a szellemi munka terén kifejtenek, elnyom bennünket, 
hogyha mi csak szavakat állitunk ezzel szembe, s mikor 
azok a szellemi arzenál legnehezebb ütegeivel vonul-
nak fel ellenünk, mi ugy akarunk győzni, mint a tes-
pedt kinai a háborúban : kiabálással és ócsárlással. 

Nem. akarunk mi felekezetieskedni, — úgymond 
— hiszen ezt a katholiczizmus fogalma kizárja. Mi 
egyszerűen azt a meggyőződést akarjuk megszilárdí-
tani, hogy érezzék itjaink, miszerint ők egy győzhe-
tetlen isteni gondolatnak hordozói, egy szent és mindig 
érvényesülő eszmének előharczosai. Legyenek türel-
mesek a más gondolkozásuakkal szemben, hiszen ez 
is a mi kath. felfogásunknak természetes következ-
ménye, amely mikor egyedüli jogosultságáról meg van 
győződve, nem kívánhat mást, csak hogy mindenkit 
ezen eszmének helyes voltáról meggyőzzön. 

Súlyt helyezünk arra, hogy a kath. ifjúság meg-
győződését megvallani ne restelje, nem értjük ezalatt 
egyedül a vallásgyakorlatok pontos teljesítését és 
éppenséggel nem a lényegtelen külsőségekben való 
tetszelgést. Az utóbbi egészen felesleges. Az szük-
séges, hogy a keresztény gondolkodás átjárja az ifjút, 
hogy keresztény álláspontról vizsgálja és mérlegelje 
az élet és a történelem összes jelenségeit. Lebegjen 
mindig szeme előtt, hogy ő egy nagy természetfölötti 
tervben kiváló tényező és hogy az egyház terveiben 
közremunkálhat. A vallási jelszavak nem olyan 
palást, mely alá erkölcsi gyarlóságot lehetne elrejteni. 
A Szent-Imre-Collegium feladata tudományban ós erény-
ben erőssé és f'elülmulhatatlanná tenni a magyar 
katholikus intelligenczia ifjúságát. 

IV. Az eucharisztikus értekezlet. 
Három óra volt d. u., mikor a belvárosi plébánia-

templomban végzett félórai adoráció után egybegyüle-
kezett a papság, hogy erősítse meggyőződésót a kar-
társak, az oltártestvérek bizalmas tanácskozása által. 
Vegyesen voltak kanonokok, esperesek, plébánosok, 
káplánok ós hitoktatók. Mintha jelezni akarták volna, 
hogy itt az Ur Jézus szentségi kultuszán munkálkod-
ván, megszűnik a különbség. E gyülekezetben senki 
sem akart egyéb lenni, csak a szentségi Krisztus egy-
szerű munkása. 

Alig helyezkedett el a sokaság, megjelent az emel-
vényen lYLailáth Gusztáv gróf' erdélyi püspök úr alakja, 
hogy lelkes, apostoli szavakkal a gyűlést megnyissa. 
De megjelenésére oly elementáris erővel tört ki a 
taps, hogy pár perez mult el, amig szóhoz juthatott. 
Aztán szívhez szóló beszédet mondott, amelynek eszme-
menete ez volt: : 

Örvendetes, hogy az eucharisztikus papok, kik a 
szentségi Krisztus mindenható ereje által testvérek is, 
oly szép számmal gyűltek ismét össze. Örvendetes, 
mert beigazolódott már mindannyiunk előtt, hogy az 
itt eltöltött pár óra a bizalmas megbeszélések révén 
mindannyiszor hitünk, szeretetünk erősítésére szolgált. 
Nagy beszédet nem akar mondani, de köszönetét fejezi 
ki az országos igazgatónak, akinek agilis munkássága 
teszi lehetővé ezen eucharisztikus kongresszusok éven-
ként való megismétlődését. Köszönet illeti meg való-
ban az országos igazgatót, mert hiába, be kell valla-
nunk, hogy nem használjuk, nem aknázzuk még ki 
eléggé a szentségi Krisztus kincseit. Mert ha kiaknáz-
nék, akkor tökéletesebbek volnánk. Tökéletesebbek a 
szent mise rubrikáinak betartásában s egyéb kötelessé-
geink buzgó teljesítésében, különösen a gyóntatás sze-
retetében. Ebben még sok a kívánni való. Nagyon 
sok. Pedig csakis ily módon lesz az elérhető, amiről 
tavaly egy missió-pap szólt, hogy náluk naponta 600-an 

áldoznak. Hogy áldozhatnának nálunk annyian, ha a 
papságban hiányzik a gyóntatószék szeretete? De éppen 
azért, mert oly messze vagyunk még ezektől, szüksé-
ges, hogy legalább azt az alkalmat ragadjuk meg a 
tökéletesedésre, amelyet ez a mai kongresszus is nyújt. 

Eme nagyhatású beszéd után formailag is meg-
alakította az értekezletet, amennyiben alelnökökül 
Wajdits pécsi kanonok urat és Skarda sasvári prépost 
urat kérte maga mellé, míg a jegyzőségre Zelliger V. 
káplánt és Jeszenszky Kálmán hitoktatót kérte fél. 

Miután a felkért alelnökök s jegyzők helyeiket 
elfoglalták, az értekezlet megkezdette a napirend tár-
gyalását azzal, hogy a tavalyi értekezlet határozatát 
hallgatta meg, amelyeket Jeszenszky jegyző olvasott 
föl. A napirenden következő minden egyes pont beható 
eszmecserére adott alkalmat, annál is inkább, mert 
mindegyik a papságot illető kérdésekről szólt. Meg-
beszélték ugyanis, hogyan volna összekapcsolható a 
papi koronákkal az eucharisztikus értekezlet? Hogyan 
lennének belevonhatók a hivek is ? Szó volt a szent 
ostya sütése körül előforduló visszaélésekről is. Meg-
beszélték, hogy a gyermekek mint volnának a szent-
ségi Ur Jézus közelébe hozhatók? Ajánlatosnak hatá-
rozták a templomok nyitvatartását, az örök imádás 
templomának hamaros felépítését. Elfogadták a Soóthy 
Gyula fej érvári spirituális . által szerkesztett Tabula 
renovationis alkalmazását. Megkisérlette a kongresszus 
az „eucharistikus" szó magyarítását, de ez nem sikerült, 
mert a vélemények nem forrottak még ki s igy ez a 
jövőre maradt Jövőre maradt még sok más tárgy is, 
amelynek le tárgyalás ára nem jutott idő, mert a fentiek 
megbeszélése közben fél hat lett, amikor a Vigadóba 
a nagygyűlés második nyilvános ülésébe ment az 
egész értekezlet. Indulás előtt még a gyulafehérvári 
Központi Oltáregyesület igazgatóságának levele olvas-
tatott fel : 

„A gyulafehérvári központi Oltáregyesület ugy 
maga, mint vele egyességben működő 67 fiókegyesület 
tizenkétezer tagja nevében mély hódolattal s szívbeli 
nagy lelkesedéssel üdvözli az ország fővárosába össze-
gyűlt lelkes eucharisztikus társakat. Minden üdvös és 
Jézus imádását czélzó határozataihoz készségesen hozzá-
járul, vele együtt érez ós lelkesedik a szentségi 
Jézusért." 

Éljenzés hangzott fel e levélre, mely éljenzés csak 
fokozódott, amikor Kánter Károly apát a megjelentek 
háláját tolmácsolta az elnöklő püspök urnák, ki már 
a lépcsőkön is lement, mikor fönt még mindig zúgtak 
a szentségi Krisztus érdekében munkálkodó püspöknek 
szóló éljenek. 

V. A második nyilvános gyűlés. 
A második nyilvános nagygyűlés este 6 órakor 

volt a Vigadó dísztermében. Ez alkalommal még többen 
jelentek meg, mint délelőtt. Altalános feltűnést keltett 
Császka György kalocsai érsek megjelenése, aki egye-
nesen Rómából jött a nagygyűlésre. 

Miután felolvasták az üdvözlő táviratokat, melyek 
közül különösen a nagybányai katholikusok meleg-
hangú üdvözlése keltett általános rokonszenvet és tet-
szést. 

Mayer Béla cz. püspök fejtegette nagy tudással 
és élénk érdeklődés mellett a katholikus nevelés irány-
elveit. Az általános sülyedés gyökér okát a vallástalan 
nevelésben véli feltalálni. Francziaországban statiszti-
kailag bebizonyították, hogy a gonosztevők zöme fele-
kezetlen nevelésben részesült. A jelen társadalom bű-
neit csak a keresztény családi ós iskolai nevelés teheti 
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jóvá. Csak az erkölcsnemesitő hatással biró keresztény-
ség képes erre. Hazafias kötelességet teljesítünk akkor 
— úgymond, • mikor a vallásos nevelést sürgetjük. 
(Nagy tetszés és éljenzés.) 

Széchenyi Imre gróf tartott ezután mély vallásos 
meggyőződéstől áthatott beszédet, azon kérdésről: 
Mi erősít meg hitünkben? Végig tekint a társadalom 
történetén és arra a következtetésre jut, hogy a mai 
kor szomorú állapotát az emberszeretet megfogyatkozása 
okozta. Nem lehet ezen másképp segíteni, hacsak 
vissza nem térünk a régi alapokra, azokhoz az elvekhez, 
melyeket Krisztus hirdetett. Amidőn mindezeket látja, 
hálát ad, hogy fia lehet a katholikus egyháznak. A 
zajos éljenzósektől gyakorta megszakított s a végén 
tetszésnyilvánításokkal kisért beszéd után 

Vojnits Döme főgymnasiumi igazgató fejtegette, mi 
szerepük van a szerzetes rendeknek és kongreácziók-
nak a katholikus egyházban. Kifejti első sorban a 
szerzetesi hivatás mibenlétét, szól szerzetesrendek tör-
ténetéről a régi és az ujabb korban. A szerzetes ren-
dek intézménye egyidős a keresztyénséggel. Hosszú 
évszázadokon át világtörténelmi jelentőségre tettek 
szert Krisztus szolgálatában. Magának a Benedek-rend-
nek története egy — kiváló történetíró szerint — felér 
a rómaiak történetével. Több népet tettek a hit és 
tudomány terjesztésével szabaddá, mint amennyit Róma 
leigázott. A szerzetesrendek szerepe azonban nem 
csupán a czivilizáczió terjesztése volt, de akkor, 
amikor a nomád népeket odakötötték a röghöz, részesei 
lettek a honalapitásoknak. Fejtegeti ezután, mi volt a | 
szerepe a szerzetes lovagrendeknek. Majd érinti a szer- I 
zetesrendek közgazdasági és tudományos téren való 
szerepót. Minden téren alkottak maradandót. Az uj 
évszázad létrehozta a kongregácziókat. Ezek mind a 
szeretet munkásai. A kórházi ápolók, ápolónők, a kü-
lönböző tanitórendek tagjai mind önzetlen munkásai a 
szeretetnek. Gyönyörű hasonlattal fejtegette az apáczák 
magasztos hivatását, akik nem lettek anyákká, hogy 
ódesanyjai legyenek azon árváknak és elhagyatottak-
nak, kiknek nincsenek édesanyjaik, vagy kiknek 
szülőik megfeledkeznek legszentebb kötelmeikről. A 
nagyszabású beszédet feszült figyelemmel és kitörő 
lelkesedéssel hallgatta végig a közönség/) 

Ezután Zichy János gróf az ülést berekesztette. 

A kath. nagygyűlés második napja. 
— Okt. 16. — 

1. Az eucharisztikus kongresszus. 
Reggel 8 órakor volt a belvárosi pleb. templom-

ban szentmise. 9 órakor ülés a Kath. Kör dísztermében. 
Pontban 9 órakor megjelent az emelvényen Mai-

láth Gusztáv Károly gróf erdélyi püspök ur apostoli 
hivatalának teljes diszében. Lelkes tapsvihar és éljenzés 
fogadta, mely nem akart szűnni, nem akart lecsilla-
podni. Végre szóhoz jutva, a következő eszméket fej-
tette ki : 

Kettős köszönet kifejezésével kezdette meg beszé-
dét a püspök. Egyikét a megjelent püspököknek jut-

*) Ezt a beszédet külön, teljes szövegében fogjuk közölni. Szerk. 

tatta megtisztelő érdeklődésükért, a másikat a hívek-
nek szánta, a kik ő szentsége a pápa iránti hódolat-
ból, mitsem kiméivé, sok áldozatot hozva jelentek 
itt meg, hogy az Ur Jézus iránt való szeretetükről 
vallomást tegyenek. Bevallotta, hogy örvendező sziv-
vel nyújtja a köszönetet, mert lelkében át van hatva 
annak tudatától, mennyi lelki haszon keletkezik az 
itten való megjelenésből. A mostani nagygyűlések 
minden szónoka hangsúlyozta is már, hogy az örven-
detes haladás hajnala pirkadni kezd. De ö is tanus-
kodhatik erről, mert a míg a multi bérmautjain csak azt 
tapasztalta, hogy a szegény nép özönlötte körül a 
szentségi Krisztust ugy, hogy panaszkodnia kellett 
az intelligens osztály férfiainak részvétlensége miatt, 
a jelen évinél elhagyhatta a panaszt. Megjelentek az 
intelligens osztály férfiai is és a szegény néppel 
közösen rótták le hálájukat a szentségi Üdvözítő 
iránt. S a kórházakban is nemcsak a nők, hanem a 
férfiak is felkeresték a betegség igazi orvosát, a szent-
ségi Üdvözítőt. Igaz, hogy ebben nagy szerepük van 
azoknak a tisztalelkű nőknek is, akiknek mindent fel-
áldozó szeretetéről éppen a tegnapi nagygyűlés folya-
mán hallottunk nagyon sok megérdemelt dicsérő szót. 

De legnagyobb örömmel azt tapasztalta, hogy az 
ifjúság se maradt hátra e nemes versengésben. Nem 
marad hátra, mert nemcsak az iskolában, hanem az 
iskolán kivül is mély buzgósággal tiszteli a szentségi 
Krisztust. Buzgósággal, melyet mutatni nem lehet, ha 
csak nem szivből fakad. Kéri hát ezek alapján a jelen-

I levőket, hogy ők is legyenek minél buzgóbb hivei a 
! szentségi Üdvözítőnek. Necsak hivei, hanem terjesztői, 

szószólói. De éppen ezért egyesüljenek vele minél 
többször. Ez az egyesülés mindent megád, amire csak 
valakinek szüksége van. Tőle is kérdik, hogy birja el 
apostoli hivatásának nehézségeit, — az utazással járó 
nehézségeket s más ilyeneket? hogyan birja el ő, aki 
már a halálnak volt szánva? Hát meggyőződése nem 
tud más feleletet adni, mint azt, hogy a terhek vise-
lésére az Ur Jézussal való mindennapos egyesülés köl-
csönöz erőt. Hogy helyes a meggyőződése, abból me-
ríti, amit az Ur Jézus mondott: Qui manducat me, et 
ipse vivet propter me. (Jan. VI.) S mindenkinél igy 
lesz. Ajánlja tehát a jelenlevőknek is a szentségi 
Krisztus kultuszának felkarolását, különösen a szent 
áldozás által. Ki meri mondani, hogy lelke mélyéből 
szeretné, ha a mindennapos áldozás a hivek körében 
is gyökeret verne. Mennyi lekötött erő szabadulna fel, 
amit lelki javukra használhatnának fel. Ezt kivánva, a 
kongresszust megnyitottnak jelentette ki. (Hosszas 
éljenzés, taps.) 

Alelnökül Skarda prépostot és Kánter Károly 
apátplebánost, jegyzőül Jeszenszky Kálmánt válasz-
tották meg, mire az elnöklő püspök ur felolvasta a 
kongresszushoz érkezett üdvözleteket. 

Tomcsémyi Lajos jézustársasági atya nagyszabású 
theologiai fejtegetésben történelmi alapon foglalkozott 
az Oltáriszentség mibenlétével, a szent atyák, a theolo-
gusok és zsinatok nyilatkozataiból mutatva ki, hogy 
mit jelent az, az Oltáriszentség kenyér és bor-színe 
alatt valóságosan jelen van Krisztus élö teste és vére. 
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Végeredményképp kijelenté, hogy az Oltáriszentség tisz-
telete dolgában is utmutatóul XIII. Leot kell követni. 

A[zajos helyeslésektől kisérfc beszéd ntán í'rohászka 
Ottokár dr. theologiai tanár fenséges gondolatokban 
gazdag, szónoki hévvel előadott beszéde következett, 
mely az Oltáriszentségből meríthető életről szólott, 
bűvösen, csodaszépen. Szép beszédet mondott Steinberger 
Ferencz nagyváradi kanonok is az Oltáriszentség 
élvezéséről. Szintén a gyakori szent áldozást ajánlotta. 

Majlúth püspök nr rövid elnöki zárószavával ért 
véget az eucharisztikus kongresszus. 

II. A díszközgyűlés. 
Déli tizenkét órakor ismét a Vigadó nagytermé-

ben sereglettek össze a nagygyűlés tagjai, hogy az egész 
magyar katholikus világ nevében és képviseletében 
hódoljanak a 92 éves aggastyán pápának, aki a Péter 
hajóját, az egyházat, remegő kezekkel, de valóban 
bámulatos bölcseséggel kormányozza már 25 év óta. 

A pálmákkal, szobrokkal és zászlókkal diszített 
nagyterem szinültig megtelt. Annyian voltak az ünnep-
lők, hogy sokan már be sem juthattak. A diszes emel-
vényen ott láttuk a magyar katholikus világ szinét-
lelkét. A püspöki kar csaknem teljes számmal megjelent. 
Az egyházi főméltóságokon kivül számos világi főúr 
és több országgyűlési képviselő jelent meg. Zichy 
Nándor grófot, Mailáth püspököt és Ugrón Gábort 
zajosan éljenezték a terembe léptükkor, úgyszintén 
Márkus Józsefet a székesfőváros polgármesterét is. 

Tizenkét órakor érkezett meg Vaszary Kolos 
biboros herczegprimás, Kold Medárd püspök és Andor 
György dr. titkár kíséretében, körülfogva J2 ragyogó 
diszbe öltözött nemes apródtól. Megérkezését harsona 
riadó előzte meg. Az Opera énekkara elénekelte a pápai 
Himnuszt 

Majd Vaszary Kolos bibornok, Magyarország 
herczegprimása mondotta el beszédét, melyet a lap 
élén vesz az olvasó. 

A gyakori zugó éljenekkel megszakított beszéd 
után riadó taps hangzott fel, mely perczekig tartott. 

Ennek csillapultával Boromissza Tibor felolvasta 
XIII. Leo pápának gróf Zichy Jánoshoz, mint a nagy-
gyűlés elnökéhez intézett következő levelét, előzetesen 
gróf Zichy János ismertette röviden, hogy e levél 
válasz a nagygyűlés rendező-bizottsága által a pápá-
hoz intézett hódoló feliratra. 

0 Szentsége levele következőképpen hangzik : 

Kedves F i a m ! Üdvöt és apostoli á ldás t ! 
Magyarország katholikusai, kik a legközelebbi 
budapest i nagygjá i lésre összegyűlnek, n e m 
nyú j tha t j ák nagyobb reményé t a legíidvösebb 
eredményeknek, mint ahogyan Te leveledben 
megír tad. Dicsér jük szándéktokat , dicsérjük 
lelkesedésteket, melylyel czélotok elérésére 
törekszetek. Minthogy az emberi nem, mikén t 
je lezted, nagyrész t szerencsét lenül t éve lyeg : 
igen nagy vigasz ta lásunkra szolgál, hogy n e m 
hiányoznak Magyarországon, kik a t iszta ke-
resztény hi tet buzgón val l ják és a tö rvényt 
rendel tetése szerint á l lha ta tosan meg ta r t j ák . 
Ezér t erősen hiszsziik, hogy a ti gyűlésetek 
nagy és hasznos dolgok megte remtő je lesz. 
Mivel pedig az erők egyesülése a kathol ikus 
ügy haladásának, gyarapodásának nagy szolgá-
la toka t tesz, a ti szövetségteket is mél tó dicsé-

re t te l t ü n t e t j ü k ki és Téged, akinek hivatása 
az t vezetni, lelkesen buzdí tunk a kathol ikus 
ügynek napról -napra való erősbitésére, előbb-
vitelére. Az isteni kegyelem zálogául és a mi 
jó indu la tunk bizonyságául R e á d és mindazokra , 
akik Yeled együt t a gyűlésre összejöttek, 
Apostol i á ldásunka t legkészségesebben adjuk. 

Ke l t Rómában , szent Pé te rné l , 1902. 
október 6-án, pápaságunk huszonötödik évében. 

A pápa üdvözlő sorainak felolvasása után ifj. 
gróf Zichy János kérésére ő emja a biboros hgprimás 
megáldotta a nagygyűlést. 

III. Az eucharisztikus körmenet. 
Délután 4 órakor folyt le az eucharisztikus litánia 

és szent beszéd, és a körmenet az Oltáriszentséggel, 
kiindulva a belvárosi templomból. 

A nagygyűlés tagjaihoz még sokan csatlakoztak 
ugy a fővárosból, mint a közelfekvő községekből, ugy 
hogy 7 8 ezerre tehetjük a körmenetben résztvevők 
számát. Ott voltak az Oltáregyesület tagjai, herczegnők 
és grófnők, uri asszonyok, munkásnők és jámbor cse-
lédlányok, ott voltak katholikus iparosok és legények, 
ott voltak egyetemi ifjak, tudós emberek, a közélet 
szereplői, képviselők, mágnások és közvetetlenül a 
szentséget vivő püspök előtt beláthatatlan sorrendben 
a papság, a különböző szerzetesrendek, növendékpapok, 
többnyire fehér karingben. Valóban megható látvány 
volt az az ezernyi ember égő gyertyákkal, a férfiak 
födetlen fővel, valamennyien mély áhítattal, amint az 
ország szivében, a főváros utczáin nyilvános vallomást 
tettek hitükről. 

A máshitüekre nézve is, akik látták ezt a fölséges 
tüntetést az ég, a hit, a vallásosság mellett, mély 
benyomást gyakorolt a körmenet, a hitetleneket pedig 
gondolkodóba ejthette ennyi ezer meg ezer embernek 
ily módon nyilvánított mély hite. Ez volt a katholikus 
nagygyűlés legfényesebb példaadása. 

A nagygyűlés harmadik napja. 
I. Az utolsó nyilvános gyűlés. 

Reggel 9 órakor szentmise volt a belvárosi tem-
plomban, melyet Kohl Medárd dr püspök ur mondott. 
10 órakor volt a Vigadó dísztermében a záró gyűlés. 
A tanácskozást Zichy János gróf szövetségi elnök ve-
zette. Az ülés elején felolvastatott a király következő 
távirata : 

0 császári és apostoli királyi felsége a 
III . országos kathol ikus nagygyűlésnek Méltó-
ságod ál tal távira t i lag tolmácsolt hódola tá t és 
hű r agaszkodásá t legkegyelmesebben tudomá-
sul venni mél tóz ta to t t . König. 

Az első szónok Prohászka Ottokár dr volt, a ki a 
katholikus elveknek az életben való érvényesítéséről beszéli 
mint mindig, most is nagy lelki erővel ós magas szár-
nyalással. Szűnni nem akaró éljenzés fogadta az elő-
adói asztalnál. A katholikus kereszténység, úgymond, 
az élet-központjában székelő erő, a mely megtanítja 
az embert, hogyan éljen. A katholikus kereszténység-
nek az egész vonalon érvényesülnie kell és minden 
elvének meg kell testesülnie. Ha valaki lehet valami 
bölcsészeti tan hive, akkor a krisztusi bölcseletnek 
is lehet hive. Ha valaki tarthat beszédeket béke-
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kongresszuson, sportgy ülésen, tarthat a katholikus 
nagygyűlésen is. A tudomány terén is lehet érvénye-
síteni a katholiczizmus elveit. A ki a katholikus tudo-
mányt egyoldalúnak nevezi, az vegye figyelembe, hogy 
a materialisztikus tudomány is egyoldalú. A katliolikus 
elveket a politikában és a társadalomban is érvénye-
síteni kell. A katholikusok nem harczot akarnak a 
hivők és hitetlenek, a katholikusok és protestánsok 
között, hanem csak versenyt, a mely lehetségessé 
teszi az életrevalóbb eszmék diadalát. A családban is 
érvényesüljenek a kereszténység elvei. Nyaka közé kell 
ütni az emberiségnek, hogy fölébredjen. Azt akarjuk, 
hogy mindenki a keresztény vallásosságot védje. Meg 
kell tisztítani a közéletet a tespedéstől és szennytől az 
egész vonalon. Perczekig tartott a taps és éljenzés a 
népszerű hitszónok nagyszabású beszéde után. 

Margalits Ede tartotta meg ezután előadását a katho-
likus sajtó föladatairól. A katholikus sajtó föladata a fele-
baráti szeretet és a hazafiság ápolása. A nagygyűlésnek 
figyelmébe ajánlja a katholikus sajtó támogatását. 
(Élj enzés.) 

Hortoványi József dr országos képviselő a katlioli-
kus autonómiáról beszélt. Ismertette azokat a hátrányo-
kat, a melyek a katholikusokat érik, mert nincs auto-
nómiájuk. A legkevesebb, a mit a katholikusok elfo-
gadhatnak olyan autonómia, a milyen az erdélyi 
státusban van. (Éljenzés.) 

Szűnni nem akaró éljeuzés között azután Zichy 
Nándor gróf lépett az elnöki asztal mellé, hogy meg-
tartsa előadását, Kötelességeink a családban, társadalom-
ban, államban czimmel. Első kötelessége a szónoknak, 
hogy szerénységgel köszönetet mondjon az égnek azért 
a lelkesedésért, a melyet tapasztalt és a melyet nem 
személyének, hanem elveinek és programmjának tulaj-
donit. (Hosszas éljenzés.) A kik előtte szóltak, mind a 
katholikusok kötelességeiről beszéltek. A katholikus 
életnek most tapasztalható föllendülése örömmel tölti 
el. Az evangelium hirdetése nem e nagygyűlés föla-
data, hanem a társadalomban és közéletben diadalra 
juttatni a keresztény elvekot. Nem elég hinni : szere-
tet és küzdelem nélkül nincs élő hit. Tévedés azt hinni, 
hogy minden vallás boldogít. Tévedés azt hinni, hogy 
van erkölcs hit nélkül, és hogy van hit erkölcs nélkül. 
Furcsa világot élünk. A hit a templomban rejtőzködik, 
és átengedjük az életet a tévedéseknek. A tömeg ne-
vek után ós jelszavak alatt összesereghk és befolyást 
gyakorol az államra. Az egyház többször kiátkozott 
ilyen egyesületeket, de mégis akadnak keresztény ka-
tholikusok, a kik közömbösen nézik. Ilyenek a szabad-
kőművesek és a szocziálisták. A törvény gyönge. Csak 
isteni igazság alapján fejlődhetik az erkölcs. Az élet 

minden ügyéhez köze van a kereszténységnek s csak 
a katholikus vallás alapján lehet helyesen megoldani. 
Az állam pedig nem veszi figyelembe a katholikuso-

; kat. Az autonomia dolgában is minden negyedszázad-
I ban odavet egy konczot a katholikusoknak, hogy le-
! gyen min veszekedniök. Egyesülni kell a katholikusok-
j nak, de ehhez szükséges,hogy az általános szempontokban 

megértsék egymást Ha a katholikusok nem foglalnak he-
lyet a törvényhozásban, ugy a törvényhozás nem ismeri a 
katholikusokat. (Élénk éljenzés.) Legyen hang a tör-
vényhozásban és legyen közvélemény, a mely ennek a 
hangnak nyomatékot ad. (Ugy van,) De nem a képvi-
selet a fő, hanem a hit és az engedelmesség az egyház 
iránt. Megemlékszik a pápáról, akit megfosztottak hatal-
mának világi alapjaitól. Az igazság az, hogy maholnap 
visszanyerje világi hatalmát is, a mi az övé. Jóságos 
apostoli királyunk legyen a katholikusoknak legfőbb 
támasza. (Hosszas éljenzés.) 

Azután fölolvasták a szakosztályok határozatait, 
majd Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur mondott záró-
beszédet. Elég volna, ha az elfogadott határozatok 
végrehajtására az Ur áldását kéri. Hálát ad Istennek 
a katholikus hivők lelkes viselkedéseért és a nagy-
gyűlés lefolyt szép napjaiért. A katholikus nagygyűlé-
sek fiatal intézménye nálunk már nagyon kifejlődött. 
Éppen azért azt hiszi, a nagygyűlés minden tagjának 
érzelmeit fejezi ki, a midőn tíenső köszönetet mond 
Zichy János elnöknek, a nagygyűlés előkészítéséért és 
vezetéseért. Minden katholikus hivőre szükség van s 
ha minden katholikus egyesült, a kis magból terebé-
lyes fa lesz, a mely áldást fog hozni a katholikus egy-
házra és a hazára is. (Élénk éljenzés.) Minden magyar 
katholikus szivében élni fog a hazaszeretet is, ha egy-
ségessé lesznek az ország összes katholikusai. Ez egy-
ség megteremtésére szolgálnak a katholikus nagygyű-
lések. Beszéde végén áldást adott a nagygyűlésre. 

II. Diszbariket. 
Déli 1 órakor a katholikus nagygyűlés tagjai disz-

banketre gyűltek össze a Vigadó éttermeiben. 

I I I . A Regisi-Szent Ferencz-E. alakuló gyűlése. 
Délután 3 órakor a Regisi-Szent Ferencz-Egye-

sület tartotta meg alakuló rendkívül áldásos gyűlését 
a Vigadóban, a mely gyűlésről külön fog kelleni szól-
nunk. Fölolvasták és megállapították az alapszabály-
tervezetet. Az alapszabályok értelmében szervezték a 
választmányt s a gyűlés végén megkeresést intéztek a 
bibornok-herczegprimáshoz és a püspöki kar többi 
tagjaihoz a védnökség elfogadása iránt. 

VEGYESEK. 
— Püspöki konferenczia van ma, szom-

baton, reggel 10 órakor a bíboros hgprimás 
budavári palotájában. 

•artalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: A magyar katholikusok hódolata XIII. Leo pápa előtt: Vaszary Kolos bibornok-herczegprimás 
ünnepi beszéde. — Országos Katholikus Nagygyűlés : Bevezetés. A kath. nagygyűlés előestéjén. I. Az O. Pázmány-E. v. ülése. II A 
Kath. Egyes. O. Szövets.-nek közgyűlése. — A nagygyűlés első napja. I. Vem "Sancte és szentmise. II. Az első nyilvános gyűlés. III. 
A Szent-Imre-Collegíum házavatása. IV. Az eucharisztikus értekezlet. V. A második nyilvános gyűlés. — A "nagygyűlés második 
napja: I. Az eucharisztikus kongresszus. II. A díszközgyűlés. III. Az eucharisztikus körmenet. - A nagygyűlés Harmadik napja: 
1. Az utolsó nyilvános gyűlés. II. A diszbanket. III. A Regisi sz. Eerencz Egyesület alakuló gvülése. — Vegyes: Püspöki konferenczia. 

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

Budapest. iy02. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ilV.. Papnóvelde-utcza ö. sz./ 
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OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
L E O N E . 

V Felhi-yás előfizetésre. "VQf 

Püspöki konferenczia. 
— Okt. 18. — 

A katholikus nagygyűléssel kapcsolatosan tartott 
ezidei őszi püspöki értekezletet Vaszary Kolos bibor-
nok hgprimás és esztergomi érsek ur f. hó 18-án d. e. 
10 órára hivta össze. 0 eminentiája a kitűzött órában 
imával nyitotta meg az ülést. A jegyzőkönyv vezeté-
sére Városy Gyula dr székesfej érvári püspök urat kérte 
fel. A tanácskozáson az elnöklő herczegprimáson kivül 
jelen voltak: Csúszka György kalocsai érsek, Samassa 
József egri érsek, Bende Imre nyitrai püspök, Bubics 
Zsigmond kassai püspök, Hetyey Sámuel pécsi püspök, 
Ivánkovjts János rozsnyói püspök, Mailáth Gusztáv gróf 
erdélyi püspök, Bimely Károly beszterczebányai püspök, 
Szmrecsányi Pál szepesi püspök, István Vilmos szom-
bathelyi püspök, Széchényi Miklós gróf győri püspök, 
Városy Gyula székesfejérvári püspök, Fehér Ipoly pan-
nonhalmi főapát, továbbá jelen volt a görög katholikus 
püspöki kar részéről : Mihályi Viktor balázsfalvi érsek, 
Firczák Gyula munkácsi, dr Badu Demeter lugosi, 
Szabó János gyulafehérvári és Vályi János eperjesi 
püspökök, valamint Laurán Ágoston a nagyváradi g. 
k. püspöki helynök. Távolmaradásukat kimentették : 

Csáky Károly gróf váczi püspök, Dessewffy Sándor 
csanádi püspök, Hornig Károly báró veszpémi püspök, 
Meszlényi Gyula szatmári püspök és Winkler József 

nagyváradi püspöki helynök. A herczegprimás, mi-
után részvéttel megemlékezett Schlauch Lőrincz és 
Pavel Mihály haláláról, továbbá Hornig püspök 
betegségéről, előterjesztette jelentését azokról az 
intézkedésekről, a melyek a katholikus autonómiáról 
szervező kongresszus befejezése után történtek. A 
herczegprimás a katholikus autonomia tárgyában 
fölterjesztést tett a római szentszékhez, a honnan meg-
jött Rampolla biboros államtitkár válasza. A szentszék 
oly aidonomiát hajlandó eltűrni, mely a püspökök joghatósá-
gát semmi tekintetben sem sérti. * A szentszék mindenek-
előtt az autonomia végleges szervezetének alapszabá-
lyait akarja látni és akkor érdemben nyilatkozik. 
A koJlferenczia azután tárgyalta a tanügyi tanács több 
rendbeli előterjesztését és azt a memorandumát, mely 
a katholikus tanitók természeti járandóságának meg-
osztásáról szól az előd és utód között. E dolog rende-
zésére szabályzatot fognak alkotni, a melynek alap-
elvét ma kifejtették. Mailáth Gusztáv gróf erdélyi 
püspök ur előterjesztést tett a káté revíziója tárgyában. E 
czélból ankétet fognak összehívni, mely a revízióra 
tervezetet készit. Az ankéten az összes egyházmeg}7ék 
képviselve lesznek. Meghallgatta a püspöki kar a buda-
pesti egyetem hittudományi karának javaslatát a theologiai 
oktatás reformjára vonatkozólag. A püspöki kar erről 
csak később fog dönteni. Végül foglalkozott a kon-
ferenczia a felvidéki kivándorlás kérdésével s az Ame-
rikába jutott magyar katholikusok sorsával. Bizott-
ságot választott, a melynek hivatása lesz e kérdés-
sel foglalkozni s a szükséges intézkedéseket megtenni. 

* A „Religio" álláspontjának pápai megerősítése. A püspöki 
karé — már előbb következett be az 1900-iki püspöki Válaszban-

Szerk. 
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Visszatekintés 
a lefolyt katholikus nagygyűlésre. 

„Ubi concordia non est, nec oratio 
illic exauditur. nec oblatio suscipitur 
quia nec ibi est Deus. ubi discordia 
dominatur." S. Joan. Chrys. Horn. 10. 
op. imperf. super Matth. 

Még mindig a kath. nagygyűlés égi jegyé-
nek fényében gyönyörködünk. Hála legyen az 
Istennek : ilyen sikerült katholikus gyülésünk 
még nem volt. Nagy volt, fényes volt, és 
hatása alól nem vonhatja ki magát senki : se 
barát, se ellenség. Igazán sikerült. Jele, hogy 
eltaláltuk az Isten szándékait, beleéltük ma-
gunkat az ő szent akaratába, tehát bizvást 
remélhetjük, bogy az ő áldó szándékai is teljesen 
meg fognak valósulni bennünk és felettünk. 
Hála legyen az Istennek ! 

Es ha kutat juk, hogy ezidei nagygyűlé-
sünk sikerét, mely örömmel és reménynyel 
tölti el a kath. egyház hithű fiait országszerte? 
és gondolkodóba ejtette meglepően nagy ere-
jének kipat tanása által az egyház ellenfeleit 
mindenfelé, — hogy mondom, az ezidei kath. 
nagygyűlés sikerét minek köszönheti, ha ezt 
kérdezzük, akkor erre a feleletet megadja 
maga a nagygyűlésen végig vonult egyetértés 
diadalmas szelleme, napnál világosabban kimu-
tatva azt, miszerint nagyot csak sokak, igen 
sokak törhetetlenül egyesített ereje képes létre 
hozni. A Krisztus Urunk által hiveinek szivébe 
beoltott hármas egység, a ker. hit, a ker. sze-
retet, a ker. engedelmesség egysége, nagygyű-
lésen belül, nagygyűlésen kivül, hármas arany-
kötelet font ezrek és ezrek elméje és szive 
köré, és az Oltáriszentséget körülhordozó körme-
net megmutat ta a fővárosnak és az egész 
országnak egyúttal, hogy Magyarország katho-
likusai Istenből merítik tántorí thatat lan liitö-
ket, minden áldozatra kész szeretetöket és az 
Isten által rendelt elülj áróság iránt való 
engedelmességük fenkölt szellemét : tehát őket 
észre és figyelembe nem venni — többé nem 
lehet, csak süketnek és vaknak. 

A kath. egyetértés csodaszerü dolgokat 
képes mívelni ; mig az olyan kath. ember, a ki 
a katholikus egyetértésen kivül támolyog, még 
hogyha csodákat mívelne is, mondá sz. Ágos-
ton, semmi, csak könnjái, üres polyva, melyet 
ide s tova ragad minden jött-ment széláram-
lat Ha a katholikusok közt hiányzik az egyet-

értés, hiába való ott minden imádkozás. Pedig 
ez már nagy szó. Igenis, az Isten még az 
imádságot sem hallgatja meg az egyenetlen-
kedő ajkakról, még az áldozatot sem fogadja 
el az egymás ellen való küzdésbe mártot t 
kezekből. Nec oratio illic exauditur. nec obla-
tio suscipitur. Ott nincsen az Isten. Igenis, ott 
nincs jelen az áldó, csak a büntető Isten. 

Nem ok nélkül mondjuk, és ismételjük, és 
I újra meg újra emlegetjük mindezeket. A szer-

vezés és vezetés szellemi fensőbbsége és kor-
rektsége a hármas katholikus egység, a liit, 
szeretet s hierarchiai engedelmesség tekinteté-
ben, minden tettével, úgyszólván minden moz-
dulatával, valóságosan remekelt a nagygyűlé-
sen. Lent azonban a hallgatóság középső és 
hátulsó köreiben, a magasan szárnyaló szóno-
kokkal versenyt röpülni kivánó egyik-másik 
hallgató — nagy lelki gyengeségeket is hall-
hatot t lopva meg-megnyilatkozni. Exempla 
sunt odiosa. A hierarchia iránt való tisztelet 
és a pap-tisztelet általában a szentség fényét 
árasztja annak az embernek a fejére, a ki a 
hierarchiáról és a papról általában szent tisz-
telettel és szenvedélyeinek féken tartásával 
tud csak nyilatkozni. Az ellenkezőről tanús-
kodó bukdácsoló közbeszólamlások, a mint nem 
hiányzottak, épp ugy a legfőbb fokban sajná-
latra méltók és elővig}yázatra provokálok — 
a jövőre nézve. Jobban kell ügyelni arra, 

; hogy ki lépi át a nagygyűlés küszöbét! A 
papságnak pedig még az utczán is kell vigyázni 
magára. Szivarozva lei el járni a váczi-utczá-
ban, Budapesten nem papi szokás, egyáltalá-
ban utczán nem is szokás ! Sapienti pauca. 
Tulajdonképpen ugy kellene állni, hogy ,,nihil 
ei dixeris." De hát szó nélkül nem lehetett 
hagyni. Avagy az ólálkodó ellenség ostorára 
hagyjuk a dolog következményeinek elvégzé-

: sét? Alig hinném, hogy valaki ezt kívánatos-
nak tar taná. 

De vissza fel a nagygyűlés fényözönébe ! 
A fényes aktuális eredmén}Teket hogyan lehet 
és kell liabituálni vagyis állandó eredményekké 
tenni katholikus társadalmunk és hazánk 
javára? Ez a nagyg}Tüléssel kapcsolatban fel-
merülő első kérdés. Szabad legyen e kérdésre 
jelenleg csak egy ügyre szorítkozva adni fele-
letet. Csekély véleményünk szerint, a fő fő 
teendő jelenleg az, hogy katholikus nagygyű-
léseink ügyének, ez ügy szeretetének, nagyra-
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becsülésének és pártolásának megnyerjünk 
minden katholikust, kivált pedig azokat a tudo-
mányos és közéleti állásokban dolgozó intel-
ligens katholikus férfiakat, kik a katholikus 
ügyekben való aktiv, nyilt és bátor szereplés-
től eddig még fölöttébb nagy számban külön-
féle okoknál fogva idegenkednek. Mindenek 
előtt ürügyeik szappanbuborékait kell leikök 
előtt kellő tapintat tal és hozzáértő tudással a 
maguk semmiségében feltüntetni. Azután te-
kintettel kell főleg arra is lenni, hogy a hit, 
a benne való buzgalommal együtt, tulajdon-
kép Istennek kegyes adománya. Végül, szem 
előtt kell tar tanunk azt, a mit már múltkor 
is figyelembe ajánlottunk, t. i. hogy ezeknek a 
húzódozó, liithideg köröknek és egyéneknek nem 
megszégyenítése, a mi csökönyösségre ragadja a 
legtöbbeket, hanem megnyerése lehet csak czélja 
minden, Isten akarata szerint működő buzgó-
ságnak. 

De ez a fejezet alább is szóba kerül még. 

A szerzetes-rendek és congregatiok szerepe 
és hivatása az egyházban. * 

— Okt. 15-iH kongresszusi beszéd. — 

Mélyen tisztelt kath. Nagygyűlés ! 
Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, a mid 

vagyon, oszd ki a szegények közt és jöjj, kövess en-
gem. E szavakat intézé Üdvözítőnk a gazdag ifjúhoz, 
a ki a parancsokat megtartá s tudni kivánta, minek 
híjával van még. Es olvasom, hogy megszomorodva 
távozott; mert sok jószága vala. 

Es ime ! egyet lép az idő, s mekkorát változik a 
világ ! 

Alig halt meg isteni Megváltónk, a szent kereszt 
alatt fellángol a szeretet tüze; átölelik a gyalázat fáját, 
csókkal árasztják el roncsolt tagjait, bátorság szállja 
meg a félénkeket; a kik elhúzódtak mellőle és éjjel, 
lopva jártak hozzá hallgatni az üdvösség igéit, azok 
előjönnek s kérik a drága tetemet; nem félnek a hata-
lom sújtó karjától, nem a tömeg kiszámíthatatlan sze-
szélyétől, dühétől. Habozás nélkül szétosztják va-
gyonukat a szegények közt, királyi koronákat tesznek 
le fejükről, megválnak a hatalomtól, szétszakítják a 
leggyengédebb érzelmek drága kötelékeit, hogy méltó 
tanítványai lehessenek a felfeszitettnek. 

Szíria, Egyiptom sivatagjai benépesülnek. Renge-
teg erdők mélyébe temetkeznek. Szószerint veszik az 
evangelium igéit, megszületik egy csapásra az az in-
tézmény, mely az egyházra annyi fényt, a társadalomra 
annyi jótéteményt árasztott — a szerzetes intézmény. 

* Teljes szöveg. A szerk. 

Eszméje magától Üdvözítőnktől ered s mint ter-
mészetes g'yümölcs nőtt a keresztény talajból : gyökere 
azokban az evangéliumi tanácsokban keresendő, melye-
ket isteni Megváltónk minden időre hagyott azoknak, 
a kik a keresztény tökéletességet akarják megszerezni, 
azon bátor és nemes lelkeknek, kik imádság, elmélke-
dés és engedelmesség által, a lelki élet magasabb fo-
kára törekszenek. 

Nagy dolgok ezek! Azért mondja maga Üdvözí-
tőnk: A ki felfoghatja, fogja fel. 

De a kik Istent erősen szeretik, azok mindent 
megtehetnek. Nagy dolog a szeretet! mondja Krisztus 
követésének mély érzelmű irója; nincs édesebb, ninos 
hatalmasabb a szeretetnél ; a szeretet szárnyakat ölt, 
nem érzi a terheket, a fáradalmakat. 

S vannak ilyen lelkek '? Vannak, az egyházban, 
annak kolostoraiban. 

Az Ur hívó szózata vitte a szeretet szárnyain sz. 
Antalt a pusztába, Szt. Benedeket Subjákóba, Szt. 
Bernátot Clairvauxba, Szt. Ferenczet Porciunculába, 
Loyolai Szt. Ignáczot Manresába ; a szeretet adatta el 
a gyermek szt. Domonkossal bútorait, könyveit, min-
denét. 

Igen, támadtak lelkek, a kik egy hosszú életre, 
visszavonhatatlanul megfogadják, hogy lemondanak a 
sziv legmélyén fakadt kedves érzelmekről; kiszakítják 
magukat a földi jólét karjaiból, alárendelik akaratukat 
másokénak, örökös függésben élik le éltüket. 

Ime ez a szerzetes élet, mely lemond önmagáról, 
hogy Istennek és az emberiségnek élhessen. 

A szerzetes intézmény nyoma megtalálható már 
az első keresztény községben, Jeruzsálemben. Az apos-
tolok cselekedeteiben olvassuk, hogy mindnyájan, kik 
hívének, együtt valának és közös vala mindenük. Orök-
ségöket és jószágaikat eladák ós elosztogaták azokat 
mindennek, a mint kinek-kinek szüksége vala. 

Az apostoli atyák tanúskodnak arról is, hogy so-
kan a hajadonok és özvegyek közöl állandó tisztaság-
ban éltek. Ime itt kezdődik az evangeliumi tanácsok 
követése, a tökéletesség magasabb fokára való törek-
vés, a szerzetesólet lényege csirájában. 

A hivatottak semminek tekintik a világot és a 
földi dolgokat ; egy eszményi világ lebeg folyton sze-
mök előtt, mely a szent magányba viszi őket. E von-
zalom keleten Szíria és Egyiptom sivatagjait népesiti 
be buzgó lelkekkel. Nyugatom pedig a nemzeteket 
látja el apostolókkal, mesterekkel, önzetlen munká-
sokkal. 

A kereszténység izmosodásával, terjedésével lé-
pést tartott a szerzetesólet fejlődése, kialakulása is. 

A harmadik és negyedik században már megszü-
letik a kolostorban való szerzetes együttélés, s az együtt-
élésben nagy erő rejlik. Az igénytelen vizcseppel a 
kis gyermek is — könnyen elbánik : de a tengerben 
az a csepp szörnyeket hordoz a maga hátán. 

Az együttélés magával hozta a czéltudatos együtt-
működést, mely, hogy irányt ne téveszszen, erőket szét 
ne forgácsoljon, szabályozást, vezetést kívánt. Az isteni 
Gondviselés erre is támasztott időnkint férfiakat, Kele-

3 3 * 
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ten Szt. Antal, Szt. Pachomius, Szt. Vazul, nyugaton 
Szt. Ágoston, Szt. Benedek, Szt. Ferencz, Szt. Ignácz, 
kalauzt adnak tanítványaik kezébe azokkal a szabály-
zatokkal, melyek egész korokra rányomták a hatalmas 
szellemek karakterét és biztosan vezették e hű sere-
get nagy feladatok megoldásához, főleg Nyugaton, a 
hová a kereszténység terjedésének, a népek csoporto-
sulásának, a nemzetek kialakulásának, a civilisatio fej-
lődésének súlypontja esett. S ebben a nagy munkában 
mindenütt hatalmas része volt a szerzetes intézmény-
nek, mely az ő világtörténeti nagy jelentőségét épen 
ebben a magasztos munkájában: Krisztus igaz egy-
házának és az emberi társadalomnak hűséges szolgá-
latában nyerte. 

Találóan jellemzi ezt a történeti nagy jelentőséget 
egy jeles német történetiró, a ki azt mondja, hogy csak 
magának a benedictinus rendnek története időre, térre 
és tartalomra nézve nem kevésbbé nagy és terjedel-
mes, mint a római birodalomé, hiszen úgymond, ezek 
a szerzetesek több népet tettek a kereszt által sza-
baddá, mint a mennyit a rómaiak kardjuk által le-
igázták. 

Vessünk csak egy futó pillantást a szerzetesek 
egyházi és társadalmi munkájára. Többre ezúttal nincs 
is idö. mint egy rövid visszapillantásra. 

A római birodalom Urunk születésekor zenitjén 
áll ; a széditö magaslatról azonban a kereszténység 
keletkezésekor gyorsan indul az örvény felé. Az er-
kölcsi mély sülyedés meggyöngítette az aczél izmokat, 
a karok már nem bírják a kardot, a római sasok szár-
nyaszegetten ereszkednek alá. Erőteljes barbár népek 
jönnek osztozkodni az örökségen. Karjaik csapása alatt 
elvérzik az egykor hatalmas birodalom, melynek pedig 
az augurok örökkévalóságot jövendöltek. S a barbárok 
elvégezték az ő munkájokat, „megboszulták a marty-
rok kihulló vérét." De megkéstek, az örökség már le 
volt foglalva. Az isteni Gondviselés akkor már rég 
Rómába vezérelte a galileai halászt, hogy megalapítsa 
azt a dynastiát, melynek nem augurok, de maga Isten 
fia jövendölt fennmaradást a világ végéig. Péter a szi-
veket hódította és meghódította az evangelium igéivel. 
A barbár hóditókra is ez a sors várakozik. 

Rómának akkor már edzett sereg áll rendelkezé-
sére ; ima, elmélkedés, önmegtagadás és munka közt, 
szinte észrevétlenül készült el egy újfajta hadjáratra; 
a szivek és elmék meghódítására. 

^Barbárok, az egyház most már nem fél tőletek !" 
kiált föl Montalembert, a szerzetes intézmény nagy-
nevű történetirója. 

A szerzetesek légióikba besorozták a hódítók leg-
dicsőbb nemzetségeinek, családjainak sarjait. Rajokban 
szállnak le Monte-Casinóról, elborítják az egész Nyu-
gatot, mint hittéritők, földmivelök. 

A lenézett munka üli diadalát. Nem telik bele 
száz esztendő, a nyugati szerzetesek nagy patriarchá-
jának, Szt. Benedeknek halálától, s munkás fiai erős 
kézzel megmentik a kulturának, a mit a barbárok ve-
szélyeztettek. Az evangelium igéjének szelid melege 
felolvasztja a vad sziv kérgét, eke és ásó feltöri a ke-

mény talajt. Nyomukban dús termés támad vadon 
erdők közepén. Templomokat, kolostorokat, iskolákat 
építenek alamizsnából. Anyagi eszközeik hiányosságát 
pótolja isteni küldetésök tudata és lángoló buzgóságuk. 

Mig erdőket irtogatnak, sivatagokat termékenyí-
tenek, ugyanakkor odakötik a megporhanyított röghöz 
az eddig házátlanul szerte kalandozó népek szivét. 

Kolostoraik asylumokká lesznek, hol védelmet 
talál az üldözött, táplálékot kap az éhező, vigasztalást 
a szomorodott, balzsamot a sebesült. 

A civilisatio munkáját végzik, államok boldog-
ságának rakják le alapjait. Mutatják az utat az ég felé; 
megteremtik a földi boldogságot. 

Az önfeláldozó szeretet felviszi a szerzetest a 
jégmezők birodalmába ; megteremti az irgalmasság azon 
hős bajnokait, a kik az eltévedt, hógörgeteg alá teme-
tett utasokat felkutatják s a keresztény emberszeretet 
melegével életre keltik. S ott hol most a technika 
vívmányai alagutakon át röpítik a turistát, ott száza-
dokon át az evangeliumi szeretet vitte át védő szár-
nyain az utast. Az az őrállás ott a jégmezőkön rövid 
néhány év alatt leőrli a legerősebb szervezetet ; de 
900 esztendő alatt sem tudta az emberszeretetnek szár-
nyát szegni. 

Azon idők, melyekben égő vágy fogta el a ke-
resztény lelkeket és vitte az Üdvözítő életével meg-
szentelt helyekre, egy sajátságos typusát teremtették 
meg a szerzetesnek : a szerzetes lovagrendeket. 

A békés munka embereit félelmetes bajnokokká 
változtatja át a ker. szeretet. 

A kolostor várrá alakul át, hogy menhelyet nyújt-
son az üldözöttnek, gyógyulást a harczban megsebe-
sültnek, emberséges bánásmódot a fogolynak. A zso-
lozsmára hivó harang szavát sűrűn váltja fel a hadi 
kürt. Csatában hős Machabeusok, csata után irgalmas 
szamaritánusok. Ugyanaz a szeretet viszi őket a har-
czi zajba, mely oda térdelteti a beteg és haldokló ágya 
mellé. 

A vagyónosodás, keresztény szeretet hiányában, 
könnyen felbillenti az erkölcsi egyensúlyt ; az emberek 
elfeledik, hogy egy atyának gyermekei ; éles társadalmi 
ellentétek támadnak ; gazdag és szegény meghasonlás-
ban áll egymással szemben. Ez történt a középkorban 
is. És ime az isteni Gondviselés elküldi Provencebe 
szt. Domokost, hogj^ megmutassa az albigenzek 
affektált szegénységével szemben, mi a valódi szegény-
ség. Szt. Ferencz glóriával veszi körül a szegénységet, 
példájával tanítja meg a népet, hogyan kell Isten aka-
ratán megnyugodva fogadni és az örök életre értéke-
síteni a szegénységet. Főleg a nagyvárosokat keresik 
fel, a hol nagyobb és kiáltóbb az ellentét ember és 
ember, szegény és gazdag között. „Nem hoztak ők 
létre virágzó anyagi telepeket, mint szt. Benedek fiai 
Európában, Loyola fiai Amerikában; de létre hoztak 
megromlott szivek millióiból virágzó lelki telepeket 
Krisztus országának." A nép barátjai lettek, ma is 
azok. 

Jött azután egy szomorú század, mely az anya-
szentegyház egységéből kiszakadva, fejétől elpártolva, 
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az isteni tekintély helyébe a tudákosság gőgjét, az inga- ! 
tag emberi kutatást és tudást állította. A vihar elemi | 
erővel zudult az egyház hajójára, bordái megrecsegtek. ! 
De még ki sem tombolhatta magát a gőg, már is szem- j 
ben találja magát uj elszánt félelmes hadsereggel, mely 
bátran benyomul az ellenség sánczaiba. Egy a csaták 
zajában, küzdelmeiben megedzett bajnok, Loyolai 
Ignácz felakasztja kardját a Boldogságos Szűz kegy-
képe előtt és felöltözik a tudomány mezébe, hogy lel-
kes, elszánt, fegyelmezett társaságával megállítsa a 
tomboló támadót, diadalmi mámorában ; elszedi tőle 
összeharácsolt zsákmányának javarészét, megmenti a 
szakadástól Európa felét s bőven kárpótolja a veszte-
ségért Krisztus egyházát az újvilágban. Ki csodálkoz-
nék azon, hogy az egyház ellenei mindig épen ezt 
a rettenthetetlen, ezt a harczias csapatot támadják 
leghevesebben ? 

A tudomány és művészet az emberi szépérzéket 
kifejlesztette ; finomult az izlés, felszaporodtak az igé-
nyek, melyeket a való élet nem képes mind rendes 
uton kielégíteni. Hamis bölcseleti theoriák túlontúl 
megnövesztették az ember önérzetét, melyet a rideg 
való sokszor könyörtelenül megnyirbál. Kielégíthetetlen 
vágyak, az önérzet túltengése felbillentették újból az 
erkölcsi egyensúlyt. Felszaporodott az elégedetlen 
elem a társadalomban. Egyre nő a pauperizmus, s vele 
karöltve az erkölcsi sülyedés. 

A szerzetes rendek közös vonása ugyan a szegé-
nyek sorsának enyhítése, hisz az értelemhez a szivén 
át vezet az ut ; de Európa lakossága nagyot szaporo-
dott, a szeretet munkásainak száma még nem minde-
nütt tartott és nem is tarthatott ezzel lépést azon 
ellenséges hangulat következtében, melylyel a 18. szá-
zad „felvilágosultjai" az egyház és ennek harczos eleme, 
a szerzetesség iránt viseltettek. 

Sok munkásra volt szükség, és az isteni Gondvi-
selés meghozta ezeket is. De ki volna képes, főleg az 
utolsó század folyamán keletkezett uj szerzetes Congre-
gatióknak a keresztény szeretet megmérhetetlen meze-
jén teljesített szolgálatát elbeszélni? 

Az uj rendek majdnem kivétel nélkül a szegény 
ügygyei állanak kapcsolatban. Az államok nem képe-
sek a társadalmi bajok orvoslására. Viszont nincs 
erkölcsi, nincs anyagi szükséglet, melyet épen ezen 
charitativ rendek ne igyekeznének az ő bámulatot keltő 
munkabírásukkal enyhíteni, gyógyítani. 

A szükséglettel lépést nem tarthatnak ; de az irgal-
masság és szeretet nem csügged. 

Már az első századokban sem hiányoztak buzgó 
nők, kik az evangéliumi tanácsok nyomdokain jártak. 
Kolostoraik egyidősek a férfiakéval. Versenyeztek önfel-
áldozó szeretetben velük s ma már, ugylátszik, legyőz-
ték az erősebb nemet. Ez a harcztér kedvezőbb nekik. 

Az emberiség csodálattal és elbűvölve áll meg e gyen-
géd lelkek előtt, a kik — mint egy fenkölt lelkű főpásztor 
körlevelében találóan irja, — mindenről lemondanak, 
a mit a világ a fiatalságnak nyújt. Elhagyják apjokat, 
any jókat, nem azért, hogy egy férfit kövessenek, 
hanem, hogy az Urnák szolgáljanak. Egész erejöket 

I elhagyott, elárvult gyermekek nevelésének, a bűnös 
j nők megjavításának, a szegények szolgálatának, a bete-
I gek ápolásának szentelik. Joguk volna anyának lenni, 
j s lemondanak e jogukról, hogy azoknak helyébe lép-

jenek, a kik anyákká lettek, de anyai kötelmöket nem 
akarják, vagy nem tudják teljesíteni. Könyörülettel 
veszik fel jámbor házukba az olyanokat, a kik a vi-
lágban testöket, leiköket megmételyezték, hogy őket 
bűnbánat által a tiszta életre visszavezéreljék. Bár 
maguk is alamizsnából élnek, felkeresik a szegények 
lakását, táplálékot, ruhát visznek nekik. Házi és csa-
ládi állást hagynak oda, hogy egy másik családba — 
a kórházba, lépjenek. Az aggokat, elgyengülteket, 
elmebajosokat, gyógyíthatatlanokat ápolják, a nélkül, 
hogy az undorító, veszélyes és sokszor háladatlan 
munka csökkentené buzgalmukat, megtörné elszántsá-
gukat. A hová szemök téved, bűnt, szenvedést, fáj-
dalmat és nyomort látnak. Folyton ott állanak a beteg 
ágyánál, az aggoknak segítséget, a kínoktól kime-
rülteknek könnyebbülést, a haldoklónak bátorságot, 
vigaszt nyújtanak, a haláltusában mellette vannak, mig 
utolsót nem lehel ; s ha meghalt, begöngyölik testét 
gyolcsba, hogy keresztény módra eltemessék ; s mind-
ezt nem aranyért, ezüstért, hanem Isten nevében, 
Istenért. 

„Az asszonyok hallgassanak az egyházban," paran-
csolja a nemzetek apostola. 

És íme ők találtak módot, hogyan kell az evan-
géliumot hirdetni, a szeretet és irgalom az ő prédiká-
tiójuk, melyet mindenki megért, mely legkönnyebben 
megtalálja az utat a szívhez és értelemhez egyaránt. 

Ezek az emberiség szenvedélyes szeretői ; a ke-
reszt alatt születtek meg, hogy egy szentéletü püspök 
szavaival szóljak. Végig tekintek az ó-koron: nem 
találom őket. Végig a nemzeteken, melyek Krisztust 
nem ismerik, vagy tőle elszakadtak, s nem akadok 
rájok: csak a kereszt tövében születnek ök. Mi van 
tehát itt, a mi nincs egyebütt? A keresztény szeretet 
nemzette, élteti és vezeti őket, a szenvedő emberiség 
földi őrangyalait. 

És ennek a lángoló szeretetnek bőséges forrása 
még nem merül ki azzal, hogy balzsamot önt az élet 
fájó sebeire. Az ő önfeláldozó munkája nem a halálos 
ágynál, hanem már a bölcsőnél kezdődik. Kiemeli 
ebből a gügyögő kisdedet, ölelő karjaiba veszi, dédel-
geti, összekulcsolja kis kezecskéit, imára tanítja dadogó 
ajakát, óvja, gondozza, tanítja, neveli ; fejlődő értelmébe 
ismereteket önt, szivében nemes érzelmeket fakaszt. 
Ellátja őt a küzdelmes élet utravalójával : vallással, 
erkölcscsel és tudással. És a gondosan kialakított, 
kész embert átadja a társadalomnak, a nemzetnek, a 
hazának szolgálatára, üdvére. Átadja, — ő meg újra 
kezdi önfeláldozó munkáját és folytatja szakadatlanul, 
ereje fogytáig, összeroskadásáig, minden földi jutalom 
nélkül. 

Bámulatos példái ezek az önzetlenségnek, és ön-
megtagadásnak, főleg abban a társadalomban, melyben 
az érdekhajhászat képezi a főrugót s melyben több a 
szeretetlenség és gyűlölködés, mint a szeretet. 
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Mi alkalmasabb a lelkek felemelésére és megvi-
gasztalására, mint azon férfiak és nők látványa, a kik 
szerencsés, gyakran fényes helyüket odahagyva, önként 
szentelik életöket a keresztény szeretet munkájának ! 
Es az ő müködésök nem szorítkozik határok közé, az 
egész fold kerekségére kiviszik az evangéliumot, és az 
evangeliummal hazájuk nevét, nyelvét, tekintélyét. Mint 
önkéntes száműzöttek vonulnak a háborgó oczeánon és 
homokpusztákon keresztül, hogy a lelkeket meghódit-
sák a kietlen pusztaságban. Elmennek vadnépek közé, 
hogy megismertessék őket az igaz Istennel, hogy meg-
nyerjék Krisztus egyedül üdvözítő egyházának és a 
czivilizácziónak, mit sem törődve azzal, hogy a gyilkos 
éghajlat és a vadnép vak szenvedélye gyakran iszonyú 
pusztítást végez soraikban. Vértanúi ők nemcsak az 
evangéliumnak, hanem a czivilziácziónak és a tudomány-
nak is, melynek annyi kincset gyűjtenek járatlan, is-
meretlen tájakon. 

íme a szerzetesrendek és congregatiók miniatűr 
képe az egyház és a társadalom hasznos szolgálatában ! 
Programmjuk századok folyamán át változatlan : Isten 
és emberiség! Istenhez felszállnak az ima szárnyain, 
az emberiség erkölcsi és anyagi érdekeit önzetlenül 
gondozzák, hazájukat szellemi ós physikai munkájukkal 
szolgálják. Hirdetik és élőpéldákban bemutatják a val-
lás, erény és kötelesség alapelveit, melyeken a haza 
boldogsága nyugszik. Gyakorolják a felebaráti szeretet 
munkáját. 

S ha mint önkéntes száműzöttek a háborgó oczeá-
non és homoksivatagokon átrepülnek, hogy munkás-
ságuk körét kitágítsák, ki merné azt mondani, hogy 
annak a drága hazai földnek, melyért nem egyszer 
ontotta vérét szerzetes is, képét nem vitték magukkal. 

Es a társadalmi bajoknak ijesztő módon való 
szaporodása nem hogy csökkentené, hanem inkább 
fokozza az ő buzgóságukat, termékenyebbé teszi az ő 
szeretetöket. 

E tények láttára valóban megáll ^ gondolkodó 
ész és tűnődve kérdi; lehetnek-e egyesek, lehet-e tár-
sadalom, a mely ridegen elzárkózzék a szerzetes intéz-
mény áldásos működésének méltánylása elől, sőt aka-
dályokat gördit eléje, ellenséges indulatot tanusit 
iránta ? Mert bármennyire érthetetlen, sajnos, mégis 
igy van. 

Pedig ahhoz, hogy a szerzetes-rendek hasznos 
munkája iránt valaki elismeréssel legyen, nem szüksé-
ges vallásos és keresztén}'-, vagy épen katholikus állás-
pontra helyezkednie ; elég ha az emberiség általános 
és a hazafiasság különleges szempontjából mérlegeli is 
a szerzetes-rendek munkáját. 

Gondolkodó fők, ha szivükben nem aludt ki az 
emberiség és a haza szeretetének lángja, csak elisme-
réssel és hálával gondolhatnak a szerzetes intézményre, 
tartozzanak bármely vallásfelekezethez, bármely filo-
zófiai iskolához, bármely politikai felfogáshoz. 

Valóban felemelő a hatalmas német császárnak, a 
vallásos, de utóvégre is protestáns II. Vilmosnak e te-
kintetben való gondolkodása, a ki csak nemrég bizto-
sította támogatásáról és jóakaratáról a marialaachi ben-

czés apátot e szavakkal: Számithatnak oltalmamra, jó-
akaratomra ; mert minden törekvés, melynek czólja a 
nép vallásának megőrzése, számithat támogatásomra. 

Igy gondolkodik a protestáns államfő, a ki szivén 
hordja hazájának, népének boldogulását. 

S viszont, mit tartsunk egy társadalomról, nem-
zetről és ennek vezetőiről, ha kicsinyléssel, sőt meg-
vetéssel taszítják el maguktól a szerzetes rendek áldá-
sos és önzetlen munkásságát? Már csak társadalmi, 
humanitárius és hazafias szempontból is okos cseleke-
det ez ? Bizonyára nem. 

Azt a kort, mely a kolostorok bezárásával békés, 
munkás és hazájukat szerető polgárokat tett földönfu-
tókká, alig jellemezhetné valaki találóbban, mint Gör-
res, a mély gondolkodású történetbölcselő ezekkel a 
szavakkal : A halál szárnycsattogásaitól megrettent kor 
beesett szemekkel és siralomházi kedély-állapotban 
bámul az általa elpusztított kolostorok néptelen abla-
kaira. melyek nem nyújthatnak többé lelkének, testé-
nek, sem tetőt, sem menedéket, sem szerető ápolást : 
a kutak bedőltek, a nyomor szabadjára eresztve, s a 
megszentségtelenített falak a íurdaló lelkiismeretnek 
nem visszhangoznak mást, csak ezt a rémkiáltást: Ti 
falak! Omoljatok reánk! 

Vojn'ts Döme, 
pannonhalmi főiskolai igazgató. 

Keresztény vallás az életben, az élet egész 
vonalán. 

Prohászka Ottokár dr. beszéde. 
— Okt. 17. -

(Szónok megjelenését perczekig tartó, folyton meg-
ró egujuló, lelkes éljenzés, taps fogadta.) Nagyméltóságú 
püspöki kar, mélyen tisztelt kongresszus ! — Az 1868. 
évi mechelni katholikus nagygyűlésen Montalembert 
gróf oda nyilatkozott, hogy a katholikusok a közélet 
terén nem érvényesülnek ; a magánéletben kitűnnek, 
de a közéletben visszaszorittatnak. Dissenterek vagy 
hitetlenek, demokraták vagy despoták — mondja a 
nemes gróf — egyaránt túlszárnyalták vagy rászedik 
őket. 

Mélyen tisztelt kongresszus ! Mit mondana Mon-
talembert gróf a mai Francziaországról ? Arról a ka-
tholiczizmusról, melynek tizezer misszionáriusa hor-
dozza Európán kivül az evangelium fáklyáját, mely 
évenkint több millió frankot áldoz a hitterjesztés czél-
jaira, mikor látná, hogy ez a katholiczizmus tört 
gerinczczel, nyomorúságosan vánszorog a szabad-
kőműves kormányoknak igája alatt? (Igaz! Ugy van!) 

Azt mondaná nekik : Barátaim, panaszkodtok, sír-
tok, imádkoztok a montmartrei bazilikában, az apá-
czáitok eleven áldozatok, de hiába, gyávák vagj'tok, 
servi dominati sunt vobis, szolgák uralkodnak rajtatok. 
(Igaz ! Ugy van ! Elénk helyeslés.) 

Két országra nem esik gáncsul Montalembert 
szava ez idő szerint : Belgiumra és Németországra. Nem 
azért, mint hogyha ott a katholikusok legyőzhetet-
lenek volnának, nem azért, mint hogyha azok az 
állapotok rózsásak volnának ; a mi állami iskoláinkat 
nem adom oda Brüsszel, Charleroi, stb. iskoláiért, 
szóval, azon belga iskolákért, amelyek székhelyén 
rossz városi közigazgatás van ; de azért tisztelem én 
a belga és német katholikusokat, mert azok átvitték 
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az életbe a katholikus elveket s azt mondják : a 
katholikus elveket érvényesíteni kell minden téren, 
magánéletben, közéletben (Zajos helyeslés), államban, 
családban, politikában, iskolában, tudományban, min-
denütt (Hosszantartó élénk tetszés, lelkes éljenzés 
és taps.) 

Ugyan mit mondana Montalembert gróf a magyar 
katholiczizmusról ? Nem szorulna-e az ő szive is össze, 
ha látná azt a sok nagy tehetetlenséget, kapkodást, 
meghunyászkodást ? (Ugy van ! Tetszés !) Ha látná 
annak a régi bibliai Nikodemusnak hűséges cselédjeit, 
amint az eklézsia kibontott hadsorai mögött gyáván 
sompolyognak? (Elénk tetszés és taps.) A régi Niko-
demus félt a zsidóktól : a modern Nikodemusok azoktól 
is, másoktól is félnek. (Elénk tetszés, derültség és taps.) 

Nekünk is szól a mechelni recipe : katholikus 
elveket mindenütt ! 

Mélyen tisztelt kongresszus ! Miért kell a keresz-
tény katholikus elveket az élet egész vonalán érvénye-
síteni '? Világos feleletet adok : Mert a katholiczizmus 
világnézet, amely következőleg az egész világot, az 
egész életet le akarja foglalni. (Ugy van ! Helyeslés.) 
Mert a katholikus kereszténység nem egy gondolat, 
nem egy eszme, nem egy fantom : a katholikus keresz-
ténység az élet központjában székelő erő, amely hiten, 
filozófián, művészeten, iskolán, családon végigjár, amely 
kitűzi az ember, a család, a kultúra, az emberiség egére 
a vezető csillagokat, amely értéket ad erkölcsben, jog-
ban az emberi életnek, amely minket megtanít élni, 
mindent ugy tenni : elv szerint. (Ugy van ! Helyeslés !) 

A katholikus kereszténység azért, mélyen tisztelt 
közönség, kivan egy egész, egy teljes életet, annál is 
inkább, mert ha Nietzsche kiván egy egész életet, és 
ha Göthe kiván egy egész életet: a Krisztus is kiván 
egy egész életet. (Hosszas, élénk tetszés, éljenzés és 
taps.) Mert a katholikus kereszténység azonkívül, hogy 
filozófia, azonkívül égből jött világnézet, mely az evan-
gélium parabolái szerint ezt az egész emberiséget három 
mérték lisztnek nézi s belerejti erjesztőit, hogy az 
egészet átérjeszsze ; törésföldnek nézi és ráhinti magvait, 
hogy az egész törésföld Isten szántóföldje legyen; 
földnek nézi, hogy ezen a földön az Isten országa 
legyen. Ha tehát mi a katholikus kereszténységet az 
egész vonalon érvényesítjük, mélyen tisztelt hölgyeim 
és uraim, mindenekelőtt azt akarom, hogy az egyén 
kívül-belül, teljes megnyilatkozásában, ezen elveknek 
megtestesülése legyen. En tisztelem azt, ha magyar 
miniszterek református, evangélikus konventeken ülé-
seznek és elnökölnek (Zajos helyeslés.); nekem az tet-
szik, ha a magyar parlamentnek az elnöke a templom-
ban nénikék közt áldoz az áldozás padjánál ; nekem 
az tetszett, mikor az öreg Windthorst az ambergi 
processzión kihúzta zsebéből az ő olvasóját és azt 
imádkozta végig az utczákon ; mert újra mondom, 
mélyen tisztelt közönség : „Wenn Göthe das Gefäss 
ist, in welchem die moderne Weltanschauung gabraut 
wurde", és ezt szabad tisztelni és magunk számára 
lefoglalni ; ha az emberek elvándorolnak Bayreuthba és 
onnan várják, a Wagner-zenétől és eszthétikától a meg-
váltást: engedjék meg, ha mások Götheisták és mások 
Wagneriánusok, én — én vagyok Christianus. (Hosszas, 
zajos tetszés, éljenzés és taps.) 

Es reméljük, hogy ha ezek az elvek megvalósul-
nak, mindenekelőtt az emberekben, mert az elvek addig 
ködfoszlányok, mig emberekben, egyéniségekben, hatal-
mas emberekben nem lépnek fel a világ színpadán, 
majd, mondom, ha a kereszténység is lát embereket, 
nem fog sompolyogni, kullogni, nem fog szégyenkezni, 
öntudattal fog eltelni és azt fogjuk majd mondhatni : 
„Auch hier gibt es Götter", itt is vannak Istenek. 
(Tetszés.) 

Reméljük akkor, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, 
hogy, ha dicsőség az, európai nemzetközi békekonfe-
renczián beszédet tartani, ha lehet egy nemzetközi 
sportegyletnél beszédet tartani, lehet majd a .katholikus 
eucharisztikus gyűlésen is ugyanazoknak az uraknak 
beszédet tartani. Mert Namurben tartott beszédet 
szeptember elején az eucharisztikus gyűlésen Woeste 
minister s tartott beszédet a namuri polgármester is. 
Mi ugyan ilyen polgármestereket még nem ettünk, de 
reméljük, hogy lesznek. (Elénk derültség, tetszés és taps!) 

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim ! Nem csak az 
egyedben, hanem a tudományban is érvényesíteni kell 
a katholikus elmeket. Nem azt mondom én, hogy van 
protestáns vagy katholikus tudomány: nem létezik 
ilyen; a tudomány nem keresztény és nem pogány; 
de a tudósok, azok lehetnek katholikusok és lehetnek 
pogányok. (Ugy van !) És mi, mélyen tisztelt hölgyeim 
és uraim, azt akarjuk, hogy minket a nagytekintélyű 
modern tudomány azért, mert katholikusok vagyunk, 
ki ne dobjon a tudomány csarnokaiból ; azt kivánjuk, 
hogy az öreg Mommsen ne merészeljen mozgalmat 
indítani a hivő tudósok ellen, azt mondván : „voraus-
setzungslose Wissenschaft." A mi tudományunk nem 
„voraussetzungslose Wissenschaft,u mert mi hiszünk. 

Hát a Kantianizmus, hát a Nietzscheizmus, az ke-
vesebbet tételez fel, mint a christianizmus ? Hát mond-
janak nekem egy filozofiát, amely nem felekezeti ! A 
pantheizmus csak ugy felekezeti, mint a christianizmus. 
„Voraussetzungslos" sehol sem létezik a világon ; min-
denütt vannak feltételek. A mi feltevésünk a kinyilat-
koztatásnak világtörténelmi ténye. Ha e tény lehet 
feltevés, uraim, nos, tényeket elfogadni már csak nem 
szégyen ! (Ugyvan ! Tetszés.) 

Hanem hát : egyoldalúság ! Felekezeti egyoldalú-
ság ! Felekezeti befolyásoltatása a tudománynak ! 

Mélyen tisztelt kongresszus! Bátorkodom a buda-
I pesti ügyvédi kamarát is figyelmeztetni, hogy a mate-

rialista, agnosztikus, pantheista jogtudomány éppen 
1 olyan befolyásoltatás alatt áll, legalább is, mint az a 

jogtudomány, amely az Istent fogadja el kutforrásul. 
I (Elénk helyeslés, éljenzés és taps.; 

Csakhogy ha mi hiszünk valamit, az mindig egy-
1 oldalú ; mikor pedig ők hisznek, az mindig sokoldalú. 
I (Elénk tetszés, derültség és taps.) 

Hol van a felekezeti türelmetlenségnek modern 
kiadása? A csalhatatlan tudomány dogmatikájában. 

Nemcsak tudományt, mi charitast is teljesen ke 
' resztény alapokon akarunk ; mert mi azokkal az ala-

pokkal mélységesen meg vagyunk elégedve. Mi azt 
nagyon jól tudjuk, hogy a humanizmust is a keresz-
ténység nevelte nagygyá és hogy ez a nagy kamasz 
most az anyja ellen fordul és rugdalódzik és azt gon-
dolja, majd megcsinálja ő azt magától is, amit tőlünk 
szopott, amit nálunk tanult. Emberséges érzelmek csak 
istenemberséges kiadásban jelentek meg a földön. 
(Elénk helyeslés és taps.) 

A kereszténység érti a charitast, szamaritán lett, 
bort és olajat hord mindig magánál; testi sebeken át 
van finom szeme, érzéke a lelki sebekre s mindenre 
gyógyírt talált, nem adott csak tejet, Podmaniczky-
tejet (Elénk taps), hanem adott tejet s forraló meleg 
kebelig nem adott csak humanizmust, hanem adott 
embert ; s az ad legtöbbet, aki embert ad. (Ugy van 1 
Tetszés.) 

Mások ezt nem adták. Schopenhauer azt mondja : 
A világ rothadt, tehát rothadjon meg egészen, alá-
szolgája. (Elénk derültség.) Goethe az ő világproblé-
májába a szenvedést nem foglalta be ; Nietzsche pedig 

** 
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vaspatkós csizmával rugdossa a szegényt, a modern 
kulturának dicsőségére. (Derültség és tetszés.) 

Nekünk alapunk van : az a Krisztus, az szeretet, 
amely vért adott és szivet adott és önmagát adta ; és 
ezekben a motívumokban oly expansiv erőt adott a 
kereszt az emberi léleknek, hogy kiterjesztheti szár-
nyait áldólag az egész világ körül. 

Ha emberben, egyénben, tudományban, charitas-
ban kivánunk katholikus elveket, kivánjuk, követeljük 
— rátermettünk — követeljük ezeket a katholikus 
elveket az állami életben, a politikában, az iskolában, 
mindenütt. (Zajos tetszés, helyeslés és taps.) Mert az 
embert széthasítani eddig nem sikerült semmiféle zsur-
nalisztának. (Derültség és taps.) Mi akarunk egysé-
ges jellemeket, mert akarunk egységes életet, „aus 
einem Guss", életet, amely teljes, hatalmas és egy-
séges., 

Es ha szabad egy hasonlatot mondanom : Mic-
kiewicz lengyel iró azt mondta Dsingisz-khanról, hogy 
a sarkcsillag alatt ült a khán, mialatt hadseregei elfog-
lalták számára a világot. Igy az ember, a társadalom, 
a kultúra, az állam, üljön az örök igazságoknak sark-
csillaga alatt és hódítsa el maga számára az egész 
életet. (Zajos tetszés és helyeslés.) Mert, mélyen tisz-
telt hölgyeim és uraim, azt csak megengedi mindenki : 
erős eszméket féken tartani, erős eszméket magunkba 
fojtani természetellenes dolog. Az erős eszmék mindig 
egész életet kívánnak, teljeset: az eszmék, a melyek 
nem éreznek hivatást magukban, hogy kilépjenek az 
életbe, azok holt eszmék; amelyek nem akarják az 
életet az egész vonalon, hanem csak az életnek egy 
fiókját akarják, ahol szép csendesen lehessen magát 
meghúzni, szent békében, a temető békéjében. (Hosszas, 
elénk tetszés, éljenzés és taps.) Ilyen eszmék az esz-
mék dicsőséges nevét meg sem érdemlik. (Ugy van !) 

Más eszmék voltak azok, amelyek világot moz-
gattak, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, más esz-
mék voltak azok, amelyek annyi energiát dobtak 
erre az ázsiai földfoszlányra, amelyet Európának 
hívnak, hogy abból az energiából fejlődhetett egy 
kultúra, mint egy torony és lefoglalhatta a maga 
számára az egész világot. Annak a kereszténység-
nek nem imponált a félhold, nem imponált a thora 
(Derültség.), annak a kereszténységnek nem imponált a 
Buddha, nem imponált a dervis, nem imponált a rabbi ; 
annak a kereszténységnek csak egy imponál: a Krisztus. 
(Riadó éljenzés és taps.) Neki nem imponált Plato ; 
több volt neki Krisztus. Neki nem imponált Cato s a 
klasszikus műveltség; a keresztény eszmék éreztek 
magukban hivatást, mindent újjáteremteni. (Ugy van!) 
Es csak oly nemzetekben, emberekben fogják vissza-
kapni ezt az újjáteremtő erőt, akik egy egész életet 
sans phrase, fentartás nélkül szentelnek nekik. (Ugy van!) 

De, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, hallom én 
azt a nagy kifogást, óriási botránykozást : Ti mindig 
különböztettek zsidó és keresztény, hivő és hitetlen, 
református és katholikus közt; ti szóthasítjátok az 
emberi társadalmat, ti vakondok-munkát végeztek, 
aláássátok az egyetértésnek talaját. Keressétek a kö-
zös alapot, amelyen állvai kezet nyujthatunk egymás-
nak a haza, az emberiség boldogítására ! 

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim ! Higyjék el azt 
nekem: Nincs köztünk a mai időben szó arról, hogy 
a vallások egyenjogúságát vagy a lelkiismereti sza-
badságot, amely törvénybe és a magyar alkotmány 
sarkalatos tételeibe is le van téve, meg akarnók boly-
gatni. Képtelenség az a mai világban, hogy a szenté-
lyekbe belehozzuk a kardot és hogy ott, ahol a lelki-
ismeretnek a szava hallatszik, lánczok csörögjenek; 
Isten ments! En amellett vagyok: Szabad érvénye-

sülés az egyesületi és magánéletben; az egyesületi 
életben legyen teljesen szabadverseny; éljen a sza-
badverseny a szellemi világban, szabadversen3r a 
reformáczió és a katholiczizmns közt ; nem csinálhat-
juk vissza a történelmet, nem is akarjuk. (Elénk he-
lyeslés.) 

De, mólyen tisztelt hölgyeim és uraim, nincs itt 
szó most azokról a disputácziókról, predestinácziókról, 
urvacsoráról, nem leng köztünk a husszitáknak fekete 
zászlaja, melyen az aranykehely diszlett. Itt szó van a 
világnézetek harczárói (Ugy van !) és ezt elismerik a 
radikálisok, ezt elismerik a Nietzscheisták, ezt elisme-
rik a szocziáldemokraták, ezt elismerik a teljes keresz-
tények, csak a politikusok, azok nem ismerik el. 
(Derültség, tetszés, éljenzés és taps.) Azok, mélyen 
tisztelt közönség, keresik a közös alapot, azok port 
hintenek a szembe és szép frázissal kedveskednek a 
fülnek. (Derültség. Tetszés.) Most nem ezekről a dol-
gokról van szó. És nem akarok filozofálásba merülni, 
de tessék végignézni a tudomány és a szabadság di-
csőséges huszadik századán! Nézzék meg, mélyen tisz-
telt uraim, azt a konstellácziót, azt az állapotot, néz-
zék meg, hogy honnan fuj ott a szél. 

Azt mondja Chamberlain az ő világhírű müvében : 
„Die Grundlagen des zwanzigsten Jahrhunderts" : Száz 
év múlva Európának csak egy harmadát fogja a ke-
reszténység felölelni magában. Én nem tudom, hogy 
Chamberlainnek igaza van-e, de azt tudom, hogy ő 
igy érez s azt is tudom, hogy a kultúra, amelyet a 
hitetlen tudomány fakaszt, az is igy érez. Es azt is 
tudom, hogy a hitetlen tudomány által élesztett szel-
lemi áramlat mint hideg északi szél végigborzong és 
vegigdidereg az európai társadalmon, és hogy mi mind-
nyájan valamiképp érezzük, hogy a világ vajúdik s 
félünk, hogy az a vajúdó világ majd nem lesz az a mi 
világunk. Már a XIX. század elején irja a római, 
akkori reszpublikának egyik minisztere Napoleonhoz : 
„II la faut brûler a petit feu", meg kell parázson égetni 
a katholikus egyházat, mert az már cadaver, mert az 
már hulla. Van Humbek, a belga miniszter, mikor 
kormányon volt, azt mondta : „Der Katholicismus muss 
in die Grube", a katholiczizmus menjen a sirba. 

Most, mikor Henrik porosz herczeg elindult nagy 
útjára, a „Bauhütte" czimü szabadkőműves német lap 
azt mondta: „Minek beszélni már a kereszténységnek 
felélesztéséről ? A kereszténység meghaladott álláspont. 
Valamint a pogányság mithoszai lejátszották szerepü-
ket, ugy a kereszténység meséi is már letűntek : a 
mostani hitetlenség a jövő élet — sit venia verbo — 
trágyája (Derültség.) és a szabadkőművesség csirája a 
Szentlélek jövendő egyházának." 

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Ahol ilyen 
szél fuj, ahol a világnézetet s a kulturát ilyen eszmék 
lelkesítik, ahol antipathiából a szélvész igazi borzalmas 
taréjt ölt a kereszténység ellen, ott félekezetiségröl 
beszélni, ott az emberek kedélyének békéjét félteni, 
annyit jelent, mint a világot egyáltalán nem érteni. 
(Ugy van!) 

Azért, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, újra 
mondom, a kereszténységet az egész vonalon, minde-
nütt, minden téren, tudományban, művészetben, állam-
ban, politikában, társadalomban, családban, mindenütt 
azért akarjuk mi szerveztetni. Azért minden katholikus 
gyűlés ezt tartja szem előtt: bele oltani az emberekbe 
az önérzetet és végre-valahára nyaka közé ütni ennek 
az alvó pimasznak, hogy fölkeljen és éljen. (Hosszan-
tartó zajos tetszés, éljenzés ós taps.) 

Mi akarjuk, mólyen tisztelt hölgyeim és uraim, 
hogy az állami életnek keresztény alapjai legyenek. 
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Ebből már csak nem engedhetünk! (Élénk tetszés, 
éljenzés és taps.) Mi akarjuk, hogy minket a német 
tudomány ne exkommunikáljon, hanem akarjuk, hogy 
a Mommsen ur is legalább is egyenrangú és egyenjogú 
s a tudományhoz értő embereknek tartson. Mi azt 
akarjuk, hogy a keresztény család keresztény legyen 
s a keresztény családból a gyermek vallásos iskolába 
menjen. (Zajos taps.) S a vallásos iskola mindig a 
felekezeti. (Ugy van !) Mert, mélyen tisztelt közönség, 
felekezetlen kereszténység nem létezik. Akinek a fejé-
ben ez kikelt, ajánlom, repetálja át a kis katekizmust. 
(Zajos tetszés és éljenzés.) 

Mi akarunk keresztény kulturát, mert az európai 
kultúra csak keresztény, az európai kulturának oltá-
rán nem volt félhold, kereszt, thora egy rakáson : 
ott csak egy jel állott: a kereszt, (Ugy van! Zajos 
tetszés és taps.) 

Mi akarjuk, hogy a keresztény kultúra a keresz-
tény tiszta erkölcsöt óvja .meg ez egész vonalon, hogy 
az állam, a család, hogy a pápa, a minister és az 
Opera intendánsa mind a keresztény erkölcsöt védje. 
(Zajos tetszés, derültség és taps.) 

Mi azt akarjuk, hogy a szemetet seperjék ki 
mindenünnen. (Zajos helyeslés. Hakovszky István : 
Ugy van! Mindenünnen!) Lebujokból ós operákból egy-
formán! (Élénk éljenzés és taps.) Nekünk a köztiszta-
ság közegészségi ügy, ^íemcsak csatornákban, de képes 
levelezőlapokon is. (Élénk tetszés és taps.) Nálunk 
tilos köpködni nemcsak a villamosokon, hanem az 
újságokban is. (Hosszantartó, szűnni nem akaró zajos 
tetszés, éljenzés és taps.) Mosakodni illik nemcsak az 
embernek, de a képzeletet és az izlést tisztító művé-
szetnek is. (Ugy van ! Tetszés.) Mindezek után, mélyen 
tisztelt hölgyeim és uraim, bátran ismételhetem az én 
thézisemet : Kereszténységet az élet egész vonalán /" 
(Éljenzés.) 

Mi akarunk szervezkedni, mert az élet egész 
vonalán akarunk a kereszténységnek tért foglalni, s 
teret foglalni nem lehet harcz, küzdelem és törekvés 
nélkül. (Ugy van ! Élénk helyeslés.) Mi akarunk szer-
vezkedni, mindenütt, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, 
és akarunk kezet nyújtani egymásnak, mert mi, mikor 
a magas, felséges kereszténységnek gót dómjáról végig-
nézünk, látjuk a modern társadalmat, hogy az rom, 
hogy az megbódult agyrémeknek, hogy az egy sze-
cessziós ízlésnek hívságos vására. (Igaz ! Ugy van ! 
Tetszés.) Következőleg mi oda akarunk életet, eszmé-
nyeket, halhatatlan eszményeket, erkölcsöt, tiszta, fel-
séges, aranyos erkölcsöt. Mi látjuk, hogy mindenféle 
ember, Nietzsche, buddhista, zarathustrai, meg mit 
tudom én. miféle gladiator kél fel ellenünk, akik impe-
ratorokkal viaskodtunk és legyőztük őket. (Ugy van ! 
Tetszés.) 

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim ! Azt nem tűr-
jük, hogy minket egy lelketlen, egy hitetlen művészet 
vagy ízlés vagy tudomány lábbal taposson, minket, 
akik letapostunk minden ellenséget, saját vérünk, ,saját 
lelkesülésünk s az Isten kegyelmének erejével. (Elénk 
tetszés, éljenzés és taps.) 

Akarunk igy kitartani és akarjuk az összes ellen-
feleinket ide hívni, azokat a halálmadarakat, akik a 
Redoute felett kóvályognak ós temetést akarnak látni. 
Itt nincs temetés ; itt Pünkösd van, ahol tűz esik az 
égből, hogy apostollá legyen minden ember, aki tudjon 
beszélni, küzdeni, tűrni, — élni! (Hosszantartó, meg-
megujuló, zajos tetszés, éljenzés és taps. Szónokot 
számosan üdvözlik.) 

Kötelességeink az életben, a társadalomban 
és az államban. 

Zichy Nándor gróf beszéde. 
— Okt. 17. -

Tisztelt katholikus Nagygyűlés, szeretett barátaim 
és katholikus felebarátaim! (Éljenzés.) Nekem az » 
feladat jutott volna, hogy a mi kötelességeinkről szól-
jak magunk iránt és felebarátaink iránt, az életben, a 
társadalomban ós az államban. Hanem ezek során egyet 
akarok még magamra vonatkozólag felemlíteni. Első 
kötelességünk az : szerénységgel ós önmegtagadással 
Istennek hálát adni azon lelkesedésért ós szeretetért, 
mely személyem iránt nyilvánul, de a melyet én nem 
személyemnek de azon elvnek és azon programmnak 
tulaj donitok, amelyet képviselek, (Perczekig tartó lelkes 
éljenzés és taps), amelyért küzdenem, hogy szerencséd 
vagyok, Istennek hálát adok, amelyben hibázhattam egy-
egy esetben; de legjobb törekvésem és örökös imád-
ságom az, hogy a Szentlélek megsegítsen engem és 
megsegítsen mindnyájunkat, hogy kitartással, önfeláldo-
zással viaskodjunk váltig ezért : akkor egyházunk és 
hazánk iránti kötelességeinket le fogjuk róni, mert 
ki-ki csak ugy cselekedhetik, amint legjobb tudása és 
lelkiismerete teszi kötelességévé. (Élénk éljenzés.) 

De mit is mondjak? Minden előttem szóló tulaj-
donképpen nem szólt másról, mint arról, amiről az én 
feladatom volna szólani. (Helyeslés.) És mégis némelye-
ket össze kívánok foglalni azért, mert ez idő szerint a 
nézetek ezekben, amint tegnap és ma és holnap volt és 
van és lesz tapasztalni szerencsém vagy szerencsétlensé-
gem, némelyekben eltérnek, mert fogyatkozott bennünk 
a kellő felismerése a dolgoknak. Fogyatékos ez, mert a 
katholikus élet e fellendülése, ez uj. A hitet oktatni, a 
hit iránt lelkesíteni, az evangéliumot hirdetni ; az nem 
feladata a katholikus gyűléseknek és nem az én 
ós nem nekünk laikusoknak a feladatunk. (Ugy van !) 
Vannak ezeknek hivatott képviselői, akik az Isten 
házában és az életben hirdetni kötelességüknek, hiva-
tásuknak ismerik azt, és amivel Krisztus urunk őket 
megbízta, midőn az apostolok utódává tette (Élénk 
tetszés), midőn mint ilyenek, a római pápával élükön 
érzik magukban e hivatást. De nekünk feladatunk a 
közélet terén alkalmazni a keresztény igazságokat, azo n 
téren, amelyben nem megkötöttek kezeink szoros sza-
bályok által, de amelyen az utat az élet különböző 
viszonyai között különbözőleg találjuk fel egyengetve 
magunk előtt. 

Legyünk áthatva azon igazság által, hogy hitben 
élünk, hogy a hitet kinyilatkoztatásból veszszük, hogy 
a kinyilatkoztatásnak őre az egyház, hogy az egyház 
feje a pápa, hogy a pápáé a hatalom és a tévmentes-
sóg, hogy az egyháznak van tanítói hivatása, hanem 
•azáltal is, hogy az egyháznak kormányzói hivatása is 
vagyon és irányító isteni küldetése. (Ugy van ! Élénk 
helyeslés.) 

Aki azt hiszi, hogy Isten nélkül meglehet, hogy 
a természet az Istene, aki csak azt hiszi, amit eszével 
felérhet, aki mindent eszével felérhetni vél, az már 



'270 RELIGIO. LXI. évi. 1902. 

eltévedt az igaz katholiczizmus útjáról. (Ugy van! 
Helyeslés.) Nem elég hinnünk és imádkoznunk és Isten 
szent akaratában megnyugodnunk. Szeretet, küzdelem 
és áldozat nélkül nincs élő hit. (Elénk helyeslés.) 

Reánk öröklött előitélet, hogy hiszen minden val-
lás boldogíthat, üdvözithet. Ez tévedés ; és tévedés 
szintúgy azt hinni, hogy a keresztény igazság nincs 
vonatkozással az élet minden dolgára és az állam 
minden ügyére (Ugy van !), hogy az állam minden-
hatósága kiterjed mindenre, igy a katholikus igazságra 
s a hit meggyőződésére és az egyház dolgaira is. Té-
vedés azt hinni, hogy meglehetünk erkölcs nélkül az 
életben, államban és társadalomban, hogy van erkölcs 
hit nélkül, és hogy van hit egyház nélkül. (Ugy van ! 
Elénk helyeslés.) 

Nehéz időket élünk. A hit lelkiismeretünk rejté-
lyébe és a templom árnyékába rejtőzködik és átengedi 
az életet a tévedéseknek. (Ugy van !) Mert, amely órá-
ban az egyház vezetésétől és a hit igazságától eltérünk, 
abban az embereknek az útmutatására szorulunk. Az 
emberek utmutatása pedig vajmi gyarló, mert egy élet 
rövid tapasztalása, egy élet korszakában összegyűjthető 
minden búvárkodás és tudomány szintoly csekély biz-
tosítékot nyújt, mint az évtizedeknek, évszázadoknak 
sorában felállított különböző theoriák és igaznak val-
lott nyilatkozatok. Es mégis, az emberi hiúság akkora, 
hogy mindig találunk embereket, akik arra vállalkoz-
nak, hogy a maguk tudománya, a maguk érzése, a 
maguk jellemének fogyatékossága mellett az emberi-
séget vezessék és annak irányt és törvényeket szabja-
nak anélkül, hogy az isteni kinyilatkoztatásra, hogy a 
hit törvényeire támaszkodnának. 

Es mi történik ? A vezetőket nem vezeti egyéb, 
saját elfogultságuknál, hanem az vezeti őket; az és a 
hiuságuk ; a tömegeket pedig egy és más jelszó alatt, 
amelyet megmagyarázni és megállapítani maguk is 
képtelenek, összeseregeltetik és állam és társadalom 
felett maguknak fensőbbségét vindikálnak. 

Kimondhatatlan romlást okoz ez ; veszedelmes ; 
az egyház az ilyen jelszavak alatt létesült társulato-
kat és keletkezett mozgalmakat nem egyszer kárhoz-
tatta ; többet ki is közösített közülük, és mégis akad-
nak keresztények, katholikusok, akik ezek sorába lép-
nek, akik örömmel látják működésüket, vagy legalább 
közönynyel nézik. Nem akarom felemlíteni ezeket név 
szerint ; mind megneveztettek ; csak a szabadkőműve-
sekre, a szoczialistákra, az anarchistákra utalok. De ez 
mind és sok más és sok kevésbbé kimagasló ós kirívó : 
mindaz, ami ezen az uton épült, ami a keresztény igaz-
ság kövén kívül épült és anélkül igyekszik hatalmat 
szerezni a világ ügyeiben, az mind veszedelmes és az 
mind többé vagy kevésbbé ártalmas. 

Nagyon gyenge dolog a törvény és elégtelen 
annak tekintélye. Nézzünk csak egyre: Itt van, teszem, 
a párbaj. A törvénynek minden intézkedése elégtelen 
ut a saját érdekünk — és gyakran megsértett, gyak-
ran meg nem sértett érdekünk — és önbecsülésünk 
helyreállítására és védelmére ; és minthogy elégtelen, 
a párbajjal való visszaélések megtorlására hol itt az 

orvoslás? Talán az emberi észben? Azt tapasztaljuk, 
hogy azok, akik az emberiség vezetőinek tolják fel 
magukat, azok mind ugy párbajoznak, mint azok, 
akiknek a becsületén, úgyszólván, ha hideg szemmel 
tekintjük, nincs mit nagyon megvédeni. (Derültség.) 
Csak egy, az isteni igazság és az annak alapján fej-
lődő erkölcs, az erős, az tud oly nézetet megállapítani 
és megerősíteni, mely ezen undok vissszaélések forrása 
mert erősebb az átörökölt nézet, erősebbek az elfogadott 
téves eszmék és előítéletek : a törvény és hatalom-
nál csak a lelkiismeret, csak az isteni igazság erő-
sebb ezeknél is és azért nem szűnik meg az egyház 
a párbajokat elitélni, a párbajosokat kiközösíteni. 
(Elénk helyeslés.) 

Es hogy vagyunk? Egyik igen tisztelt barátom 
még a tegnapelőtti gyűlésen előadta azt a nagy befo-
lyást, amelyet a kereszténység a szocziális életre, az 
emberiség anyagi érdekei eligazítására is gyakorolt és 
rámutatott, hogy az, akinek különben fogyatékos a 
hite, az abban is lelhet a hitre való alkalmas felhívást, 
ha szemléli, miként örökké a keresztény alapra, az 
egyház által kinyilatkoztatott igazságokra kell vissza-
térniök még azoknak is, akik a franczia forradalom óta 
uj alapon, más nézetek, más elvek alapján érvé-
nyesültek. 

Es mégis," mégis vannak sokan, kik azt mondják, 
hogy hát ezek politikai kérdések, ezek a kérdések az 
államot érdeklik csak, ezeknek a kérdéseknek eligazítá-
sához a katholiczizmusnak, az egyháznak, a hitigazság-
nak nincs köze. Előre mondottam : az élet minden 
ügyéhez, az államnak minden intézkedéséhez a keresz-
ténységnek és szerintem a katholikus kereszténység-
nek van köze, amely végre is, mint örök forrása 
az igazságnak, ennek egyedül biztos fen tartója és 
irányitója; csak ezen az alapon lehet ezeket a kér-
déseket igazán, üdvösen és szerencsésen megoldani, 
mert különben szintén az áramlatok, az egymással 
küzdő nézetek és a veszekedésnek küzdőterére lépünk 
és utóbb annak a veszélynek vagyunk kitéve, hogy az 
önzés és az embereknek hiúsága fog uralkodni ott, 
ahol a szeretetnek és az önfeláldozásnak kellene ural-
kodnia. (Ugy van ! Helyeslés.) 

Hát szükséges-e nekünk, katholikusoknak a köz-
életben tömörülnünk és a keresztény igazságért, az 
egyház érdekeiért a keresztény igazság elvei érvénye-
sítésére ebben a szeretett hazában küzdenünk? Az 
előttem szóló két jeles szónok: az egyik az iskolára és 
nevelésre, a másik az autonomia kérdésére mutatott 
rája és szükségtelen nekem bővebben fejtegetnem, 
hogy bizony erről — az utóbbiról is nagyobbrészt az 
előbbiről is — szólni lehet, hanem eddig legalább a 
kiáltónak szava maradott a mi szólásunk a pusztában 
és minden más ügynek eligazítására volt idő (Igaz ! 
Ugy van !) és irányult a figyelem, az autonomia ügyét 
azonban mintha csak minden huszonötödik vagy negy-
venedikben méltatnák egy kis figyelemre, hogy megint 
egy konczot vessenek oda, a melyen a katholikusok-
nak ismét egy ideig veszekedniük lehet. (Elénk tetszés 
éljenzés és taps.) 
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Lehet bizony megbirálni mindazt, amit teszünk ; 
van ebben kárhoztatható, elitélhető hiba elég, maga-
mat se vévén ki ; töredelmesen megbánom ; de hát 
egyesüljünk, világosítsuk egymást fel, segítsünk egy-
más gyarlóságán, de azért ne kárhoztassuk az ügyet, 
vagy ne vonuljunk attól vissza. (Zajos helyeslés.) 
Hanem az egyesülés csak akkor lehetséges, ha azok-
ban az alapelvekben egyetértünk, amelyeket előadá-
som elején felsoroltam. (Ugy van! Zajos helyeslés.) 
Mindenekfelett a keresztény igazság egész terjedelmé-
ben, mindenekfelett az egyház hivatásának elismerése 
az élet minden pályáján, a társadalmi alakulás minden 
terén, az államban és egyénben. 

Ha mi nem foglalunk tért a törvényhozásban, 
ugy a törvényhozás nem ismer minket. (Hosszas, 
zajos tetszés, éljenzés és taps.) Talán kiküzdött-e 
a katholiczizmus valamely jogot és valamely elvet 
anélkül, hogy az életben érvényesült volna egyik 
vagy másik téren önfeláldozólag ? Es főleg, mióta 
az alkotmányos éra beállott, nézzük Németországot, 
Belgiumot, nézzük meg az angolországi küzdelmeket 
is : mindenütt azt fogjuk látni, hogy : legyen hang 
a törvényhozásban (Elénk helyeslés.) és adjuk meg 
annak a hangnak azt a tiszteletet, amely annak a 
hangnak nyomatékot is ad. (Elénk tetszés, éljenzés 
és taps.) 

A fődolog kérem, nem ám a képviselet. A fődo-
log bennünk a hit; a fődolog az egyház iránti enge-
delmesség ; a fődolog bennünk az igaz katholiczizmus, 
az önfeláldozás és a szeretet, amely nem sebez, hanem 
kiengesztel, amely nem gyűlölködik egyik felebarátja 
ellen sem, hanem mind felöleli egy közös keresztény 
szeretettel. (Elénk tetszés és taps.) 

Hát mit mondjak még ? Teljesítsük kötelességein-
ket Isten ós egyház, állam és király iránt; emlékez-
zünk meg e napon főleg a Szentatyáról, (Hosszas 
éljenzés.) akit megfosztottak az ő hatalma világi 
alapjaitól, amelyeket neki visszaszerezni, visszaadni 
ez idő szerint képtelenek vagyunk ; de ezen képtelen-
séget telhetőleg pótolja iránta való szeretetünk, az 
egyház iránt való áldozatkészségünk és pótolj R äiZ ELZ 
anyagi áldozatkészség is, melynek a Péter-fillérben 
való nyilvánulása nélkül a Szentatya, legalább is azon 
felfogás szerint, amely századokban gyökeredzik, hiva-
tását teljesíteni nem volna képes. (Ugy van! Zajos 
helyeslés.) 

Nem a Péter-fillér és nem az anyagi gazdagság 
vagy .szegénység határoz Krisztus földi helytartójának 
jelentékenysége felett. (Igaz! Ugy van!) Az felülmúlja 
ezeket mind. (Ugy van !) Hanem az idő, a körülmények, 
a viszonyok, az átalakulások, amelyeken a keresztény-
ség földi létén keresztülment, mind amellett szólnak, 
és mi megkövetelhetjük, hogy adassék meg neki az, 
ami az övé, mert az övé ; és az igazság az, hogy vissza-
nyerje maholnap azt, ami az övé. (Zajos helyeslés.) 
Másrészt keresztényi öntudatunknak és önérzetünknek 
is tartozunk ezen küzdelemmel. (Igaz ! Ugy van !) Har-
madszor meg csakugyan mindazon nagyszerű feladatok, 
amelyeket a pápaság teljesíteni hivatva van, a keresz-

ténység anyagi hozzájárulása nélkül épp oly kevéssé 
oldhatók meg és teljesíthetők, mint ahogy, teszem azt, 
egyik előttem szóló t. elvtársam nyilatkozata szerint 
a sajtót sem lehet üdvösen működtetni a nélkül, hogy 
ne csak olvasó, hanem előfizető is legyen. (Ugy van ! 
Derültség.) 

Végre pedig teljesítsük minden kötelességünket 
Isten, egyház, a haza és a király iránt, azon jóságu-
király iránt (Elénk éljenzés.) akihez feltekintünk, vala-
hányszor a mi körülményeink között magunk eleget 
tenni nem vagyunk képesek annak, amit igaznak, jó-
nak és szükségesnek tartunk. 0 legyen a leghatalma-
sabb támaszunk: Éljen az apostoli király! (Hosszan-
tartó, meg-megujuló, szűnni nem akaró lelkes éljenzés 
és taps.) 

Sznirecsányi Pál szepesi püspök úr záró-
beszéde 

— okt. 17. — 
Tisztelt katholikus nagygyűlés ! (Halljuk !) Az 

éppen most felolvasott határozati javaslatok után. 
amelyeket a nagygyűlés oly lelkesültséggel elfogadott, 
csak arra kellene szorítkoznom, hogy tisztelt elnökünk 
felhívására, amelyet hozzám, mint a nagygyűlés véd-
nöksége egyik szerény tagjához intézett megfelelve, 
ezen határozatokra és ezen határozatok üdvös és 
hatályos végrehajtására az Ur áldását kérjem. — 
Nem is fogok, különösen tekintettel az előrehaladott 
időre, a nagygyűlés igen tisztelt tagjainak türelmével 
visszaélni. (Halljuk ! Halljuk !) De ha, e helyen állva, 
az ország legvégső határairól is összesereglett hivek 
ezreit magam előtt látom, ha hithűségük, buzgalmuk, 
Krisztushoz és annak földi helytartójához való tör-
hetetlen ragaszkodásuk előtt, amelyekben az elmúlt 
szép napok oly gazdagok voltak, emlékezetembe 
visszaidézem, önkéntelenül az Ur ama szavaira kell 
gondolnom: Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én 
nevemben, ott vagyok én közepettük. (Élénk tetszés.) 

Hálát adok az Ur jóságának mindazon áldásáért, 
amelyben bennünket az elmúlt szép napok alatt ré-
szesített. A harmadik katholikus nagygyűlés ezen 
szép lefolyása után, azt hiszem, nem fog senki kétsé-
get táplálni az iránt, hogy a katholikus nagygyűlések-
nek nálunk még oly ifjú intézménye már eddig is gaz-
dag gyümölcsöket termett. (Igaz ! Ugy van !) 

És ha ezen harmadik nagygyűlésnek ily sikeres 
lefolyásáért meleg elismerés illeti a szónokokat és elő-
adókat, kiknek beszédei mind a nyilvános, mind a 
szaküléseken oly meleg visszhangra találtak, ugy 
mégis, azt hiszem, hogy a tisztelt katholikus nagy-
gyűlés közös érzelmének adok kifejezést akkor, midőn 
legelső sorban benső köszönetemet fejezem ki tisztelt 
elnökünknek (Hosszas lelkes éljenzés) a katholikus 
nagygyűlés gondos előkészítéséért, bölcs vezetéseért 
és kiváltképpen a jövő fontos feladataira és az ország 
összes katholikusai egyesülésének szükségére ráutaló 
szép megnyitó beszédeért. (Élénk éljenzés.) 

Én is hiszem, hogy nekünk az ország minden hivő 
katholikusának közreműködésére szükségünk van (Igaz ! Ugy 
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van ! Élénk helyeslés !) és hiszem, hogy a katholikus 
nagygyűlésnek nem lehet más czélja, mint mindannak 
megvédése és buzgó előmozdítása, ami mindnyájunkat 
érdekel, ami mindnyájunk előtt legfőbb, legszentebb a 
földön és a mennyben. (Tetszés.) 

És ha a katholikusok egyesülésére irányzott álta-
lános óhajtás teljesül, ha teljesül az, amiért Krisztus 
Urunk földi életének utolsó napja előestéjén könyör-
gött, „ut omnes unum sint", hogy mindnyájan egygyé 
legyünk, akkor tisztelt katholikus nagygyűlés, a sze-
rény mustármagból terebélyes fa lesz (Ugy van ! Tet-
szés.) és az ország összes hivő katholikusainak buzgó, 
fáradhatatlan együttműködéséből gazdag áldás fog 
háramolni nemcsak szentegyházunkra, hanem a ma-
gyar hazára is. (Hosszantartó, élénk tetszés, éljenzés 
és taps.) 

T. katholikus nagygyűlés ! A lefolyt szép napok 
fénypontja a tegnapi ünnep volt, (Ugy van!) amely 
Krisztus helytartója iránti gyermeki hódolatunkban 
az egyház szent egységének fenséges képét tüntette 
fel. (Ugy van ! Tetszés.) E szent egység, mely egy-
házunknak legnagyobb ereje, egyúttal magyar nemze-
tünk, magyar hazánk egységének és nagyságának is 
legbiztosabb záloga, (Ugy van !) Amig Krisztus földi 
helytartója ez egység zászlóját lobogtatja felettünk, 
amig szent hitünk, vallásunk egységének minden ellen-
tétet kibékitő, mindent átkaroló ereje fog ural-
kodni a katholikusok szivein : addig t. katholikus nagy-
gyűlés, az egyház iránti hűséggel együtt élni fog min-
den magyar katholikus szivében a magyar haza, a 
magyar nemzet iránti hűség érzete is ; addig az egyház 
parancsa szerint a hazaszeretet és a haza iránti hűség 
nemcsak kötelesség, hanem egyúttal keresztény erény 
is lesz ; addig az egyház szent egységének oltalma alatt 
odaadó lelkesültséggel fogunk munkálkodni a magyar 
nemzet egységén és nagyságán, nem földi jutalomért, 
nem dicsekedve, mert távol legyen Itőlűnk másban 
dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus kereszt-
jében; de e kereszt jelvényében mindenünket készek 
vagyunk keresztény katholikus élő hitünknél fogva a 
haza javára is feláldozni, nem a büntetés miatt, mint 
a nemzetek apostola mondja, hanem a lelkiismeretért. 
(Elénk tetszés, éljenzés és taps.) 

Országunk összes katholikusainak ezen egységét 
hozza létre a katholikus nagygyűlés üdvös intézménye. 
(Ugy van!) 

Ez egység ápolására adjon nekünk erőt az Ur és 
őrizze meg s mozditsa elő az egyesült magyar katho-
likusok odaadó munkásságával egyházának szent sza-
badságát, amely az egységnek és az egység alapján 
kifejtendő munkásság sikerének feltétele, és a katholikus 
nagygyűlés összes tagjainak ez irányban kifejtendő 
buzgó közreműködésére, szentegyházunkhoz való tör-
hetetlen ragaszkodására s a szentegyház tanításának 
magánéletükben és az élet minden viszonyaiban való 
érvényesítésére adjon nekik erőt az Ur és ez irányú 
működésüket fogyhatatlan áldásával kisérje ! (Lelkes 
éljenzés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 21. Elhirtélenkedett interpelláczió s 

elhamarkodott ministeri válasz a katholikus nagygyűlésben 
való részvevés ügyében. — 

Mind a kettő a képviselőház szombati ülésében, 
f. hó 18-án történt. Az interpelláló Hellebronth Géza 
Ugron-párti képviselő volt. Szépen beszélt bevezetés-
képen a vallásról, annak szükségességéről, felemelő, 
nemesítő erejéről. Dicsérte a fejedelmeket, hadvezére-
ket, államférfiakat, kik vallásosságban a népnek jó 
példát adtak. • Örömmel és fájdalommal emlité a mi 
protestáns ministereink s államtitkáraink példáját, a kik 
az ő vallásfelekezetük ügyeiben buzgólkodnak. Fájda-
lommal azért emlité ezt, mert ,,fáj dalommal, úgymond, 
kellett tapasztalnunk azt a mélységes ignorálást, azt a 
semmibe vevést, melyben a kormányhatalom főbirtoko-
sai részesítették nagygyűlésünket, és fájdalommal kellett 
nélkülöznünk a nemcsak politikai, de egyházunk terén 
is kimagasló alakot, e Ház tiszteletreméltó elnökét, gróf 
Apponyi Albertet." „Hát, úgymond, a t. minister urak 
között egy sincs katholikus, vagy a kik voltak, azok 
már mind aposztatáltak ? !" . . . További erős leczkéz-
tetés után az interpelláczió ez volt: „Szándékos volt-e 
a kormány katholikus vallású tagjainak távolmaradása 
az e héten Budapesten tartott kath. nagygyűlésről, 
melynek egyedüli tárgya XIII. Leo pápa ő szentségé-
nek üdvözlése volt? S ha igen, ki annak az oka?" 

A ministerelnök rögtönzött feleletben válaszolt az 
interpelláczióra. 0 nemcsak katholikusnak született, de 
annak is érzi magát s az is fog maradni. Vallási érzü-
leteiről számot adni nem tartozik senkinek. Visszauta-
sítja az apostataság imputáczióját. Hellebronth nem 
tiszteli jobban a pápát, mint szóló. Mint magánember 
igen szívesen odament volna hódolni a pápának, mint 
egyháza fejének. Ha megjelent volna a nagygyűlésen, 
mely nem szervezete az egyháznak, félreértésekre 
adhatott volna alkalmat. Kath. intézet ünnepére, ha 
meghívják, mindig elmegy. Azt mondta Hellebronth, 
hogy példát vehetne Darányi minisztertől. Darányi 
mint egyházának megválasztott funkczionáriusa jele-
nik meg. Ha meglesz a kath. autonómia s szóló valami 
funkcziót kap ott, megjelenik ott, ha miniszterelnök 
lesz még — ne adj Isten. (Zajos derültség.) A kath. 
nagygyűlésre azonban nem megy el. Kéri válasza 
tudomásul vételét. (Helyeslés a jobboldalon.) 

Hellebronth Géza : A kultuszminister meg volt 
hiva, miért nem jött el a nagygyűlésre? Meg van 
bennünk a lángoló hazaszeretet, de e mellett a lán-
goló hitszeretet is, mely szintén lángra lobbanhat s 
áthidalhatatlan ellentéteket szülhet. Nem veszi tudo-
másul a választ. 

Ennyi a tényállás. 
Első pillantásra is azonnal világos, hogy ezt az 

interpellácziót tulajdonképpen a kultusministerhez kel-
lett volna Hellebronthnak intéznie, mint olyanhoz, aki 
névszerint meg volt híva Hellebronth állítása szerint. 
Másodsorban az is világos ebből a tényállásból, hogy 
Hellebronth az ő interpelláczióját pártpolitikai, vagyis 
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ellenzéki szempontból rendkivül ügyesen és okosan 
cselekedte meg, mert becsalta a ministerelnököt és a 
Ház egész jobboldalát a kath. nagygyűléssel szemben 
egy fausse poziczióba, egy tarthatlan álláspont nyilvá-
nos vallásába, a mely álláspontot a ministerelnöknek 
és pártjának könnyebb lett volna elhagyni a mai nyi-
latkozat nélkül, mint lesz most a tett elutasitó nyilat-
kozat után, melyről nem mindenki fog birni annyi lelki 
erővel, hogy hirdesse és emelt fővel kövesse a sapien-
tiam hominis consilium in melium mutantis-t dicsérő 
nemes elvet. Azért mondtuk e czikkelynek már a czi-
mében is azt, hogy a Hellebronth-féle, vagyis Ugron-
fóle interpelláczió elhirtelenkedett, a pasztorális pru-
dentia, vagyis a katholikusok közt teljes egyetértést és 
összetartást békés uton készitő előrelátás szempontjá-
ból nem tapintatos, nem okos eljárás volt. 

De lehetetlen a ministerelnök válaszával szemben, 
szintén részrehajlatlanul, meg nem állapítani annak a 
ferde helyzetnek, melybe magát ós elvbarátait, és esetleg 
utódjait is, az ezentúl már évenkint tartandó katholikus 
nagygyűlésünkkel szemben tett nyilatkozatával hozta, 
tarthatatlanságát. A ministerelnök úr menthetetlen, hogy 
a kath. nagygyűlésre el nem ment, és menthetetlen lesz, 
ha arra a jövőben sem találna elmenni. Miért? Saját 
vallott elvének konzekvencziájánál fogva. Azt mondta 
ugyanis, hogy ő „kath. intézet ünnepére, lia meghívják, 
mindig elmegy." Nos, a katholikus nagygyűlés nagysza-
bású, még pedig modern emberek számára felállított 
nagyszabású, országos katholikus intézmény, még pedig 
XIII. Leo pápa nyilatkozata szerint,1) a katholikus példa-
adás intézménye, melynek ünnepélyére, minden gyűlé-
sére, minden akcziójára, a ministerelnök úr illetékes 
főpásztora részéről kapott meghívást, abban az ajánlás-
ban, melylyel valamennyi püspök a kath. nagygyűlést 
szóval és főpásztori megjelenésének példájával kitün-
tette. A ministerelnök úr figyelmét ez a körülmény 
kikerülte. Mert hiába minden : a „Naplók" és „Hirlap"-
okból a vallásra vonatkozólag nem lehet illetékes érte-
sülést szerezni. Legyen úgy, mint régen volt. Nemzeti 
kaszinó és ministerium, a mi a kath. vallásról való 
értesülést illeti, figyeljen ismét a „Religiou-ra. De ne 
úgy mint Palásthy idejében. Necsak figyeljen a „Reli-
gio "-ra, hanem, a mi a kath. vallást illeti, hallgasson is 
rája! — A magán-és közember megkülönböztetés«.sem 
segít a fausse position tarthatatlanságán. Magyarország-
közjoga, hála legyen az Istennek, ép és egészséges még 
annyira, hogy közállásban levő polgárokat legszentebb 
magán kötelességeiknek teljesítésében ne akadályozzon; 
sőt Magyarország vallásügyi közjoga, a „recepta religio" 
elmélete, mindenkit buzdít is még ráadásul arra, hogy 
vallási kötelességeit mindenki híven teljesítse. A félre-
értésektől megriadni és magát befolyásoltatni non est 
viri prudentis, legkevésbbé illik a horatiusi vir iustus 
et propositi tenax jelleméhez, a kit nec popularis aura, 
nec tyranni vultus terrent, és a ki 

si f'ractus illabatur orbis, 
Impavidum ferient ruinae ! 

') L. a „Religio" 29. sz. 

Közéletünk protestáns vezéralakjai egy csöppet 
sem törődnek a félreértésekkel. Bátran beviszik protes-
táns vallásukat a ministeri székbe, és miniszteri tekin-
télyöket a protestáns köz- és magánjellegű gyűlésekbe. 

A. ministerelnök úr válasza elhamarkodott volt. Te-
hát : sapientis est consilium mutare in melius. Eszten-
dőre legyen ott a minister úr a kath. nagygyűlésen és 
akkor beválasztjuk őt első — diszelnöknek ! ? ? 

Páris. A franczia püspöki kar peticziója a szenáto 
rokhoz és képviselőkhöz — miután csonka részletek belőle 
lopva előzetesen is jelentek meg, most már teljes szöve-
gében fekszik a világ előtt — teljes nagyszerűségével 
Az „Univers"-ben 8 ívrét hosszúságú hasábra terjed. 
Az apostoli bölcseség remekműve. Ok, a lelkiüdvös-
ségre való kormányzásban souverainek, mint a franczia 
állam polgárai lépnek előtérbe, és kérik, a minek köve-
telésére jogosultak. Lesz-e hatása, kérdi az „Univers' -
ben a nagy publicista Tavernier. Észről, hazafiságról. 
jogról, igazságról, szabadságról beszélni azoknak, kik 
mindezt lábbal tiporják, elvből, feltett szándékkal, — 
nehéz és kétes sikerű feladat. De parancsoló köte-
lesség. 

A történeti nevezetességű főpásztori nyilatkozat, 
melyet 6 bibornok, 11 érsek és 53 püspök, a világ-
egyik legfényesebb nemzeti püspöki kara irt alá, röviden 
kivonatolva a következőket tartalmazza : A kérvényező 
főpásztorok fájdalmas türelmet követtek eddig, de most 
kiáltó szükség nyilatkozatra kényszeríti őket. A val-
lás szabadsága ellen intézett támadással minden szabad-
ság meg van támadva. A világi papság nem hagyhatja 
a szerzetes papságot bántalmazni. A szülők joga, hogy 
gyermekeiknek oly nevelőket válasszanak, a minők lelki-
ismeretöknek megfelelnek, sérthetetlen. A szerzete-
seknek visszakónyszeritése családjaik körébe sérelmes 
eljárás az egyéni és családi jogrend ellen. Nem szerze-
tes, világi tanitók és tanítónők nem vállalkoznak elegen 
pályájuk áldozataira. Üldözni a szerzetesrendeket Fran-
cziaországban és kívánni, hogy künt, Keleten szolgá-
lataikat folytassák a haza érdekében, következetlen 
eljárás. Az országban oly fokú viszály támadt, mely 
állandó veszedelem jellegét öltötte magára. A katho-
likusok nem tesznek egyebet, mint védik jogaikat és 
követelik vissza szabadságukat. A katholikus hit sza-
badságát védik az ország törvényei. A szentszék és a 
püspökök készek voltak mindig minden lehetőt meg-
tenni, hogy a polgári társadalom minden jogos, sőt 
még képzeleti kívánságát is kibékítsék. A pápaság és 
Francziaország közt fennálló hivatalos összeköttetés 
teljesen alkalmas arra, hogy minden nehézség szabá-
lyozást nyerjen jog és igazság szerint, minden rázkód-
tatás nélkül. Kérik az autorizáczióért való szerzetesi 
folyamodások kedvező elintézését. 

A kérelmező franczia püspöki kar fenségesen tel-
jesítette kötelességót. Francziaország jövőjének ós jelen 
becsületének megmentéseért megtettek mindent. 

Róma, okt. 14. Magyarok a Vatikánban. — 
A kalocsai főmegye zarándoklatának tegnapi fogad-

tatásáról a pápa által, kell okvetetlenül említést tenni a 
Religioban. Ez a zarándoklat Magyarországból ezidén az 
ötödik.' — A kalocsai főmegye háromnyelvű népe, a ma-
gyarok, németek és bunyeváczok festői csoportokban 
voltak képviselve. A pápa a körülbelül 500 tagból" álló 
magyar zarándoklatot nagy kitüntetéssel fogadta a 
100—120 főnyi angol zarándoklat előtt. Mikor ő 
szentsége a hordozó székből kiszállt és trónszerü szé-
kén helyet foglalt, Császka György érsek ur rövid 
latin beszéddel üdvözölte, melyre a pápa szintén rövi-
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den, de igen kegyesen válaszolt. Azután az egész 
magyar zarándoksereget sorba maga elé bocsátotta 
kézcsókra, előbb a papságot, aztán a többit. Az ango-
lok közöl már csak minden 5-ik juthatott kézcsókhoz. 
Meglátszott a magyarok fogadtatásán Zichy Gyula gróf 
apát pápai szolgálattevő kamarás befolyása földiéi ér-
dekében. A kalocsai érsek ur üdvözlő beszédének 
magyar szövege a következő : 

Szentséges Atyánk ! 
Ez a nap az, melyet az Ur adott nekünk, hogy 

örüljünk, örvendezzünk. Valóban van okuk az örömre 
az összes katholikusoknak, mert most van huszonötödik 
éve annak, hogy Szentséged dicsőséges pápai uralko-
dását megkezdette. 

Csodálni való-e tehát, ha az örök városban a leg-
különfélébb nyelvű és nemzetiségű népek számos és 
fényes összejövetelei váltják fel egymást? Csodálandó-e, 
hogy mi is, a kalocsai- és bácsi főegyházmegye érseke, 
papjai és hivei, — a mely egyházmegyének legelső 
főpapja Asztrik 902 évvel ezelőtt Szentséged jámbor 
emlékezetű elődjétől, II. Szilveszter pápától, sz. István 
királyunk részére a szent koronát kieszközölte, — ide 
óhajtottunk zarándokolni, hogy a hódolatuk nyilvání-
tásában egymással vetélkedő keresztény népek sorai 
közt részt vévén, Téged, szentséges Atyánk, Sión ormá-
nak éber őrét, Jézus Krisztus tanításának dicső hirde-
tőjét, ki mint égő lámpa világítasz Isten házában s az 
igazak küzdelmeiben bölcsen vezérelsz, ez ünnepélyes 
alkalommal szivünk legforróbb érzelmeivel üdvözöl-
jünk, s Neked a mennyei javak teljét kívánjuk? 

Légy üdvöz, ki minket atyai kebledre zártan gon-
dozol, ezen drága napon, melylyel az isteni kegyelem 
bennünket megajándékozott! 

Légy üdvözölve, ki bölcseséged fénysugaraival az 
egész világot bevilágítod, ki számos erényeid által 
messze tündökölni nem csak serkentesz, hanem ameny-
nyire gyarló erőnktől telik — tettre késztetsz és magad-
dal ragadsz bennünket, hogy nyomdokaidon haladjunk. 

Es most, midőn jubileumodat ünnepeljük, lehet-
séges-e kedvesebb kötelességünk, mint hogy jelen 
üdvözletünkkel azon szilárd igéretünknek adjunk kife-
jezést, hogy hivatásunknak és kötelmeinknek lelkiime-
retesen fogunk megfelelni és a megpróbáltatások sem-
minemű zivatarai által nem engedjük magunkat eltán-
torítani az apostoli szentszék közösségétől, a melyhez 
törhetlen hűségünk és leggyengédebb ragaszkodásunk 
lánczai fűznek. 

Szentséges Atyánk ! fogadd kegyesen a magyar 
zarándoksereg nevében — kiknek 3 év leforgása alatt 
immár 3-szor van szerencsém vezetője lehetni — gyer-
meki üdvözletünk és igéretünk eme nyilvánítását. Tarts 
meg minket továbbra is atyai jóindulatodban és része-
síts minket és a hozzánk tartozókat, kik otthon marad-
tak apostoli áldásodban. 

Engedd meg végül szentséges Atyánk, hogy szi-
vünk mélyéből kívánhassuk : Isten éltessen erőben, 
egészségben az 0 sz. nevének dicsőségére, az anya-
szentegyház és az egész emberiség javára még számos 
évekig. 

Fulda, okt. 15. A porosz püspöki kar főpásztori 
levele, — melyet az ezidei fuldai értekezleten készítet-
tek, szintén figyelemre méltó esemény, tartalmánál 
és korszerűségénél fogva. Németországban protestáns 
részről divatos dolog kigyót-békát kiabálni a katho-
likus papság nevelésére és a theologia katholikus 
mívelésére. Mivel a kath. theologia bolondokat nem 
beszélhet s az isteni hithagyományt el nem pocsé-
kolhatja, hát kiabálnak, hogy a kath. theologiának 
nincs szabadsága, nincs szárnyalása. Ezekkel a czégé-

res balvélekedésekkel és oktalan rágalmakkal száll 
szembe a porosz püspöki kar ezidei őszi főpásztori 
levele, nagy méltósággal és nem csekélyebb nagy 
tudással. A Krausz, Schell, Erchard, Müller stbféle 
ujitási ós feltűnési viszketeg is tárgyul szolgál a po-
rosz püspökök óvó figyelmeztetésének. — XIII. Leo 
jubileumából, mint alkalomból kiindulva, a kath. pap-
ság neveléséről következőleg nyilatkoznak : „A kath. 
papság nevelésére vonatkozó egyházi alapelvek ellen 
emelt ellenvetésekkel és vádakkal a Szent Atya évti-
zedeken át magas állásában és gyakorlati tapasztalás-
sal foglalkozott és ezt az ügyet is teljesen dominálja. 
Mindazon támadásokat és vádakat, melyeket azon a 
czimen emeltek, hogy a kath. papnevelés nem eléggé 
„modern", éber szemmel sokáig tanulmányozta és ala-
posan megbírálta. Tekintete oly messze kiható és esz-
ménye oly magas volt, hogy jogos követelmények ki-
elégítés nélkül az ő részéről nem maradtak. Az ő 
tudománya oly alapos és oly mélyen járó, hogy lehe-
tetlen volt nem látnia, mennyi tévedés és veszedelem 
származhatik abból, hogyha szellemi áramlatok vál-
takozó befolyásának meggondolatlanul és hebehurgyán 
engednénk." Azután a főpásztori levél így folytatja: 
„Az út, melyen a katholikus theologia a történeten 

át haladt, valóságos királyi út, melyet örökbecsű alko-
tások jelölnek, melyet az eddigi idők legnagyobb gon-
dolkodóinak lábnyomai szenteltek meg Nem szükséges 
mindig csak uj utakat keresni, uj módszereket felta-
lálni akarni, a gondolatoknak uj kifejezéseket és szo-
katlan fogalommeghatározásokat kovácsolni. Esztelen 
dolog olyanoknak nyomdokait követni, kik sem szilárd 
elveket, sem biztos eredményt felmutatni nem képe-
sek, hanem egymás közt nézletekre ós tanokra nézve 
viszálykodva, maguk is tanácstalanul állnak. Mielőtt a 
szellemi munka termékei a világba útra kelnek, fárad-
hatatlan szorgalommal törekedni kell a gondolatok 
világosságára és szabatosságára, valamint a kifeje-
zések egyszerűségére és határozottságára ; mert ezek 
tesznek tanúbizonyságot a gondolkodó igazi tudós 
lelkiismeretességéről és tudományáról s ezek távoztat-
ják el a szomorú félreértések és czéltalan veszekedések 
veszedelmét. Mainap is folytonosan lebegjen szem előtt 
a nemzetek apostolának intelme: v0h Timoteiis! a nálad 
letett kincset őrizd meg, távoztat'án a hiábavaló szóujitáso-
kat és a hamisan úgynevezett tudomány ellen vetéseit, melyet 
követvén némelyek a hittől elszakadtak." 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A III. kath. uagygyiilés határozatai. 

A katholikus nagygyűlés utolsó ülésén hozta meg 
a szakosztályokban előkészített határozatait. Ezek szak-
osztályok szerint a következők: 

1. Szakosztály, a katholikus irodalom, sajtó, művészet 
érdekében négy határozatot hozott. 1. Van-e jogosultsága a 
hitnek a tudományok körében? Előadó: Vajő József dr, 
prémontrei kanonok. Határozat: a) Oda kell törekedni, 
hogy a hittan előadása a középiskolákban a többi 
tárgyak tanításával mindig arányos legyen, b) Minél 
előbb szerveztessék az egyetemi hitszónoki állás s az 
egyetem bölcsészeti karánál egy apologetikus tanszék, 
hogy igy az egyetemi ifjúságnak s a művelt közön-
ségnek mód nyujtassék arra, hogy a hit ellen felhoz-
ható ellenvetések tarthatatlanságát beláthassák. 

2. A katholikus népirodalomról és népkönyvtárakról. 
Előadó : Sziklay János dr. Határozat : a) A Kath. Egye-
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sületek Országos Szövetsége figyelemmel kisérje mind-
azokat a munkákat, melyeket az országban részint a 
kormány, részint különböző egyesületek által fölállított 
népkönyvtárak részére adnak, vagy ajánlanak, hogy 
amennyiben a kath. egyház és vallás ellen támadást fog-
lalnak magukban, arra az illetékes körök utján a népet 
figyelmeztethesse, b) Szükségesnek tartja, hogy a Kath. 
Egyesületek Országos Szövetsége állíttassa össze és 
évről-évre egészíttesse ki azoknsk a munkáknak jegy-
zékét, melyeket a népkönyvtárak számára ajánlhat, 
c) A Katholikus nagygyűlés fölkéri a Katholikus Egye-
sületek Országos Szövetségét, hogy a népkönyvtárak 
mentül nagyobb számú felállításában tevőlegesen közre-
működjék. 

3. A vallásos művészet feladatai s jelenlegi hanyat-
lásának okai. Előadó : Piszter Imre dr. cziszt.-r. igaz-
gató. Határozat: a) Mondja ki a Katholikus Nagygyű-
lés egy keresztény alapon álló esztétikai mű megiratá-
sának szükségességét, mely tudományos készültséggel, 
de azért népszerűen tájékoztatná a közönséget a ke-
resztény vallásos művészetek lényege, feladata stb. 
felől, b) Mondja ki a Katholikus Nagygyűlés annak 
szükségességét, hogy a keresztény alapon álló folyó-
iratok, újságok szigorúbb kritikával igyekezzenek meg-
különböztetni a keresztény vallásos műveket azon mű-
vektől, melyeket tévesen hirdetnek ilyeneknek. 

4. Az ifjusáyi irodalomról és ifjúsági könyvtárakról. 
Előadó : Andor József, főgimnáziumi tanár. Határozat : 
a) Kéressék fél a Szent-István-Társulat tudományos és 
irodalmi osztálya, hogy az ifjúsági iratok kiadását 
kiváló katholikus írók bevonásával szélesebb alapon 
folytassa olyképpen, hogy ne csak szépirodalmi, de 
tudományos munkák is adassanak ki, az ifjúság felfo-
gásához mért könnyed érdeklődést keltő modorban. 
b) Szükségesnek tartja a Nagygyűlés egy katholikus 
jellegű ifjúsági lap kiadását. Ennek előkészítésével — 
esetleg a meglevő alapon — a Nagygyűlés végrehajtó-
bizottságát bizza meg. c) Az ifjúsági illetve önképző-
köri könyvtárak kath. intézetekben csak szigorúan 
katholikus szellemű szépirodalmi és tudományos műve-
ket foglalhatnak magukban. Ezek életbeléptetése czél-
jából fölkéretnek a magas püspöki kar és a hazai ta-
nitórendek főnökei, hogy a fennhatóságuk alatt álló 
középiskolák ifjúsági könyvtárainak sürgős revízióját 
rendeljék el, d) Szükségesnek tartja a Nagygyűlés egy 
katholikus ifjúsági könyvtárj egy z ék szerkesztését, s 
ezzel kapcsolatban a könyvpiaczon megjelenő összes 
ifjúsági iratok szemmeltartását. Mindkét czél kivitelére 
a Szt.-István-Társulat tudomán}^os és irodalmi osztályát 
kéri fel, mely kebeléből legkönnyebben megalakíthatja 
az ifjúsági iratokat biráló bizottságot, illetve a jelen-
ben működő bizottságok hatáskörét az összes bárhol 
megjelenő ifjúsági iratokra kiterjeszti. 

II. Szakosztály, a katholikus nevelés érdekében, három 
határozatot hozott. 1. A katholikus tanitóképesités. Elő-
adó : (xuzsvenitz Vilmos képezdei igazgató. Határozat : 
a) A Katholikus Nagygyűlés a tanítóképzés és képesí-
tés jogához törhetetlenül ragaszkodik és tiltakozik 
minden olyan törekvés ellen, mely a katholikus egy-
ház ezen természetes és törvényesen biztosított jogá-
nak megszorítására, vagy megszüntetésére irányul, b) 
Tekintve a katholikus szellemű tanítóképzés nagy fon-
tosságát, katholikns tanítóképzők felállítását, fentartá-
sát és a modern igényeknek megfelelő színvonalra 
emelését elodázhatatlan szükségnek tartja. 

2. A történelem tanításáról. Előadó : TJjházy László 
áll. főgymn. tanár. Határozat : A III. Országos Katho-
likus Nagygyűlés méltányolja a történelem tanításának 
fontosságát a vallásos és hazafias nevelés-oktatásban. 
Mivel azonban csak a hamisítatlan igazság szellemétől 

áthatott történelem válhatik igazán az élet tanítójává, 
szükségesnek tartja: a) hogy az ifjúság balítéletekről 
és czélzatos ferdítésektől ment történelemre tanittas-
sék. b) hogy a történelem tanításának alapjául az isko-
lákban vallásos és hazafias, de mindamellett pártatlan 
szellemben irt iskolakönyvek szolgáljanak. 

3. A tankönyvek szelleméről. Előadó : Prónai Antal 
kegyesrendi főgimnáziumi tanár. Határozat : a) A kö-
zépiskolai tantervben czélul kitűzött általános művelt-
ség az ifjúság valláserkölcsös nevelésére nem elegendő, 
mivel pedig a haza javára első sorban érényes embe-
reket kell nevelnünk és Széchényi szerint „a keresz-
tény vallás a legegészségesebb és leghosszabb életidőt 
igérő alapja a nemzetnek", — mondja ki a Nagygyűlés, 
hogy szükségesnek tartja a keresztény alapon álló 
tantervet és tankönyveket, b) j± meglevő jóirányu tan-
könyveket pártolja s elterjedésüket minden tőle telhető 
módon előmozdítja. 

III. Szakosztály. A keresztény szocziális és charita-
tiv tevékenység érdekében öt határozatot hozott. 1. 
Legsürgősebb teendőink a keresztény akczió terén. 
Előadó : Giesswein Sándor dr győri kanonok. Határozat : 
A Katholikus Nagygyűlés mélyen át lévén hatva azon 
tudattól, hogy a keresztény szocziális akcziót minden 
téren a legintenzívebb módon kell ápolni és a népet 
a szocziáldemokráczia vallásellenes irányzatával szem-
ben megvédelmezni, mint legsürgősebb teendőinkre e 
téren, a kath. társadalom figyelmét a következőkre 
hivja fel: a) Megújítván a megelőző nagygyűlések 
határozati javaslatait, ezúttal is azon óhajnak ad kife-
jezést, hogy gyár- és ipartelepeinken, de elsősorban a 
székesfővárosban katholikus vagy keresztény jellegű 
munkásegyesületek és szakkörök szerveztessenek s 
ennélfogva felszólítja a katholikus köröket, hogy • ott, 
hol a körülmények követelik, ilynemű egyesületek lé-
tesítését előmozdítsák, b) Szükségét látván a katholi-
kus nagygyűlés annak, hogy iparosaink és munkásaink 
a keresztény szocziális reformmunka terén kellő kikép-
zést nyerjenek, felszólítja a kath. legény egyesületeket, 
munkásköröket, hogy kebelükben népszerű szocziális 
előadásokat és vitaestélyeket rendezzenek és az arra 
alkalmas tagoknak szocziális kiképzését felkarolják, c) 
A Katholikus Nagygyűlés a szocziális akczióba a női 
munkások szervezését is óhajtván felölelni, felszólítja 
a kath. köröket és főkép a kath. nőegyleteket, hogy 
tegyék tevékenységük tárgyává a női munkások védel-
mét is és ahol a körülmények követelik, létesítsenek 
kath. munkásnőket védő egyesületeket. 

2. Az egyleti ipari munkaközvetítésről. Előadó : Németh 
János, legényegylet! elnök. 

Határozat : a) A Katholikus Nagygyűlés az egyleti 
ipari munka közvetítését s annak országossá tételét 
szükségesnek tartja, b) Szükségesnek tartja továbbá a 
Katholikus Nagygyűlés a budapesti ipari munkaközve-
títő-intézettel ezen intézet szabályzatának 21. §-a alap-
ján létesítendő kapcsolatot, c) A Katholikus Nagygyű-
lés óhajtja, hogy azok a kedvezmények, melyekben a 
budapesti (ipari) munkaközvetitő-intézet részesül, ezen 
intézettel kapcsolatosan létesítendő egyleti ipari mun-
kaközvetítő-intézetre is kiterjesztessenek, d) Az egyleti 
ipari munkaközvetítés megvalósítása ügyében a Kath. 
Legényegyletek Országos Szövetségének folyó évi 
augusztus 27-én hozott határozatához a Nagygyűlés 
hozzájárni és a szervezés munkálatainak foganatosítá-
sával a Katholikus Egyesületek Országos Szövetségé-
nek igazgatóságát bizza meg. 

3. Az iparos-növendékek gondozása. Előadó Pokorny 
Manó dr. Határozat : A Katholikus Nagygyűlés a tár-
sadalmi feladatok fontos részének tekinti az iparos-
növendékek gondozását és evégre melegen ajánlja az 
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inasokat véclö egyesületek, illetőleg inas-otthonok szer-
vezését. 

4. A katholikus társadalmi tevékenység és a kiván-
dorlás. Előadó : Kirschanek Ödön. Határozat : A III. 
Országos Katholikus Nagygyűlés szocziális szakosz-
tálya szükségesnek tartja: a) a kivándorlásnak külön 
törvénynyel való szabályozását, mely a kivándorlók 
ugy anyagi, mint erkölcsi érdekeit megvédeni van 
hivatva ; b) minthogy tapasztalat szerint a katholikus 
társadalmi tevékenység a nép gazdasági ismereteinek 
gyarapítására s anyagi érdekeinek gondozására alkal-
mas eszköznek bizonyult, szükségesnek tartja a katho-
likus társadalmi tevékenységnek hazánk kivándorlási 
területein való fokozott kiterjesztését. 

5. Kath. siketnéma-intézet. Előadó : King Péter, 
igazgató. Határozat : A III. Országos Katholikus 
Nagygyűlés — tekintettel arra, hogy hazánkban a róm. 
kath. vallású tanköteles korban levő siketnémáknak 
még csak alig 10 százaléka részesül oktatásban s még 
több mint 2000 ily szerencsétlen kitaszitva az emberi 
társadalomból minden tanitás nélkül a legnagyobb 
tudatlanságban és emberietlen sorsban kénytelen nyo-
morogni — szükségesnek látja egy róm. kath. vallású 
siketnéma-intézetnek mielőbbi fölállítását. E czélból 
felkéri a Kath. Egyesületek Országos Szövetségét, 
hogy : a) lépjen érintkezésbe az egyes egyházmegyék-
kel egy ily intézetnek létesítése iránt ; b) hívja fel 
adakozásra az egyházfejedelmeket, a katholikus főura-
kat, papságot és híveket ; c) alakítson egy külön bizott-
ságot, amelynek feladata leend, hogy az intézet alapját 
megvesse. 

HIVATALOS. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 

előterjesztésére a váczi székeskáptalanban MoteskJy 
János mesterkanonoknak a pesti főesperességre való 
fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként meg-
üresedő utolsó mesterkanonokságot Rózsahegyi Gyula 
tiszteletbeli kanonok és egyházmegyei könyvtárigazga-
tónak adományozom, Vághegyi Ágoston majsai esperes-
plebánost pedig ugyanazon székeskáptalan tiszteletbeli 
kanonokjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1902. évi októ-
ber hó 7-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr. Wlassies 
Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint a német-

alföldi Collegium alapjait az örök városban nemsokára 
lerakják. XHI. Leo pápa 30,000 frankot adott a telek 
megszerzésére. Az építkezés, a felszereléssel, 2 millióba 
fog kerülni. Ugyancsak a szent atya az Athénben 
alapítandó lat. szert, papnevelő-intézetre legújabban 
50,000 frankot áldozott. 

— Főpásztori adakozások. Császlca György kalocsai 
érsek ur Lőcsén óvodát, elemi ós polgári leányiskolát 
alapított. Az alapítványt fokozatosan fejlesztette, ugy, 
hogy az most már egy negyedmillió korona értékre 
emelkedett. — Bende Imre nyitrai püspök ur a negyedi 
templom oltárköltségeinek fedezésére 1000 koronát 

adott s az ottani kath. középületeket 1914-ig biztosí-
totta tűzkár ellen. 

— A magyar kath. tanítók római zarándoklatát 
Városy Gyula dr. székesfejérvári püspök úr fogja 
XIII. Leo pápának bemutatni. Egyúttal ez lesz részé-
ről az első visitatio liminum Apostolorum. 

— Az esztergomi főmegyében október hó 3-án 
Horváth Rezső meghalt Muraszombaton 32 éves korá-
ban, papsága 9-ik évében. — Október hó 5-én Kabina 
András nyug. lédeczi plébános meghalt 73 éves korá-
ban, papsága 50-ik évében. — Pongrácz József hitoktató 
a VI. ker. főgymnasiumhoz exhortatornak neveztetett ki. 

— A győri karmelitákat veszteség érte Junsik 
Adalbert rendtag, f. hó 18-án 67 éves korában elhúnyt. 
Temetése hétfőn, 20-án volt nagy részvéttel. R. i. p. 

— Az erdélyi egyházmegyében Ollé Elek nyugal-
mazott lelkész f. hó 6-án tartotta gyémántmiséjót Csik-
szépvizen 84 éves korában. Szép kor, nagy érdemek 
gyűjtő medenczéje. Az Isten éltesse. 

— Kőszegen f. hó 15-én volt a sz. Domonkos 
rendű nővérek kápolnájának megáldása. Maga István 
Vilmos dr. megyés püspök ur végezte. 

— Különös dolog. Az „exstirpatio haeresum" 
szólamot nevetségesnek tartják protestáns atyánkfiai. 
És mégis szakadatlanul foglalkoznak vele. Mi lehet 
ennek az oka ? ! 

— A bécsi egyetem theologiai fakultásán, mint 
lapunk nemrégiben beszámolt róla, d> Seydl Ernő nyerte 
el, mint rencüávűli tanár, a bölcsészeti tanszéket. Mint 
bécsi levelezőnk irja, hétfőn meg is tartotta első 
praelectio-ját, melyre nyomtatott meghívókat bocsátott 
ki. Nagy érdeklődésről tanúskodott a megjelent előkelő 
hallgatóság, a mely közt ott volt az osztrák közok-
tatásügyi ministernek két kiküldötte, az egyetem ez 
idei rektora, dr Gussenbaum, Schneider püspök, Müller 
dr, a Stephaneum papnevelő-intézet kormányzója, a 
theologiai fakultás összes tanárai s examinátorai s 
nagyszámú hittanhallgató, úgy a magyarok, mint az 
osztrákok részéről. Dr Scherer, az egyházjog r. tanára 
köszöntötte lendületes szavakban az uj egy. tanárt, majd 
ő maga lépett a kathedrára s megtartotta tartalmas 
előadását a theologia és a bölcselet között fennálló viszony-
ról. A nagy készültségről tanúskodó előadást hatalmas 
tapssal honorálta a jelenvolt hallgató közönség. 

— Zárdaszentelés. Adán, Bácsmegyében, most 
nemrég ment végbe az újonnan épült apácza-zárda 
ünnepélyes felszentelése. Erre az ünnepélyes alkalomra 
Kalocsáról dr Povischil Richárd, cz. kanonok, a rMiasz-
szonyunk"-ról nevezett iskolanővérek lelkiigazgatója, 
Boromisza István cz. kanonok, k. papnöveldei kormányzó 
és Petrovácz József lovag, a kalocsai zárdaiskolák igaz-
gatója utaztak le Adára. A felszentelési ünnepély reg-
gel 8 órakor szent misével vette kezdetét. Mikosevits 
Kanut főszolgabíró diszmagyarban vezette a községi 
elöljáróságot és képviselőtestületet. Schenk Antalné a 
hölgybizottságot, és az isteni tiszteleten óriási számú 
ájtatos közönség jelent meg. A szent mise után a kö-
zönség a zárdába vonult, hol annak felszentelése ment 
végbe, melyet dr Povischil Richárd végzett. A beszen-
telés után az Erzsébet-szálló emeleti termeiben 1C0 
terítékű díszebéd volt, melynek költségéhez a községi 
képviselő-testület 200 koronával járult. A aiszebéden 
lélkes felköszöntőket modottak dr Povischil Richárdra 
és dr Mikosevits Kanut főszolgabíróra. 

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

Budapest. iy02. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ilV.. Papnóvelde-utcza ö. sz./ 
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SZ. II. Félév. 1902. 

Fenje alacriier m cuepw tuo : praeiiare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
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Figye lmeztetés 
Pázmány P. latin műveinek megrendelőihez. * 

M i n t h o g y Pázmány P é t e r lat in m ü v e i n e k V. k ö t e t e 
az e g y e t e m i n y o m d a által a n a p o k b a n küldete t t , v a g y 
küldet ik szét , figyelmeztetem a lat in sorozat m e g r e n -
delőit , h o g y a m o s t s zé tkü ldöt t Y. lat in k ö t e t b e n 
Pázmánynak „De Sacramenüs (in III . partem S u m m a e 
Theo l . S. Thomae. )" c z i m ű m u n k á j m u l t i skola i 
é v b e n rende lkezésre álló száz í v ki l é v é n mer í tve , 
c sonkán maradt, miért is ahhoz m é g körülbe lü l 2 0 
quart í v n y i adalék f o g járulni , m e l y a k ö v e t k e z ő V I . 
köte t te l e g y ü t t f o g annak ide jén m e g j e l e n n i . 

B u d a p e s t , 1902. o k t ó b e r 21. 
Dr. Székely István 

e. i. dékán. 

Kathol ikus nagygyűlésünk múltja, 
vagyis 

előzményeinek rövid történeti áttekintése. 
„A kath. nagygyűléseknek nálunk 

még oly ifjú intézménye már eddig 
is gazdag gyümölcsöket termett." 
Szmrecsányi Pál püspök ur a III. o-
kath. nagygyűlés okt. 17-iki záró-
ülésében. 

A mul t század 80-as éveinek elején egy-
szerre — bocsánat e vakmerőségér t — három, 
nagy fának a mozga tá sába kezd tem bele. A 

* Kérjük a kath. lapokat e sorok átvételére. 

sorrend, ha jól emlékszem, ez vo l t : 1) Az 
egyetem a d j a ki a lapi tó jának, P á z m á n y Pé te r -
nek összes munkái t , 1 bálából, a ko rmány tá-
mogatásáva l . . . Megvan. H a l s t e n tovább kedvez, 
a k iadás nemsoká ra be lesz fejezve. 2) A 
Szent- Is tván-Társula t , eredet i t e rvra jzához hí-
ven, fej lesszen ki m a g á b a n egy tudományos 
ós i rodalmi o s z t á l y t . . . 2 Megvan. 3) Ta r t sunk 
kathol ikus tá rsu la t i és egyesület i kongressz-
szust, 3 ka thol ikus nagygyűlés t , és t a r t á s á t te-
gyük évenkint meguju ló szokássá. Volt egy 
negyedik nagy fa is, a „nemzeti zs inat" 
eszméje, 4 de annak mozga tásá t , mivel az per 
eminent iam püspöki i l letőség tá rgya , csakha-
mar abbahagy tuk . 

A három akczió közöl nem mindegyiknél 
köve tkeze t t be a megvalósulás az eszme kipat-
t a n t á s a u t á n egyenlő időközben. L e g h a m a r á b b 
valósult meg a Szent- Is tván-Társula t tudomá-
nyos és i rodalmi osztálya. Mér t? Mert ebben 
az ügyben Simor J á n o s bibornok hgpr imás közbe-

1 1881. é v ő s z é n indul t m e g az in i t iat iva . A z 
e g y e t e m i tanács 1882. jan . 7 - é n tárgya l ta az ü g y e t 
e lőször. Y . ö. A n e c d o t o r u m P . Card. P á z m á n y spec i -
mina duo. „Kath . T h e o l . F o l y ó i r a t 1885. 6. 1. 

2 R e l i g i o 1882. decz . 16. és m é g e lőbb kétszer . 
3 R e l i g i o 1882. s zept . 23., decz. 3., decz . 23., 1884. 

jan. 9, 1884. juL 2, 5., 1884. o k t . 4. és 1885. j u n . 17. 
4 R e l i g i o 1882. jan . 4. 
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lépését is sikerült megnyernünk, a mi az t án 
az ügy lebonyol í tását annak idején rohamo-
san siet tet te . De i t t is előbb a Sz. I. T. alel-
nökségéből Tárkány inak menni , és helyébe dr 
Steinernek kel le t t jönni, a ki Simor intencióit 
már tud ta . 

Sokkal nehezebb volt a társadalmi tömö-
rülés u t j á n a k megtörése. Ke t tős tömörítési 
akczió folyt ugyanis az 1882-ik év végén 
Budapest ről k ihatólag országszerte érdeklődést 
ke l tve : a „Római zarándokok szövetségéből" 
a lakul t Lonkay-féle „elvbarátok szövetségé"-
nek akcziója, és egy magyar kathol ikus tudo-
mányos és irodalmi társula t , (az u. n. Páz -
mány-Társaság), némelyek szerint egy második, 
„katholikus Akadémia" mega lap í t ásá ra irá-
nyuló mozgalom. A „Religio" e ké t széthúzó 
áramla t közt haladva, mind já r t kezdetben, 
1882, szept. 13-án, megépí te t te meginga tha ta t -
lan ál láspontját , mely a széthúzó erőknek 
egyesítését tűz te ki fe ladatául . „Mi, igy szólt 
az ál láspont bemuta tása , mi a kathol ikus szo-
l idar i tásnak a lelkét, az összetartást képviseljük." 
Miután hosszas va júdások u t á n k i tűn t az, 
hogy a Lonkay-féle „elvbarátok szövetsége" 
a lap jában véve csak m a g a felé való tömörítés, 
a „kath. irodalmi tá r saság" a lapí tásá t czélzó 
mozgalom pedig va ló jában szintén az előbbi-
nek mintegy ellensúlyozó an tagonis ta moz-
ga lma c supán : a „Religio"nak valamint az 
irodalmi ugy a társadalmi tömörülés számára 
természetesebb és t e rmőbb ta la j u t á n kel-
le t t látnia. A kath . irodalmi erők egyesítésé^ 
nek mozga lma számára, a min t már jelez-
tük, a Szent- Is tván-Társula t eredeti terve kész 
te rmő humusnak Ígérkezett , * és Simor bibor-
nok közbelépésével ez a mozgalom csakugyan 
itt, ezen a ta la jon helyezkedet t el és indul t 
gyökeredzésnek. Megalakul t a Sz. I. T. tud. 
és írod. osztálya. Es, a döntés idején, Lonkay 
is ehhez az i rányhoz csat lakozot t . Alakuló 
gyűlését a tud. és irod. osztály 1887. jul . 2-án 
t a r to t t a meg. ** 

* Kifejtettük erre nézve véglegesen a R. állás-
pontját, r A Sz. I. Társulatról" cz. vezérczikkben 1886. 
márcz. 17-én, és aug. 4-én. Y. ö. Rel. 1886. aug. 7. és 
aug. 14. 

** Ebben az időben halmozta el Simor bibornok 
a „Religio"-t kegyeinek tömeges megnyilatkozásával, 
a melyeket betetőzött 1886. decz. 9-én a következő 
főpásztori nyilatkozatával: „7190. sz. A magyar katho-
likus hírlapirodalom egyik kiváló közlönyére, a Budapes-

A társadalmi kathol ikus tömörülés számára 
szintén t e rmékeny és már akkor lassú bár, de 
mégis eredményes művelésbe ve t t t a l a jnak 
ígérkeze t t a kathol ikus egyesületi és társulati élet 
minden i rányú és tel jes kifejlesztése, egy or-
szágos kathol ikus egyesületi nagygyűlés vagyis 
kongresszus in tézményével a te te jében, min-
denkor és mindenben a főpásztor ok helyeslésének 
megérdemlésére törekedve. S alighogy az egye-
sületi élet országos kiíejlesztésére építendő 
katholikus nagygyűlés eszméje k ipa t tan t , a min-
den i ránt érdeklődő és zseniálisan figyel-
mes Haynald bíboros kalocsai érsek tekinté-
lyével azonnal oda állt a „Religio" ál láspontja 
mellé. 1882. szept. 30-án a „Religio" a követ-
kező értesí tést volt szerencsés Kalocsáról közöl-
he tn i : „Kalocsa, szept. 26. K. F t . Ur ! Az t az 
eszmét, melynek fe lkarolásában lá t j a ft . ura-
ságod a fölöt tébb bonyolul t és vészterhes álla-
potokból való kimenekvés legbiztosabb vezér-
fonalá t , a kath. nagygyűlések eszméjét, ő emja 
H a y n a l d bibornok-érsek egyházmegyei papsága 
előt t a mai n a p t a r t o t t é r tekezle ten határo-
z o t t a n k imondta , azzal a kijelentéssel, hogy 
azt hasznosnak és óhaj t andónak t a r t j a . " 

Ily b iz ta tó auspicium u t á n b á t r a b b a n 
m e n t e m előre. í r t a m Mainzba Haf fne r P á l 
kanonoknak , a későbbi mainzi püspöknek, hogy 
i smer te tne meg bennünke t magyar katholiku-
sokat a németországi ka th . nagygyűlések szelle-
mével és szervezetével. A bold, jeles férfiú 1882. 
nov. 27-én kel t levélben válaszolt . „Az ön — 
ezek sa já t szavai — f. hó 20-án kel t igen 
becses kérésének eleget tenni sietve, i t t kül-

ten megjelenő „Religio u-ra hivom fel ez alkalommal a 
tdő főegyházmegyei papság figyelmét. Majdnem egy 
félszázad mult el azóta, hogy a Religio külömbözö» 
egymást felváltó szerkesztők vezetése alatt, de soha 
nem változó hitszilárd meggyőződéssel, alkut nem ismerő 
következetességgel védi az egyháznak jogait, hirdeti az 
igazságot, czáfolja a tóvelyt s nehéz kérdésekben is, 
tajékoztatólag és felvilágositólag iparkodik hatni a közvéle-
ményre. A lap jelenlegi szerkesztősége mindent elkö-
vet, hogy az elődeitől átvett örökséget nemcsak a régi 
magaslaton fenntartsa, hanem a mennyire lehetséges, 
még inkább fejlessze, tökéletesítse s minél jobban el-
terjessze. De e tekintetben anyagi támogatásra van 
szüksége, melyet leginkább biztosít az állandó elő-
fizetőknek minél nagyobb száma. A szerkesztő kérel-
mének szivesen helyt adva. ezennel a Religiót a főegy-
házmegyei papság pártfogásába melegen ajánljuk, meg-
jegyezvén, hogy ez a szerkesztőnél szentmisék elválla-
lása által is megszerezhető". (Religio 1887. jan. 1.) 
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döm keresztkötés a la t t a megszűn t „Katholi-
ken-Verein" a lapszabályai t és a németországi 
katholikusok nagygyűlésének (Generalversamm-
lung der Kathol iken Deutschlands) ügyrendjé t . " 
És a „Religio" e kü ldemény a lap ján a n é m e t 
kath. nagygyűlések kettős ügyrend jé t közö l t e : 
azt, a mely 1848—1870-ig volt érvényben, midőn 
a néme t kathol ikusok nagygyűlése m é g csak Né-
metország kath. egyesületeinek szövetségi közgyűlése 
vala ; de az t az ügyrende t is közölte a „ Reli-
gio," mely a német ka thol ikusoknak már a mos-
tani, a szó tel jes ér te lmében nagy nagygyűlését 
szabályozza. Azonban a néme t mintának bemu-
t a t á sa Magyarország papsága előt t csak 1885-
ben köve tkeze t t be . 5 Mi tö r t én t időközben, 
1884-ben és 1885. e le jén? Az „elvbarátok szö-
vetsége" nem aka r t a belátni, hog}^ a mit ő 
akar, az lehetet len, vagyis hogy annak Magyar-
ország kath . papságá t lehete t len megnyerni . 
Nem akar t a belátni , hogy országos kath . nagy-
gyűlések alapjául csak országosan ki fe j lesz te t t 
egyesület i élet szolgálhat. Nagy dolog is tör-
t én t azonban az eszmék és tervek birkózásá-
nak e küzdelmes idejében, m é g pedig ke t tő . 
Sikerült elsőben is Simor J á n o s bibornok 
hgprimást az országos a kath. egyesületi nagygyű-
lés eszméjének is te l jesen megnyerni . A dolog a 
boldogult főpász tornak egy budapest i tar tóz-
kodása idején tör tén t . Rendkivül i ki tüntetéssel , 
este fogadott , mikor dolgozó szobájában szerény 
és sovány vacsorá já t volt elköltendő. Vacsorá ja 
egy csésze léféléből, és hozzá, pir í tot t száraz 
kenyérből állott . Oda ü l te te t t magáva l szembe a 
kis asztalhoz. Megjegyzendő, hogy a „Kath . 
Theologiai Folyói ra t" má r megszüle te t t , Páz -
mány munká inak k iadása pedig szintén bizto-
sí tott vala. A boldogult a munkát, kivál t a 
theologus munká t , tudvalevőleg nagyon ked-
velte. A rendkivüli k i tünte tésnek ez volt a 
nyi t ja . Nos, há t mi j á ra tban vagyok, volt az 
első kérdés. E lmondtam, hogy a sok sikerte-
len tömörí tés he lyet t végre a tömörí tés t szi-
lárd, állandó, t e rmékeny a lapra kell állítani. 
Országos kath. nagygyűlés tartására kell törekedni , 
a katholikus egyesületi élet kifejlesztése alap-
ján. „Helyes: bizony jó volna!" Ez volt a 
nagy férfiú jóváhagyása . E n azu tán lángra 
lobbanva, felhívtam figyelmét a Sándor-utczai 
országházra, melyet jó lenne, m o n d á m , ka th . 

5 Religio, 1885. jun. 17., 20., 24. 

országos egyesület i czélokra megszerezni . Er re 
nem szólt semmit , csak nagyo t néze t t és elme-
renget t . Lassank in t kifogyott a t á rgy s távozni 
készül tem. Megállj még egy kicsit, mondá, s 
dolgozó asz ta lához ment , k ihúz ta egyik fiókját 
és egy bank j egye t ve t t ki belőle. „Nesze, 
mondá, fordítsd a Ka th . Theol. Folyóira t költ-
ségeire." Az összeg nem volt nagy, de cse-
kélynek sem lehet mondani . 

A főpásztor i kegy rendkivüli melegsége 
pa razsa t t e t t a fejem alá. Sok, sok más czikk, 
fe j tegetés , felhívás, buzditás, v i ta tkozás u t á n és 
közben 1884. október 4-én közzé te t tem a 
„Religio"-ban a „Magyarország kathol ikusai 
— tegyünk egy lépést előre/" czimü szózatot ka-
tholikus körök, s főleg egy budapes t i „Katho-
likus Főkö r " a lakí tása i ránt . A „Veszprémi 
Közlöny" nagynevű alapi tójával és szerkesz-
tőjével, Lévay Imrével is t a lá lkozván , meggyő-
ződtem róla, hogy ő is ugyanaz t a k a r j a : katho-
likus kör t minden hi tközségben, és, mindene-
ket összefoglalólag, országos kath. nagygyűlés t 
az ország kathol ikosainak tá r sada lmi egyesíté-
sére. * A budapes t i „Főkathol ikus Kör" számára 
mintául közöl tem a bécsi kath. „Ressource" alap-
szabályait . Egyidejűleg a „Religio"-ban ké t uj 
rovat nyil t meg 1884-ben : „Kathol ikus Akció" 
az egyik, „Kath . Egyesület i É le t " a másik 
rova t czime. 1885. jun. 17-én k i fe j te t te a Reli-
gio „A kathol ikus egyleti és tá rsu la t i con-
gressus eszméjét ," b e m u t a t t a Haf fne r mainzi 
kanonok közleményei a lap ján min t ának a né-
met-kathol ikus nagygyűlések eredet i és kifej-
lesz te t t szervezeté t — s m á r előbb 6 megpen-
dítve az akkori országos kiál l í tás a lka lmából 
és idejében egy ily gyűlésnek legalább meg-
próbálásá t . 

Időközben a kath. egyesület i élet, a ka th . 
körök alakí tása, kivált Lévay Imre elüljáró pél-
d á j á n a k vonzó ha tá sa alat t , megindul t ugyan, 
de nagy e redményeke t nem t u d o t t felmutatni-
Kathol ikus egyesületi nagygyűlés t a r t á sá ig 

* Végesvégczélban Lonkay, Lévay és én egyek 
voltunk. Ez a czél az országos kath. tömörülés volt 
nagygyűléssel a tetejében. Az alapra nézve külömböz-
tünk. Lonkay szerint a nagygyűlés elvbaráti csatlako-
zásra, Lévay szerint hitközségi képviseletre lett volna 
fektetve. En kezdet óta a minden irányban kifejlesz-
tendő kath. egyesületi társas életet jelöltem ki a nagy-
gyűlés számára alapnak. 

ö V. ö. Rel. 1885. máj. 23, jún. 6, ján. 10, 
jún 13. 
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pedig egyál ta lában nem tud tunk eljutni, mer t 
az ország valláspolitikai viszonyaiban Tisza 
K á l m á n protes táns akna -munká jának követ-
kez tében előre nem is se j te t t köve tkezményű 
fordula t kezde t t kifejlődni. Az ál tala beter-
jesz te t t zsidó-keresztény párosodás tvjavasla-
t ának megbuk ta t á sa mia t t r áve te t t e m a g á t 
elsőben is a főrendiházra és az t mostani alak-
j á r a á t reformálva, bevi t te abba a pro tes táns 
és zsidó hivatalos képviseletet és k izár ta be-
lőle, a kathol iczizmus meggyengí tése véget t , pél-
dául a vá lasz to t t püspököket . E fölöt t a de-
katholizáczió felet t a vita m á r 1885. t avaszán 
erősen lefoglal ta az e lméket és kedélyeket . 
Köve tkeze t t azu tán a ko rmány részéről a ka-
tholikus egyházzal szemben az édesgetések 
szokásos ne továbbja , az au tonómiával való 
kaczérkodás . 1886. február 17-én kel t Trefor t 
vallás- és közokta tásügyi minister körlevele a 
nm. püspöki kar tag ja ihoz a helyi ciutonomia 
ügyében. Ezzel az au tonomia ügye újból napi-
rendre kerül t . T e h á t minden ka th . és nem ka-
tholikus ember erre a konczra ve te t t e magá t , 
az t gondolva, hogy abban a ko rmány és libe-
ral izmus részéről valami I s ten t u d j a miféle 
panacea-féle a j ándék rejlik — minden ba j és 
be tegség ellen, holot t az a kormányok és álta-
lában a magya r szabadelvüség részéről nem 
egyéb, mint — cselétek, maszlag, németü l 
„kőder." Miután az elmék újból nekitüzesed-
tek az országos au tonómiában való tömörü-
lésnek, az egyszerű és szerény kathol ikus kö-
rök és egyesületek nagygyűlése i rán t való 
érdeklődés megcsappan t és há t t é rbe szorult. 

Be kel le t t következnie annak , a mi t a 
„Re l ig io" : a kath. eg}Tesületi élet országos 
kifejlesztésével és országos kathol ikus nagj--
g5úilések ta lpraál l í tásával elriasztani, elhárí tani 
a k a r t ; bekövetkeze t t a magya r kul turharcz , az 
ország dechrist ianisatiój a, a ka tasz t rófa . 

A nagy felforgatás és pusztulás i jedelme az-
u t á n népes kath. nagygyűléseket vagyis népgyü-
léseket ke rge te t t össze 1893-ban Sopronban, 
Komáromban , Szabadkán . K o m á r o m b a n 5000, 
Szabadkán 2000 ember jöt t össze. A kath . hit 
védelmére hevenyészve felvert minden t i l takozás 
nem használ t semmit. Későn jö t t . Későn j ö t t 
n íaga az 1894-ik év jan. 16-án t a r to t t „első 

7 Már 1885. jul. 4-én szellőztette ez a lap a követ-
kező kérdést: „Mi könnyebb: katasztrófából kiemel-
kedni-e, vagy pedig a katasztrófát megelőzni? 

országos kathol ikus nagygyűlés" is. Alea iacta 
fuit . Évt izedek mulasz tása i t nem lehete t t heve-
nyésze t t akczióval kipótolni. A liberalizmus a 
ha ta lommal , melyet a kathol ikus közaluszé-
konyság és köz tá jékoza t l anság ideje a la t t 
kezébe ker í te t t , kér le lhete t lenül lecsapot t a 
kathol ikus egyházra, lecsapot t az ország ke-
resz tény je l l egé re . *) És ennek mind ig}' kel le t t 
beköve tkeznie ; csak azu tán jöhe te t t a libera-
l izmusba többé nem bizó, az igazi, a határo-
zot t , a kér le lhe te t len kathol ikus önvédelem és 
szervezkedés. Nem volt érzék a ka tasz t rófa 
e lhár í tására előzőleg : fel kel le t t t e h á t ébredni a 
köte lességérzetnek a ka tasz t ró fa következmé-
nyének, a megsemmisülésnek elhárí tására, utó-
lagosan. 

Most már , há la legyen az Is tennek, van 
egyleti szervezkedés a lap já ra f ek te t e t t orszá-
gos kathol ikus nagygyűlésünk. Mult hé ten 
t a r t o t t u k a ha rmad ika t . És ál landósulása biz-
tosí tot t , m e r t nagygyűlésünk in tézménye a 
rögtönzés és hevenyészés alapjáról, ugy a hogy 
a „Religio" évek előtt a jánlot ta , ka th . egye-
sületeink á l lhata tos fejlesztésére és ál landó 
szövetségére lőn á t fekte tve . 

Mindezt pedig most azér t mond tuk i t t el, 
hogy mindenki — azok is, a kik valaha vetet-
tek, azok is akik most a ra tnak — minden 
dicsőséget I s tennek ad janak . ^ 

EGYHÁZI TUDOS1TÁSOK. 

!

M a 11 y J á n o s dr 

1829—1902. B 
Az esztergomi főkáptalan saját, valamint a gyászoló 

rokonság nevében szomorú szívvel jelenti, hogy szere-
tett kartársa, méltóságos és főtisztelendő dr JTally 
János ur, apostoli főjegyző és t. pápai kamarás, esz-
tergomi kanonok, esztergom-szent-tamási és szent Já-
nosról nevezett zsámbéki czimzetes prépost, sasvári 
főesperes, aranymisés, hittudor, a szász Ernő-rend 
lovagja, folyó október hó 19-én, délután 3 órakor, éle-
tének 73. évében, hosszú betegség és a szentségeknek 
felvétele után, lelkét Teremtőjének visszaadta. Az el-
hunytnak mulandó teteme folyó októbor hó 21-én dél-
után 3 órakor fog a főszékesegyház sírboltjában elhe-

* A szervezett szabadelvű hatalom Budapesten 
és Aradon katholikus nagygyűlésünk ellen egyházunk 
saját gyermekeiből szervezett és járatott lefel ellen-
tüntető sokadalmakat. 
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lyeztetni, az ünnepélyes gyászmise pedig ugyanazon 
napon délelőtt 9 órakor fog ugyanazon főszókesegyház-
ban megtartatni. Az örök világosság fényeskedjék neki. 

Budapest, okt. 24. Felhívás adakozásra XIII. Leo 
pápa jubileumi tiarájára. — 

Az isteni Üdvözitő megörvendeztette egyházát 
azzal, hogy földi helytartóját nagy életkorral és hosz-
szu pápasággal áldotta meg. Dicsőségesen uralkodó 
Szentatyánk. XIII. Leo, bár 68 éves korában választa-
tott az egyház látható fejévé, megérte pápaságának 
25-ik évét s reméljük Istentől, hogy eléri 1903. február 
20-ikát, megválasztatásának 25-ik évfordulóját. A sze-
rető hivek nagy pápájuk egész jubileumi évét jámbor 
cselekedetekkel ünneplik. Fokozottabb buzgósággal 
imádkoznak a keresztény katholikus egyház terjedéséért 
és dicsőségéért, valamint az egyház dicső fejéért. Tö-
megesen zarándokolnak az apostolok sirjához, hogy ott 
bűnbánatot tartsanak s hitükben és jámborságukban 
izmosodjanak. Lelkesen jelennek meg az ünneplő Szent-
atya szine előtt, hogy örömüket nyilvánítsák s legfőbb 
tanítójuktól irányítást ós buzdítást nyerjenek. 

Az ő Szentsége jubileumának méltó megüléséről 
gondoskodó nagybizottság, melynek székhelye Bologna 
(Via Mazzini 94.), tiszteletbeli elnöke Respighi Péter 
biboros, a Szentatya római helyettese, működő elnöke 
Acquaderni gróf, elhatározta, hogy a világraszóló jubi-
leumot az ájtatossági gyakorlatok mellett az által is 
megüli, hogy ő Szentségének arany hármaskoronát, 
tiarát ajánl fel, melyet az egész katholikus világ ado-
mányaiból készíttet. 

A kiváló olasz művész által tervezett arany 
tiarát, mely használhatóság szempontjából az egy kilo-
gramm súlyt nem fogja meghaladni, a következő képek 
fogják díszíteni: Jézus a Jó Pásztor; továbbá a há-
rom pápa, kik római pápaságuk 25-ik évfordulóját 
megérték: Szent Péter, IX. Pius és XIII. Leo. 

A gyermeki ragaszkodás e nyilvánításából leg-
kevésbé maradhatnak ki Máriaországának katholikusai, 
kik a romai Szentszéknek s névleg XIII. Leónak nagy 
hálával tartoznak. 

A nevezett bizottság felszólított engem, hogy az 
arany hármas-korona ügyét Magyarországban képvi-
seljem s arra gyűjtést indítsak. Hogy ennek a felszó-
lításnak eleget tegyek, erre kegyelmes főpásztorom, 
Dessewffy Sándor püspök v. b. t. tanácsos, pápai trón-
álló és római gróf folyó évi szeptember 19-ikén 3458. 
szám alatt kelt iratával kegyesen megadta az engedel-
met s a gyűjtés eszközlésére a nagyméltóságú belügy-
minister ur f. é. október 6-ikán 106.414—VII. sz. ren-
deletével engedelmet adott. 

Felhívom tehát a magyar katholikus egyháziakat 
és világiakat, hogy a nagy Leo pápánknak szánt arany 
hármas-koronára hozzám adományokat küldeni s sze-
retetüket egyházunk és annak látható feje iránt ezzel 
is nyilvánítani szíveskedjenek. Az adományokat hirla-
pilag fogom nyugtatványozni s majdan a központi bizott-
sággal történendő leszámolásról is ily uton fogok jelen-
tést tenni. 

Imádkozzunk Szentatyánkért, XIII. Leo pápáért' 
Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. sz. 1902. 

október hó. t 
Dr Kiss János, 

Ő Szentsége házi főpapja, egyetemi tanár. 

Budapest, okt. 13. Maholnap emanczipálni fog kel-
leni Magyarországban a kereszténységet. — 

A salzburgi Kath. Kirchenzeitung budapesti leve-
lezője összeállította hazánk és különösen Budapest 
sajtó-viszonyaínak és könyvkereskedésének statisztiká-
ját. Azt mondja, hogy Magyarországban körülbelül 
1000 lap és folyóirat jelenik meg. Közülök csak 166 
van nem zsidó kezekben, a többi mind zsidó érdeke-
ket képvisel. Azután Budapesten van összesen 25 napi-
lap, ezekből katholikus csak kettő (most már 3), az A., 
a M. A. (és most még az U. L.), 9 budapesti napilapot 
oly keresztény ember szerkeszt, a kik a keresztény 
érdekek iránt idegenek (sic), ellenben 14 napilap egé-
szen zsidó. Budapest 22 politikai hetilapja közöl 4 ke-
resztény, 7 zsidó befolyás alatt van, 4 szoczialisztikus 
és 7 egészen zsidó. Magyarország többi 38 hetilapja 
közt 4 keresztény, 19 elzsidósodott, 15 egészen zsidó ; 
17 paedagogiai lapunk közöl 3 keresztény, 16 elzsidó-
sodott, 4 egészen zsidó. 6 ifjúsági folyóiratunk közt 
csak egyetlen egy keresztény, a többi el van zsidó-
sodva. Budapest 15 élczlapja közt csak 1 keresztény, 
5 elzsidósodott, 9 egészen zsidó. 32 jogtudományi lap 
között 9, 27 orvosi lap között 12 zsidó kézben van. 
Iparral, kereskedelemmel, forgalommal foglalkozó 148 
lap között 68 zsidó. Forrásul szolgálnak a lapoknak a 
Budapesten megjelenő 12 hircsarnokok és tudósító la-
pok, melyek közöl csak egyetlen-egy van keresztény 
ember kezében. 

A könyvkereskedés ugyanilyen képet mutat. 40 
budapesti kiadó czóg közöl több mint 30 zsidó vagy 
elzsidósodott. 60 könyvkereskedő közöl 30, és 48 ódon-
dász közt 32 zsidó. 137 nyomdatulajdonos közöl 103 
zsidó. 32 kőnyomó közöl 22, 125 könyvkötő közöl 61 
zsidó. 

Ha levelező eme premissziái igazak, akkor kon-
klúziója is igaz. Magyarország keresztény népe zsidó 
szellemi táplálékkal táplálkozik. 

Csanádi egyházmegye. A csanádi egyházmegye pap-
ságának tiltakozása. — 

„A csanádi egyházmegyének összes esperesei és 
az esperesi kerületek kiküldöttei a mai napon a csanád-
egyházmegyei papság segélyalapja ügyében közgyűlést 
tartván, nem hagyhatják szó nélkül azokat a támadá-
sokat, amelyeket egyes hírlapok névtelen czikkezői 
ujabb időben az egyházmegye püspöke és papsága 
ellen intéztek. Az egyházmegye papsága teljes tudatá-
ban van azoknak a kötelességeknek, amelyeket az 
egyház és haza szolgálatában teljesíteni tartozik és 
ezért etámadásokat mélyen sértett önérzete tudatában 
visszautasítja és kijelenti, hogy amilyen igaz és őszinte 
bensőséggel ragaszkodik az általános tisztelettel és 
szeretettel körülvett főpásztorához, mint Istentől ki-
rendelt legjobb atyához, a testvéri szeretet ugyanazon 
melegével és bensőségével ápolja az egymáshoz való 
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jó viszonyt és hazafiúi kötelességek és a nemzeti hi-
vatás teljesítésében megkülönböztetést magyar és nem 
magyar pap közt nem tür. Nincs az egyházmegyének 
egyetlenegy papja sem, aki nem vallaná magát szivvel-
lélekkel magyarnak és aki teljes erejét a reá bizott 
munka közben a magyar nemzeti ügynek nem szen-
telné. A támadásokban nyilvánuló rosszakarat és tudat-
lanság sem kedvetleniti el a papságot legszentebb 
hazafiúi kötelessége teljesítésében, hanem hiven, lelke 
teljes meggyőződésével kitart azon zászló mellett, amelyet 
a hazafias erényekben meg nem gyanúsítható főpásztor a 
lobogtat. Lelkünk, testünk Istenünké és a magyar hazáé 
mindhalálig !" 

Rónia. Örök emlékezet okáért — közlöm azt a jelen-
tést, mely az „Osservatore Romano "-ban a kalocsai 
zarándoklatról megjelent, eredetiben: 

Stamane — 13. ottobre — e stato dal Santo Pa-
dre ricevuto dapprima in particolare udienza Monsig-
nor Giorgio Császka, Arcivescovo di Colocza. 

Quindi Sua Santitá accompagnata dal sullodato 
Arcivescovo, da Monsignor Edmondo Stonor Arcives-
covo titolare di Trebisonda. e dalla sua Nobile Anti-
camera, recavasi alia Galleria delle Carte Geografiche; 
clove ríceveva i pellegrinaggi ungherese ed inglese, 
guidati il primo dall'Arciviscovo di Colocza, presen-
tato il secondo da Monsignor Stonor e presieduto dal 
R. D. Giovanni Dumford. 

II Santo Padre salutato al suo apparire dagli ev-
viva nazionali ungherese ed inglese, assidevasi nella 
portantina scoperta ed ascoltava la lettura di un aff'e-
tuoso e devoto indirizzo latino fatta da Möns. Császka, 
al quale degnavasi di rispondere nel medesimo idioma, 
tanto per l'uno quanto per l'altro pellegrinaggio. Uni-
tamente allïndirizzo racchiuso in una richissima car-
tella ed astuccio, veniva umiliata al Santo Padre una 
generosa offerta per l'obolo di San -Pietro. 

In seguito Sua Santitá faceva il giro della Galle-
ria, dando a ciascuno a baciar la mano ed intratte-
nendosi paternamente con tutti. 

Da ultimo impartita la Benedizione Apostolica, 
salutato da applausi ed evviva, rientrava nelle Sue 
stanze private. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 

A Regisi Szent Ferencz Egyesület 

alakuló közgyűlése. 
Pénteken d. u. volt a Vigadó nagytermében. Elnö-

költ Zichy Nándor gróf. Mellette Mailáth Gusztáv gróf 
erdélyi püspök ur és Kánter Károly apát ültek, rajtok 
kivül, az előkelőségek közül még Molnár János, Major 
Ferencz dr, Förster Ottó, Szüllő Géza országgyűlési 
képviselők és Margalits Ede dr egyetemi tanár voltak 
jelen. 

Zichy Nándor gróf elnök nagyhatású megnyitó 
beszédet mondott. Utalt arra, hogy Regisi szent Ferencz 
volt az első, aki a társadalmi bajok orvoslására gon-
dolt. Nálunk a polgári házasság óta nagyon aktuálisak 

ezek a bajok, sok a vadházasságban élő pár. E bajok 
szanálásán egy jezsuita. Weiser atya munkálkodott 
legönzetlenebbül. A Regisi társulat czélja, hogy meg-
szerezze a törvénytelen házasfelek részére az egyházi 
szentesítést, illetve azt megkönnyítse a házassághoz 
szükséges okmányok beszerzésével. Bár a házasság 
megáldása tisztán egyházi funkczió, de nyilvánvaló, 
hogy a világiak közvetítő közreműködése nem lehet 
haszontalan fáradság. 0 érintkezésbe lépett a herczeg-
primássál, a püspöki konferenczia is helyeselte a Regisi 
Szent Ferencz Társulat eszméjét és igy bizalommal 
nézhetünk az egj^esület jövője felé. Rátérve a meg-
alakulásra, jegyzőül ajánlja Latzó Viktort. 

Megkapó jelenet következett ezután. Mihók Sán-
dor letette Zichy Nándor gróf elé az elnöki asztalra a 
magyar nők által felajánlott élő virágcsokrot, melynek 
fehér-sárga szalagján ez a felírás áll: Zichy Nándor-
nak a magyar katholikus nők — szeretetük és hálájuk 
jeléül. Lelkes éljenzés hangzott fel erre, Zichy Nán-
dor gróf pedig meghatottan köszönte meg a kedves 
figyelmet. 

Latzó Viktor, az újonnan választott jegyző, lépett 
most az előadó asztalhoz, hogy beszámoljon az eddig 
történtekről. Első sorban azt a szörnyű helyzetet festi, 
amelyben a vadházasságban élő felek sínylődnek, akik 
az egyház jótéteményeiben nem részesülhetnek, 

Elmondja, hogy páter Weiser milyen önfeláldo-
zóan munkálkodott e szegények érdekében. A jó páter 
szinte kegyetlennek tünt föl önmaga előtt, mikor ház-
ról-házra menve, missiókat tartva, gyóntatva és buz-
dítva itt is, ott is, számos esetben volt kénytelen szi-
gorú rendszabályhoz nyúlni. Nem engedte a szive, 
hogy feladatát bevégezetlenül, a térítés munkáját cson-
kán és visszatetszőén hagyja. Azért a pesti Szent Vili-
cze-Egyesület közgyűlésén szót kért a szegény háza-
sulandók pártolására. Szavát meghallgatták, lelkesedés-
sel fogadták s a tervet magukévá tették. . mde a sze-
gények igényei annyira magszaporodtak, a szükséges 
okmányok száma annyira növekedett, hogy a meszszire 
szétágazó feladatnak a pesti Szent-Vin cze-Egyesület 
nem volt képes megfelelni. Kevés volt a tagja és ke-
vés volt a pénze. Az üdvös terv újra visszaszállott P. 
AVeiserre. S az aggastyán nem mondott le czéljáról. ld. 
Burián Géza ur segítségével 44 kérvényt terjesztett fél 
az ország magasrangu köreihez s a befolyt és hirlapi-
lag nyugtázott 880 koronával néhány hónapon át ma-
gán uton intéztette el a hozzá folyamodók ügyeit. 
Egyúttal felkérte Zichy Nándor gróf ő nagyméltósá-
gát ós Kánter Károly apát-plebános urat, hogy tervét 
intézménybe foglalni és lehetőleg az egész magyar 
társadalom szeretetére, jótékonyságára és közreműkö-
désére építeni kegyeskedjenek. Mintául pedig ajánlotta 
a wieni „Regisi Szent Ferencz János-Egyesületét", 
mint, amely már évek óta sikeresen jár el ugyanazon 
nemes czél szolgálatában. Az elmúlt április hó 7-én 
tartott szűkebb körű értekezlet, az egész hazára akar-
ván kiterjeszteni e karitatív egyesület hasznát és ál-
dását, a maga részéről ugy szólván teljesen elfogadta 
a wieni egyesület alapszabályait, s hogy a nagyközön-
ség minden egyes tagjának megkönnyítse a beirat-
kozást, s mindamellett az amúgy is megterhelt társa-
dalom elé ujabb nehéz kívánsággal ne kelljen lépnie, 
az évenkint fizetendő rendes tagsági dijat 1 koronában 
állapította meg. Ezenfelül 81 jótevő és 81 rendes tag-
adományozott összesen 1450 koronát, ezenfelül még 
29 tag jelentkezett (4 jótevő.) A befolyt pénzösszeg 
lehetővé tette, hogy az ez idén jelentkezőket nem kel-
lett visszautasítani s az üdvös munka nem volt kény-
telen szünetelni. Jelentkezett pedig a jelen évben ösz-
szesen 206 pár, a kik közül már megesküdött 150 pár, 
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maradt tehát 56 pár. A házasok között volt 15 evan-
gélikus, 7 református, 2 izraelita személy, közülök át-
tért a katholikus hitre 4 ágostai evangélikus, és 2 iz-
raelita. Természetesen mindnyájan megegyeztek abban, 
hogy gyermekeiket katholikus módon neveltetik. A 
reájuk fordított költség összege 1119-30 korona, ma-
radt tehát a pénztárban 330-70 korona. A megalakuló 
egyesület kiválóan mondhat köszönetet a püspöki kar-
nak, a vidéki egyházi méltóságoknak, a lelkészkedő 
papságnak s a székesfőváros t. közönségének, különö-
sen az oltáregyesületi tagoknak. 

Ezek után ismertette az alapszabálytervezetet. 
Zichy Nándor gróf az alapszabályhoz azt a módo-

sítást ajánlja, hogy két elnököt válaszszanak. Védnök-
nek ajánlja a püspöki kart, fővédnöknek pedig a 
herczegprimást. Azonkívül kimondja hogy az alap-
szabályokat bemutatják az egyházmegyei hatóságok-
nak. Latkovics Béla bemutatja azokat a leveleket, me-
lyek a főpásztoroktól érkeztek Zichy Nándor grófhoz 
és amelyekben helyeslő tudomásulvétel foglaltatik. Igy 
levél érkezett a herczegprimástól, Dessewífy Sándor 
püspöktől és Meszleny Gyula püspöktől, aki egyúttal 
tOO koronát is küldött az egyesület ezéljaira. Majláth 
Gusztáv gróf erdélyi püspök ur személyesen fejezte ki 
örömét és a f. hó 18-iki püspöki konferenczia elé újra 
pártolólag terjeszti az eszmét. Biztosítja a kögyülést, 
hogy a püspöki kar a legnagyobb örömmel fogja elfo-
gadni a védnökséget. Zichy Nándor gróf köszönetét 
fejezi ki Majláih Gusztáv gróf püspöknek kegyes jóin-
dulatáért, azután felhívja a gyűlést, hogy a választ-
mányt alakítsa meg. Kánter Károly apát ajánlja, hogy 
a választmányba a budapesti Szent Vincze-Egyesületek 
egyházi és világi elnökeit, WHczelz Frigyes grófot, Molnár 
Jánost és Margalits Edét válaszszák be. Zichy Nándor 
gróf helyesnek tartja, hogy a vidéki Szent Vincze-
Egyesületek et is vonják bele a válaszmányba. A gyűlés 
ebben az értelemben határozott és a választmányt meg-
alakította. Végre Zichy Nándor gróf zárószavában kö-
szönetet mondott a résztvevőknek azért a fáradhatat-
lanságért, melylyel a gyűlést végighallgatták. Kéri 
őket, csináljanak az egyletnek propagandát, és a munka 
eredményre fog vezetni. Köszönetet mond Kánter apát-
nak, Weiser atyának, akit utólag ajánl a választmány-
hoz. A Mindenható áldását kéri a megjelentekre. Maj-
láth Gusztáv gróf püspök gyüjtöiveket osztott szét az 
egyesület ezéljaira, azután vége volt a szép ünnep-
nek. Zichy Nándor grófot, Majláth püspököt és a többi 
katholikus vezérférfiakat éltetve, oszlott szét az ala-
kuló gyűlés. 

VEGYESEK. 

4- A magyar kath. tanitók római zarándoklatát 
hétfőn fogadja a szent atya, a mikor a magyar kath. 
tanítóság zászlaját is meg fogja szentelni. 

Szent Gellért szobra a Gellérthegy oldalán 
elkészült. Maga Széli Kálmán ministerelnök fogja át-
adni a főváros polgármesterének. 

— Az.exelerieus minister, Combes, Francziaor-
szágban egyre vakmerőbben kezd az egyház ellen grasz-
szálni. Nemrég Perraud bibornok, a franczia akadémia 
tagja, a Dupanloup-ünnepről Orleánsból jövet, tiszte-
letét óhajtotta tenni a ministerelnöknél. Félórai vára-
koztatás után, azt üzente Combes ki az előszobába, 
hogy ő oly püspököt, a ki a Dupanloup-ünnepségben 
részt vett, nem fogadhat. A 74 petitionáló püspökkel, 
mert 79 főpásztor közül ennyien irták alá a nevezetes 
okmányt, Combes nem tud mit csinálni. Egyelőre csak 
dühöng. 

— Rómából érkezett tudósításunk szerint Murri 
Romulus áldozópap, a ker. demokratikus mozgalom egyik 
vezére, meghajolt ugyan az apostoli szentszék figyel-
meztetése előtt, hivei azonban, vagyis a murrizmus 
tovább akarja folytatni életét. Semeria barnabita szer-
zetes Imolában beszédet tartott, mely a pápai Rómá-
ban rossz vért szült. 

— A templom ezéljaira szolgáló alapok tökeka-
mat adó alá vonatnak. Gehring Fülöp sombereki plé-
bános megfelebbezte a pénzügy igazgatóság határozatát, 
mely szerint a templom ezéljaira szolgáló alapok tőke-
kamat adó alá esnek. Mivel azonban a közigazgatási 
bíróság az 1902. évi 19-ik számú döntvényében már 
kimondotta azt, hogy a templom ezéljaira szolgáló ala-
pok tőkekamat-adó alá esnek, a közig, bizottság ily 
értelemben intézte el a felebbezést, elutasítván egy-
úttal azt a kérelmet, hogy nevezett döntvény kelte 
előtti időre a befizetett tőkekamat-adó • visszautal-
tassék, inert a döntvény nem uj törvényt hozott, ha-
nem egy régebbi törvényt magyarázott. (P. K.) 

— Ugyan hagyják már abba katholikus laptár-
saink az „ó szentsége a pápa magyar gyógyvize" 
czimű reklám-közlemény folytonos hirdetését. Hisz azt 
a közleményt nem a pápa tisztelete, hanem a viz jó 
— kelte, az üzleti szellem sugalmazta. 

— A dunanielléki réf. egyházkerület f. hó 21-én 
tárgyalta a debreczeni protestáns egyetem és a buda-
pesti prot. theologiai fakultás kérdését és a közgyűlés 
„abban állapodott meg, hogy a budapesti egyetemnek 
protestáns fakultással való kibővítését nem tartja idő-
szerűnek. ellenben óhajtandónak véli : egy theologiai 
főiskola íölállitását Budapesten és egy protestáns egye-
tem létesítését Debreczenben." (Magyarország.) 

— A lillei kath. egyetem Rectora, Mgr Baunard, 
ki irod. munkái utján nálunk is ismert nagy alakja a 
kath. tudományos világnak, azt a kérelmet intézte az 
egyetem igazgató-tanácsához, hogy a rektori hivatal 
terheitől, tekintettel előrehaladott korára és kifáradt-
ságára, mentsék fel. A lillei kath. egyetem érdekeltsé-
gét alkotó püspöki igazgató-tanács azt határozta, hogjr 
a nagyérdemű férfiú viselje tovább is a Rectorság czimét 
és kiváltságait, azonban egy melléje kinevezendő Pro-
Rector legyen segítségére a terhek viselésében. Pro-
Rectorrá a püspökök abbé Rambare arras-megyei áldo-
zópapot, a latin irodalom tanárát nevezte ki. 

— Milyen a „Buti. Hirl." józan f i lozóf iájaEz a 
kérdés abból az alkalomból merül fel, hogy Csepreghy 
János irt egy röpiratot arról, hogy „milyen az Isten". 
A „B. H." Csepreghy filozófiáját „józan"-nak mondja s 
azután a következő bolond tant közli: .Minden, a mit a 
világon szemlélünk, több-kevesebb önállósággal fölrn-
házott részecskéje az Istenségnek. Az Isten a legfőbb 
fokon hasonmása e részecskéknek ; ő is anyagból és 
erőből, vagy testből és lélekből áll, mint az ember. Az 
Isten olyan, mint a nagy mindenség, más szóval a 
nagy mindenség és az Isten egy és ugyanaz." Ez 
volna tehát az a „józan" filozófia. Parva sapientia 
szerkeszti néha az újságokat. 

Hány katli. lakosa van Magyarországnak? A 
ministeriumok működéséről az országgyűlés elé terjesz-
tett statisztikai évkönyv szerint az 1901. év végén 
Magyarországnak, ideértve a drávántuli részt is, 
19.477,801 lakosa volt. Ennek az összegnek 51-5°/0 róm. 
kath., 9-6°/,, gör kath. Tehát Magyarország katholikus 
népessége 60'l°/0. A számok, azt mondják, beszélnek. 
Igenis, hangosan beszélnek. Csakis a szenvedélyeik 
által ép érzékük használatától megfosztott katholikus-
ellenes ágaskodók és agyarkodók nem értik meg a 
számok beszédének értelmét, mely azt mondja, hogy 
Magyarország a katholikus vallásra van utalva, mint 
legerősebb támaszára. Tehát hátrább az agarakkal ! 
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Budapest k. p. u. — Hatvan. 

Állomások Gyv. 
402 
l-II. 

Bpest k p u . ind, 
Gödül lő . . é rk . 
Gödöl lő . . ind . 
Aszód . . . „ 
H a t v a n . . é rk . 

715 

»1811 
827 

Gyv. 
302 1-11. 

Szv. Gvv. Szv. 
320 404 312 

1-313. 1-31. 3-333. 

Gvv.1 Szv.l Szv. 
304 I 308 314 
1-33. I-IJI. 3-331. 

Szv. Szv. 
1510 406 

I-HI. 3-131. 

Vv. 
328 

1-333. 

7;« 735 
B10! I 
810 f840 

750 
853 

*f825 
841 

904 
930 

835 935 1235 
939 1015, 148 
940 ]04(i, 145 

]002 1112 211 
1023 1136 237 

I I 

130 235 
238 319 

319 
338 
355 

240 
339 
3 io 
404 
427 

330 520 
409 630 
409 G ~ 
420 659 
442 7^7 

I 

625! 81° 940 iiioi 
733 gST 100Û 12^1 
73» 9™ll0~ 1229 I 
801 ylFi ii!ÍT 1" 1 
8§T ÍOŰT íiiTf r~j 

Budapest k. p. u. — Bicske. 

Á l l o m á s o k 
Szv. 
28 

i - m . 

Szv. Gyv. Gyv.l Szv . 'Gyv. 
10 1302 IÓ02 1008 2 

l - l l l . l - l l . I-II .I-III . ; I - l l . 

Szv. Gyv. Szv. Gyv.l Vv. 
18 I 4 20 1902 1022 

I-III.j I - l l . I-III. 3-31.3-333. 

Szv. 
18 

MI I . 

GyvJ Szv. Szv. 
IÔ04 22 1304 
l-II. 3-333. 3-333. 

Szv. 
12 

3-333. 

B u d a p e s t k. p. u. ind. 
B p e s t - K e l e n f ö l d érk . 
Bpes t -Ke len fö ld ind. 
B i c s k e érk . 

620 
649 

650 730; 800 815 
715 746 815 835 
720, 747, . ! . 
819, 826 . ! . 

850 
9°6 
907 
945, 

1225 215 22S[ 300' 320 
1245 231 244 315 352 
1246 232 245 . 

145 310 345J . 

4301 650,' 720 1 950 
452 705' 7JtT i o i 7 
454; . 7 4 1 1 0 " 
556, . e^iiiET 

1040 
1 1 « 
11Ï3 
1213 

Budapest, ny. p. u. — Párkány-Nána. 

Á l l o m á s o k 
Szv. 1 Szv. 
150 i 152 

1-111. 3-331. 

Gyv. Szv. 
1404 154 
I- l l . 1-11J. 

Szv. 
116 

3-331. 

Szv. 
156 

I-III. 

Szv. 
128 

I-III. 

Szv. 
158 

I-III. 

Gvv. 
106 

3-31. 

Szv. 
160 

I-ÏII . 

Szv. 
120 

I-III. 

Szv. 
162 

I-III. 

Szv. 
130 

3-11I. 

B u d a p e s t ny . p. u . ind . 
P a l o t a - Ú j p e s t . . . . „ 
Vácz „ 
N a g y - M a r o s „ 
P á r k á n y - N á n a . . . . é rk . 

550 
6<J6 
érk . 

655 
711 
érk . 

72O 

! 
7 53 

1 836 

905 
923 
é rk . 

925 
f 939 
1018 
1050 
1130 

1215 1225 
1231 f l241 
érk . I 124 

157 
érk . 

115 
113 

é rk . 
; 

145 

218 

1 
258 

215 225 415 
231 'f 240 ' 431 

érk. 323 érk. 
400 j . 
450 . 

425 
f 438 

516 
545 

é rk . 

Á l l o m á s o k 
Szv. 
164 

3-331. 

Gyv. 
1406 

I-II. 

Szv. 
124 

I-III 

Szv. 
166 

3-113. 

0 
Szv. 
132 

I-III. 

Szv. 
168 

I-III. 

* 

Szv. 
118 

I-III. 

Szv. 
1408 

I-III. 

B u d a p e s t ny . p. u . ind . 
P a l o t a - Ú j p e s t . . . . „ 
Vácz „ 
N a g y - M a r o s „ 
P á r k á n y - N á n a . . . . érk. 

600 
616 

é rk . 

615 

726 

62o 
63? 
708 

83Ö, 

74O 
756* 
érk . 

750 

f844 
é rk . 

830 
s F 
é rk . 

1000 1 1040 
±10—; ÍOST 

1100 11S2 
lrTT 1 2 " 
1 2 » íaST 

-* Ezen vonatnál a szomszédos forgalmú menetjegyek használata ici van zárva, 
o Csak október és április hónapokban közlekedik. 

Budapest keleti pályaudvar — Szolnok. 

Á l l o m á s o k 
Gyv. 
604 

I—II. 

Szv. 
606 

I—331. 

Szv. 
*506 

3-333. 

Gyv. 
504 

I—II. 

Szv. 
510 

I—III. 

Szv. 
508 

I—III. 

Szv. 
*I706 

I - I l i . 

Gyv, 
502 

I—II. 

Szv. 
608 

I—3 33. 

B u d a p e s t k. p. u . ind . 
N a g y k á t a „ 
TT- / ) é rk . 
U - l s z á s z ) ind . 
Szo lnok érk . 

650 
756 
828 
82« 
846 

810 
953 

1033 
1034 
1056 

9OO 
1013 
1123 
1 125 
1144 

200 
305 
335 
336 
352 

220 
421 
517 
522 
549 

545 
754 
859 
8 ~ 
90? 

705 

9oo 
9 ÜT 

l O " 

915 
10-5Ô 
lO™ 
1054 
1112 

lO*« 
l l S 3 
1237 
1 2 ^ 

H"KT 

* Az 506., lTIXi., 607. és 505. sz. vonatoknál a szomszédos forgalmú menetjegyek használata ki van zárva. 

Hatvau—Budapest k. p. u. 

Á l ' o n i á s o k 
Vv. 
327 

3-33 3 

Szv. 
405 

3-333 

Szv. 
309 
3-333 

Szv. 
1509 
3-333 

Szv. 
311 

l - l l l 

Szv. 
307 

I-III 

Szv. 
317 

I-III 

Gyv. 
301 
I- l l 

Gyv. 
401 
l-II 

Szv. 
313 

I-ll 1 

Szv. 
319 

1-JII 

Szv. 
305 

l-III 

Szv. 
407 
1-331 

Szv. 
1507 
3-333 

Gyv. 
303 
3-31 

Gyv. 
403 
3-31 

H a t v a n . . ind. 227 433 530 605 656 755 1122 1205 110 457 633 652 802 833 
-Aszód . . . BOO 500 557 631 720 818 1923 ]37 . 524 658 7ÎÏÏ 
Gödöl lő . . é rk . 348* 52? 626 704 746 844 -+11155 * 11244 900 n 55 7ÜT *1R35 *19Í2 
Gödöl lő . . ind . 35O 52^ 628 706 748 845 1110 

* 11244 
208 432 557 726 N47 

B p e s t k p u . érk . 52O 635 735 815 845 945 1215 1235 130 Oio 535 700 830 850 915 955 

Bicske—Budapest k. p. u. 

Bicske ind. 
B p e s t - K e l e n f . é rk . 
B p e s t - K e l e n f . ind. 
B p e s t k. p . u. érk. 

Tv. 
47 

l - l l l 

Szv. 
II 

I-III 

Szv.1 Vv. 
1303 1021 
I-33I I-III 

Szv. 
1005 
l - l l l 

Gyv. 
1003 
l-II 

Szv.l Szv. 
13 1 27 

l-III I-llI 1 

Gyv. 
1901 
3-33 

Gyv. 
1 

I-I l 

Szv. 
19 

1-133 

Szv. Gyv. Szv. 
15 '3 1007 

3-331 1-33 3-133 

Gyv. 
IÓ0I 
3-33 

Szv. 
9 

1-333 

Gvv. 
1301 
3-33 

435 ' 505 
544" (jíT 
54T 616 
( —j 640 

546 
6™ 
659 
725 

720 
750 

. 
749 
810 

834 
850 

742 
840 
845 
905 

9*58 
1020' 

115 
130 

1255 
133 
134 
150 

305, 455 
403. 555 
404 1 559 
425 6 £ 

610 1 . 
6!>8 . 
653" 732 
7 TT 75? 

850 
yűT 

750 
856 
9Ô2 
',0 

848 
9 - r 9— 
945 

Párkány-Nána—Budapest ny. p. u. 

Á l l o m á s o k 
Szv. 
147 

I-III. 

Szv. 
1407 
I-III 

Szv. 
149 

I-III. 

Tv. 
217 

I-II3. 

Szv. 
151 

1-333. 

* 
Szv. 

117 
I-III. 

Szv. 
123 

I-III. 

G y v. 
1403 
l-II. 

Szv. 
153 

I-III. 

Szv. 
119 

1-3II, 

Szv. 1 Gyv. ' Szv. 
155 i IÓ3 1 157 

I-IIJ. I-II. f 1-133. 

P á r k á n y - N á n a . . . . md . 
N a g y - M a r o s „ 
Vácz „ 
P a l o t a - Ú j p e s t . . . . „ 
B u d a p e s t ny . p. u. . . érk. 

517 
535* 

419 
5Ö4 
535 

1614 
625 

619 
635 

453 
542 
6 u 
652 
705 

719 
735 

529 
616 
651 

1731 745 

600 
650 
724 
802 
815 

827 
1 

90S 

9J0 
9-52 

1010 

840 
931 

1004 
1052 
1005 

1239 
1255 

1237 
1 

118 
1 

150 
145 
200 

Á l l o m á s o k 
Szv. 
159 

I-III. 

Szv. 
127 

i - m . 

Szv. 
161 

I-III. 

Szv. 
115 

3-331. 

Slv. 
163 

I-III. 

Szv. 
165 

1-111. 
Szv. Gyv. 
125 1405 

I-III. l-II. 

Szv. 
167 

I-III. 

Szv. 
129 

3-333. 

P á r k á n y - N á n a . . . . ind. 
N a g y - M a r o s „ 
Vácz „ 
P a l o t a - Ú j p e s t . . . . „ 
B u d a p e s t ny . p. u . . . é rk . 

249 
305 

225 
300 
342 355 522 

540 

344 
433 
506 

1543 
555 

632 
650 

804 
820 

713 
750 

1832 
94^ 

825 r 912 r 
845 

959 
1 0 2 

0 

937 
11017 
1030 

* Ezen vonat.nát a szomszédos forgalmú menetjegyek liasználata ki van zárva, 
o Csak október ós április hónapokban közlekedik. 

Szolnok—Budapest keleti pályaudvar. 

Á l l o m á s o k 

Szolnok 

U j s z á s z 

N a g y k á t a 

ind. 
érk . 
ind. 
ind 
érk . 

Tv. 
645 

1-133. 

1210 
1242 
1 2 ~ 
234 
5ÖÖ 

Szv. Szv. Szv. Gyv. Szv. Gyv Szv. Szv. Gyv. 
1707 *607 507 501 509 5Ö3 ' *505 605 603 

3-331. I-3J3. I-III. I-II. l-III. I-II. I-III. 1-333. 3-333. 

224 249 337 539 500 1144 353 433 732 
247 3 " 403* r W 557 5'3T 1202 417 436 749 
24" 3I6 4ÍJ!T 5 ~ 1203 4I8 438 

415 51J7 1241 505 533 827* 
610 7™ 750 915 150 640 720 y £ 7™ 750 915 B u d a p e s t k. p. u . . . . 

* Az 506., 1706., 607. és 505. sz. vonatoknál a szomszédos forgalmú menetjegyek használata ki van zárva. 



â cttimHiiMiNimiMtiiMiM imuiiMiai 
: Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
: szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt,. 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest. 
: VI.. Bajza-utcza 14. sz., 
; hova a lap szellemi 
; részét illető minden 
: kiildemenv czimzendö. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamation is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, október 29. 35. 

DALMI E S 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. 1902. 

Perge alacriter tn coevw tua : praeiiare praeiia IJon um. caritaiew incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per am anter impertimus.* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auotoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Kolos napjára. — A kath. jogi szakoktatásról. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A 
farkas és a bárány meséje. — K o l o z s v á r : A kolozsvári egyetem múltja. — V á c z : Az u j kanonokról. — V e s z p r é m : Az 
esperesí kerületek uj beosztása Veszprém- és Zala vármegyék ben. — R ó m a : Az antiochiai szir patriarkaság hódolata és XIII. Leo 
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OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

F e l h i v a s előfizetésre. 

K O L O S N Ä P J Ä R Ä . 
— Old. 30. — 

Az „Esz te rgom" lelkes szóza tban fejezi 
ki hódola tá t az esztergomi fő m eg}7 e főpász tora 
előtt, nevenap ja a lkalmából , s a vezető nyi-
la tkozat végén ezt m o n d j a : — „Szent ez a 
hódolat, mer t szere te tben fogan ta to t t , s egy 
egész egyházmegye érzése szól belőle." 

Megengedi nekük bizonyára kedves lap-
társunk, a ki Vaszary Kolos b ibornokban az 
ország prímását ünnepel te , hogy az ő hódo-
la tá t kivigyük az esztergomi főmegye hatá-
raiból és az ő nemes szivből f a k a d t szavait n e m 
egy egyházmegye, hanem az egész ország érzel-
mei hálás tolmácsaivá avassuk fel. Mert a 
mi t l ap tá rsunk ő emjáról mint pr ímásról mon-
dott , az valóban szól az egész országról és 
nemzet rő l az egész országnak kedves érzel-
meit tolmácsolva. Ime, hal l juk csak az eszter-
gomi h a n g o t : 

„Midőn névünnepének küszöbén, ezen őszi 
napfény méla a lkonyán igaz szivvel ha j t j uk m e g 

lobogónka t e lő t te , t i sz te le tünket és sze re t e tünke t 
nyú j tva neki, bámul juk benne a küzdelem prímását, 
kinek korá t a magyar katholiczizmus harcz&i és a tes-
pedésből való ébredése je l lemzik. A ki a m a g y a r 
ka thol icz izmusnak feje ezen nehéz időkben, az 
végig já r ta a főpásztor i gondok Olaj fákhegyét , 
és ha vol tak is fá jdalmai , azok megt i sz tu l t ak 
abban a magasz tos t uda tban , hogy neki mil-
l iókért kell élnie. Sz. Benedek fiainak heroikus 
szelleme kel le t t hozzá, hogy lelke a viharok 
közöt t megizmosodot t . A küzde lem babérko-
szorúja töv iskoszom a szivén, s isteni tö rvény 
a földön, hogy minden nagy szívnek meg kell 
t isztulnia előbb a küzde lmeknek vérkeresztségé-
ben. A kathol iczizmus renaissance-át meghozó 
nagy harczokban kivet te részét Vaszary Kolos a 
prímás, az ú t tö rők dicsőségéből, akik sokszor seb-
ze t ten t aposnak u j tö rvényt egy u jabb nemze-
déknek. A ha t a lomnak nem élvezte fényét , 
hanem mindenkor csak a terhei t hordozta . De 
ha a küzdelem is p r imásságának nehéz osz-
tályrésze, fönkel t lelke I s t enen kivül enyhülés t 
a nemze t i önérzet t áp lá lá sában talál . A m a g a 
nemzet i érzésének erejét á tönteni az egész 
nemze t lelkébe, a j o g u n k b a és jövőnkbe ve te t t 
hi te t erősiteni, képezi hazaf ias érzésének ide-
ál ját . Ki tör belőle f a j ának te remtő ereje, mi-
kén t a villám a feszül tségekkel terhes felhők-
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bői, hogy tűzben égő betűkkel írja fel az égre 
a mi dicsőségünket. A mint a kereszténység 
felvételekor sz. Benedek fiai nyitották meg a 
magyar szemét, hogy lássa Magyarország jövő-
jét , ugy kiáltja oda a mikor kellő alkalom 
van Vaszary Kolos a nemzetnek, hogy : Magyar-
országnak magyarnak és kereszténynek kell 
lennie ! Aki tiszta lelkének minden érzését oda 
adja nemzetének, ahhoz kegyeletes kötelessé-
günk elvinni hódolatünk és fiúi ragaszkodásunk 
zálogát." 

Ugy van. Igaz ! 
Tehát ! 
Tehát : Szent ez a hódolat csakugyan, 

mert az egész ország katholikusainak szerete-
tében fogantatot t s az egész nemzet legne-
mesebb érzése szól belőle ! * 

A kath. jogi szakoktatásról. 
kath. nagygyűlés második szakosztályában előadta 

Dr Késmárky István pécsi lyc. jogtudományi tanár. 

Az egyház Krisztus Urunktól alapított tökéletes 
társaság, perfecta societas. Mint ilyen bir mindazon 
eszközökkel, melyek czéljának megvalósitására szüksé-
gesek ; birja pedig ezen eszközöket önmagában és nem 
kénytelen azokat másoktól kikönyörögni. 

Ide tartozik első sorban az egyháznak törvény-
hozó hatalma, minden más hatalomtól független, ön-
álló, jogalkotó képessége, melynél fogva az úgyneve-
zett divinum elementumot érintetlenül hagyva, nem 
csak saját belügyeiben intézkedhetik önállóan, függet-
lenül, hanem meghatározhatja azon viszonyt is, amely-
ben a mellette álló másik perfecta societással, az 
állammal van, valamint a kivüle álló többi vallásfele-
kezetekkel. 

Ámde nem elég, hogy az egyház ezen törvénye-
ket megalkossa, hanem kell, hogy azokat híveivel kö-
zölhesse is, a híveket e törvényekre kitaníthassa. Az 
„Euntes docete" szavakkal az egyház korlátlan tanítási 
jogot nyert isteni mesterétől, mely a legelemibb alap-
fogalmaktól a tudomány legmagasabb fokáig kiterjed, 
mert hisz mindaz a mit tanulunk, közvetve, vagy köz-
vetlenül összefügg lelkiüdvünkkel. És az egyház e 
jogával mindenkor élt is, bölcs oktatásban részesítette 
ugy a kicsinyeket mint a felnőtteket, tudatlanokat ugy 
mint a müveiteket, hiszen az egész iskolaügynek tu-
lajdonképeni megalapítója és évszázadokon át egyedüli 
fenntartója az egyház volt. 

És volt-e valaha nagyobb szükség az egyház 
bölcs tanítására, különösen a felsőbb oktatás terén, 
mint napjainkban, midőn a fogalmak terén oly 
nagy zavar uralkodik, midőn a jog fogalmának meg^ 
határozásánál, de még inkább a jog eredetének kér-
désénél olyan sok, egymásnak ellenmondó theoria 
váltja fel eg}-mást, a melyekben némi igazság és sok-

szor valóban megragadó nagy eszmék mellett a tévta-
nok egész halmazával találkozunk ug}T, hogy a katho-
likus szempontból csak a körül foroghat a vizsgálat, 
melyik közülük a kevésbbé veszélyes. Hát még az 
egyház és állam közti viszonyra vonatkozólag milyen 
veszedelmes theoriák merültek fel ujabban ? ! Igaz, hogj* 
az egyház és állam közti viszony állandóan nem codi-
ficálható, a történelmi alakulások, politikai válságok, 
változtatólag hatnak erre a viszonyra is ; de azért en-
nek a viszonynak is megvannak bizonyos változatlan 
alapelvei, melyek minden idők és körülmények közt 
fenntartandók, melyekhez, ha még oly hatalmas kézzel 
nyúlt is az állam, az egyház mindig bátran vágta sze-
mébe a non possumust. És épen itt merülnek fel a kü-
lömböző veszélyes theoriák, melyek mind egy forrás-
ból, az állami omnipotentia tanából fakadnak, mel}T 

szerint minden jog és hatalom forrása az állam, még 
az egyházi ügyek elintézése is legföljebb az állami 
kormányzat egy ressortját képezi. Ily veszélyes tanok 
hangzanak fel mindenütt, az egyetemi kathedrákon — 
a budapesti egyetem jog és államtudományi kara is 
véleményes jelentésében attól fél, hogy „az állam és 
egyház közötti viszony is a szentírás szerint fog iga-
zodni." — mondom az egyetemi kathedrákon ugy, mint 
a felolvasó asztaloknál, a napi sajtóban ugy, mint a 
folyóiratokban. — Csupán kuriózumként említjük fel, 
hogy egy hangzatos czimet viselő társadalmi tudomá-
nyos folyóiratunk julius havi füzetének első czikke emez 
apodiktikus kijelentéssel kezdődik: „Hogy az ember 
alsóbb rendű állatoktól származik, az ma már kétség-
telen" ! ! ? ? 

Ily körülmények között nem kötelessége-e az 
egyháznak fokozott erővel kifejteni áldásos tanítói mű-
ködését, hogy híveit a tévtanok veszélyétől megóvja, 
és neveljen derék harczosokat, a kik a mig egyrészt 
lelkesednek az egyház ügyéért és az igaz tanokért, 
addig másrészt az igaz tanokból merített fegyverekkel 
készek is, képesek is megvédelmezni az egyház szer-
zett jogait. 

Hazánkban az egyház mindenkor szabadon fejtette 
ki tanítói működését ; szabadon állított fel tanitó in-
tézeteket a legalsóbbaktól a legfelsőbbekig : — már az 
Árpád-korban a veszprémi főiskolában folyt a jogi 
tanítás — ós a mai budapesti tudomány-egyetem is egy-
házi alapitásnak köszöni létét. Az egyháznak ezen sza-
bad tanítási jogát állami törvényeink is — 1790, 1848, 
1868. stb. — mindenkor elismerték és a jelenlegi val-
lás- és közoktatásügyi minister ur ő exczellencziája is 
a jogi szakoktatás reformjáról benyújtott törvényjavas-
lati tervezetében hangsúlyozza, hogy : „a felekezetek-
nek joguk van alkotmányunk értelmében a jogakadé-
miához," és már eleve tiltakozik minden olyan intézke-
dés ellen, mely a felekezeti jogakadémiákat a többi 
jogakadémiákkal való párhuzamos fejlődésükben meg-
akasztaná. 

Csak egy tényező van más nézetben éz ez az 
egyház emlőin felnevelkedett budapesti tudomány 
egyetem illetőleg annak jog- és államtudományi kara, 
mely nem csak a katholikusoktól, hanem az összes 
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felekezetektől el akarná venni indirecte a jogakadé-
miákat. Azt ugyan a jogi kar is elismeri kegyesen, 
hogy a katholikus egyházat a tanitás joga megilleti, 
hogy az egyház dogmatikus felfogásból kifolyólag kö-
veteli magának az oktatásszabadságot, de ezzel aztán 
érje is be! Mert mint nagy ártatlanul hozzáteszi, a 
kath. egyház a minősítő vizsgákra jogot soha sem for-
mált magának. Nem tudjuk, honnan vette a jog- ós 
államtudományi kar ezt a nagy hangú frázist! Mert 
nem éles dístinczió, hanem hogy erősebb szavat ne 
használjak, nagyképüsködés, hangzatos frázis nyilatkozik 
meg e kijelentésben. Avagy tud a jog és államtudományi 
kar mai napság igazi tanitási jogot képzelni a minősítő 
vizsgára való jogosultság nélkül?! Annyira magasan 
állnak azok az urak a mindennapi élet felett, hogy 
nem tudják, miszerint a mai nehéz megélhetési viszo-
nyok között nagyon csekély azoknak száma, akik 
pusztán lelkesedésből és tudós vágyból folytatják 
tanulmányaikat, hanem a legtöbben kénytelenek a 
tudományos pályát egyúttal kenyérkereseti pályának | 
is tekinteni s igy természetesen ott fogják tanulmá-
nyaikat végezni, a hol fáradozásukat a minősítő vizsga 
is jutalmazza. Megadni a tanitási jogot, de elvenni a 
minősítő vizsgák tartásának jogát annyi, mint a fele-
kezeti akadémiákat agyonütni; és hogy ezt óhajtják 
is azon urak, az kitűnik véleményes jelentésükből: 
„hiszen az sem lenne baj -— mondják — ha egyik-
másik — t. i. a felekezeti akadémiák közül — csende-
sen kimúlnék". Nem tudjuk, nincs-e igaza Spectator-
nak, midőn azt gyanítja, hogy az egyik-másik helyett 
valamennyit akart irni a Vélemény. 

Bizony uraim, mi az önök által kegyesen enge-
délyezett félszabadsággal nem elégszünk meg, kívánjuk 
törvény által biztosított összes jogainkat, a teljes tani-
tási szabadságot a minősítési joggal; követeljük a tan-
szabadságnak olyan értelmezését, hogy a kathedrán a 
hitéhez hü katholikus ember is ne csak kifejthesse 
nézeteit, hanem hallgatókat is gyűjthessen maga köré, 
kikbe nézeteit átültethesse, ez pedig csak minősítési 
vizsgajog mellett lehetséges ; követeljük azt, a mitől 
a véleményes jelentés annyira fél, hogy t. i. állam-
érvényes minősítő vizsgákat tartva, sikeresen verse-
nyezhetünk az ilyen oktatást nyújtó állami intéze-
tekkel. 

Nagyon természetes, hogy midőn államérvényes 
minősítő vizsgákat követelünk katholikus jogakadé-
miáinknak, nem zárkózunk el azon garancziák elől, 
melyekhez az állam az ilyen vizsgák tartásának enge-
délyét köti. Tudjuk, hogy az államnak eminens érde-
kei forognak itt szóban s azért eszünkbe se jut 
kétségbevonni az államnak ellenőrzési jogát, hisz a 
katholikus egyház az állami felügyelet jogát bizonyos 
mértékig mindig elismerte. 

Hogy a most működő felekezeti akadémiák ellen 
állami és hazafias szempontból semmi kifogás sem 
emelhető, az bővebb bizonyításra nem szorul. Még az 
egyetem jog- és államtudományi kara sem gyanúsítja 
őket, hanem egy nem létező mumustól fél, hogy mi 
lesz akkor, ha a nemzetiségi egyházak, a szerbek és 

- románok is fognak jogakadémiákat nyitni? No emiatt 
se fájjon a jog- és államtudományi karnak a feje! 
Először is nagy kérdés, vájjon az illető egyházak ké-
pesek-e, és ha igen, hajlandók-e arra a nagy pénz-
áldozatra, a mibe egy jogakadémia felállítása kerül. 
És ha mégis megteszik, ám rajta! minél több jól szer-
vezett felsőbb tanintézetünk van, annál inkább emel-
kedik a szellemi nivó ; az már azután csakugyan az 
állam feladata lesz, hogy ezeknél még erélyesebben kö-
vetelje azon garancziákat, melyek az ő érdekeit bizto-
sítják és csak akkor adja meg a nyilvánossági jogot 
az újonnan keletkező intézeteknek, ha hazafiság szem-
pontjából biztosítékot nyújtanak. Mindenesetre elég 
nagy fontos bizalmatlanságot árul el az egyetem a 
magyar kormán}' iránt, midőn abban nem tételez fel 
annyi erőt, hogy valamely intézetben meg tudja aka-
dályozni az államellenes eszmék hirdetését; midőn 
egy még csak talán keletkezhető intézettől félti a 
magyar állami eszme prestigét. 

De különben nem is szorult a vallás és közok-
tatásügyi minister ur az egyetem* ezen jóakaratú figyel-
meztetésére. Gondoskodott ő már jó eleve azon garan-
cziákról az ő törvényjavaslati tervezetében, és pedig 
tudományos szempontból az által, hogy csakis képesí-
tett egyetemi magántanárok alkalmazhatók jogakadé-
miai tanárokul; állami ellenőrzés szempontjából pedig 
az által, hogy az akadémiáknál működő vegyes vizs-
gáló bizottságok és azok elnökének kinevezési jogát 
magának tartotta fenn. 

•Mi tehát az egyetemmel** szemben a ministeri 
tervezet álláspontjára helyezkedünk és annak értel-
mében követeljük a létező katholikus jogakadémiák 
érintetlen fenntartását, teljes tanitási szabadsággal és 
államórvényes minősítő vizsgák megadásának jogával, 
sőt mivel nem szoktunk titkolózni, azt is nyíltan 
bevalljuk, hogy ezzel kívánságaink koránt sincsenek 
kielégítve; mi a katholikus jogakadémiákban csak 
előfutárait látjuk mindnyájunk legfőbb vágyának, a 
katholikus egyetemnek, és már eleve hangoztatjuk, 
hogy ha egykor képesek leszünk azt létesíteni, azt 
mint teljesen versenyképes intézetet contempláljuk, 
államilag érvényes minősítési joggal, hogy annak 
segítségével hitéhez hű katholikus intelligencziát nevel-
hessünk. 

Nagyon természetes, hogy majdan az egyetem-
hez, de addig is a katholikus akadémiákhoz olyan fér-
fiak alkalmazását kívánjuk, a kikben meg van az állam 
által kivánt alaki qualifikáció, az egyetemi magántanári 
képesítés, de a kikben a legmagasabb tudományos 
képzettség mellett megvan a legbensőbb meggyőződé-
sen alapuló katholikus hithűség, a mely nemcsak sza-
vakban, hanem tettekben is nyilvánul, a gyakorlati 
katholikus életmódban, hogy a mit a kathedráról élő-
szóval- hirdet, azt az ifjúság előtt saját példájával 
erősítse. 

Es ezen a téren nem ismerünk megalkuvást ; mi 
senkit sem fogunk kötéllel a katholikus jogakadémiák 

* Kérem, csak a jog tud . kar. Szerk. 
** Ugyanaz . 
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kathedráira; de lia valaki nyílt pályázat utján önként 
vállalkozik ez állásra, attól méltán megkövetelhetjük, 
hogy állásával járó összes kötelességeinek, — tehát ne 
csak a tanitási kötelességnek, — pontosan, buzgón 
megfeleljen, ha pedig ezt belső meggyőződésével össze-
egyeztetni nem tudja, akkor vonja le belőle a conse-
quentiákat. 

Ez általános elvek előre bocsátása után lássuk 
most már kissé közelebbről a jogi szakoktatásnak kü-
szöbön levő reformját. Először is azt, hogy mi indí-
totta meg ezt a reformot, mi birta reá a kormányt 
annak kezdeményezésére. 

A válasz rövid. Az az általános panasz, hogy 
nálunk a jogászok nem tanulnak és igy igen hiányos 
ismeretekkel mennek ki az életbe. Akár a közigazga-
tási, akár a birói, akár az ügyvédi pályára lépnek 
itjaink, a tájékozatlanság, az ismerethiány oly megdöb-
bentő fokát árulják el, hogy az e miatt támadt hangos 
panasz végre felhatolt a legfelsőbb fórumig és Csáky 
Albin gróf vallás- és közoktatásügyi minister már 
1893-ban egy törvényjavaslatot terjesztett a képviselő-
ház elé a jogi szakoktatás reformjáról, mely azonban 
nem sokára szerzőjével együtt elnyerte megérdemelt 
sorsát. 

A panasz tehát tovább tartott, mig végre a je-
lenlegi vallás és közoktatásügyi minister mintegy két 
évvel ezelőtt szintén készített egy törvényjavaslati ter-
vezetet, a jogi szakoktatás és vizsgák reformálásáról 
és azt véleményadás végett megküldte a jogakadémiák-
nak is. 

A tervezet valóságos szörnyszülött volt. Egyebek 
közt a jogi tanfolyamot reducálni akarta hét félévre, 
és e 7 félév alatt is csupán egy alapvizsgát irt elő 3 
tárgygyal : római jog; jogtörténet és egyházjog; ós 
ezt a vizsgát a harmadik félév végén kellett volna le-
tenni, s igy a joghallgatókban a könnyelműséget, a 
nem tanulást még inkább előmozdította volna. Különö-
sen az első éven, midőn a gymnasiumi fegyelemből 
kiszabadult ifjú amúgy is leghajlandóbb a könnyel-
műségre. 

E tervezetről az összes akadémiák elitélőleg nyi-
latkoztak és hogy felszólalásuk nem volt eredményte-
len, azt mutatja az ez évben megjelent hasonlithatlanul 
jobb és alaposabb tervezet, melyet a minister ur ismét 
megküldött az akadémiáknak, királyi tábláknak, ügy-
védi kamaráknak, a magyar jogászegyletnek stb. véle-
ményadás végett és ezek válaszaiból az utóbbi időben 
egész kis irodalom támadt e kérdés körül. 

(Fo ly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Budapest, okt. 28. A farkas és a bárány meséje — 

jutott eszünkbe önkéntelenül, midőn Szász Károlynak 
a dunamelléki ev. ref. egyházkerület közgyűlése elé 
terjesztett jelentésében az ő felekezetközi helyzetükről 
szóló részletet elolvastuk. Nem tud vagyis inkább 
nem akar mondani semmit azokból, a mikkel e tekin-

tetben ők foglalkoznak. Hogy tehát mégis mondjon 
valamit, átadja magát a kath. egyház vádolásának és 
evvel szemben oly „felekezetközi", vádaskodást fejt 
ki, a mely akármely zsidó gezéresznek is becsületére 
válnék. De halljuk magát a vádaskodást : 

rTermészetesnek fogja találni — úgymond — a főt. 
közgyűlés, ha ez alkalommal nem terjeszkedem ki sem 
egyházunk felekezeti helyzetére, sem azon fontosabb 
kérdésekre, a melyek jelenleg egyetemes egyházunkat 
s annak hivatalos testületeit foglalkoztatják. Csak épen 
annyit legyen szabad megemlítenem, hogy felekezet-
közi helyzetünk nem változott. Azok a heves támadá-
sok, a melyeknek ref. egyházunk, az u. n. egyházpoli-
tikai törvények életbeléptetése óta ki volt téve, nem 
hogy csökkentek volna, hanem még hevesebbekké let-
tek s a krisztusi szeretetnek és türelemnek lelkét az 
elzárkózás és gyanakvó féltékenység indulata váltotta 
fel, mely a reverzálisok kierőszakolása s a csábitgatá-
sok minden neme által prot. egyházunk gyengítését 
czélozza. En azt hiszem, hogy a mely egyház folyto-
nosan csak a harczi riadót fújja más egyházak ellen, 
az nem a Krisztus egyháza; az a lelkész, a ki ennek 
a türelmetlenkedő irányzatnak szolgálatában áll, 
nem a Krisztusnak jó vitéze; az az ember, a ki faj és 
nemzetiség szerint külömbözteti meg és a szerint sze-
reti vagy gyűlöli embertársát, az nem áll az evangé-
liumi testvériség alapján, az nem méltó gyermeke a 
mennyei Atyának. Félreismernők tehát feladatunkat s 
hűtlenek lennénk evangéliumi hivatásunkhoz, ha ha-
sonló fegyverekkel támadnánk (ah-ah !) elleneinkre. Ne 
erőszakkal és külső eszközökkel harczoljunk, hanem az 
evangélium lelki fegyvereit forgassuk." 

Mikor az ember ezt a körmönfont vádaskodást 
olvassa, csaknem csodálkozásba esik a sok csűrés-csa-
varás ügyes fogásai felett, melyekkel protestáns atyánk-
fiai önmagukat altatni szokták. Azt már nem is említ-
jük, hogy ők egészen „természetesnek" találják azt, 
ha mikor „felekezetközi helyzet"-ről beszélnek, a ma-
guk felekezetközi praktikáikról mélységesen hallgat-
nak, minél fogva állítólagos „felekezetközi helyzet"-tel 
való foglalkozásuk a katholikus egyház ellen való 
egyoldalú vádaskodássá zsugorodik össze. Természe-
tesnek igazán természetes eljárás ez a protestantizmus 
részéről, a mely ráfogásokból, hogy ne mondjam rágal-
makból és protestálásból él, és ezt az eljárást Krisztus 
evangéliumi „lelki fegyvereinek" meri tekinteni. 

Sok szó férne az agg ev. ref. „püspök" ur kifa-
kadásaihoz. Mi csak kettőt kérdünk tőle. Első az, hogy 
kinek akart tulajdonképpen leczkét adni a faj és nem-
zetiség szerint való szeretet és gyűlölködésről szóló 
leczkéjében: nekünk-e vagy saját felekezete lelkészei-
nek ? Mert ettől sok, igen sok függ ám. Ha. csodálatos-
képpen, a saját felekezetének lelkészeit óhajtotta ki-
oktatni, gratulálunk eljárásához. De ha ide át hozzánk 
akart szólni, oktatását egyszerűen visszautasítjuk. A 
második a mit kérdünk tőle, a „harczi riadó" fejezeté-
hez tartozik : Mit szól Szász Károly szent Pál apostol-
nak ahhoz a „harczi riadó"-jához a más egyházak 
ellen, melylyel kíméletlenül kimondotta, hogy még ha 
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angyal jön is mást prédikálni az egy hit ellen, anathe-
ma legyen? Vájjon szent Pál anathema jávai szemben 
is helyén valónak itéli a protestálást ? ? 

Kolozsvár. A kolozsvári egyetem múltja. — 
A szobor leleplezési ünnepélyekkel kapcsolatban 

történt a kolozsvári egyetem központi épületének a 
a zárókőletétele is. Ebből az alkalomból, irja a „Köz-
művelődés," nem lesz érdektelen elmondani egyetmást 
a főiskola múltjáról, azon adatok nyomán, a melyeket 
az 1902—3. tanév I. felére kiadott Almanach tartalmaz. 
Egy Erdélyben fölállítandó felsőbb iskola első terve-
zése János Zsigmond választott magyar király és első 
fejedelem korára vezethető vissza. Ez a fejedelem 
sokat tett a tanügy rendezésére és alkotásai tetőzéseül 
egy felsőbb tanintézet fölállítását is tervezte. Tervét 
azonban utója Báthory István valósította meg, a ki már 
mint lengyel király 1579-ben tizenkét jezsuitát küldött 
Kolozsvárra,a kolozsmonostori apátságot kétfaluval nekik 
adományozta és 1581-ben megalapította a kolozsvári 
gazdagon dotált akadémiát, melyet jezsuiták kezérebizott 
s mely a hittudományi, bölcsészeti és jogi karokból ál-
lott. Ez az intézet kezdettől fogva sok viszontagságon 
ment keresztül, sorsa a jezsuitákéhoz volt kötve és e 
szerint változott. Megesett vele, hogy egy időre telje-
sen megszűnt, rangja és jellege pedig minduntalan 
változott, mig végre Mária Terézia a jezsuita rend tel-
jes feloszlatása után a rend vagyona felhasználásával 
1774-ben Kolozsvárt egyetemet állított fel, a melyben 
a jogi, bölcsészeti és orvosi tudomány volt képviselve. 
Az uj főiskola azonban II. József alatt akadémiává, I. 
Ferencz alatt lyceummá, 1851-ben pedig gymnasiummá 
törpült s romjait még csak az orvossebószi intézet je-
lezte. Egyetemmé a kolozsvári főiskola megint Ferencz 
József megkoronázása, az alkotmányosság visszaállítása 
után emelkedett. 1868-ban ugyanis felszólította Eötvös 
József báró kultus-minister az 1863-ban újra felállított 
jogakadémiát és az orvos-sebészeti intézetet vélemény-
adásra : miképen lehetne ezeket az intézeteket egye-
temmé átalakítani. A véleményezés után ezzel a kér-
déssel a ministerium állandóan foglalkozott, a minek 
eredménye aztán az lett, hogy 1872. október havában 
az egyetem, amely 1881-ben legfelsőbb engedélylyel a 
„Ferencz József m. kir. tudomány-egyetem" nevet vette 
fel, 34 rendes és 5 rendkívüli tanárral megnyílt. Az uj 
egyetemnek négy kara van, u. m. jog és államtudo-
mányi, orvosi, bölcsészet, nyelv- ós történettudományi, 
mathematikai és természettudományi, és hallgatóinak a 
száma az 1901—2. tanév második felében 1432 volt. 

Yácz. Az uj kanonokról. — 
Hogy mily nevezetes előléptetés történt a váczi 

egyházmegyében, mutatja a „Váczi Közlöny" kővet-
kező jelentése: 

„A király a vallás- és közoktatásügyi magyar 
királyi minister előterjesztésére a váczi székes kápta-
lanban Motesiczky JánQs mesterkanonoknak a pesti 
fő esperességre való fokozatos előléptetését jóváhagy-
ván, az ekként megüresedő utolsó mesterkanonokságot 
Bózsahegyi Gyula tiszteletbeli kanonok ós egyházmegyei 
könyvtár-igazgatónak adományozta. 

Az uj kanonoknak életrajzát röviden a követke-
zőkben adhatjuk : született Budán 1845. szeptember 
29-én, 1868-ban szenteltetett pappá, 1880-ig részint 
mint káplán, mint nevelő, mint házi lelkész működött 
több községben és főúri családnál, 1880-ban szeminá-
riumi praefectus és gymnasiumi tanár, 1882-ben szemi-
náriumi lelkiigazgató, 1883-ban üllői plébános, 1884-ben 
gymn. tanár és püspöki könyvtáros, 1888. püspöki 
titkár és a középiskolai hittanárokat képesítő bizottság 
tagja, 1889. szentszéki ülnök és ismét lelkiigazgató, 
1893. tiszteletbeli kanonok, 1897-ben az egyházmegyei 
papság majdnem egyhangú szavazatával autonomiai 
képviselő lett, 19L0-tól meggyöngült egészségének 
helyreállítására majdnem szakadatlanul Görzben és 
Gráczban tartózkodott, honnét most városunkba szó-
lítj 3j cl királyi kinevezés. 

Tisztelőinek és tanítványainak legnagyobb örö-
mére szolgál ez a kinevezés, mert az igazi érdem, a 
valódi kiválóság nyert kitüntetést. Az egész egyház-

! megye papsága örvend e kinevezésnek, mert legtudó-
! sabb papja, a puritán jellem, a feddhetetlen élet jutott 
I sok harcz után dúsan kiérdemelt jutalmához. A félve 
í tisztelt, hőn szeretett lelkiigazgatóra áldást rebeg, 

különösen a papság fiatalabb része. Ad multos 
i annos !" * 

Veszprém. Az esperesi kerületek uj beosztása Vesz-
prém- és Zalavármegyékben. — 

Ugyanazon indokok, a melyek folytán ő exczel-
lentiája a megyés püspök ur nemrégiben a somogy-
megy ei esperesi kerületeket újból felosztotta és hatá-
rolta, arra birták ő nagyméltóságát, hogy a Veszpróm-
és Zalavármegyékben levő plébániákat is a helyi 
viszonyok és a czélszerüségnek megfelelőleg uj espe-
resi kerületekre oszsza fel. 

Többek meghallgatása után ő nagyméltósága a 
nevezett plébániákat a következő esperességi kerüle-
tekbe osztotta — s az egyes kerületek élére a kővet-
kező espereseket illetve alespereseket nevezte ki : 

I. Veszprémvármegyében. 
1. Veszprémi kerület. Esperes és tanfelügyelő : 

Nemes Dénes, márkói plébános. Plébániák: Márkó, 
Nagyhidegkut, Nagyvázsony, Szentgál, Szentkirály-
szabadja, Tótvázsony, Vámos, Vöröstó. 

2. Városlődi kerület. Esperes : Rőthy Mihály, kislődi 
plébános. Helyettes esperes és tanfelügyelő : Verböezy 
István, polányi lelkész. Plébániák: Ajkarendek, Halimba 
Jákó, Kislőd, Polány, Tósokberénd, Városlőd. 

3. Palotai kerület. Esperes és tanfelügyelő : Léránth 
Antal, eősi plébános. Plébániák: Eöskü, Eősi, Haj-
máskér, Peremarton, Rátóth. Teés, Várpalota, Vörös-
b erény. 

^Rózsahegy i Gyulának a kath. sajtó terén is elévülhetet-
len érdemei vannak. Azt nem is említve, hogy a mi magyar 
kulturharczunk tombolásának idején a „Religiou-ban a szabad-
kőműves felforgatók vezéreit kellő vesszöztetésben részesítette, 
Rózsahegyi Gyula kanonoka váczi katholikus lapnak is egyideig 
fenntartója és fáradhatatlanul dolgozó szerkesztője volt, a ki a 
lapnak tekintélyét nagy erővel oly fokra emelte fel, hogv az 
többé veszendőbe nem mehet. Szeri. 
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4. Enyingi lceríílet. Esperes és tanfelügyelő : Bende-
kovich Adolf, enyingi plébános. Plébániák : Dégh, Enying, 
Fokszabadi, Kenese, Lajos-Komárom, Lepsény, Mező-
Komárom, Siófok. 

5. Zirczi kerület. Esperes és tanfelügyelő : dr Szentes 
Anzelm, eziszt. rendi alperjel. Plébániák: Bakonynána, 
Borzavár, Jásd. Lókut, Nagy-Esztergár, Olaszfalu, Porva, 
Szápár, Zircz. 

6. Pápai kerület. Esperes és tanfelügyelő : Ádám 
Iván, pápakovácsi plébános. Plébániák: Külsővath, 
Marczalteő, Nagygana, Nagytevel, Nárád, Pápa, Pápa-
Kovácsi, Ugod. 

7. Csóthi kerület. Esperes : Horváth Antal, vaszari 
plébános. Helyettes esperes és tanfelügyelő : Kaufman 
Géza, csóthi plébános. Plébániák: Csóth, Koppány, 
Lovászpatona, Pápateszér, Szűcs, Yanyola, Vaszar. 

8. Szombathelyi kerület. Esperes : Bognár Ernő, 
bakonyszombathelyi plébános. Helyettes esperes és 
tanfelügyelő: Fülöp Antal, suúri plébános. Plébániák: 
Aka, Acsteszér, Bakony-Szent-László, B.-Szombathely, 
Csesznek, Gyiróth, Oszlop, Románd, Suúr. 

9. Devecseri kerület. Esperes : Pados Lajos, felső-
iszkázi plébános. Helyettes esperes és tanfelügyelő : 
Bácz Ferencz, dabronyi plébános. Plébániák: Dabrony, 
Devecser, Felső-Iszkáz, Nagyszőllős, Noszlop, Salamon, 
Somlyó-Vásárhely, Tüskevár. 

II. Zalavármegyében. 
1. Füredi kerület. Esperes : Szkladányi József, palaz-

naki plébános. Helyettes esperes és tanfelügyelő : 
Vurglieh Ágoston felsőörsi prépostplebános. Plébániák: 
Aszófő, Felsőörs, Füred, Palaznak, Tihany, Vászoly. 

2. Monostorapáthi kerület. Esperes : Bakacs Imre, 
monostorapáthi plébános. Helyettes esperes és tanfel-
ügyelő : Paidics János, petendi plébános. Plébániák 
Csicsó, Kővágóőrs, Monostorapáthi, Petend, Szentbé-
kálla, Talliándörögcl. 

3. Tapolczai kerület. Esperes és tanfelügy ellő : 
Bognár Károly, tóthi plébános. Plébániák : Badacsony-
tomaj, Gyulakeszi, Haláp, Lesenczetomaj, Nemesvita, 
Tapolcza, Tóthi, Tördemicz. 

4. Keszthelyi kerület. Esperes : Szabó Antal, szent-
györgyvári plébános. Helyettes esperes és tanfelügyelő : 
Fekete Gergely, zsidi plébános. Plébániák: Alsópáhok, 
Karmacs, Keszthely, Nemesbük. Rezi, Sármellék, Szent-
györgyvár, Zalaszántó, Zsid. 

5. Sümegi kerület. Esperes : Andalíts Lajos, nyirádi 
plébános. Helyettes esperes és tanfelügyelő : Szanyi 
Ferencz, csehi plébános. Plébániák: Csabrendek, Csehi, 
Gógánfa, Gyömörő, Káptalanfa, Mihályfa, Nyirád, 
Sümegh. 

6. Szentgróthi kerület. Esperes és tanfelügyelő : 
Takáts József pakodi plébános. Plébániák : Kisgörbő, 
Pakod, Tekenye, Tűrje, Zalabér, Zalakoppány, Zala-
szentgróth, Zalaszentlászló. 

7. Kiskomáromi kerület. Esperes és tanfelügyelő : 
luk József, galamboki plébános. Plébániák: Galambok, 
Kiskomárom, Merenye, Nagyrada, Orosztony-Baksa-
háza, Szabar, Zalavár. 

8. Kanizsai kerület. Esperes és tanfelügyelő : Királyr 
Elek. hahóthi plébános. Plébániák: Bakónak, Felsöha-
hóth, Gelse, Homokkomárom, Murakeresztur, Nagy-
Kanizsa, Nagyrécse, Zalaszentbalázs. 

9. Pacsai kerület. Esperes és tanfelügyelő : Illés 
István, pacsai plébános. Plébániák : Csány, Dióskál-
Palkonya, Kehida, Pacsa, Rád, Szentpéter, Zalaapáthi, 
Zalaszentmihály. 

10. Kapornaki kerület. Esperes : Szüts Móricz, nagy-
kapornaki plébános. Helyettes esperes és tanfelügyelő : 
Vajda János, nemesapáthi plébános. Plébániák: Bezeréd, 
Csatár, Csács, Nagykapornak, Nemesapáthi, Szentlászló-
Egyháza, Szepetk, Zalaszentiván. 

Róina, okt. 24. Az antiochiai szir patriarkaság hódo-
lata és XIII. Leo válasza pápaságának 25 évi jubileuma 
alkalmából. — 

F. hó 19-én fogadta XIII. Leo pápa úgyszólván 
az ázsiai egyesült keleti ritusok képviseletének szine-
javát Bahmani II. Ignácz Efrém antiochiai szir patri-
arka vezetése alatt. A patriarka kiséretében megjelen-
tek a pápai trón előtt mons. Savelli-Spinola a Propa-
ganda titkára a keleti ritusok számára, két szir püspök, 
a keleti pátriárkák és ritusok képviselői és keleti ritusu 
szerzetesek. 

Pont déli 12 órakor jelent meg a pápa a trón-
teremben. Erre előre lépett Rahmani patriarka és a 
következő klasszikus latinságu hódoló beszédet intézte a 
szent atyához : 

Beatissime Pater, 
Dum singulae omnesque terrarum orbis ecclesiae 

insolito gestientes gaudio, viginti quinque annorum in 
cathedra Petri Romano Pontificatus Tui gloriosi, faus-
tum Jubilaeum omnigenis amoris pietatisque argumen-
tis concelebrare sacra quadam aemulatione contendunt, 
Suam quoque partem, eamque potissimam, in tam 
solemni festő Amatissimi Veneratissimique Communis 
Patris peragendo, Ecclesia Antiochena Syrorum aequo 
iure sibi vindicat. Antiochena siquidem Ecclesia a 
Beato Petro fundata atque a Divo Ignatio Teophoro, 
qui hic Romae invicto fuit martyrio perfunctus et ab 
aliis sanctitate et doctrina conspicuis praesulibus. olim 
gubernata, postquam a veritate deliexerit Catholica 
sequentia per saecula plurima errorum monophysitarum 
fuit a praedecessoribus Tuis Romanis Pontificibus 
restituta Catholicae Ecclesiae communioni, eademque 
intime sentit palamque profitetür se a Tua munificentia, 
Beatissime Pater, fuisse innumeris beneficiis amplissime 
cumulatam. 

Munerum insignium Tuorum erga nos sunt testes, 
Apostolicae Constitutions Literaeque Encyclicae, qui-
bus Orientalibus ecclesiis pristinum decus imo vitam 
ipsam reddere peramanter voluisti. Testis est ille pa-
ternus amor quo nos ita complecti atque fovere dig-
natus es, ut inter tot curas sollicitudinesque omnium 
ecclesiarum oculos veluti continuo ad Orientem con-
versos tenere, nosque tamquam praedilectos filios ha-
bere visus fueris. Testes sunt [preces per universum 
indictae, omnique laude digna opera Tua ad unionem 
dissidentium orientalium procurandam. Tuam charita-
tem benevolentiamque supra modum praedicant prae-
dicabuntque posteris quae condidisti pro cunctis orienta-
libus collegia atque seminaria animo dififündendi inter 
eosdem eruditionem scentiasque humanas ac divinas. 
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Haec autem bona nobis cum reliquis Orientis 
Nationibus sunt communia. Ast ea quae spectant ad 
Ecclesiam Syriacam commemorem, quis dignis poterit 
efferre laudibus ardorem tuum Apostolicum prorsus 
mirandum mirandeque etiam in provecta venerandaque 
senectute in promovendis diffundendisque inter nostros 
Syros Iacobitas missionibus ? Quis equidem D. O. M. 
ita incrementum concessit, ut duos praesules, plurimos 
praesbyteros ingentemque numerum laicorum ad Eccle-
siam Catholicam hisce ultimis annis iam accessisse 
laeto animo Tibi nunciemus. Praeterea ecclesia Syriaca 
Tibi, Beatissime Pater, debet celebrationem Synodi 
Sciurfentis, quam auctoritate Apostolica coníirmare 
benigne voluisti, cuius synodi statutis fidei Catholicae 
dogmata dilucide deiiniuntur, disciplina ecclesiastica 
restauratur, norma constituitur, sacrique nostri perve-
tusti ritus cliligenter custodiuntur. 

Insuper inopiae sacrorum ministrorum penes nos 
consulendo, non modo augendum numerum alumnorum 
admit tend orum in Venerabili Collegio Urbano de Pro-
paganda Fide decrevisti, sed nuper seminarium cleri-
corum in ipsa urbe Jerusalem erexisti illudque regen-
dum tradidisti Congregationi Cassinensi 0 . S. Bene-
dicti Primitivae Observantiae. 

Te, Beatissime Pater, Pontifice Maximo in Syriaca 
ecclesia quam olim illustrarunt Hilarion, Julianus, Saba, 
Simeon, Stylita, phalangesque anachoretarum monacho-
rumque, revivescere coepit monachatus spesque est, ut, 
Te adiuvante adhuc florescat. 

Illud tarnen commemorare et iuvat : Nutu Tuo 
exemploque adaugere voluisti cultum S. Ephraemi 
doctoris nostrae ecclesiae, qui inter primaevos patres 
facile princips censendus est in encomiis Deiparae cele-
brandis. 

Quae cum ita sint, aequum profecto fuit, ut de-
currente optatissimo jubilaeo Tuo, ad exemplum no-
strorum patrum SS. Regum Magorum ex Oriente, ad 
te in Arce Vaticana regnantem venientes venerabundi 
ad pedes Troni Tui deponeremus vota animi grati 
addicti submissique. Mihi itaque cui honor contigit 
sistendi in Augusto conspectu tuo liceat, Sanctissime 
Peter, tibi tamquam insigni beneiactori, regeneratori-
que tum meo tum institutorum praesentium absentium-
que universi cleri fideliumque omnium Patriarchatus 
Antiocheni nonime grates maximas referre pro collatis 
bonis testarique simul filialem observantiam obsequi-
umque profundum. 

Quemadmodum antecessores nostri in s. Concilio 
Chalceclonensi de S. Leone Magno, ita et nos hic et 
ubique conclamamus Petrum per Leonem XIII. infal-
libiliter loqui atque sapienter gubernare. 

Interim enixe rogamus Deum, ut adhuc diutissime 
te sospitem nobis quoque conservet. 

Simul autem addimus nos omnes usque ad statum 
extremum obtemperantes Tibi velle impendere pro 
viribus omnem operam in promovenda reconcilitiatione 
iacobitarum cum S. Romana Ecclesia. 

Quo autem efficacius hoc praestare valeamus, hu-
millime imploro pro rne, meis episcopis, meo clero, 
universoque populo Syro, omnibusque hic praesentibus, 
Benedictionem Apostolicam. 

Humillimus filins et famulus 
IGNATIUS EPHRAEM II RAHMANI 

Patriarca Antiochenus 
Syrorum' 

Romae Die 19 octobris 1902. 
Erre XIII. Leo következő allocutióval válaszolt: 
Quod Nobis Pontificatus maximi diuturnitate gra-

tularis verbis amantissimis, id que non tuo tantumrnodo , 
sed et collegarum in episcopatu tuorum, totiusque 
Cleri nomine, agnoscimus communem pietatem ve-
stram ; hinc vero sponte vehitur cogitatio ad origines 
Ecclesiae Antiochenae Syrorum et ad proxima origini-
bus tempóra. Quibus temporibus Oriens atque Occi-
dens fraterna caritate coniuncti atque idem de fide 
sanctissima sentientes, magnorum communione bono-
rum perfruebantur. Vim posteriorum tempestatum, quae 
malo fato concordiam sustulere, nihil est opus hodie 
meminisse, nisi ob earn caussam, ut memoria Vetera 
repetendo, incitetur vehementius ad pristina decora 
renovanda animus. Magnum opus atque arduum, si 
quod aliud : nihilominus hoc eniti, Deo adiutore, opor-
tet, hoc omni ope contendere, ut in Syria vestra apud 
catholicos vigeat, apud reliquos, si fieri potest, revivi-
scat germana ilia atque incorrupta doctrina, quam et 
ipse Princeps Apostolorum genti vestrae primus tradi-
dit et Ignatius Theoforus cruore suo fortissime con-
secravit. In hanc rem Nos quidem nonnihil iam susce-
pimus operae, plus etiam suscepturi, quoad vita sup-
petet. Maximum vero ac suave solatium ex eo perci-
pimus, quod tua modo dicta confirmabant, elaborare 
vos in eadem caussa, itemque in posterum magno 
animo elaboraturos. 

Propituis respiciat Deus salutare propositum ve-
strum, eiusque gratia ad contendendum paratis consi-
lia ac vires benigne sufficiat. 

Cuius divini muneris esto auspex Apostolica 
benedictio, quam tibi, collegis, universoque Clero et 
populo vestro peramanter in Domino impertimus. 

I R O D A L O M . 
Az első katli. Naptár 1903-ra. 

Megjelent a v Jézus legszentebb Szive nagy képes 
népnaptúra az 1903-ik évre". Rendkivül Ízlésesen van 
kiáliitva ezen általánosan elterjedt és közkedveltségü 
naptárnak jövő évre szóló harmadik évfolyama. Uj 
borítékba van öltöztetve, melyet Szabó József festő- és 
rajzoló-művész rajzolt. Terjedelemre nézve ismét, mi-
ként az előbbi évfolyamokéi is, 10 nagy ív vagyis 160 
oldal. Tartalma fölötte tanulságos és változatos. Olvas-
hatunk benne épületes czikkeket Jézus legszentebb 
Szive tiszteletéről, sok érdekfeszítő eredeti elbeszélést 
az ország ós világ mult évi legfontosabb eseményeit, 
hasznos tudnivalókat az élet számára, fölviditó élczeket. 
Hetvennégy képe egytől-egyig nagyon sikerült és diszes. 
Gyönyörű műmelléklete a szent családot ábrázolja a 
názáreti szent házban, foglalkozásai közepette. Ezt a 
szines műmellékletet Oer lovag, az Európaszerte, hír-
neves egyházi műfestő készítette. Oly diszes ez a mű-
melléklet, hogy e miatt egyedül is érdemes volna meg-
szerezni a naptárt. Mindezeknek figyelembe vétele után 
bátran elmondhatjuk, hogy a „Jézus legszentebb Szive 
nagy képes népnaptára" a jövő év egyik legsikerül-
tebb naptára fog lenni. 

Csakis a szombathelyi egyházmegyei nyomdához 
czimzett megrendelések esetén az árak postán küldve 
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bérmentve a következők : 1 db 60 fil., 10 db 4 kor., 
20 db 6 kor. 80 fii., 30 db 11 kor., 40 db 13 kor. 60 
fii. és igy tovább. Egyszeri átvételnél : 100 db 32 kor., 
500 db 150 kor. 1000 db 300 kor. Egyes szám bolti 
ára 60 fillér. Kapható az ország minden könyvkeres-
kedésében. nagyban az Egyházmegyei könyvnyomdá-
ban Szombathelyen. 

— Katholikus levelek egy megtérő nőhöz. Irta 
Platz Bonifácz dr. Budapest, 1902. 8-rét, 169 lap. — A 
tudós szerzőt a katholikus Magyarország eléggé ismeri ; 
a ki mig egyéb munkáiban a természettudományok 
terén védelmezte meg a keresztény álláspontot, e 
munkájában theologus irónak mutatja be magát s a 
keresztény katholikus vallás egész rendszerét foglalja 
össze röviden, világosan és érdekesen, tanitva, vitat-
kozva, szemmel tartván mindenütt a női lélek s kedély 
fölfogó képességeit. E könyvecske a magyar katholikus 
irodalomban a szó szoros értelmében hézagpótló. Ara 
2 korona. 

Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyvkiadó-
hivatalában, Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28. 
szám. 

— Megjelent és beküldetett a „Katholikus könyv-
jegyzék." Kiadja a Kath. Egyesületek Országos Szövetsége. 
Budapesten, 1902. 16-r. 102 lap. 

Midőn ennek a hasznos kis füzetnek megjelené-
sét hirdetjük, jelentjük egyúttal azt is, hogy azt a K. 
E. 0 . Szövetsége mindenkinek dijtalanul küldi meg, 
aki ez iránt a Szövetség irodájához fordul (Budapest, 
IV. Molnár-utcza 11.) 

Legyen szabad nekünk innen ehhez hozzáadni 
azt, hogy mivel ez a könyvjegyzék meglehetősen hiá-
nyos, felkéretik mindenki, hogy a hiányok pótlásához 
adataival hozzájárulni szíveskedjék. 

VEGYESEK. 

XIII . Leo pápa f. hó 25-én fogadta az ir 
nemzeti zarándoklatot, melyet Moran bibornok és 
Riordan sanfranciscoi érsek vezettek a szent atya elé. 
Moran bibornok hódoló szavaira igen kegyesen vála-
szolt a szent atya és az egész ir nemzetre apostoli 
áldását adta. 

— A hosszuéletü pápák sorában XIII. Leo kor-
mányzásának éveire nézve f. hó 22-ike óta a harmadik. 
Kormányzásuk idejére nézve tehát jelenleg igy következ-
nek a pápák : szt. Péter, IX. Pius, XIII. Leo. Ha ő szent-
ségi eléri 1903. febr. 20-át : akkor életkorára nézve is 
szintén a harmadik helyre emelkedik. Febr. 20-án lesz 
93 éves. Ezt az életévet a pápák közöl csak sz. Agathó 
(t 682) és IX. Gergely (f 1241) élték túl. XIII. Leo 
pápa 1903. decz. 19-én éri el bibornokságának félszá-
zados jubileumát. 

— A Pázmány-egyesölet Pécsett. Az egyesület 
november 9-én, vasárnap, Pécsett választmányi és ván-

dorgyűlést tart, melyre az egyesület választmányi és 
egyéb tagjait tisztelettel meghívja az egyesület elnöke. 
Akik ezen alkalomból Pécsre menni kivánnak, szíves-
kedjenek erről alulirottat november hó 1-éig levelező-
lapon értesiteni, hogy a pécsi rendező-bizottság a fogad-
tatásról és elszállásolásról kellően goncJoskodhassék. 
Margcűits Ede dr elnök. (Budapest, VII., Kertész-u. 20.) 

— Dessewffy Sándor püspök ur megbizta Gasz-
ner, Niedermayer zeneszerzőket és Ferch theologiai ta-
nárt, hogy az egyházmegye tanitóképző-intézete részére 
megfelelő énekes-tankönyvet állítsanak össze. 

— Gruscha Antal bibornok bécsi érsek jövő má-
jusban tartja áldozópapi létének gyémánt jubileumát. 
1843-ban ordinálták és 1902. nov. 3-án életének 83-ik 
évébe lépett. 

— Lektoren-Konferenz. Mi ez ? Értekezlet, me-
lyen okt. 16-án Bécsben 30 pap jött össze a bécsi és 
st. pölteni egyházmegyéből, mind tagjai a „Priest er-
rechtsschuzverein"-nek. Ebből körülbelül már lehet 
sejteni, hogy miről volt szó. Az egyházellenes lapokat 
védelem czéljából olvasó papok tanácskoztak a felett, 
hogy miképp oszszák meg az ellenséges lapok olvasá-
sának munkáját és a védelmet hogyan lehetne a leg-
czélszerübben kezelni. Volt idő, midőn a hatalmas tollú 
Brunner Sebestyén és az ő utódja Wiesinger egymaga 
végezte a hit és egyház védelmét a bécsi Kirchenzei-
tungban. Ma már sokak egyesitett erejének is fölösen 
adnak munkát az egyház ellenségeinek nyilt és akna-
szerü támadásai. Maholnap nálunk sem lesz fölösleges 
a jogvédelem egyleti szervezése. 

— A berlini „Germania" nevü kath. lapot és a 
hasonló nevü kiadó részvénytársulatot nagy veszteség 
érte, F hó 16-án meghalt Eirund Ödön, a nevezett 
részvény társulat vezérigazgatója, a kinek a „Germania" 
nevü kath. lapnak 1870-ben történt megalapításában 
igen nagy érdemei vannak. 

— A líupanloup-jubileuni, melyről már tettünk 
említést, Orleánsban f. hó 14-én nagy ünnepséggel folyt 
le. Megjelent 4 bibornok, u. m. Langénieux, Lecot, 
Perraud és Coullié. Richard bibornok párisi érsek agg 
korára való tekintetből egyik általános helynöke által 
képviseltette magát. Jelen volt ezenfelül még 4 érsek 
és 12 püspök, valamint a franczia akadémia képvisele-
tében többen. Az emlékbeszédet Perraud bibornok 
mondotta. 

— Régi könyvek kedvelői siessenek meghozatni 
a müncheni „Süddeutsches Antiquariat". (Galleriestrasse 
20.) ..Bibliotheca Görres II." czimű könyvjegyzéket. A 
nagy Görres és az ő fiának 10,000 kötetnyi könyvtára 
került eladásra. 

— A franczia püspökök emlékirata a törvényho-
záshoz. A franczia püspökök körében jelenleg egy 
emlékirat tervezete van körözésben, hogy kiki tegye 
meg reá megjegyzéseit s adja hozzájárulását. 

— A hires speyeri császári krypta renoválva 
készen áll. Látogatása már megindult. 

A szerkesztő telefonja. 
K. L. Kérem, hasonl í tsa csak öseze azt a táviratot , melyet 

a mi kath. nagygyűlésünk kapott , és azt, mely a gümőkór bacil-
lusaival foglalkozó berlini kongresszushoz ment , s akkor ön tisz-
tában lehet a helyzettel . 

Kiadótulajionos és felelős szerkesztő : Breznay liéía. hittudor. k. m. tud. egj'etemi ny. r. tanár. 

Budapes t . iy02. Nagy Sándor könyvnyomdájából . ilV.. Papnóvelde-u tcza ö. sz./ 
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D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 
1 3 I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Halottak napja. — A kath. jogi szakoktatásról. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
Teremtsünk iskolát népünknek a katholikus egyesületre való nevelés számára. — L o n d o n : A katholikus hit terjesztő társulata. 
— P á r i s : A peticzió jogával élő püspökök üldöztetése, a peticziót alá nem irt püspökök mentegetődzése és ráadásul még valami.— 
R ó m a : Nevezetes kinevezés. — R ó m a : Ismét magyarok a Vatikánban. — Irodalom. A katholikus és protestáns népek gazdasági 

helyzetéről. — Vegyesek. 

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

F e l h í v á s előfizetésre. 

Halottak napja. 
Quid sum miser tunc dicturus, 
Quem patronum. rogalurus, 
Cum vix justus sit securus ! 

Elhagyot t , behorpadt , leomlot t s í rhantok 
közzé vi t tek l ép te im; mély csend u ra lkodot t 
mindenüt t . A fák sárgás levelei l iul ladoztak a 
kemény dérviselte ágakró l ; e lszáradt füvek 
hosszú szálakban ropogtak lába ím . a lat t . A. 
va r jak károgva repkedtek a leveleitől meg-
tépdese t t sudár nyár- és akáezfákról — az ég 
magassága felé, mintha je lez ték volna éhségö-
ket — hiszen a te rmőföldek m á r le vannak 
takar í tva , gyümölcseiktől letarolva, kopáron 
állanak. A nap vérpiros korongja még egyszer 
fe lbukkan a t épe t t felhők között , búcsú t int 
az a lkonyatra , a reggeli felkelés reményében. 

Temetőben voltam. A máskor oly elha-
gyot t sírkert népesülni kezdet t . Miért-e vándor-
lása az élőknek a hol tak országába? Igaz, el 
is feledéin — halo t tak nap j ának estéje vagyon; 
azér t jö t t ek ide, hogy megúj í t sák emlékét az 
Urban elköl tözöt teknek. Kiki siet rendbehozni 

a m u l t évtől m á r kevéssé sülyedő s i rdombot , 
kinek-kinek d rága a benne-nyugovó. Fér j , fele-
ség, apa, anya, gyermek, ba r á t és rokon alusz-
szák örök á lmukat . 

Fenséges eszme — kegyele t te l visel tetni 
az e lhal tak i r á n t ! Ez emberi példás e l járásnak 
a lapeszméjé t te ad t ad m e g isteni Megváltónk, 
ki fennen h a n g o z t a t t a d : hogy te vagy a feltáma-
dás és az élet; aki, tehennecl hiszen, ha meg is hal 
mégis élni fog az örök életben! 

A temető mindenha szent helynek, a ke-
gyele t helyének t a r t a t o t t , főképp amióta a ker. 
v i lágnézet h a t o t t a á t a kebleket . A kath . egy-
ház amidőn szer tar tásával megá ld ja a por-
hüvelyt , nem feledkezik meg a lélekről sem, 
mer t o l tá rán meggyú j t j a az á ldozat tüzét , 
mely t i sz tázza azt , ha szenny érte a földi élet 
hánya t t a t á sa i közöt t . Fe l is karol ja a keresz-
tény az egyháznak ezen segitő kezé t és el-
hozza filléreit, hogy szándéka szerint muta t -
tassék be az á ldozat annak lelkéért , ki rá 
van szorulva a bűn bünte tésének enyhítésére. 
El-eljár a t eme tőbe is, leborul a siçhant előtt, 
könyörög az Úrhoz, hogy a k iszenvedet tnek 
adjon csendes nyugovást , le lkének pedig tün-
dököljön az e lenyészhetet len vi lágosság! 

Mintha csak a régi keresztények el járását 
lá tnók megelevenítve, akik ugyanis szerettei-

36 
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ket elföldelve, a sírhelyekhez elvándorolva, 
gondozták azokat, egy perezre sem feledve, 
hogy még e kegyeletes ténykedést végezik, 
hátra van a legszentebb kötelesség: áldozatot 
nyújtani a hozzánk folyamodó szenvedő lélek-
nek is. Az ember testi-lelki lény, mily jótéko-
nyan hat a ker. emberre, hog}7 nemünk e 
kettős alkotó részét, az elválás u tán is figye-
lembe tar that ja . 

Oh mindenható Istenünk — kit az idők 
századainak lefolyása meg nem változtathat — 
te lehetsz egyedüli belátója annak, hogy e 
földkerekség bátran elnevezhető egy óriási 
temetőnek! Majd minden kis zugában, a föld 
atomjai összevegyülnek az elhaltak hamvaival ; 
ugy hogy a szélvihar, mikor sebes szárnyaira 
felveszi a porfelleget, szemeinkbe is sodorhatja 
az ősök elhaló porait. A zsoltáros szintén 
zengi : 

v Olyan as ezer évnyi idő 
A Te színed előtt, aminő 
Minekünk az a tegnapi nap ha leforga, 
Vagy az éji virrasztáson csak egy óra ! 
Oh az emberi életidő 
Rövid álom! enyészve tűnő! 
Kicsi fű, hogy a hajnali fényre kifeslc, 
Kivirítva delel, de lehidladoz esteL. 

„Szent és üdvösséges gondolat a halot-
takért imádkozni, hogy bűneiktől feloldoztas-
sanak". Makk. 12., 46. A kegyeletben élő em-
berek meggyújt ják a mécs világát szeretteik 
hamvai felett és mig az esti szellő el-elkap-
kodja fényét a kig}Túlt világnak, szivökben 
csendesen ég a forró ima lángja, mely az ég 
felé tör, az Úr oltára felé siet, hogy ott áldozat-
képpen is adózzon az árva-szenvedő léleknek. 
Hányszor felhangzik úgy az egyház mint a 
hivek ajakán e megindító szózat. Adj Uram 
a lelkeknek örök nyugovást! Óhajtja — kí-
vánja a buzgó ember, hogy a földi maradványt 
ne háborgassák békés pihenésében avatatlan 
kezek: de egyszersmind képzeletben a lélek 
felé is száll, hogy annak része legyen mielőbb 
az örök fényességben. Mentsd meg Uram, az 
örök haláltól! 

E megindító, szivet-lelket megrázó gon-
dolatok, saavak és kegyeletes ténykedések 
után, ha ismét belevegyülünk e mozgalmas 
napi életbe, mily sivárnak, ideigtartónak tűnik 
fel e mulandó világ az örök élettel szemben. 
Mint sz. Gergely pápa megjegyzi : ,,A földi 

jó, az örök jóhoz képest, teher és nem sege-
delem. A földi élet, az örök élethez képest, 
halál inkább mint élet". 

Ne ragaszkodjunk tehát a mulandóhoz, az 
ideigvalóért ne áldozzuk fel az örökkévalót. 
Emlékezzünk meg a holtakról, főképp azokról, 
kik éltökben inkább bíztak az elmúló gyö-
nyörben, mint a halhatat lan boldogságban. 

Nyugodjatok mindnyájan békességben! 
Isten angyala viraszszon az elköltözöttek felett ! 

Bretli Gyula. 

A katli. jogi szakoktatásról. 
A kath. nagygyűlés második szakosztályában előadta 

Dr Késmárky István pécsi lyc. jogtudományi tanár. 
(Folytatás.) 

Az uj tervezetnek kettős czélja van. Az első a 
jogi vizsgák egységesítése, illetőleg a jogi képzettség 
terén a bifurkáczió beszüntetése, a második jogi szak-
oktatásnak intenzivebbé tétele, kiváló tekintettel a 
magánjogi képzettségre. Mindkét tekintetben nevezetes 
újításokat tartalmaz. 

A mi a vizsgák egységesítését illeti, erre azért volt 
szükség, mert ezen a téren eddig nálunk bifurkáczió 
volt. közigazgatási pályára készülők csupán a jog-
tudományi tárgyakból vizsgáztak. De mindkét szaknál 
ismét volt vagy államvizsga, vagy doktoratus, s igy 
tulaj donkép négyféle minősítő hatással biró vizsgát 
lehetett nálunk tenni. 

A tervezet ezen segit és egységes vizsgarendszert 
állapít meg; bármely pályára készülő jogász ugyana-
zon alapvizsgákat és ugyanazon két részből álló állam-
vizsgát köteles letenni. Bár a tantárgyak megválasz-
tása, illetőleg összeállítása, a vizsgák határideje és 
egymásutánjára nézve sok megjegyzést lehetne tenni, 
és tettek is a megkérdezett tényezők és hisszük is, 
hogy nem eredmény nélkül, de azt el kell ismerni, 
hogy már a tervezet szerint is egyrészről egyöntetűbb 
és az eddiginél alaposabb képzettséggel biró fiatalság 
fog kikerülni az életbe, másrészről megszűnik azon 
anomalia, hogy nálunk az Ítéletet mondó biró kisebb 
alaki qualifikáczióval bírhatott, mint az ügyvéd, kinek 
munkája felett itélt. 

Hogy az egység keresztülvihető legyen, el kellett 
törölni a kötelező doktorátust, mely eddig az ügyvédi 
vizsga előföltétele volt, de ,a mely az utóbbi időben 
oly alacsony nivóra szállott, hogy holmi „puskáku-ból 
való készülés, sőt a vakmerőbb jogász néhány szigor-
lat meghallgatása és a tanár főbb kérdéseinek ellesése 
után neki vágott annak s igy az ilyen doktorocskát 
senki sem merte azzal gyanúsítani, hogy jogi szak-
tudós. 

Azért midőn a minister ezen doktorátus felett 
meghúzta a lélekharangot, nagyon kevesen siratták a 
haldoklót, mert hisz mindenki tudja, hogy a doktorátus 
azt a czélt, melyet 1874. 34. t.-cz. eléje tiizött, hogy 
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t. i. az ügyvédség nívóját emelje, az utóbbi időben 
már épen nem volt képes megvalósitani. 

Ép azért még az egyetem jog- és államtudomá-
nyi kara is, mely leghevesebben kel sikra a kötelező 
doktorátus mellett, nem annyira annak tudományos 
értékét, mint inkább azt emeli ki, hogy ebben látja az 
állami szakoktatás biztositékát a felekezeti oktatással 
szemben, sőt ebben látja az állami ellenőrzés egyetlen 
biztos eszközét, melynek eltörlése szerintök decadens 
irányt jelent, mert a felsőbb szakoktatást teljesen a fe-
lekezeteknek szolgáltatja ki, mert az akadémiáknál 
felállítandó vegyes vizsgáló-bizottságokban az egyetem 
jogi kara csupa elfogult felekezeti bizottságokat lát, ez 
pedig roppant veszedelmes dolog. 

Lám ! lám ! az a felekezeti oktatás, mely évszáza-
dokon át egyedül táplálta a magyar kultúra pislogó 
mécsét, mely oly sok áldozatot hozott a magyar köz-
művelődés előmozdítására, melynek maga az egyetem 
is létrejöttét köszöni, egyszerre mily nagy szálka lett 
ezen urak szemében, mihelyest arról van szó, hogy ennek 
alapján életképes, erőtől duzzadó versenytársai támad-
hatnak az egyetemi tanítás monopoliumának. Nyugod-
tan várjuk az ország ítéletét a tekintetben, hogy váj-
jon a kötelességeket hiven teljesítő, hallgatóikat lelki-
ismeretesen ellenőrző, minden feltűnést kerülő, de 
csendben annál szorgalmasabban dolgozó akadémiák, 
vagy pedig a túlzsúfoltság miatt hallgatóit sem vezet- j 
ni, sem befogadni, annál kevésbbé ellenőrizni nem 
képes, valóságos vizsga-gyárrá sülyedt egyetem-e az 
oka a jogi szakoktatás hanyatlásának, a kikerült ifjú-
ság tudatlanságának, felületességének. 

Mindenesetre pikáns dolog, hogy az egyetem jog-
és államtudományi karát az előbb emiitett véleményért 
épen egy zsidó tudós utasítja rendre a jogászgyülésen, 
ki midőn egyáltalában az egyetemi tanárokat teszi fe-
lelőssé a jogtudományok hanyatlásáért és az ifjúság 
fegyelmezetlenségéért, törvény nem tiszteléséért, egye- | 
nesen tiltakozik az ellen, hogy e kérdésbe a felekezeti 
kérdést is belevonjuk. 

Az analógia folytán jut csak eszünkbe, hogy ez 
óv tavaszán ugyancsak egy egyetemi egyházjogtanár 
(katholikus), a fiatal szellemóriások (! ?) klubbjában az 
egyházjog modernizálásáról tartott felolvasást s ugyan-
csak egy zsidó utasította őt vissza és kelt védelmére 
a szaktárgynak magával a szaktanárral szemben. Kü-
lönben, hogy a kötelező doktorátus eltörlése miatt az 
ügyvédi kar képzettségének színvonala leszállani nem 
fog, az kitűnik a tervezet indokolásából, mely világo-
san kiemeli és igazolja, hogy az uj államvizsgák ugy 
lesznek szervezve, hogy nem csak pótolják a mai dok-
torátust, hanem a jogi képzettségnek bizonyos fokban 
még szélesebb elméleti alapot adnak. 

ministeri tervezet ugy kontemplálja a dolgot, 
hogy a doktorátus azért továbbra is megmarad, de 
nem lesz kötelező, és a filozófiai doktorátus mintájára 
nem az egész joganyagból, hanem csak néhány rokon 
tárgyból kell azt letenni, s mint ilyen nem bir semmi 
minősitő hatással, hanem valóban az lesz, a minek 
lennie kell, a tudományos szakképzettség ismérve, 

melyre azonban csak a jogi szakvizsgák letétele után 
lehet jelentkezni. A doktorátus a tervezet szerint csak 
azokra lesz kötelező, kik jogtanári pályára készülnek. 

A kötelező doktorátus eltörlésének még egy má-
sik jó eredménye is lesz, t. i. a jogi szakoktatás decen-
trálizálása, vagyis az egyetem túlzsúfoltságának meg-
szüntetése. 

A kőtelező doktorátus miatt ugyanis a hallgatók 
legnagyobb része az egyetemre tódul, s még a jogaka-
démiák hallgatósága is, a mint a doktorátus közeleg, 
az egyetemre megy fel; innnen való az, hogy a joga-
kadémiák alsóbb és felsőbb folyamán a hallgatók 
száma oly aránytalan — (A mult iskolai évben Pécsett 
47 első éves joghallgatóval szemben volt 8 negyed-
éves ; ugyanakkor Pozsonyban 95-el szemben 15.) in-
nen van az, hogy az egyetemen oly számmal iratkoz-
nak be a joghallgatók (3800-nál több), hogy sem az 
egyetem falai őket befogadni, sem a tanárok őket kel-
lőleg vezetni, annál kevésbbé ellenőrizni nem képesek 
s a tanárnak ugy szólván minden idejét az intenzív 
munka helyett a vizsgák hallgatása veszi igénybe. 

Hogy ilyen körülmények között az egész egye-
temi tanítás eredménye problematikus, az csak termé-
szetes. Az ifjúság nagy része csak beiratkozni jő fel 
az egyetemre, azután teléje se néz annak az Index 
aláíratásig, vagy legfeljebb a vizsga előtt néhány nap-
pal keresi fel az egyete"men nem a tan-, hanem a 
vizsgatermeket, hogy legalább megismerje a czenzoro-
kat és azok néhány kérdését elleshesse ; egyébként 
pedig az egész tanév alatt vagy a kávéházak füstös 
levegőjében rontja testi és lelki épségét, vagy pedig 
az egész iskolai évet otthon a vidéken tölti, a jobb-
módu vaclászgatással, udvarolgatással, a szegényebb 
pedig hivatalban görnyedve. És az eredmény'?! . . . 
Nem lehet más, minthogy a vizsgákra jelentkezők fele 
elbukik, nem a tanárok tulszigorusága, hanem a hibás 
oktatási mód miatt. 

Az egész ország feljajdul ez állapotokon, csak a 
budapesti egyetem jog- és államtudományi kara nem 
látja be azt, csak ő nem tartja kívánatosnak a jogi 
szakoktatás deczentralizálását, sőt ellenkezőleg, okot-
módot keres arra, hogy azt a nagyszámú jogászt, ki 
bár Budapesten végezte tanulmányait, mégis Kolozs-
várott teszi szigorlatait, újból visszakényszeríts e Buda-
pestre. Ezen a nagy bajon a ministeri tervezet az által 
akar segíteni, hogy megengedi az összes minősitő vizs-
gáknak letételét a jogakadémiákon. Ezzel megszűnik a 
Budapestre tódulásnak főoka és az ifjúság inkább fog 
vonzódni az akadémiákhoz, mert most már éppen olyan 
képesítő és pedig államérvényesen képesítő vizsgákat 
tehet, mint az egyetemen. 

Bár nem táplálunk olyan vérmes reményeket, 
mint némelyek, (kiknek reményét különben dr Szé-
kelynek a jogász-egyesületben tartott és statisztikai 
adatokkal megerősített felolvasása talán némileg lehű-
tötte) de azért meg vagyunk mi is győződve, hogy a 
kötelező doktorátus eltörlése és az összes minősítő 
vizsgáknak a jogakadémiákon megszerezhetése a hall-
gatók egy részét el fogja vonni az egyetemről, ez által 
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a jogakadémiák hallgatóinak száma megduzzad, a jog-
akadémiai élet felvirágzik s igy több vidéki városban 
ugy a tudományos, mint a társadalmi élet felpezsdül, 
a mire nálunk Magyarországban égető szükség van. 

De nem csupán a vizsgákat akarja egyesíteni a 
tervezet, hanem intenzivebbé akarja tenni magát a 
szakoktatást is, különös súlyt helyezvén a magánjogi 
képzésre. Azért az uj tanterv a magánjog betanulására 
az eddiginél nagyobb gondot fordit, sőt azt a második 
alapvizsga tárgyai közé is felveszi, daczára annak, 
hogy azért a jogtudományi államvizsga tárgyai között 
is megmarad s igy ez az egyedüli tárgy, melyből a 
jogi tanulmányok befejezéséig kétszer kell vizsgázni. 
Hogy a szaktanitást intenzivebbé tegye, azért az ösz-
szes tárgyakból kötelező colloquiumokat, a jogtudo-
mányi tárgyakból pedig — igy magán-, kereskedelmi-
és büntető-jogból, a polgári- és büntető eljárásból — 
szemináriumokat és praktikumokat ir elő és az ezek-
ben való részvételtől teszi függővé, hogy valaki vizs-
gára bocsáttassék. Ezzel a minister meghonosítja ná-
lunk is a német egyetemeken már régóta divó és igen 
praktikusnak bizonyult rendszert, hogy a joghallgató 
jogi pályája alatt ne csak hallgasson, hanem az elmé-
letnek a gyakorlattal való összefüggését és a tanul-
taknak alkalmazását is lássa és próbálja meg elsajátítani. 

A jogakadémiákon az eddig is szokásban volt s 
igy a tervezet a jogakadémiákra nézve nem tartalmaz 
újítást, inkább a nálunk szokásban levő gyakorlatot 
terjeszti ki az egyetemre is. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Hudapest, okt. 30. Teremtsünk iskolát népünknek a 

katholikus egyesületre való nevelése számára. — 
Igy lehet összegezni a tartalmát annak a talpra-

esett szózatnak, mely a kassai „Felsővidéki Cs. jelű 
munkatársának tollából napvilágot látott. Falusi és 
kisvárosi paptársaink és buzgó világi híveink számára 
alkalmasabb tárgyról valóban aligha lehetne jelenleg 
beszélni. Halljuk csak ezt az ügyesen megirt szózatot! 

Hazaszéledtek a kath. nagygyűlés résztvevői. Ugy 
tudjuk, hogy a kassai egyházmegyéből is szép szám-
mal voltak papok a hitéletnek eme felejthetetlen nyil-
vánításán. A kik el nem mehettek, azok a jól értesült 
lapokból meríthettek lelkesedést a munkás katholicziz-
mushoz. Abban hát mindnyájan egyetértünk, hogy itt 
tenni kell valamit. Többet, sokkalta többet, mint a 
mennyit eleddig elégnek hittünk. Utóvégre is ne pené-
szedjék tovább a hitélet a templomokban, az iskola 
dohos falai között, meg a családi rejtekekben. Ki vele 
a nyilt élet piaczára, hadd forrjon össze a közélet azzal 
a magasztos világnézlettel, a melyet az Istenember nem 
azért alkotott meg, hogy rejtegessük a más hitűek 
előtt. 

Quid ergo nunc ? 
Minden jó kezdet félsikert jelent- Tehát: meg-

egyezünk -e abban, hogy ki kell vinni a társadalmi 
életbe a kath. hitvallást? Meg. Elismerjük-e, hogy e 

czélra legszükségesebb a katholikusoknak egyletekbe 
való tömörítése? El. Mármost a sokfelől kínálkozó 
egyletek közül, gyakorlatilag, melyik a legalkalmasabb ? 
Minden esetre az olyan, a mely nem elégszik meg 
kontemplativ hitbuzgalmi erény-gyakorlatokkal, hanem 
a mely társadalmi érintkezésünket, művelődésünket, 
szórakozásunkat is beragyogja a katholikus világnézlet 
tisztes zománczával. Ilyen pedig sokféle van. Ifjúsági 
egylet, népkönyvtár, legényegylet, olvasókör, fogyasz-
tási- és hitelszövetkezet. Csak a czim változik, a czél s 
az eredmény mindegyiknél azonos. Választhatunk tet-
szés szerint és a helyi körülmények figyelembe véte-
lével. 

Azaz, hogy mégse választhatunk. És éppen azért 
irom e sorokat, hogy ne válogassunk, ne lógjunk 
bizonytalanul a kínálkozó sokféle egyesület között, 
hanem habozás nélkül alakítsuk meg azt, a melynek 
kezdeményezése a legkönnyebb, nyélbe üthetése több 
mint bizonyos, hatása megbecsülhetetlenül előnyös s 
éppen ezért szükséges volta minden parochia területén 
a legégetőbb. 

Csináljuk meg a kath. egyesüléseknek iskoláját! 
Melyik az ? Az ifjúsági egyleteket értem. Tömöríté-

sét annak a kamasz-világnak, amely kikerült már az 
elemi iskolák padjairól s el nem érte még a katonás-
kodás életkorát. 

A kultusminister adja nekünk hozzá az észt. Be-
látta ő, amint hogy minden psychologus előtt kétség-
telen, hogy az emberi jellem kialakulásának eme kamasz 
évei a legtöbbet ronthatnak s viszont a legtöbbet javít-
hatnak a későbbi férfiak felfogásán, viselkedésén. Ren-
deletileg hagyja meg hát az állami tanítóknak, hogy 
g3'üjtsék egyletekbe a 12—15 éves ifjakat. 

Csak egy dolog van az ő nemes czélu intézkedé-
sében, a mi nekünk fájdalmat okoz, a mi miatt fel-
sziszszenni kötelességünk. Nem engedi meg, hogy val-
lásos alapon szerveződjenek és vallásos irányban működ-
jenek ezek a társadalmi egyesületek. 

Minekünk pedig igenis nem szabad azt néznünk, 
hogy a mi népünk ifjúsága az elemi iskola padjait 
elhagyva egyenesen beletemetkezzék az indifferentiz-
mus posványába. Gyűjtsük hát őket kath. jellegű egye-
sületekbe. 

Minden paróchia területén vannak ilyen cseperedő 
ifjak. Mindenütt akad vagy tanító vagy káplán, a kik ok-
kal-móddal rávehetők arra, hogy magukra vállalják az 
ifjúság összetömöritésének könnyű munkáját s esetleg 
későbbi vezetését is. A plébánosnak csak akarnia kell. A 
további munka szinte magától kínálkozik. Es melyik 
plébános nem akarná, nem óhajtaná azt, hogy a csa-
tangoló, tétlenül lustálkodó kamasz-sereg nemes irányba 
terelődjék, szórakozva művelődjék, s kellő felügyelet 
mellett tisztességesen mulasson ? 

Közelednek az unalmas téli esték. Fenyeget a 
fonóbeli élet erkölcsrontó veszedelme. Mikor lehetne 
nagyobb sikerrel összetoborozni az ifjakat, ha nem 
most, az őszi idő beálltával? Elhiszem, hogy a kifej-
lett legények javarésze egyelőre még húzódni fog az 
olyanféle összejövetelektől, honnan az Orzsék meg a 
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Marcsák ki vannak zárva. De hát éppen azért vessük 
szemünket azokra az apróbb legénykékre, a kiknek a 
fonó még sok, az iskola meg már kevés; a kik vagy 
otthon ásitoznak tétlenül, vagy a fonó körül ólálkod-
nak sóvárogva s nagyokat káromkodva. 

Ezzel a tömörítéssel könnyen volna megoldható 
az ismétlő s különösen a gazdasági ismétlő iskola ten-
geri kígyója. A tanítók tudvalevőleg fáznak a rájuk 
rovandó nagyobb tehertől, a melyért még honorárium 
se jár. A papok — tisztelet a kivételnek — nem nagy 
örömmel mennek bele az olyan hitoktatási munka-
többletbe, a melynek iskolás jellege van. A fiukat meg 
nem is említem, a kiket — hisz' jól tudjuk! — kötél-
lel kell visszafogdosni az iskola megunt padjai közé. 

De ha más czimet adunk a tanításnak meg a 
tanulásnak, akkor az eredménj^ biztosabb is, szebb is. 
Ha azt mondja a plébános. „Jöjjön velem tanitó úr 
meg káplán úr, járjuk be a falut, kopogtassunk be 
minden házba s gyüjtsiik össze szép szóval a kamaszok 
seregét ; ígérjünk neki tisztes szórakozást, mulatva 
oktatást, szép könyveket, nemes játékot . . .w ha mon-
dom, igy beszél és igy cselekszik, akkor nagyon rom-
lott lenne az a falu, melynek fiatalsága még az ilyen 
agitálásra sem hajlik. 

Mondottam már, hogy teremtsünk iskolákat a kath. 
egyesülések szániára. íme itt a legjobb iskola: az ifjú-
sági egylet. Itt ömlik a kath. öntudat a legónysorba 
fejlődő kamaszok szivébe, itt formálódik a kath. jellem, 
itt fejlődik hitvalló férfivá az ifjú, a kit aztán később 
könnyű szerrel lehet majd belevonni a felnőttek bár-
mily jóirányu s vallásos jellegű egyesületébe. 

Yisne magnus esse? a minimo incipe. 
Loud oil, okt. 25. A katholikus hit terjesztő társu-

lata*), — melyet Vaughan bibornok westminsteri érsek 
30 év előtt még mint salfordi püspök alapított, minap 
tartotta évi közgyűlését Newportban, az ottani püspök 
elnöklete alatt. Ennek a társulatnak czélja a protes-
táns és vallástalan irodalommal és sajtóval szemben 
a katholikus hitet tudományos, épületes és népies 
iratok olcsó sőt ingyenes terjesztése által védeni, erő-
síteni és — terjeszteni. Angolország példáját e társu-
lat szervezésében és működésében hiven követik Irland, 
Skóczia, Canada és az Egyesült-Államok, ugy hogy 
jelenleg mindenütt, a hol angolul beszélnek, a katho-
likus vallásos irodalom olcsó és hatásos iratokkal gaz-
dagon van ellátva.**) 

* Catholic Truth Society. 
** Egyikét-másikát ezen népies katholikus iratoknak az ora-

torianusok londoni templomának ajtajánál a templomon belül talál-
tam 1897-ben eladás végett asztalra kitéve. Megvettem a következő-
ket: 1. The Mass. (A mise) By B. F. C. Costelloe. M. A. London, Catholic 
Truth Society, 16-r. 28. 1. Ára 1 penny. — 2. Rome and the Bible. 
By the rev. T. Donnelly S. J. U. o. 32 lap. 1 penny. — 3. Queen 
Victoria : sixty years of catholic progress. U. o. 14. 1. 1 penny. — 
4. Modern science and ancient faith. (A mai tudomány és a régi 
hit.) By the rev. John Gerard S. J. U. o. 16 lap, 1 penny. — 5. No 
sacrifice — no priest. (Se áldozat, se pap.) Or why anglican orders 
were condemned. By the rev. Arthur Stapylton Barnes, M. A. 
(University Colleg, Oxford) IT. o- 24. 1., 1 penny. — 6. The old 
religion in Englang (Angliában a régi vallás melyik.) By the 
rev. Patrik Lynch. U. o. 34 lap, 1 penny. — 7. Leo XIII. and the 

A jelenévi közgyűlésen megjelentek a southwarki» 
shrewsburyi, mínoviai és cliftoni püspökök, több apát, 
Gerard, Smith és Nicolson Jézus-társasági atyák, 
Crawford és Fraser írók, számos áldozópap és világi, 
és a kath. sajtó képviselői. Megnyitó ülés a nagy 
„Tredegar Hall"-ban volt több ezer katholikus és szá-
mos protestáns és anglikán jelenlétében. A társulat 
titkára elérkezettnek jelentette ki az időt arra, hogy 
az angol nyelvet beszélő katholikusok, végre napilapot 
alapítsanak.***) Angliában és az Egyesült-Államokban 
számos kath. hetilap van már, de kath. napilap még 
egy sincs. Gerard dr. J.-t. a nevelés és tanítás ügyéről 
beszélt. Hinsley dr. az iskolaügyi tvjavaslatot ismer-
tette, melyről elismerte, hogy a hitvallásoknak ked-
vez. Crawford irónő „gazdag és szegény" czim alatt 
a sociális kérdést fejtegette. Canning a kelta Britannia 
pogány és első keresztény korszakáról értekezett. 
Végül a soutwarki püspök felhívta a kongresszust, 
hogy a napirenden levő iskolaügyi tvjavaslatról nyi-
latkozzék. „A kormány, mondá Bourne püspök ur, ma 
midőn a háború be van fejezve, kiválóan az iskolaügyi 
tvj avaslattal van elfoglalva. Mint katholikus polgártár-
sainknak az egész országból tolmácsai, mi kötelesek 
vagyunk világosan és határozottan kifejezni Angolország 
katholikusainak állásfoglalását, és megmondani, hogy 
mit követelünk az államtól. Mi, igy végzé a püspök, 
azt akarjuk, hogy a kormány nekünk katholikusoknak 
segítséget adjon a gyermekek nevelésében és az által 
az ő hitöket biztosítsa." A southwarki püspök javas-
latát a gyűlés egyhangúlag határozottá emelte. 

Páris, okt. 24. A peticziő jogával élő püspökök üldöz-
tetése, a peticziót alá nem irt püspökök mentegetődzése, és 
ráadásul még valami. — 

Francziaországban jelenleg van 79 érsek és püspök. 
Ezek közöl a peticziót elfogadta és magáévá tette 74 
főpásztor. Egyszerre tehát 74 egyházmegye főpásztorát 
fogja az exclerikus Combes kormánya fizetésétől meg-
fosztani, a mely fizetés tulajdonképpen nem is állami 
dotáczió, hanem a nagy forradalomkor elrabolt egyházi 
vagyon jövedelmének nyomorúságos egyenértéke, kár-
pótlása. Hogy be fog következni ez az eljárás, annak 
előfutárául említhetem Laligant abbé besançoni egyik 
általános helynök esetét, akinek fizetését a kormány 
már letiltotta, azon a czimen, mert a fopásztorok 
peticziójának aláírásánál közvetítő szerepet játszott. 

Nos, dehát mire alapítja a szabadkőműves kor-
mány ezt az eljárását? Miféle jogczimre fog hivatkozni? 

reunion of Christendom. By Cardinal Vauyhan. U. o. 24 1., 1 penny. 
— 8. The Bull on anglican orders. (Az anglikán papszentelésről 
szóló bulla.) By the rev. Sydney F. Smith, S. .T. U. o. 32 1. 1 penny. 
— 9. The anglican claim of apostolical succession. (Angiikan igény 
az apostoliságra.) By Card. Wiseman, reprinted from the „Dublin 
Review" aug. 1839. With a preface by the rev. Luke Rivington, 
M. A. U. o. 56 lap, 3 penny. — 10. Cardinal Manning. (Életrajza) 
U. o. 24 1.. 1 penny. — 11. The anglican archbishops and the 
Pope. (Az anglikán érsekek és a pápa.) By Cardinal Vauyhan U. o. 
24 lap, 1 ^enny. •— 12. Eight lectures on the present position of 
Catholics in England ; By Card. Newman. U. o. Összesen 9 felolva-
sás, 1 shilling. — Ennyiből is világos, hogy az angol katholikus 
hitvédő és hitterjesztő irodalma ügyességre nézve páratlanul áll. 
Megjegyzendő egyébiránt az is, hogy a világhírű megtérések tulaj-
donképen röpiratokból indultak ki. 

***) Csodálatos, hogy eddig el tudtak nélküle lenni. Heti-
lapjaik kitűnősége pótolta a napilap hiányát. A szerk. 
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A világ legsemmisebb jogczimére. 
Tudvalévő dolog, bogy miután I. Napoleon a 

pápával a katholikus egyház helyzetét Franczia ország-
ban szabályozó concordatnmot megkötötte, Napoleon, 
a pápa tudta és beleegyezése nélkül, u. n. szervező 
czikkeket (articles organiques) adott ki, melyek a katho-
likus egyház szabadságát kíméletlenül megnyirbálták 
és az egyházat az államomnipotenczia által készített 
Procrustes-ágyba akarták bekényszeríteni. Természetes, 
hogy az egyház ezeket az u. n. organikus artikuluso-
kat soha el nem ismerte, hanem mindig a Concorda-
tum kijátszásának tekintette. A Napoleon zsarnoki 
kormánya után következő franczia kormányok, a sze-
rint a mint ellenséges vagy barátságos viszonyban 
voltak az egyházzal, értelmezték és alkalmazták ezeket 
az egyoldalú, önkényes állami megállapodásokat. Mióta 
a szabadkőművesség került uralomra, az artikulusok 
alkalmazása szakadatlanul napirenden van és soha sem 
szünetel. Különösen a legújabb időben nincs nap, melyen 
a lapok lelkipásztorok fizetésének letiltására nézve ne 
említenének esetet vagy eseteket. 

De lássuk már azokat a §-okat, melyeket a fran-
czia kormány a peticzionáló püspökök ellen felhasználni 
készül. 

Ott van a 4-ik artikulus, mely igy szól: „A kor-
mány kifejezett engedelme nélkül, sem nemzeti, sem 
tartományi, sem egyházmegyei zsinatot, sem semmiféle 
tanácskozó gyűlést tartani nem szabad." Es a 20. arti-
kulus, mely igy szól : „A püspökök kötelesek egyház-
megyéjükben lakni, ós abból csak az első konzul 
engedelmével távozhatnak." 

Még ha érvényesek volnának is ezek az artikulu-
sok, még akkor is világos, hogy a peticzió jogával élő 
74 püspököt emez artikulusok értelmében megbüntetni 
nem lehet. A 20. artikulusnak ósdi elavultsága magából 
a konzulátussághoz kötöttségéből is világos. Hol Van 
manapság Francziaországban a konzuli intézmény, 
melyhez ez az artikulus joghatálya kötve volt? Ezt az 
artikulust egyébiránt soha sem alkalmazták. Érzi 
ezt az exclerikus Combes kormánya s azért más §§-ok 
után látott. Alkalmas §-t vélt találni a X. év germinal 
havának 18-án kelt törvény 9. §-ában, mely igy szól : 
„A püspökök hatóságát csak az illetők egyházmegyé-
jében lehet gyakorolni; a püspökök, a kormány kife-
jezett engedelme nélkül, együttesen se nem tanácskoz-
hatnak, se nem határozhatnak." Itt is világos, hogy 
csak erőszakkal lehet ezt a magában véve is már jogta-
lan beavatkozást az egyház kormányzásába — alkalmazni. 
Miért? Mert minden püspök egyházmegyéje területén, 
külön-külön irta alá a peticziót, tehát külön-külön 
határozott. 

A zsarnokság azonban soha sem tekintette azt, 
hogy mi jogos, mi észszerű. Előtte mindig ama Luther-
féle elv lebegett: „sic volo, sic jubeo, stat pro ratione 
voluntas!" Igy fog tenni a franczia kormány a jelen 
esetben is. 

A mi a mentegetődző 5 püspök okait és helyzetét 
illeti, mindenekelőtt sietek konstatálni, hogy habár 
a ministeriumban a szabadkőműves Dumay 30 év óta 
dolgozik a püspöki székek betöltésénél szabadkőműves 
irányban s nem egyszer hallottunk ilyen kinevezések-
kor „evéques du franc-maçon Dumay"-féle kifakadáso-
kat némely katholikus lapok részéről, mégis a franczia 
püspöki kar és papság dicsőségére legyen mondva, 
áruló köztük egy sem akadt. A peticziót aláiró és alá 
nem iró püspökök közt nem elvi, hanem csak czélszeríi-
ségi, opportunitási különbözés forog fenn. Egy közőlük 
avval menti magát, hogy nem volt ideje és alkalma 
aláírni. Le Norclez dijoni püspök azt mondja, azért 
nem irta alá a peticziót, mert a pápa véleményét nem 

kérték ki és mert nem mondták meg neki sem a 
peticzió szerzőjének, sem a hozzá érkezett felszólí-
tásig aláirt 40 lopásztornak a nevét stb. Füzet roueni 
érsek, a kinek a szerzetesrendek és a püspöki ható-
ság viszonyáról már az üldözés előtti időben külön-
véleménye volt, két helyen is nyilatkozik. Röviden a 
„Journal des Debats"-ban, és bővebben a roueni „Bulle-
tin religieux"-ben. Rövidebb, a világnak szánt nyilat-
kozatában azt mondja, hogy „a püspököknek mái-
régen kellett volna nyilatkozni. A mit ma szenvedünk, 
talán következménye épp a hosszú hallgatásnak. Az 
1881. és 1886-iki iskolai törvényeknél kellett volna 
beszélni. Kedvezőbb időt kellett volna bevárni. Nem a 
parlamenthez, magasabb helyre kellett volna a kérel-
met intézni stb." A saját egyházmegyei lapjában 
hosszasabban nyilatkozik Füzet érsek. Főbb kifo-
gásai ezek : A javasolt eljárás abnormis, az egyházi 
hierarchia szabályaival nem egyező. Az aláírásokat a 
legnagyobb sietséggel (avec une extrême précipitation) 
sürgették. Maguk, akik aláírták sincsenek egy véle-
ményben az eljárás czólszerüségére nézve. A peticzió 
szövege túlságos hosszú és nem szabatos. Alkalmasabb 
időt kellett volna választani. A pápa is bevonatott, 
legalább a mi a következményeket illeti, az érdekelt-
ségbe, holott őt senki sem kérdezte meg előzetesen. 
Azt mondják, a liivek sürgették a püspököket. Igaz, hogy 
a hivek kívánsága nem megvetendő dolog ; ámde azt 
kellett volna felelni a sürgető híveknek, hogy az egy-
ház érdeke a meggondolást követeli, nem a sietséget. 
Egyébiránt ő nem tagadta meg az aláírást, csak aggá-
lyainak eloszlatását kívánta ! — A lavali püspökről 
az odavaló egyházmegyei lap, a „Semaine religieuse" 
nyilatkozik. O maga szivén viseli a congregatiók 
ügyét. Személyesen járt többször érdekükben Párisban 
a belügyi és kultuszministereknél. Minden oly nyilat-
kozat, a milyen a peticzió, szerinte inkább káros, mint 
hasznos. Kifogásolja a sietséget is.— Lucien Léon Lacroix 

; tarantaisei püspök külön levelet írt a savoyai képvi-
! selőkhöz és szenátorokhoz az ő egyházmegyéje szerze-

tes rendeinek érdekében. 
Igy áll a püspöki kar eljárásának az ügye. 
Ráadásul közlöm, hogy min törik a fejőket az 

ellentáborban. Az u. n. szabadgondolkodók csoportjá-
nak elnöksége Combes ministerelnöknél járt e napok-
ban puhatolódzni, hogy micsoda eljárást szándékozik 
követni a püspökökkel szembem. Combes kérésre fogta 
a dolgot, hogy ne csináljanak neki galibákat, mert az 

i ő helyzete nagyon nehéz. (Elhisszük.) Kárpótlásul, ha 
I most mérséklik magukat, Combes a szabadgondolkodók-
! nak megígérte, hog}r napirendre hozza kedvükért az 

eskü eltörlését és a plébániai temetési jognak meg-
szüntetését vagyis annak a polgári községre való 
átruházását stb. 

A ki még a franczia szabadelvüség eljárásából 
sem tudja levonni a következtetést arra nézve, hogy 
tulajdonképpen mi az a — szabadelvüség: az, ha külön-
ben intelligens ember, szégyelje magát azért, mert nem 
birja észszel felérni azt, a mi napnál világosabban fek-
szik előtte. 

Rónia, okt. 25. Nevezetes kinevezés. — 
O szentsége Olaszország összes katholikus egye-

sületi életének élére Grossoli János grófot állította Fer-
rarából, kinevezvén őt az elhunyt Paganuzzi gróf 
helyébe az „Opera dei Congressi" elnökévé. Grossoli 
János gróf, az olaszok ifj. Zichy János grófja, javakor-
beli férfiú, ki nemcsak mint pápai kamarás, de máskü-
lönben is persona gratissima a Vatikánban. Tekintettel 
az uj elnök politikai irányára, ez a választás azért is 
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látszik szerencsésnek, mert Grossoli gróf mind a két 
árnyalat, a konszervativ és a szocziál-demokrácziai ár-
nyalat szeretetét és tiszteletét birja. Grossoli jelenleg 
43 éves, 1886 óta titkos kamarás, 1888 óta lovagja a 
szent-Gergely-rendnek és 6 év óta conte. 

Róma, okt. 27. Ismét magyarok a Vatikánban. — 
A magyar katholikus tanitók római zarándoklata 

e hó 23-án érkezett az örökvárosba Elszállásolás után 
a zarándokok a szent Péter-dómban gyülekeztek, hol 
Steinberger Ferencz dr apát-kanonok szentmisét tartott, 
melynél két tanitó minisztrált. Mise alatt a zarándokok 
az „lm arczunkra borulunk" és az „Imádunk szent-
Ostya" kezdetű énekeket énekelték, végül pedig a pápai 
himnusz következett. A zarándokok áhitatos lelki emel-
kedettségét fokozta az a jelenet, mikor Major Ferencz 
dr orsz. képviselő még az nap, a mise alatt, magához 
vette a legméltóságosabb oltáriszentséget. A zarándok-
lat tagjai azután megtekintették a Péter-templom ne-
vezetességeit. 

A zarándoklat tagjainak az örökváros magasztos 
és felejthetetlen momentumokat nyújtott, amiben főleg 
Steinberger Ferencz kanonoknak, Ember Károlynak és 
a többi vezetőnek vannak érdemei. A tanitók római 
tartózkodásának azonban a mai nap volt fénypontja, 
a mikor a szent atya kihallgatáson fogadta hűséges 
magyar fiait. A magyar katholikus tanitók zarándokla-
tát a mai pápai kihallgatáson Városy Gyula dr székes-
fehérvári püspök ur mutatta be ő szentségének. Meg-
ható beszédben festette le a püspök a magyarok hűsé-
gét és ragaszkodását szent Péter utódja iránt, amelyet 
ezennel be is mutat a magyar népnevelők csapatának 
hódolatával. Steinberger Ferencz kanonok, midőn át-
nyújtotta ő szentségének a szeretet adományát, a tani-
tók zarándoklatának Péterfilléreit, a pápa apostoli áldá-
sát kérte a magyar tanitókra és a magyar hazára. Az 
agg pápa a hódolat e megnyilvánulására ilyképen fe-
lelt : „Tartsatok ki. kedves fiaim, àz eddigi erélylyel 
és lelkesedéssel kitűzött elveitek mellett. Örömmel 
adom sikerdus és szép működéstekre apostoli áldáso-
mat." A pápa ezután kézcsókra bocsátotta a zarándo-
kokat, kik közül főleg kitüntette Városy püspököt és 
Steinberger kanonokot hosszabb megszólításával, Ember 
Károly világi elnökhöz, a bemutatás során ezeket mon-
dotta ő Szentsége : Szép tőled, hogy fontos hivatásod-
ban oly serényen működöl. A „Népnevelő"-re kért 
áldást örömmel megadom. A nagy áldás megadása után 
lelkes éljenzés közt távozott a pápa a magyar tanitók 
köréből, kiknek teljes életükön át bizonyára a pápai 
fogadtatás perczei lesznek a feledheti ennél is feledhet-
lenebb emlékük. 

I R O D A L O M . 

-f- A katholikus és protestáns népek gazdasági 
helyzetéről igen érdekes és tanulságos tanulmányt irt 
Flamérion J. t. atya „Die Lage der katholischen und 
protestantischen Völker vom wirtschaftlichen, morali-
sohen und socialen Gesichtspunkt aus miteinander 
verglichen". Stuttgart und Wien. Roth'sche Verlags-
handlung. Ez a tanulmány ezime. -

Tartalmával szerző a következő tételeket bizo-
nyltja be : 

1. A mult idők története a katholikus népek állí-
tólagos gazdasági maradisága ellen teljes igazságot 
szolgáltat. 

2. A jelen idők története azt mutatja, hogy a 
katholikus nemzetek anyagi jólétre nézve általában 
véve nem állnak a protestáns nemzetek mögött. 

3. A katholikus nemzetekre nézve a protestáns 
népek jóléte nem lehet irigység tárgya. 

Erre az utóbbi pontra nézve érdekes különösen 
Angolország esete. Ezt az országot tartják anyagi jólétre 
nézve általában Európa első országának. Azonban, nem 
az teszi valamely nemzet jólétét, hogy mennyi érték van 
valamely országban felhalmozva, hanem az, hogy ,mi-
kép oszlanak meg a javak a polgárok között. Es e 
tekintetben Angolország és a protestáns államok nem 
valami fényes képet mutatnak. Angolországban például, 
összeértve a 3 királyságot, 1770-ben a föld még 250.000 
ember tulajdonában volt. Ma a 3 királyság földjét már 
csak 31,31b ember birja, a kiknek mesés a jövedelmök. 
A nagy gazdagságok felszívják magukba a kisebb jó-
létek vagyonát, ugy hogy a középbirtok már csaknem 
megszűnt. Angliában a gazdagság istenszámba megj^en. 
Sokan csak ezt imádják, irigylendő állapotok ezek?! 

— Megjelent Mária-pácsi csodatevő Bold. sz. 
Mária Naptára." Második évfolyam. A gör. szert, ka-
tholikus magyarok orsz. bizottságának megbízásából 
szerkesztette és kiadja Melles Emil. Istenitiszteleti 
utasítással az év minden napjára 1903. Ára 70 fillér. 

Magyarajku gör kath. hittestvéreinknek nélkü-
lözhetetlen naptára. Ajánlásra nem szorul. Olvasmá-
nyai is, képei is, — élvezetesek. 

VEGYESEK. 
— Hány róni. katli. magyar hitközség van szer-

vezve az É.-A.-E.-Államokban ? Erre nézve feleletet 
kapunk a McKeesportban megjelenő „Magyarok Csilla-
gáéban, a hol, okt. 10-én kelt számában, ezt olvastuk: 
„Istennek hála, ma már hét római kath. magyar hit-
község van Amerikában. Mielőtt a monoghelavölgyi 
magyarság szervezkedése elkezdődött volna ; addig csak 
három létezett, u. m. a clevelandi, a toledói és a 
bridgeporti. Ma ezeken kivül a new-yorki, a soutli-
bendi és a mononghelavölgyi magyar hitközség is szer-
vezve van immár.. . Ezeken kivül pedig még a loraini, 
passaici, hazeltoni, és a soutli-bethiehemi hitközségek 
szervezése ma már csak hónapok kérdése". Hát a többi 
magyarajku róm. katholikus hová és hogy van be-
szervezve ? 

— A prot. felekezetek államsegélye a jövő év-
ben tetemesen emelkedik. Az ev. ref. felekezet segélye 
221 ezer koronáról 330,500 koronára, az ág. h. ev. fele-
kezeté 152,000 koronáról 226.000 koronára, az unitárius 
felekezeté 20,000 koronáról 30,000 koronára emelkedik. 
Mindez, mondja a „Prot. e. és i. L." még mindig ele-
nyészően csekély, akár a tényleges szükséghez, akár 
az uralkodó (!) egyház fényes cdiami (?) ellátásához vi-
szonyítva." Protestáns atyánkfiai tulajdonképpen sose 
lesznek megelégedve, mig protestantizmus lesz. Ennek 
veleszületett természete a katholiczizmus ellen agitálni. 

A szerkesztő telefonja. 
Omikron. Azt kérdezi, az egyházi szónokiásnak van-e 

mennyei p a t r ó n u s a ? Felelet: Van. XI I I . Leo pápa 1880. jul . 4-én 
aranysz. sz. J ános t nyi lvání to t ta azzá, a kath. egyházi szónokok 
és h i t t e r jesz tök kérelmére, a következő nyi la tkozat ta l : „Ut opta-
t is ves t r is respondeamus , sacros ora tores in fidem ac tu te lam 
collocamus sanct i Joawnis Chrysostomi Ecclesiae Doctoris, quem 
omnibus ad imi tandum proponimus etc." (Religio, 18S0. jul . 10.) 



'300 RELIGIO. LXI. évi. 1902. 

A vonatok indulása Budapestről. A vonatok é r k e z é s e Budapestre 
É r v é n y e s 1 9 0 2 . é v i o k t ó b e r l i ó 1 - tő l . 

A keleti pályaudvarról 
D é l e l ő t t 

(Hova ?) 

20 sz. v. 
50 gy.v. 

50 sz. v. 
15 gy.v. 
30 „ 
30 , 
35 

7 40 
7 50 
8 00 
8 10 
8 15 „ 
8.35 „ 
8 50 gy.v. 
9 00 sz. v. 

935 . 

s z . V. 

gy-y-
SZ. V . 

Tri est, Nkanizsa 
Arad. Brassó, Nagysieben 

KdlozsTir, M.-Sziget 
Bécs. Grácz 
Kassa, Munkács 
Ruttka, Berlin 
Fehling. Grácz 
Kassa, Csorba 
Belgrád, Brod 
Gödöllő 
Zágráb, Fiume, Torino, Róma 
Arad, Brassó 
Zágráb. Fiume. Pees, Bród 
Munkács, M.-Sziget 
Bécs, Graz 
Kolozsvár. Brassó, 

M.-Szige', Stanislau 
Rut tka , Berhn 

D é l u t á n 
12 00 t.sz.sz. 
12 25; sz. v. 
12 35. „ 
1 301 „ 
2 00 gy.v. 

2 15 
2 20 
2 25 
2 35 
2 401 

?y-y-

2 40 sz. v. 
3 00 ' gy. v. 
3 20 v.-v. 
3 30 gy.v. 
3 35 
4 30 
5 20 
5 45 
6 25 
6 50 

7 05 
7 20 
7 35 
8 10 
8 30 
9|15 

9 40 

9 50 
10 00 
10 20 
10 40 
11 10 

?y-v-

gy-

Kis-Körös 
Bicske 
Hatvan 
Gödöllő 
Kolozsvár, Arad, Szat-

már-Némcti 
Bécs, Páris, London 
Szolnok 
Bicske 
Kassa, Lemberg 
Bród, Belgrád, Konstan-

tinápo ly 
Hatvan 
Pécs, Eszék 
Adony-Szaboics, Paks 
Ruttka, Berlin 
Szabadka 
Győr 
Ruttka, Berlin 
Kolozsvár, Brassó 
Hatvan 
Zágráb, Flame, RÓJia, 

Nápoly 
M.-Sziget, Stanislau 
Bicske 
Nkanizsa, Triest 
Kassa, Csorba 
ZágráS, Fiume, 
Kolozsiár, Bukarest, 

Stanislau 
Lemberg, Kassa, 

M.-Siiget 
Fehring, Graz 
Arad, Brassó 
Belgrád. Fsiék, Brod 
Bécs, Sopron 
Ruttka. Misko'ez 

A nyugoti pályaii<1 varról 

g| D é l e l ő t t 
i f 3 (Hova ?) 

l'öÓjíkeLostlj 
expr.v. 

5 50 sz. v. f 

6 35 ! „ 
6 45 , ,j 
6 55l! „ 
7 05 
7 20 
8 00 
81-5 
8 30 
9 05 
9 25 1 

v. v. 
V . gy-

Bécs, Fái i i, 
í'srtnde, Loudon 

Palota-Újpest 
Czegléd, Szolnok 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Lajos-Mizse 
Zsolna, Berlin 
Bécs 
TemesY., Orinra, Báziál 
Temesv., Báziás 
Palota-Újpest 
Bécs, Berlin 

D é 1 u t á 

12 05 sz. v. 
12 15 
12 25 » 
12 50 T) 

1 15 
1 45 gy-v-

'2 0-5 SZ. V. 
2 15 
2 25 
2 30 gy-v-
2 40 SZ. V. 
2 45 n 
2 55 
4 15 T 
4 25 
4 30 » 
5 15 gy- v. 
6 00 SZ. V. 
6 15 gy-v-
6 20 sz. v. 
6.40 
6 50 
7 25 V . V. 
7 40 SZ. V . 2 7 50 
8,30 

1000 
10 10 gy-v-
10 20, sz. v. 
10 40 „ 

3 H 20 kel. e. 
411,30 v. k.o. 

e. v. 

Czegléd, Szolnok 
Palota-Újpest 
Nagy-Maro s 
Dorog 
Palota-Újpest 
Bécs, Páris 
Pilis-Csaba 
Palota-Újpest 
Érsekújvár 
Buk., Yereiorova. Báziás 
Esztergom 
Czegléd 
Lajos-Mizse 
Palota-Újpest 
Nagv-Maros 
Szeged 
Bécs 
Palota-Újpest 
Zsolna, Berlin 

Pozsony 
Párkány-Nána 
Esztergom 
VercioroTa, Buk., Báziás 
Lajosmizse 
Palota-Újpest 
Yácz 
Palota-Újpest 
Bécs, Páris 
Szeged, Báziás, Bukarest 
K -Félegyháza 
Zsolna, Berlin 
Belgrád, Konstantinápoly 
Bukarest, Konstantináp. 

1 Ünnep- és vasárnapokon bezá-
rólag nov. 23-ig közlekedik. 

2 Csak október és április hóna-
pokban közlekedik. 

3 Minden kedd, csütört. és vasár-
napokon közlekedik. 

4 Minden szerdán és szombaton 
közlekedik. 

A keleti pályaudvarra 

« S 

6 40 
7 05 
7 10 
7 25 
7,35 
7 50 
7 50 
8 10 
8 15 
8 45: 
8 50 
9 05: 
9 15 
9 45 

10 05 
10 20 

"Ü ® 
« s 5 > s 

loo1 t.sz.sz. 
'20 ! V . V . 
45 sz. V . 
10 
15 t sz.sz. 
35 SZ. V . 

D é l e l ő t t 
(Honnan '?) 

g y . v. 
v. v. 
sz. v. 

gy- v 
S Z . V . 

Arad 
Berlin, Ruttka 
Stanislau, M.-Sziget 
Brassó, Arad 
Bicske, Gyékényei 
Lemberg, Kassa, 

Máramaroj-Sziget 
Bécs, Triest 
Belgrád, Brod 
Brassó, Kolozsv. 
Graz, Fehring 
Hatvan 
Bukarest, Brassó 
Paks,Adonyszab. 
Fiume,Zágrá'i, bród.Pécs 
Csorba, Kassa 
Hatvan 
.\ápoly,Róma.Fiuffle,Zágr 
Győr 
Szolnok 
Ruttka, 
Szabadka 
N-Kanizsa,Triest 

D é l u t á n 
12,15 
12 35 

1 05 
I |! 

1 30. 
1 30 
150 
1 50 J 

3,10 j 
4 25 
5 351 
6'20 6j40' 

6 40 
7,'00 
7jl5 
7,20 
7 55 
8:30 

SZ. V . 

gy-v-

50 
05 : 
15 
25! 
351 

gy-v-
SZ. V. 

SZ. V. 

gy-v-
9 45 
9 55 

G ö d ö l l ő 
B e r l i n , R u t t k a 
Kon.stantiná] oly, Belzrád, 

( B r ó d 
G y é k é n y e s , P é c s 
L e m b e r g , K a s s a 
London. Páris, Bécs 
Kolozsvár. Arad, Szaí-

oiár-Némeli 
H a t v a n 
B i c s k e 
G ö d ö l l ő 
G y ő r 
B r a s s ó , K o l o z s v á r 

Stanislan. M.-Sziget 
B e l g r á d , B r ó d 
Berlin. Ruttka, Szerencs 
B é c s , G r a z 
B r a s s ó , A r a d 
Fiume,Zágráb.,Bród,Pécs 
Munkács. M.-Sziget 
C s o r b a , K a s s a 
Torino,Róma,Fiume,Zágr. 
B e r l i n , R u t t k a 
B é c s , G r a z 
B.-Sze'ien, Brassó,Arad, 

Kolozsvár, M.-Sziget 
G r a z , F e h r i n g 
M u n k á c s , K a s s a 

£ I 2 

A_i1 y 11 g 01 i pályaudvarra 
I f D é l e l ő t t 
I g (Honnan ?) 

1 12 50 k.o. e. v. 
5 35 sz. v. 
6 15: 
625 
6 35 „ 
7,05 tv.sz.sz 
7 15 sz. v. 

j i l . • 
7 25 

* 

7 45 
7 50' 
8 15 
8 25 „ 
8 35 , 9 4 0 gy- v-

î o ' i o sz. v. 
10 55 „ 
IIO5: . 

V. V. 

S Z . V. 

Konstantináp.. Bukarest 
Palota-Újpest 
Szolnok, Czegléd 
Berlin, Zsolna 
Palota-Újpest 
P árk ány-N án a 
Bukarest,Yercio. 

Báziás 
Dorog 
Palota-Újpest 
Páris, Bécs 
Lajosmizse 
Párkány-Nána 
K-K.-Félegyháza 
Esztergom 
Berlin, Zsolna, 

Pozsony 
Palota-Ujpest 
Szeged 
Érsekújvár 

D é 1 111 á 11 
12 55 SZ. V. 

1 25 gy-
1 50 
2 00 SZ. V. 

3 05 
315 Q O ,55 
4 15 
4 35 
5 40 
5 55 
6 50 
7 00 gy-v. 
V 10 SZ. V . 
7 40 gy-v-820 SZ. V. 

8,45 
9 05 gy- v. 2 9 15 SZ. V . 
9 45 gy- v. 
9 5-5 SZ. V . 

10 05 
10 15 310 30 
11 00 kel.ost 

exp.v. 
11 10 V . V . 411 20 k. e. v. 

Palota-Újpest 
Bukarest, V e r c i o r o T a , 

Báziás 
Páris, Bécs 
Palota-Újpest 
Palota-Újpest 
Lajosmizse 
Nagy-Maros 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Bécs, Berlin 
Palota-Újpest 
Bécs 
Temesvár,Báziás 
Orsova, Báziás. Temesv. 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Bécs 
Pilis-Csaba 
Berlin, Zsolna 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Yácz 
London,Ostende, 

Páris, Bécs 
Lajosmizse 
Konstantinápoly, Belgrád 

1 Érkezik minden hétfőn és csü-
törtökön. 

2 Ünnep- és vasárnapokon bezá-
rólag nov. 23-ig közlekedik. 

3 Csak október és április hóna-
pokban közlekedik. 

4 Érkezik minden kedd, csütör-
tök és szombaton. 

A vonatok iadulása Budapest-Józsefvárosról. A vonatok érkezése Budapest-Józsefvárosra. 
6 50, sz. v. Péczel -

I 6 00 sz. v. Péczel 
A vonatok indulása Buda-Császárfürdő kitérőről. A vonatok érkezése Buda-Császárfürdő kitérőbe. 

6 14 sz. v. Esztergom 
Mi , 

12130 sz. v. Dorog 
1 1 55 „ Pilis-Csaba 
2,29 „ Esztergom 
6 30 „ Esztergom 

7 17 sz. v. 
845 „ 

Dorog 
Esztergom 

4 43 SZ. V. 2 9 25 V 

10 15 
1 i 

„ Esztergom 
Pilis-Csaba 
Esztergom 

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

Budapest. L902. Nag;v Sánöor könyvnyomdájából. IV.. Putinovr-lde-uicea 8 sz.; 
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Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félevre helyben s posta-

küldéssel ő frt-. 
Szerkesztő lakása : 

Budapest 
VI.. Bajza-utc^y sz.. 
hova a ia,p u*«míemi 
részét illést® i«*»Mden 
küldemeny olfca«*»ínüő. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bermentes nyitott 

levelben. intézendők. 

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

Budapesten, november 5. 

D A L M I E S 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. 1902. 

Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praeiia Dommi, caritatevi incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus. quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Nyilt levél egy itju áldozópaphoz. — A kath. jogi szakoktatásról. — A lelkipásztorság köré-
ből: Az egyházi temetés megtagadása. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A félreértések és félremagyarázások napjai. — E r d é -
l y i e g y h á z m e g y e : Ministeri és püspöki iskolalátogatások. — P é c s : Püspöki körlevél. — S z o m b a t h e l y : Egyházmegyei 

hirek. — M ü n c h e n : A katholikus egyház Németországban. — Irodalom. Búcsú szavak. — Vegyesek. 

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

F e l h i i r a s e l ő f i z e t é s r e . " H ü 

Nyilt levé l egy i f j ú áldozópaphoz, 

a ki életét mennél gyümölcsözőbbé óhajtja tenni Isten 
dicsőségére és a lelkek üdvösségére. 

„Credamus fratrés, quantum quis-
que amat Ecclesiam, iantum habet 
Spiritum Sanctum/' S. Aug. In Evang. 
Joan, tract. 32. n. 8. 

Kedves Öcsém ! 

Ar ra kér t ön, bogy nyilt levélben adnék 
önnek választ a r ra a kérdésére : mi szükséges 
mindenek előtt arra, hogy valaki az ő papi életét 
mennél gyümölcsözőbbé tegye az Is ten dicső-
ségére és a lelkek üdvösségére? 

Szivesen egyezem bele kivánságába, és 
mély t isztelet tel a nagyra törekvés ama nemes 
szelleme iránt , mely az ön lelkét hevíti, adom 
meg a következőkben lehetség szerint rövidre 
szabot t válaszomat a lent i kérdésre. 

Válaszomnak a lapjá t a mi aranyos elemi 
ká ténknak az az elemi tan í tása ad ja meg, 
hogy — te remte t t bennünke t az A t y a i s t e n , meg-
vál tot t a Fiu Isten, megszentel és az örök 

boldogságra él tet és veze t — a Szent lélek 
Ur Is ten. Ez a kü l reha tó isteni működés 
appropriácziójáról , vagyis a há rom isteni személy 
közt való mintegy megoszlásáról szóló keresz-
tény kathol ikus tan i tás . 

íme, kedves öcsém, i t t rejlik az a lapja az 
ön kérdésére adandó válasznak, mely igy szól: 

Arra , hogy a pap élete menné l többe t 
gyümölcsözzön az Is ten dicsőségére és a lel-
kek üdvösségére, — a le lkeknek t. i. I s ten 
számára való megnyerése , meghódí tása és fog-
la lkoz ta tása u t j án , — arra mindenek előtt 
szükséges, hogy a pap mennél magasabb fokon 
bír ja lelkében a Szent le lke t s menné l tökéle-
tesebben igyekezzék merí teni a Szent lé lek 
erejéből. 

Én az t hiszem, ehhez hivő lélekben kétség 
nem férhet , miu tán a keresz tény ember élete, 
Kr isz tus Urunk rendele te szerint, egészen a 
Szent lé lekből való táp lá lkozásra van alapítva, 
van u t a lva . 1 A keresz tény ember élete semmi-
ből létesülve indul meg, mikor Is ten a lel-
ke t meg te remt i ; magasabb , isteni é le t rendbe 
emelkedik, mikor Krisz tus Urunk megvál tó 
erejét reá k i ter jesz t i ; ezentúl , vagyis a meg-

1 E g o r o g a b o P a t r e m , et a l ium Parac l i tum clabit 
vobis , ut m a n e a t vob i sc t im in aeternum. S. Joan. 
X I V . 16. 

37 
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szentelő malasz t vételétől kezdve, utolsó lélek-
zetvéte lünkig a földön és első lehelletünkig, 
sőt azontúl az egész örökkévalóságon á t a meny-
nyekben, egészen a Szentlélek keze működé-
sének ha tása a la t t él a mi lelkünk. 0 a mi 
é le tünknek a szó teljes ér te lmében Creator 
Spiritus-sza, új já teremtő, s uj, természetfölöt t i 
é le tünkben éltető szelleme. Rövid összefoglalása 
e t annak az a dogmat ikai tétel , hogy az Atya 
mindent a Fiu által a Szent lé lekben cselekszik 
és ha j t végre, t ehá t az A t y a mindig a Fiu 
ál tal a Szent lé lekben dicsőül meg és dicsői-
tendő ál talunk. „Gloria P a t r i per Fil ium in 
Spiri tu Sancto ." 2 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy e fenséges élet igazság b i rodalmának tüze-
tesebb á t tek in the tésére nézve ön előt t nem is-
meret len könyvre h ivatkozhatok, Meschler J . t. 
a tyának azt a remek m u n k á j á t említve, melyet 
a budapest i növendékpapság magya r egyház-
irodalmi iskoláj a, a melylyel ön szellemi össze-
köt te tésé t soha meg ne szakítsa, „A Szent lélek 
I s ten" czimen magya r í t o t t . 3 Ebből a könyvből 
l á tha t j a ön, hogy hány foka van a Szentlélek 
bennünk való lakozásának ; hogyan él az egész 
egyház, a tan i tó és tanuló egyház egyaránt , 
egészen a Szent lé lekből ; különösen pedig, 
hogy miképp s hányféle csa tornán á t merí thet , 
különösen^a pap, erőt, e lméjének világosságot, 
a k a r a t á n a k ki tar tó t e remtő erőt a Szentlélek-
ből. Ez a könyv az emberiség keresz tény éle-
tének isteni biologiája. Mindig kezénél legyen, 
s forgassa szorgalmasan, hogy bete l jék szelle-
mével. 

Szer intem önre nézve, ki a vi lágban van 
hivatva élni és küzdeni, sokkal nehezebb fel-
a d a t az elméleti té te l ismereténél valami 
biztos, gyakorla t i i ránytűfélére szert tenni 
az iránt, hogy nyugodt lehessen, misze-
r int csakugyan m a g a a Szent lélek s nem 
valami spiritus-privatus-féle áli s tens ég ha t j a át 
az ön szellemét és működését . 

E n e t ek in te tben biztosabb i ránytűt , az 
igazi krisztusi melegség és életerő szabatosab-
ban muta tó fokmérőjét nem ismerem annál , me-
lyet szent Ágoston i smer te te t t meg és hasz-

2 Scheeben, Handb. der kath. Dogmatik, I. 904. 
Omnia operatur unus atque idem Spiritus, dividens 
singulis prouti vult. I. Cor. XII., 11. 

3 Budapesten, 1902. 8-r. XXIY. 396 1. 

nál t az I s ten dicsőségére és a lelkek üdvös-
ségére oly világhírű sikerrel és dicsőséggel. 
Lelke természet fe le t t i é leterejének e fok-
mérőjé t ön, kedves öcsém, ot t hordozza a 
keble mélyén, szivében. S ha azt aka r j a tudni , 
hogy mi az : szent Ágostonnal az t felelem, 
hogy — az egyház szeretete. A czim alá foglalt 
idézeten kivül hadd idézzem Hippo nagy püs-
pökének h a m a r j á b a n még a következő nagy 
t a n í t á s á t : „Sicut spiritus nos t ra omnia membra 
v e g e t a t ; per oculos videt, per aures audit , per 
nares olfacit, per l ingvani loquitur etc, vi tám 
da t omnibus, officia singulis: sic est Spiritus 
in t o t a Ecclesia. In aliis sanctis facit miracula, 
in aliis loquitur ver i ta tem ; in aliis hoc, in aliis 
i l lud; singuli propria operantur , sed par i ter 
vivunt. Sed videte, quid caveatis, quid timeatis. 
Membrum praesec tum de corpore non sequi-
tu r animus : sic nec Spiritus Sanctus seqaitur 
membrum de Ecclesia amputatum. Si ergo vultis 
vivere de Spiri tu Sancto, tenete caritatem, amate 
veritatem, desiderate uni tat em, u t perveniat is ad 
ae te rn i ta tem." * 

De há t azt honnan lehet legbiztosabban 
megtudni , hogy valaki igazán szereti az egy-
háza t ? 

Ennek legbiztosabb ismérve az engedel-
messég, vagyis Is ten törvényeinek abban a 
szellemben való megta r tása , a melyben azok 
meg ta r t á sá t az egyház kívánja , követeli, sze-
ret i látni. Az ilyen emberekről szól a prófé ta 
m o n d á s a : „Vir obediens loquetur victorias." 5 

Azt meg tanu l t a ön és jól tud ja , hogy az egy-
ház szelleme, bá r á l landóság az ő neve, még 
sem rabszolgá ja a maradiságnak . A világ leg-
nagyobb á ta lakí tó és t e remtő ereje épp a 
kathol ikus egyházban rejlik. De ez csak a hű, 
az egyházhoz ragaszkodó, az önzetlen, az alá-
zatos, engedelmes lelkeknek áll rendelkezésére. 

Nincs egyéb hát ra , én ugy látom, kedves 
öcsém, mint hogy önnek s mindazoknak, kik 
hasonlóan aka rnak élni és sikereket — az 
utolsó Ítélet nap já ra , nem muló hirnév felve-
résére, óha j t anak halomra gyűjteni , azt mond-
jam, azt k í v á n j a m : „Fac hoc, et vives!" 

Is ten önnel ! *** 
4 S. Aug. Serm. 186. de temp. 
5 Prov. XXI., 28. 
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A kath. jogi szakoktatásról. 
kath. nagygyűlés második szakosztályában előadta 

Dr Késmárky István pécsi lyc. jogtudományi tanár. 
(Vége.) 

Nagyon fontos része a tervezetnek az állam vizsgálati 
vizsgáló-bizottságok felállitása. Contemplál egy országos 
vizsgáló-bizottsági elnököt, mint egy kormánybiztost,. 
— ezt mi, mivel kitűzött feladatának megfelelni ugy 
-sem igen lesz képes, ugy szólván fizikailag lesz az reá 
nézve lehetetlen, azért fölöslegesnek tartjuk — ezen-
kívül minden jogakadémia székhelyén egy vegyes vizs-
gáló-bizottság, melyet évenkint a minister nevez ki. 
E bizottság áll egy elnökből — nagyon furcsa, hogy 
a szaktanár a saját intézeténél nem lehet vizsgáló-
bizottsági elnök, más akadémiánál igen — továbbá 
négy tagból, kik közül 3 az illető akadémiánál működő 
szaktanár, hogy igy a vizsga elméleti jellege biztosítva 
legyen és egy kültagból, ki az elnökkel együtt mint-
egy az állami ellenőrzést gyakorolja a tanárokkal szem-
ben. Itt kell különösen résen állni a felekezeti akadé-
miáknak s előzetesen már oly módban megegyezni a 
kormánynyal, hogy az illető intézet autonomiája és 
felekezeti jellege csorbát ne szenvedjen. Minket köze-
lebbről csak két katholikus jogakadémia, az egri és a 
pécsi érdekel. A katholikus egyház az állami főfel-
ügyeletet, bizonyos fokig mindig megengedte, hisz az 
egyház mindig nyíltan tanított, soha sem volt oka a 
titkolózásra ; ám jöjjön hát az állami ellenőrző, de az 
mégis csak furcsa lenne, ha a katholikus jogakadémiák 
nyakára egy protestáns, vagy pláne zsidó elnököt kül-
dene ki a kormány. Mi itt csak a figyelmet hívjuk fel, 
részletekbe nem bocsátkozhatunk, de arra nincs is szük-
ség, hisz mindkét katholikus intézet sorsa oly kezekbe 
van letéve — értem alatta a két főpapi szék jelenlegi 
birtokosát — kik az intézet érdekeit bizonyára meg 
fogják védelmezni, kik e tekintetben a mi tanácsunkra 
nem szorultak, kiknek ilyennel szolgálni szerénysé-
günk is tiltja. 

A ministernek két évvel ezelőtt beadott tervezete 
csak azon jogakadémiáknál akart vizsgáló-bizottságo-
kat felállítani, melyek királyi táblai székhelyen vannak 
s igy kellő garancziát nyújtanak arra, hogy kellő 
számmal találhatók jogképzett egyének, kik kültagokul 
nevezhetők ki a vizsgáló-bizottságokba. Ez a rendel-
kezés 5 jogakadémia — köztük az egri katholikus in-
tézet — biztos halálát jelentette volna, mert azon 
jogakadémiákat, hol nincs vizsgáló-bizottság, az ifjú-
ság nem igen kereste volna fel. Ez ellen minden oldal-
ról tiltakoztak s hogy nem eredménytelenül, mutatja 
az uj tervezet, mely az előbbi eszmét elejti s csupán 
azt az igen helyes feltételt tűzi ki, hogy a jogakadé-
mia a törvénynek megfelelően legyen szervezve. Ez a 
feltétel az eperjesi és mármarosszigeti jogakadémiákat 
érinti közelebbről, melyek még most sincsenek az 1874. 
törvénynek megfelelően szervezve s most kénytelenek 
lesznek vagy kellőleg szervezkedni vagy feloszlani. 

Van a ministeri tantervezetnek egy sérelmes 
pontja, mely fájdalmasan érinti a vidéki akadémiákat, 

az t. i., hogy a jogakadémiáknál működő vizsgáló-bi-
zottság elnökét vétó jog illeti meg, ha a bizottság 
ítéletét enyhének tartja s ekkor az országos elnök 
vagy a minister a vizsgának esetleg más bizottság előtti 
ismétlését rendelheti el. Az egyetemnél működő vizs-
gáló-bizottság elnökének ellenben nincs veto joga. 

Ezen intézkedés egy részről méltatlan bizalmat-
lanság a jogakadémiai tanárok iránt, a kik pedig 
éppen olyan habilitált egyetemi magántanárok, mint, 
az egyetem Olympusán ülő „beati possidentes" — de 
más részről meg nem is tudjuk belátni, hogyan lehet 
ezen intézkedést a gyakorlatban igazságosan keresztül 
vinni, hiszen a vetó kimondása és az újonnan elrendelt 
vizsga között a jelölt elkészülhet, ha az első vizsgán 
csakugyan nem is volt elkészülve, s igy még ő kere-
kedik felől s támadja meg az elnököt, hogy igazság-
talanul használta vele szemben a vétót. — Vagy ez 
az intézkedés is csak az egyetemi tanárok hiúságát 
akarja legyezgetni ? 

A tervezetet, mint fentebb mondtuk, a minister 
megküldte az illetékes közegeknek véleményadás vé-
gett. A jogakadémiák mind kivétel nélkül örömmel 
üdvözölték a tervezetet, annak vezérelveit helyeselték, 
s csak némi kifogást tettek az egyes tantárgyak beosz-
tása, a vizsgák idő és tárgyrendjére nézve, főleg azt 
hangoztatva, hogy az államvizsga államtudományi része 
már a 6-ik félév végén legyen letehető, mert igy jobban 
el lenne foglalva a tanuló ifjúság, minden évre esnék 
egy vizsga s a szorgalmas jogász négy év alatt telje-
sen befejezné tanulmányait, a legtöbben ajogböl-
csészet visszaállítását, vagy legalább nagyobb figye-
lembe vételét kérték. j± protestáns jogakadémiák e 
mellett helyesen felhasználták az alkalmat arra is, hogy 
autonómiájukat hangoztassák és anyagi helyzetük javí-
tását sürgessék. 

A jogászegyesületben elhangzott magas nivón 
álló felolvasások is többnyire örömmel üdvözölték a 
tervezetet, s tőle a jogtudományok fellendülését vár-
ják. Csak néhány dissonans hang vegyült az öröm-
üdvözletbe. 

Az egyik dr König Vilmosé, ki a „Jogtudományi 
Közlöny" ez évi 6-ik számában nem helyesli a terve-
zetet azon mindenesetre figyelemre méltó elvből indulva 
ki, hogy nem a vizsgákat kell reformálni, s attól várni 
a szakoktatás javulását, hanem megfordítva ; és hogy 
az ügyvédek és birák qualificátiója közt fennálló dif-
ferencziát nem az ügyvédek qualificátiójának lesülyesz-
tésével, hanem azzal kell megszüntetni, hogy a birók 
qualificátióját emeljük, tegyük reájuk is kötelezővé a 
doktorátust. Hogy az utóbbi feltevés hibás, hogy a 
kötelező doktorátus eltörlése nem jelenti a szakkép-
zettség alásülyesztését, azt már fentebb kifejtettük, 
arra a ministeri tervezet eleve megfelel. 

A második dissonans hang a budapesti egyetem 
jog- és államtudományi karának véleményes jelentése, 
melynek reánk vonatkozó főbb pontjaira már megfelel-
tünk, az egész véleménynyel polémiába bocsátkozni 
túlhaladja felolvasásunk keretét. 

A harmadik dissonans hang abpesti ügyvédi kama-
3 7 * 
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rában hangzott el, mely sokban közeledik az egyetem 
álláspontjához, de mivel ott a fősúlyt mégis a szerve-
zendő igazságügyi vizsgára és ügyvédi qualificátióra 
fektették, az is tul esik felolvasásunk körén. 

A legélénkebb vita a jogászegyletben folyt e 
kérdés körül, igen szép eszméket vetettek ott fel, vala-
mint alapos válaszokat küldtek a tervezetre az egyes 
jogakadémiák is és reméljük, hogy ezeknek nyomát 
meg fogjuk látni akkor, ha a tervezet majd törvényja-
vaslat alakjában kerül a képviselőház elé, de már az 
eddigiekből is kimondhatjuk, eredményként, hogy mi-
vel ezen tervezet a jogi szakoktatás decentralizálása 
által véget vet az egyetem túlzsúfoltságából eredő 
bajoknak, s lehetővé teszi a tanuló ifjúságnak vidéken-
kinti arányosabb elhelyezését és ez által a jogászok-
nak alaposabb vezetését és erélyesebb ellenőrzését; — 
mivel a vizsgák megszigorítása által a kötelező dokto-
rátus eltörlése daczára nemcsak hogy nem sülyeszti, 
hanem emelni fogja az életbe kilépő jogászok ismere-
tének nívóját; mivel a kötelező doktorátus eltörlése 
által kiküszöböli a birák és ügyvédek képzettsége 
között a differencziát ; és egyáltalában az uj jogász 
nemzedék elméleti és gyakorlati jogi képzettségét 
egyöntetűbbé teszi; — s mivel a vidéki jogászakadó-
miák emelése által mindmegannyi erőteljes vidéki szel-
lemi központokat teremt, azért ezt a tervezetet, habár 
egyes részeiben még reá fér a csiszolás, mégis öröm-
mel üdvözöljük. Az egyetem jog- és államtudományi 
karának szükkeblüségével szemben ebben látunk garan-
cziát, Katholikus Jogakadémiáink továbbfejlődésre, s 
ez által habár lassú, de biztos lépésekkel haladunk leg-
főbb vágyunk megvalósításához, a katholikus egyetem 
felállításához. 

A LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. 
Az egyházi temetés megtagadása. 

Egy éve körülbelül, hogy Münchenben óriás fel-
tűnést keltett és à sajtóban hónapokig tartó vitára 
adott alkalmat az hogy egy müncheni plébános egy 
igen magas állású katonatiszttel szemben, — ugy lát-
szik a tábori kar főnöke volt, — kötelessége szerint 
szigorúan végrehajtotta az egyházi temetés tilalmát, 
azon a czimen, mert az illető vegyes házasságban élve 
gyermekeit protestáns vallásban neveltette. 

Legújabban más czimen érvényesült a nevezett 
tilalom hazánkban, a pécsi egyházmegye térületén, és 
pedig két esetben, az egyiken vadházasság, a másikon 
puszta polgári házasság czimén. Az egyházellenes sajtó 
nagy lármát csapott a két eset miatt, pártját fogva az 
egyház iránt való eiigedetlenségben kimultaknak. 

A mi különösen a puszta polgári házasságban 
élők egyházi temetését illeti, annak megtagadására 
nézve a tájékozás felfrissülése czéljából szabad legyen 
a főt. püspöki kar 1895. évben kiadatott közös fő-
pásztori levelének szavaira hivatkozni: 

„Ha azonban találkoznának oly ker. kath. hivők, 
mitől Isten őrizzen) kik a paszta u. n. polgári házasság-

kötéssel megelégednének és ezután keresztény házasságot 
nem kötnek, azoknak már most kénytelenek vagyunk 
kijelenteni, hogy a kath. egyház őket igazi ker. háza-
sokul sohasem fogja elismerni, s minthogy nyilván 
megvetik az egyház törvényeit és ezáltal botrányt 
okoznak, magától érthető, hogy ilyenek mint nyilvá-
nos bűnösök állandó ellenszegülésük és folytatott bű-
nös együttélésük mellett a bűnbánat szentségében fel 
nem oldozhatok s igy szent áldozáshoz sem bocsátha-
tók ; kizáratnak egyes egyházi jogok gyakorlásából és 
keresztségnél, bérmálásnál, mint kereszt- illetve bérma-
szülők, egyházi esketésnél mint tanuk el nem fogad-
hatók, a templomgondnoki tiszt reájuk nem ruházható 

; és egyházi temetésben is csak akkor részesittetnck, ha Isten-
; nel kiengesztelődve, a bünb nat jelei közt halnak meg.1" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Budapest, nov. 2. A félreértések és félremagyarázá-

sok napjai. — 
Melyek azok ? 
Október 31-ike, és nov. 1-je. 
Október 3l-én ülte az u. n. vallási reformáczió az 

ő „emlékünnepét". Mennyire félreérti a protestantiz-
mus az ő lényegét, mutatják azok a dicsőítő szózatok, 
melyek e nap alkalmából a prot. vallási lapokban meg-
jelentek. Mutatvánjml szolgáljon ezúttal a „Debreczeni 
Prot. Lap" következő fanatikus, kritikátlan vagyis meg-
gondolatlan ömlengése és képtelenségekben vergődő 
kitörése : 

„Hajh, beh siralmas és gyászos állapota is volt 
az evangelium alapján felépített keresztény anyaszent-

! egyháznak a pápák önző, világi urasága miatt! (Bor-
zasztó ! Akkor 15 századon át, nem is volt még — 

I „keresztyénség" !) Oh mennyi ezer meg ezer lélek 
! éhezte és szomjúhozta századokon át az igazságot, a 
: nélkül, hogy megtalálta volna ama mennyei kenyeret 

és az élet vizét. Mily számtalanon epekedtek ama job-
kor után, a melyben buzgó ének ós magasztalás zeng-
hetett (persze, hogy csak zenghetett, mert tényleges zen-

i gésről csak protestáns agyak fantaziálnak) milliók 
ajakán! Ámde eljött az idő teljessége, bétölt minden 
szentek reménysége : a középkori (nem félnek „közép-
koriénak nevezni?) reformáczió által megtisztult, újjá-
született, a romlásnak indult hajdan dicső keresztyén 

j egyház. 
Ebből az egyházi újjászületésből keletkezett az 

általános szellemerkölcsi átalakulás, az értelmi felvilá-
gosodás, az egyéni, polgári és nemzeti szabadság. Ez 
hozta létre a lelkiismereti függetlenséget és az egye-
temes emberiség közboldogságának munkálására irá-
nyuló elveket s törekvéseket. Ez keltette életre az 
igazság megösmerésóből eredő valódi lelki szabadságot, 
meg azt az erkölcsi bátorságot, a mely sikra száll min-
den bün, önkény és érdekszövetség ellen s elszántan 
küzd egyedül az Úrért, a kié a mindenség, a hatalom 
és a dicsőség ! (Igazán megható.) 

Az evangéliumi igaz hitnek, a józan tiszta ész-
nek, a feddhetetlen erkölcsiség nemes elveinek, az 
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igazságnak és szabadságnak s ezzel együtt a krisztusi 
ideáloknak győzedelmi emléknapján tehát, első renden 
is méltó hozzánk az Isten iránt érzett őszinte hála. 
(Mily csalódás! Ők, és a józan ész.) 

Viszont, ha a reformáczió elévülhetetlen becsű 
vívmányaira gondolunk, tiszta öröm járja át szivünket, 
lelkünket annak tapasztalására, hogy Isten, voltaképen 
e szeretet-ténye által nyitotta fel a keresztyén népek 
és államok előtt a haladás, fejlődés, tökéletesbülés 
előbb bezárva tartott kapuját. Vallási tisztult felfogá-
sunk, népnevelési, oktatási ügyünk, nemzeti szabadsá-
gunk, lelkiismereti függetlenségünk, a békóktól ment 
vizsgálódás eredményei, az egyéni, polgári boldogulás 
utjai módjai egyedül a reformáczió részrehajlatlan 
méltatása mellett értékelhetők és érthetők meg kellő-
leg. Csakis azóta képes és. merészel, az emberi elme 
szabadon gondolkozni, elemezni, birálni, Ítélni ; csakis 
azóta ösmeri az ember valójában Istent, a világot, 
önmagát ugy, a mint Jézus és az apostolok kijelen-
tették, tanították, hirdették; csakis azóta tudhatja és 
vallhatja a keresztyénség a bibliai szent tanokat, esz-
méket és elveket abban a tisztaságban és hamisítatlan 
szellemben, a melyben azokat az apostoli gyülekeze-
tek hajdanán közvetetlenül hallották. (Ha ez mind igaz, 
akkor a keresztény emberiség Lutherig 15 századon 
át bolond és gazember volt.) Bizonyára a reformáczió 

:nélkül ma már csupán névben élne a keresztyén egy-
ház ; nélküle sötétség, köd, vakság ülte volna meg a 
lelkeket, s lánczon őrizve porlepetten heverne a biblia 
a szerzetesi könyvtárak zugaiban. Lehet-é hát a józan 
gondolkozású és érdekektől ment keresztyén emberek 
"között csak egy is, a ki SZÍVSZ érint néni örvendezne a 
reformáczió áldásainak, még ha szinte azokban köz-
vetve, azaz nem protestáns létére részesül is ? Sőt 
ellenkezőleg! A keresztyén világnak második pünköst 
ünnepe a reformáczió emléknapja, (jó lenne már egy-
szer az ezen a napon megszált lelket jó magyarán — 
űti lapuval ellátni) a mely arra serkent és tanit egyen-
egyen mindnyájunkat, hogy miként a Lélek kitöltésé-
nek ama napján a keresztyén egyház", Krisztus szelle-
mében és a benne Való hit örök fundamentomán meg-
alapult : akként az emberi tökéletlenség miatt századokon 
át növekvő romlotságból, ugyanazon alapon és szel-
lemben, egyedül a reformáczió által ujult meg. Ezért 
indokolt a mi szivünk repeső öröme október harmincz-
egyedikén." (A Szentlélek kiáradásával Luther szelle-
mének kiáradását összehasonlítani — megalázása a 
Szentléleknek.) 

A félremagyarázások napja, ez a modern szabad-
elvüség zsidó-protestáns napilapjainak a ,kedvencz óbé-
gatási napja a halálról a „mindenekfelett uralkodó 
mulandóságról". Mi t. i. katholikusok nov. 1 én Minden-
szentek ünnepét, a halhatatlanság ünnepét ünnepeljük. 
A liberalizmus ellenben ezen a napon a reménytelen 
enyészet* „hideg, nyirkos" fuvallatának hitével igyekszik 
betölteni az amugyis agyonsanyargatott lelkeket. Ennek 
az uj. sorvasztó kakoevangéliumnak hirdetőiül az „Alkot-
mány" a napilapok közöl a „Magyar Hirlap"-ot, a Kos-
suth-féle „Független Magyarország"-ot, a Karolusz-féle 

nemzedék „Egyetértésiét ós a félhivatalos „Budapesti 
Napló"-t mutatta be. Elfeledte a „Budapesti Hirlap"'-ot. 
Ezt el nem engedhetjük. A mindenhez legjobban érteni 
akaró lapnak el nem nézhetjük azt a baklövését, hogy 
ő is — a halál uralmát ünnepelte Mindenszentek nap-
ján. Nov. 1-ről, persze a nagy gonddal szerkesztett 
napihírek közt, ezt referálja a keresztény czivilizáczió 
történelmének kellő helyen való elraktározás végett: 
„A halottak emlékezetének szentelte a főváros közön-
sége a mai napot." Bocsánatot kérünk. Nov. 1-én 
Mindenszentek napja volt, örömünnep, a halhatatlanság 
örömünnepe. Halottak napja csak utána szokott kö-
vetkezni. 

Ennyire kivetkezett már társadalmunk a keresz-
tény vallásból ! ? ? 

Erdélyi egyházmegye. Ministeri és püspöki iskola-
látogatások. —• 

WiasricsGy. közoktatásügyiministernek Brassóban 
és Nagyszebenben végzett iskolalátogatásai időre nézve 
csaknem összeestek Majláth Gusztáv gróf püspök ur-
nák csiksomlyói és kézdivásárhelyi iskolalátogatásai-
val. A minister ur látogatásai a nemzetiségi kérdéssel van-
nak összefüggésben és a magyar nyelv és szellem műve-
lésének érdekében történtek. Régen kellett volna a minis-
teri felügyeletnek ezt a módját gyakorolni. Wlassics minis-
ter ur érdeme, hogy megkezdette. Majláth püspök ur 
látogatása folytatása az ő fáradhatatlan apostoli műkö-
désének. Lefolyásáról a következő tudósítást közöl-
hetjük : 

Sepsi-Szent-Györgyről okt. 27-én érkezett Majláth 
Gusztáv gróf erdélyi püspök Csiksomlyóra, hol a fő-
gimnáziumot, a tanitóképezdét és gyakorlóiskolát három 
napon keresztül látogatta. Minden osztályba egyenkint 
bement, meghallgatta a tanulók feleleteit, a tanárok 
előadásait. A délutánokat gyóntatásban töltötte, - az 
ifjúság nagy része gyónt és felvette a skapulárót. Az 
októberi ájtatosságot maga végezte, háromszor lépett 
a szószékre, honnan az ifjúságot magával ragadó szent-
bészédeket tartott. Ugy a gimnázium, mint a tanító-
képezde és gyakorlóiskolában tapasztaltak felett megelé-
gedését fejezte ki. Pál Gábor főgimnáziumi igazgató, 
Karácsony József tanitóképezdei igazgató, Bálint"-régens; 
Balog hittanár és több tanár kíséretében október 29-én 
vonatra szállt és Kézdi-Vásárhelyre utazott a gimná^ 
zium meglátogatására a püspök, ahová október- 29-én 
ért A vasúti állomásnál Hassák főgimnáziumi igazga-
tóval élén a főgimnázium tanári kara, Takács Vitus, 
plébános, az egyháztanács tagjai fogadták- a fő pásztort, 
ki a minorita konventben szállt meg. A templomnál a 
hivők nagy serege várta és üdvözölte lelkesen a fö-
pásztort. Csütörtökön és pénteken a római katholikus 
főgimnáziumot s elemi iskolát látogatta meg, pénteken 
délután-a papság segédkezésével a főgimnáziumi, s más 
iskolai tanuló ifjúság gyóntatását teljesítette, szomba-
ton reggel 8 órakor a varosban levő mindkét nemű 
tanuló ifjúságnak feladta a bérmálás szentségét, szom-
baton délután a hivek gyónták, vasárnap reggel 8 óra-
kor a hivek bérmálását végezte a főpásztor, délután ijeszt, 
vett a főgimnáziumi ifjúság' önképzőkörének „Szent-j 
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Imre-ünnepély énu, hétfőn reggel misét mondott a halot-
takért. 

Pécs. Püspöki körlevél. — 
Hetyey Sámuel megyés püspök ur XI. számú kör-

levele most hagyta el a sajtót másfél ivnyi nagyságban. 
A körlevél elején a püspök ur közli a pápai brévét, 
amely jóváhagyja és búcsúkkal látja el a Szent-Lélek 
tiszteletére a kapuczinusok rendjében már régibb idő 
óta (a S. Rit. congr. engedelmével) szokásban levő 
„corona Spiritus Sancti" ájtatosságot, melyet egy 5 
gerezdes rózsafüzéren végeznek. Mindjárt utána egy 
másik pápai brevében a lourdesi Bold. Szűzhöz intézett 
könyörgés szövege és az azzal elnyerhető bucsu köz-
lése következik. Ezután egy fontos pápai iratot közöl 
a püspök ur a Propaganda-Congregatióból, a mely 
szerint uj szerzetházak felállitásához a jövőben minden 
esetben a apostoli Szentlélek engedélyét kell előbb 
kieszközölni, nem elég magának a püspöknek engedé-
lye ; egyúttal a múltra nézve is elrendeli, hogy a fenn-
álló és pápai engedély nélkül felállított szerzetházi 
jegyzékét minden egyes püspök utólag terjeszsze be a 
római szentszéknek. Majd elrendeli a püspök, hogy 
ezentúl nemcsak a templomon kivül uj keresztek, szob-
rok és képek fentartására is alapítvány teendő a fel-
állító hivő által, egyébként nem is szabad ily tárgya-
kat köztiszteletre megáldani. Kirendeli továbbá a püspök 
az uj templomok, kápolnák, keresztek, szobrok és képek 
által elfoglalt hely és a közvetlen körülötte levő terü-
let az alapítványterv által magának, az illető templom-
nak, kápolnának stb. czéljaira telekkönyvileg biztosít-
tassanak, a kerületnek az illető hitközség nevére való 
íratása által. Személyzeti hírek, a zsinati vizsgálat 
eredményének kihirdetése és az országos róm. katho-
likus segélyalapjából részesült pécsegyházmegyei taní-
tók (összesen 7-en á 40 kor.) névsora, egy anyakönyvi 
adat köröztetése és végre irodalmi művek ajánlása 
fejezik be a körlevelet. 

Szombathely, nov. 1. Egyhcizmegyei hirek. — Dr. 
Stegmüller Károly, pápai prelátus, püspöki helynök, 
nagyprépost ur őméltósága, mint a „Sz. U.u irja, nov. 
3-án ülte meg 80-ik születésnapját. Nem szükséges rá-
mutatnunk azokra az elévülhetetlen érdemekre, melye-
ket őméltósága egyházunk és hazánk körül szerzett : 
ismeretesek azok mindnyájunk előtt, szivünkbe vannak 
vésve kitörülhetetlenül. Azért csak természetes, hogy 
e nevezetes évforduló alkalmával, midőn hálát adunk 
az isteni Gondviselésnek, hogy őméltósága testi és 
szellemi erejének teljes birtokában megérhette életé-
nek nyolczvanadik évét, egyúttal lelkünk mélyéből 
kérjük a Mindenhatót, tartsa meg számunkra még 
évek hosszú során át őméltóságát, hogy még sokáig 
ragyoghasson előttünk papi és hazafiúi erényekben 
egyaránt tündöklő életének lélekemelő példájával ! — 
Itt emiitjük meg, hogy ő méltósága pár napi tartóz-
kodásra Köberl János, cz. prépost, sárvári esperes-ple-
bános társaságában pénteken Gráczba utazott. 

Schalk Mihály, rába-szent-mihályi plebánoshelyet-
tes, beteges állapotára való tekintettel az 1903. évi jan. 
1-vel kezdődöleg felvétetett az ideiglenesen nyugdíja-

zott papok sorába. A Ratarecz György, csémi plébá-
nos halálával megüresedett csémi plébánia vezetésével 
püspök ur őméltósága a pályázati idő tartamára s az 
uj plébános kineveztetéseig Bencsics József ottani se-
gédlelkészt bizta meg. 

Templomszentelés volt Csákányban, a hol a nagy-
lelkű kegyúr, gróf Batthyány Iván ur ő méltósága 
nemes szive buzgalmát követve, semmi áldozatot sem 
sokalt, csak hogy méltó diszbe öltöztethesse az Urnák 
szent hajlékát. 1896-ban két kereszthajóval megnagyob-
bittatta, most pedig belsőleg renováltatta. A plébánia 
derék hívei is szívesen teljesítették mindkét alkalom-
mal a reájuk háramló kötelességüket. Most a belső 
renováláshoz 1500 koronával járultak. SuboritsIstvánné, 
szül. Udvary Francziska urnő pedig egy díszes csillárt 
ajándékozott, követve Istenben boldogult édes atyja 
szép példáját, ki 1896-ban 2000 koronát adott egy uj 
harang beszerzésére. Hála legyen a jó Istennek, ki 
mindezekhez kedvet adott, akaratot sugallt, segélyt 
nyújtott s igy mindezt önmaga kezdte, önmaga vé-
gezte ; mindörökké áldassék szent neve ! A restaurált 
templomot okt. 26-án benedikálta Tolok József t. kano-
nok, csákányi esperes-plebános. 

München, okt. 31. A katholikus egyház Németország-
ban — statisztikai adatokban a következő képet mu-
tatja: A katholikus hivek száma meghaladja a 20 
milliót, kik 5 érseki tartományba osztva 20 püspök, 1 
apostoli helynök (Szászország), 2 apostoli praefectus 
(Meiszen-Lausitz és Schleswig-Holstein) lelki vezetése 
alatt állanak. Valamennyi egyházmegyében van 10,955 
plébánia, 19,170 világi és 1148 szerzetes papsággal. 
Valamennyi egyházmegye területén vannak szerzetes-
papok, kivéve a rottenburgit, a hol nincsen szerzetes 
pap. A freiburgi érsekség bádeni területén szintén nin-
csen szerzetes pap, azonban a főmegye hohenzollerni 
csekély területén vannak, benczések a híres beuroni 
kolostorban, és ferencziek Gorheimben. Az egyházme-
gyék közöl 7 (Köln, Münster, Paderborn, Posen-Gne-
sen, Breslau, Trier, Freiburg) mind 1 milliónál több 
hivet foglal magába. Köln és Boroszló a hivek szá-
mára nézve még a 21/2 milliót és túlhaladja. A mün-
chen-freisingeni egyházmegye megközelíti az egymilliót. 
14 egyházmegyében a katholikusok többségben van-
nak. Ide tartozik Köln, Trier, Münster, Posen-Gnesen, 
Culm, München, Augsburg, Regensburg, Passau, Würz-
burg, Eichstätt, Freiburg, Strassburg és Metz. Ez egy-
házmegyék közöl nagy protestáns kisebbségek vannak 
Kölnben, Trierben, Münsterben, Culmban. Legkevesebb 
protestáns van a passaui egyházmegyében, t. i. 2000, 
mig a kölni fömegyében 1,101.000 a számuk. A pro-
testáns többségű egyházmegyék közt első helyen áll 
Boroszló, a hol 2,658.506 katholikusra esik 8,160.000 
protestáns, azután következik Paderborn, ahol 1,240.000 
katholikusra esik 4,740.000 protestáns. Körülbelül 
egyenlő a katholikusok és protestánsok száma Culm-
ban és Speyerben. A mi a szerzetes papságot illeti, 
első München-Freising 160 szerzetes pappal, következ-
nek Köln 145, Regensburg 134 szerzetes pappal. Leg-
kevesebb szerzetes pap van a speyeri és az osnabrücki 
egyházmegyében, amott 6, itt 8. 
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I R O D A L O M . 

— Búcsú szavak. A kath. tanítók országos zarán-
doklatához Budapesten az Angolkisasszonyok templo-
mában, 1902. évi október hó 21-én intézte dr Walter 
Gyula, pápai praelatus, kanonok, a rendező-bizottság 
elnöke. Esztergom, 1902. 8-r. 8 1. 

— A herczegprimás ajánlása. Budai) Aladárhoz, 
a „Páduai Szent Antal Lapjau szerkesztőjéhez ő eminen-
cziája a herczegprimás ezt a levelet irta : rPáduai 
Szent Antal tiszteletének terjesztésén fáradozó, az ir-
galmasság és tevékeny felebaráti szeretet szolgálatában 
álló lapját ezennel melegen ajánlom a hiveknek és reá 
Isten bőséges áldását kérem. Kelt Budapesten, 19C2. 
október hó 31-én. Vaszary Kolos bibornok, herczegpri-
más, érsek." — Páduai Szent Antal * Lapja hitbuzgalmi 
képes folyóirat a „szegények kenyere" ismertetésére 
és terjesztésére, manapság a legkedveltebb katholikus 
hitbuzgalmi olvasmányok egyike, megjelenik havonta 
kétszer, előfizetési ára egész évre négy korona. Szer-
kesztősége és kiadóhivatala Budapesten, VIII. kerület, 
Mária-utcza 11. szám alatt van. A lapok megjelennek 
magyar, német és tót nyelven. Mutatványszámok posta-
fordultával küldetnek. 

— Az Örökiinádás III. évfolyamának október havi 
füzete megjelent. A jelen füzet a következő jeles dol-
gozatokat tartalmazza : Gróf Mailáth Gusztáv Károly 
erdélyi püspök ur megnyitó beszéde az eucharisztikus 
kongresszuson. — Az Oltáriszentség dogmatikája XIII. 
Leo pápa körlevele nyomán. — Az Oltáriszentség 
erkölcsi hatása. — Az Oltáriszentség az élet forrása. 
— Az Oltáriszentség az éjben. — Előkópes áldozat. — 
A Mária-Reparatrix örökimádási apáczarend szervezete. 
— Vegyesek. — Oltáregyesületi ügyek. — Hirdetések. ** 

— Megjelent a Katholikus Szemle nov. füzete. 
A Szent-István-Társulat megbizásából szerkeszti Mihály fi 
Ákos dr. Tartalma : Hornig Károly báró : Biró Márton 
veszprémi püspök naplója. Első közlemény. Fraknói 
Vilmos: Egy jezsuita — diplomata hazánkban. Har-
madik, Defejező közlemény. Irikál József : Az Unam 
Sanctam bulla. Első közlemény. Andor József: Két 
világ között. Társadalmi regény. Nyolczadik közlemény. 
Fieber Henrik : Művészeti szemle. Békési Emil : Magyar 
irók Hunyady Mátyás korából. Kilenczedik közlemény. 
Bán Aladár : Lehajtom fejemet. Költemény. Patyi István : 
Fehér sirályok. Költemény. Vértesy Gyula : Velenczében. 
Költemény. Könyvismertetések és birálatok zárják be 
a tartalmas füzetet. A Katholikus Szemlét a Szent-
István-Társulat tagjai tagilletmény gyanánt kapják, 
nemtagoknak előfizetési ára egy évre 10 korona. Elő-
fizetések, valamint a tagságra való jelentkezések a 
Szent-István-Társulat titkári hivatalához (Budapest, VIII., 
Szentkirályi utcza 28.) intézendők. *** 

* Az ismertetések hasonló módját kath. laptársainktól kér-
jük és azt hisszük méltán elvárhatjuk. A szerk. 

** Az ismertetések hasonló módját a „Religio" számára 
kérjük és méltán elvárjuk. A szerk. 

*** Az ismertetések hasonló módját kath. laptársainktól 
kérjük és méltán elvárjuk. A szerk. 

-- Megjelent a „Havi Közlöny" az elméleti és gya-
korlati lelkipásztorság köréből. Huszonötödik évfolyam, októ-
berhavi füzet. A füzetnek változatos és érdekes tartalma 
a következő : XIII. Leo pápa. Vaszary Kolos biboros, 
herczegprimás beszéde. Irányezikkek, fejtegetések : A ma-
gyar általános polgári törvénykönyv tervezete. — Gya-
korlati kérdések : XV. Confinium parochiarum, casus 
reális. — A harangok. — A kath. iskolák elközösítése 
és elállamosítása. — Néhány szó egyházi zenénkről. 
— Az erdély-egyházm egyei papok Missió-Egyesületé-
nek alapszabályai. Főpásztori körlevelek. Rendeletek: Min. 
rendelet a hat évfolyamú mindennapi és a három év-
folyamú ismétlő elemi népoktatás biztositása tárgyá-
ban. — Népszámlálási eredmények. — Pályázat a 
Lakenbacher-féle ösztöndijra. — Min. rendelet a polg. 
vagy középiskolából a tanititóképezdébe átlépők külön-
bözeti vizsgálata tárgyában. — A regále-kártalanitási 
kötvények beváltása. — A dohányárusok ünnepi szü-
nete. Vegyesek: 67. XIII. Leo pápához a III. kath. 
nagygyűlés hódoló felirata. — 68. Az Orsz. Szövetség 
a kath. ifjúsági egyesületek érdekében. — 69. Felhivás 
Magyarország kath. tanitóihoz. — 70. a csendőrök 
vallásossága. — 71. A katholiczizmus térfoglalása az 
Egyesült-Államokban. — 72. A Jézus-társaságiak mű-
ködése. — 73. Keresztény bányászegylet. — 74. Tar-
talmaz e a kilélegzett levegő mérgeket ? Irodalom : Iro-
dalmi pályázat. — Hennig A., Hebdomadae Sanctae 
cantus liturgici. — Keller-Tornyai, Száztiz elbeszélés a 
páduai szt. Antalról. —• Platz B. dr, Katholikus leve-
lek egy megtérő nőhöz. — Trikál J. dr, Légy gyen-
géd lélek. — Jézus legsz. Szive nagy képes népnap-
tára. — Olvasókönyv az általános és gazdasági leány-
iskolák számára. — Balassa J., A magyar helyesirás 
szabályai. — Pázmány Péter munkái. — Földi J., A 
minisztrálás módja. — Crawford M., Via Crucis. — 
Magyar Remekirók. — Változás a „Pécsi Közlöny" 
szerkesztőségében. Személyzeti hirek: Az esztergomi és 
kalocsai érseki, a csanádi, erdélyi, győri, kassai, mun-
kácsi gör. kath., nyitrai, szamosujvári gör. kath., szat-
mári, szepesi, szombathelyi és váczi püspöki megyék-
ből és a tábori lelkészség köréből. — Tárcza: Az egy-
házi inquisitio. (Folytatás.) Cserepéldányként bekül-
dött hirlapok és folyóiratok. — A beérkezett előfize-
tések nyugtázása. Hirdetések. * 

Irodalmi pályázat az egri főmegyében. 
A Lengyel Miklós-féle irodalmi alapítványi pályá-

zati tétel igy szól : 
„Kimerítően és rendszeresen adassék elé, hogy 

az egri érsekeknek, az egyházmegye érsekségre emel-
tetése óta kiadott főpásztori leveleiben, szózataiban, a 
hitélet, egyházi fegyelem, hazafiasság, emberbaráti in-
tézmények és tudományos műveltség emelésére, mily 
fejtegetések, utasítások, intézkedések foglaltatnak". 

Az illető körlevelek stb. keltét, számát pontosan 
idézni kell mindenütt. 

* Az ismertetések hasonló módját a Religio számára 1 r-
jük, és azt hisszük, méltán elvárhatjuk. A szeri. 
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A legjobb dolgozatok jutalomdíj ai : az elsőé 400 
korona, a másodiké 172 korona. 

A pályamunkák idegen kézzel irt s a szerző 
nevét rejtő jeligés zárt levél kíséretében 1904. már-
czius 15-éig az egri főegyházmegyei hivatalhoz kül-
dendők be. 

(XIII. sz. top. köti) 

VEGYESEK. 
— Apácza-avatás a Jópászlor intézetben. Az 

ó-budai Jópásztor intézetben a biboros herczegprimás 
neve ünnepén okt. 30-án hét apácza tette le a foga-
dalmat és három jelölt lépett be a novicziátusba. Az 
apácza-avatás ötnapos lelkigyakorlat előzte meg, melyet 
P. Midlinszky József S. J. vezetett. Okt. 30-án reggel 
Kohl Medárd félsz, püspök ur őméltósága mutatta be a 
szentmisét, melynél az asszisztencziában Kirschhof er 
Károly és Kimer Károly apát-plebánosok mellett a 
fővárosi papságból sokan vettek részt, köztük Janda 
József csermendi plébános is, kinek nővére szintén okt. 
30-án tette le a fogadalmat. Az intézet növendékei szép 
és szabatos latin énekeikkel emelték a megható szer-
tartást. 

— „iíene merenti." Pelikán Krizsó fővárosi hit-
tantanárt, a „Hitvédelmi Folyóirat1' és az „Oktató 
Népkönyvtár*' szerkesztőjét a pápa ő szentsége a „bene 
merenti" diplomával és érdemkereszttel tüntette ki. 

— A miben Magyarország mintául szolgál. Mann-
heimban tartották a német katholikusok ezidei nagy-
gyülésöket, s első izben történt, hogy, ezt összekötöt-
ték az eucharisztikus kongresszussal. Érdekes, mondja 
az „Orökimádás," hogy a rendező-bizottság a mult évi 
•magyar katholikus nagygyűléssel kapcsolatban tartott eucha-
risztikus kongresszus sikerén felbuzdulva határozta el, hogy 
a két nagygyűlést egybekapcsolja. 

— Katholikus jogtudósok kongresszusa ült ösz-
sze okt. 27-én Rennesben Labouré bibornok helybeli 
érsek elnöklete alatt. De Lamarzelle szenátor nagy-
szabású beszédben figyelmeztette Francziaország jog-
tudósait a jogi életnek arra a legfőbb kérdésére, váj-
jon az állam föltétlen és kizárólagos ura legyen-e a 
lelkeknek és testeknek? Valleroux az egyháznak a 
nagy forradalom előtti helyzetéről értekezett. 

— Uj egyháztörténelmi lap indult meg Olasz-
országban. Neve v2Iiscellanea dt Storia Ecclesiastica e 
studi <iusiliari.u Szerkeszti Benigni tanár Rómában, Via 
elei Gigli d'Oro 15 (presso S. Apollinare.) 

— Az Orsz. közp. kath. legényegyesület buzgó 
elüljárósága összeállítva beküldte szerkesztőségünknek 
a téli előadások naptárát, mely 1902. nov. 3-án kezdő-
dik és május 21-én végződik. A közbeeső hónapok 
minden hetének 3—3 napján vannak előadások. Dr 
Andor György hgprimási titkár a szocziális kérdésről, 
dr Ernst Sándor o. képviselő az ipartörvényröl, dr 
Margalits Ede egyet, tanár korszerű tudományos kér-
désekről fognak előadásokat tartani. Jeszenszky Kálmán 
hittanár az egyesület önképző osztályát fogja vezetni, 
természettudományi előadásokat Tóth Kálmán, hitvédel-
mieket Izsót Alajos, egyháztörténelmieket Erdősi Károly 
fognak tartani. A számtan, könyvvitel, polgári ügyirás 
tanítását Pastinszky István tanár, az éneket Zigler 
Béla énektanár fogják folytatni. 

— A katholikus egyház térfoglalása az Egyesült-
Államokban. 1775-ben Amerikának még nem volt ka-
tholikus püspöke. 1776-ban indult meg a mozgalom a 
katholikus püspöki székek létesítése körül : Ma, 126 év 
multán, a katholikus egyháznak van Amerikában 1 
bibornoka, 14 érseke, 84 püspöke, 5 apostoli vikáriusa. 
17&0-ben mindössze 33 kath. papja volt az E.-A-nak, 
most van 3 2,429 — vagyis háromszázhetvenhatszor 
annyi. Akkor csak néhány kápolna — ma 10,689 tem-
plom hirdeti a kath. egyház dicsőségét — közöttük 
sok olyan, mely bátran versenyezhet Európa bármely 
székesegyházával; azonkívül van 5248 kápolna, 1790-
ben csak egy katholikus kollégium volt itt George- 
town-ban. Most van 800, és pedig 170 fi- és 630 női 
akadémia. Van azonkívül 3857 katholikus iskola, 244 
kath. árvaház, 877 - kath. jótékony intézet, ugj'mint 
kórház, menedékház stb. 1790-ben 3 millió volt a kath. 
száma, ma 14 millió. Az Egyesült-Államokban legna-
gyobb egyházi megye a new-yorki, mely alá egymillió 
kétszázezer kath. hivő tartozik, majdnem tizedrésze az 
E.-Á. összes katholikusainak. A new-yorki egyház-
megye az egész világon a negyedik lélekszámra nézve. 
Előtte áll a kölni és a boroszlói egyházmegye harmad-
léi millióval, és a bécsi egyházmegye 2 millió hívővel. 

— Katonatiszt keresztvíz alatt. Stiegler Adolf, 67. 
gy. ezredbeli főhadnagy, okt. 30-án délelőtt vette fel a 
keresztség szentségét a róm. kath. plébánia templom-
ban, Eperjesen. Kereszt-atya Schneller Frigyes 67. gy. 
ezredbeli ezredes volt. 

— Meglopott plébánosok. Ilyen czim alatt nagyon 
tanulságos rovatot nyitott a kitűnő franczia katholikus 
lap, a La Croix. Egyszerű névsor az egész, mely hivatalos 
szárazsággal, megyénkint összeállítva közli azon plébá-
nosok névsorát, a kiket hithű magatartásuk miatt a 
franczia szabadkőműves kormány megfosztott a fizeté-

" süktől. Egyszerű névsor, de sokat mond. Már az első 
közlemény száztizenkilencz plébános nevét közli, akik 
Combes humanizmusának nagyobb dicsőségére mind 
fizetés nélkül tengődnek plébániájukon. Modern marti-
rologia ez, melyből világszerte lelkesítő fényt áraszt a 

; keresztény hit ereje. 
- Hogyan állítanak katholikus eg.vetemet világ-

j szerte a katholikusok ? Felelet : adakozásból. E nélkül 
nem megy. Adakozik mindenki, a ki katholikusnak 
érzi magát. Igy tesznek az amerikaiak, igy a ho.llan-

I dusok, igy tesznek az osztrákok, igy tettek a belgák, 
igy a francziák. Például : Ausztriában a salzburgi kath. 
egyetemre f. é. szeptemberben begyült összesen 11,311 
korona 29 fillér 13 egyházmegyéből. A német ajkúak, 
különösen Tirolban, ezrekig mennek. Legtöbbet gyűj-
tött Trient, 2964 kor. 90 fillért. A szláv ajkú megyék 
1 3 - 1 5 korona havi járulék közt váltakoznak. Az ame-
rikai katholikusok amerikaiasan járnak el, nagyobb össze-
geket vág ki egy-egy. Például, a Cath. University 
Bulletin 8. köt. adatai szerint, a washingtoni kath. 
egyetemre S. Ferris Deolin asszony Bostonban hagyott 
50,000 dollárt vagyis 240,000 koronát, Mr. Hamilton 
Lewis neje halála után esedékes 100,000 dollárt vagyis 
480,000 koronát hagyott ugyanarra a czélra. Alapítvá-
nyokat tettek továbbá Rev. Lindesmith, miss E. Kier-
nan, Mr. T. Riordan, Mr. A. Dougherly és Mr J. Gal-
lagher összesen 25,000 dollárt vagyis 120,000 koronát. 
Igy megy az szakadatlanul. A hol megfeszített erővel 
dolgoznak az emberek, ott van vagyon : lehet miből 
ezreket és százezreket adni. Koldusországban — koldus-
arányu az alamizsna ! 

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

Budapest. 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. 'IV.. Paonövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1902. 

Perge alacriier in coepto tuo : praeliare praeita Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati prornovendae et arctius compingendue 
(Xdlabora . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Aclditos tibi animos auctoritate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Fartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XII I Litterae Apostolicae — 
Az egyház és állam közötti küzdelem fő okai. — A lelkipásztorság köréből: Ministeri döntés párbér ügyben. — Egyházi Tudósítások: 
B u d a p e s t : Örvendetes hir a katholikus egyetem ügyében. — B e s z t e r c z e b á n y a : Dr Rimely Károly megyés püspök ur 
hittudori jubileuma. — V á c z : Főpásztori beszéd az irgalmasság jótékonyságának gyakorlásáról. — A u t u n : Perraud bibornok 
püspöki fizetésének letiltása és a hozzáfüződő események. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A püspöki kar amerika-ügyi 

bizottsága. — Irodalom. A zenészeti irodalom köréből. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

FelhiTás előfizetésre. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DI YIN A PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
LITTERAE APOSTOLICAE 

QUIBVS 
CONSILIVM INSTITVITVR 

STVDIIS SACRAE SCRIPT VRAE PROVEHENDIS. 

LEO PP. XIII. 
AD PERPETYAM REI MEMÓRIÁM. 

Yigilantiae studiique memores, quo depositum fidei 
Nos quidem longe ante alios sartum tectumque prae-
stare pro officio debemus, litteras encyclicas Providen-
tissimus Deus anno MDCCCXCIII dedimus, quibus com-
plura de studiis Scripturae sacrae data opera comple-
ctebamur. Postulabat enim excellens rei magnitúdó 
atque utilitas, ut istarum disciplinarum rationibus 
optime, quoad esset in potestate Nostra, consuleremus, 
praesertim cum borúm temporum eruditio progrediens 
quaestionibus quotidie no vis, aliquandoque etiam teme-
rariis, aditum ianuamque patefaciat. Itaque universita-
tem catholicorum, maxime qui sacri essent ordinis, 
commonefecimus, quae cuiusque pro facultate sua par-

tes in bac caussa forent; accurateque persequuti sumus, 
qua ratione et via haec ipsa studia provehi congruen-
ter temporibus oporteret. Neque in irritum huiusmodi 
documenta Nostra cecidere. Iucunda memoratu sunt 
quae subinde sacrorum Antistites aliique praestantes 
doctrina viri magno numero obsequii sui testimonia 
deferre ad Nos maturaverint ; cum et earum rerum, 
quas perscripseramus, opportunitatem gravitatemque 
efferrent, et diligenter se mandata effecturos confirma-
rent. Nec minus grate ea recordamur, quae in boc 
genere catholici homines re deinceps praestitere, exci-
tata passim horum studiorum alacritate. — Verumta-
men insidere vel potius ingravescere caussas videmus 
easdem, quamobrem eas Nos Litteras dandas censui-
mus. Necesse est igitur ilia ipsa iam impensius urgeri 
praescripta : id quod Yenerabilium Fratrum Episcopo-
rum diligentiae etiam atque etiam volumus commen-
datum. (Yége köv.) 

Az egyház és állam közötti küzdelem 
fő okai. 

— A tudomány és élet világánál. — 

I. • 

Ha művelt világrészünk szomorú társa-
dalmi és politikai állapotának okait kutat juk, 
önkényt eszünkbe kell jutni egy nevezetes 
államférfiú azon mondásának : minden társa-
dalmi s politikai kérdés, ha külső burkából 
kivetkőztetjük, tulajdonkép lényegében vallási 
kérdés. 
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És ez nagyon természetes. Hiszen mi ér-
dekelhetné első sorban inkább az embert, 
mint a végczél, melyre te remte te t t? Es az 
egyesnek ép ugy, mint az egyesekből álló 
nemzeti társadalmaknak élete mi lehet egyéb, 
mint e czélhoz való közeledés vagy eltávolo-
dás tőle, akár öntudattal , akár öntudatlanul? 

Ámde a czél kérdése vallási kérdés. Azért 
végelemzésben minden kérdés belőle indul ki, 
vagy oda tér vissza. Ez a központ, a mely 
körül forog a világtörténelem. 

Mi volt az emberiség élete a keresztény-
ség' előtt? EgyJ nagy világsóhaj az Isten 
után. Mint a hajótörött , ki kincseit elvesztve 
a roncsok után kapkod, hogy legalább életét 
megmentse; mint a pusztában bolyongó Isis, 
kinek fiát, Osirist, a kegyetlen Typhon meg-
ölte, sirva j á r t a be a földet, hogy az egész 
világon szerteszórt drága ereklyéket össze-
szedje : a szegény emberiség is ugy siratta, 
kereste elvesztett nagy kincsét. Kereste az 
égen ; a napban, holdban, csillagokban. És nem 
találta. Kereste a földön : kőben, fában, álla-
tokban. Es nem találta. 

De megtalál ta Jézusban és az általa ala-
pitott kath. egyházban. 

Es azóta Jézus és egyháza a központ, a 
mely körül forog a világtörténelem. Tagadni 
lehet, de mellőzni nem. Áldva vagy káro-
molva; szeretve vagy gyűlölve, de O és egy-
háza az elmék és szivek legkimagaslóbb tár-
gya. A kőszikla, a melyet a ki átkarol, meg-
menekül ; a ki beleütközik, összezúzza magát. 

Üres beszéd az tehát, a mely azt mondja, 
hogy a vallásnak nincs köze a politikához és 
nyilvános élethez. Hiszen éppen azzal, hogy ki 
akarják zárni, bizonyítják, hogy nagyon is 
összefügg az élettel; miként az istentagadás 
sem egyéb, mint negativ hitvallomás. 

Semmi sem igazolja ezt jobban, mint 
azon kétségtelen történeti tény, hogy minden 
társadalom-politikai tévedés bölcseleti tévedés-
ből s minden bölcseleti tévedés valamely val-
lási téves tanból eredt. 

A 16. század vallási forradalma szülte a 
17. század bölcseleti forradalmát, s viszont ez 
hozta létre a 18. század politikai forradalmát. 
Mint a lánczszemek függnek össze egymással. 

Mert ha Luther szerint az ember valóban 
teljesen független annak megítélésében, mit 

higyjen és tartson igaznak, akkor igaza van 
Kantnak, a ki szerint az ész állapítja meg 
Istentől függetlenül mi az erkölcs. Az ész és 
akarat függetlenítése pedig Istentől mi egyéb, 
mint az ember istenitése. Hegelnek igaza van. 
Ha pedig az ember az Isten, akkor igaza van 
a liberalizmusnak, mely szerint minden hata-
lom és jog fő forrása az ember; a humaniz-
musnak, mely szerint az ember végczélja az 
ember; a materializmusnak, a mely szerint e 
végczél egyedüli eszközei a földi javak; mi-
után pedig a föld összes javai sem boldogít-
ják az embert, igaza van a pessimizmusnak 
és nihilizmusnak, a mely azt vallja, hogy nem 
érdemes élni, a végczélra törni. 

Ezt a következtetést azonban még nem 
vonta le az emberiségnek az egyháztól elpár-
tolt minden része. Megállapodnak és vergőd-
nek még egy ideig a félúton. 

A liberalizmus és szoczializmus csak két 
különböző, de szükségkép egymásból folyó 
külön fázisa e vergődésnek. 

Mert ugyan mi a liberalizmus ? Az ember 
függetlenitésének a vallási téren átvitele a 
politikai térre. Az állam hatalma Rousseau 
szerint nem Isten akaratán, hanem a nép 
akaratán alapszik. A népakarat tehát minden 
jog- és hatalom forrása. A népakarat pedig 
csak a forradalom „emberi jogait" ismeri, a 
melyek minden emberre nézve egyenlők. Egyenlő 
jog- és szabadság társadalmi egyesülésben, a 
véleményben, a vallásban, a politikában. Az 
állam feladata pusztán e jogok védelme, e 
szabadságok biztosítása. (Bakter-állam, a mint 
Lassale nevezé). 

Az állam tehát e szerint nem azonosít-
ha t ja magát egyik vallással sem, — vallás-
talan. Nem vizsgálhatja, melyiknek van igaza, 
— felekezetlen. Semlegesnek kell lennie isko-
lában, tudományban, törvényeiben. Mindegyik 
vallási nézetnek, tehát a legvilágosabb téve-
désnek is, sőt még az istentagadásnak is egyenlő 
jogot és szabadságot kell adnia. 

Ez volt a régibb liberalizmus elve, melyet 
a franczia forradalomra következett ujabb álla-
mok vallottak. Első tekintetre tagadhatat lanul 
tetsző elv, mert hiszen, mint aranyporszem a 
salak között, a ker. testvériség, szabadság és 
egyenlőség nagy elve rejlik benne, a mely a 

. 80-as években még a franczia és belga katho 
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l ikusokat is (Montalembert , Lamennais) magá-
val r agadá s m a a mi magya r „jó kathol iku-
saink" nagyrészé t is t ábo rába hóditá. Csakhogy 
nem vet ték f igyelembe ké t nagy szépség-
hiányát ez elvnek. A legképte lenebb tévelyt 
is egyenlő magas l a t r a emelni a legfényesebb 
igazsággal, a legnagyobb logikát lanság vo l t ; 
mer t hiszen a rossznak, h iánynak, a hazug-
ságnak, tévelynek józan ész szerint nem csak 
nem lehet egyenlő jogosul tsága a jóval és 
igazzal, de még jogosul tságuk sincs. Meg is 
boszul ta m a g á t nemsokára ez az óriási téve-
dés. Mert a tévely nagyhangú , türe lmet len , 
r a \ asz, ámitó, eszközeiben éppen nem váloga-
tós ; mig az igazság, erejében bizva, szerény, 
türelmes, és eszközeit nagyon is megvá loga t ja . 
Es igy az egyenlőt len ha rczban kikerülhetet-
len volt az igazságnak legalább egy időre 
bukása és a tévely tú lnyomó ura lma. 

A régi l iberal izmust azonban, a melynek 
szándékai kezde tben t a l án még jók voltak, 
fe lvál to t ta nemsokára az uj, a mely su tba 
dobta az egyenlőség, testvériség, szabadság 
szép elveit. Mivel — igy okoskodék — a nép-
aka ra t m a g a az állami ha ta lom, — ebből 
következik viszont, hogy az ál lami ha ta lom 
(kormány) a forrása minden j o g n a k és más 
ha ta lomnak , minden egyesületi , polit ikai véle-
mény és val lásszabadságnak. Hegel ember-
istenitő philosophiája lé t rehozta a liberális 
ál lami absolut izmust . 

Ámde a kath . egyház, mely az á l lamnál 
felsőbb hata lomból s zámaz ta t j a lé t jogá t és 
szabadságát , már pusz ta létezésével élő tilta-
kozás a liberális állami omnipotent ia ellen, 
t ehá t „államveszélyes." A liberális ál lam n e m 
adha t t ehá t neki olyan jogokat , mint a többi 
felekezeteknek, melyek, mint például a pro-
testa ntismus, maguk fe le t t legfőbb ha t a lomnak 
ismerik el az államot, még vallási té ren is. 
Az önvédelem szüksége (Nothrecht), mondják , 
követeli t ehá t a liberális ál lamtól az egyházzal 
szemben a kivételes, sőt ellenséges el járást . 

És nem feltünő-e, hogy e hangok mind 
protes táns táborból jönnek? Nem feltünő-e, 
hogy az isteni ha ta lomtól emanczipál t u j ál-
lamelméletek fő megalkotói , Kan t , Hegel, 
Fichte, Bluntschli, Stahl , Ahrens, L a a s o n stb 
mind protestánsok vol tak ? — Nem jellemző-e, 
hogy ez uj á l lamelméletek első gyakor la t i meg-
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valósitói az egyházzal szemben a néme t kul-
tu rha rczban p ro tes táns á l lam volt? És nem 
szinte kézze l fogha tóan tanulságos, hogy ez 
e lméletek á tü l te tése az egyházpol i t ika által a 
p ro tes táns Tisza és Szilágyi kezdeményezésére 
és az összes pá r tok pro tes tánsa inak legbuz-
góbb t ámoga tá sáva l ve t t e kezde té t hazánk-
b a n is? A pro tes táns an tagonismus a vallási 
t é ren t e h á t — amint l á t juk — most világ-
szerte a pol i t ikában vivja a kér le lhe te t len har-
czot a ka th . egyház ellen, — bogy bebizo-
nyodjék ama mondás igazsága : minden poli-
tikai kérdés lényegében vallási kérdés. 

Ime, ezér t fognak há t keze t a különböző 
pár tok p ro tes táns elemei, mindenüt t , holot t 
más té ren oly nagy polit ikai elvek választ ják 
szét őket. E z é r t üldözik oty ádáz gyűlölet te l 
még p á r t j u k b a n is a kathol ikus t , holot t politi-
kai e lvben u g y a n a z o n t a l a jon ál lanak. Ezé r t 
hangoz ta t j ák , hogy a val lásnak nincs köze a 
poli t ikához, holot t minden lépésök vallási ér-
dekből indul ki. Ezér t hangoz ta t j ák , hogy a 
kath. papo t ki kell zárni a képviselőházból, 
mer t az a politika, a mely m a felszinen van, 
össze van forrva a protes tant izmussa l . Ezé r t 
nem aka r j ák elismerni s megadn i a katholiku-
soknak azon jogokat , a melyekkel a protes-
tánsok már régóta birnak. Ezé r t világiasítot-
ták a házasságo t polgárivá, mer t ez t i sz tán 
p ro tes táns forma. E z é r t í r ták zász ló jukra az 
iskolák á l lamosí tásá t . Ezé r t üldözi a minden 
más fe lekezet te l szövetkeze t t liberális ál lam 
egyedül a ka th . egyháza t hol nyil tan, hol 
t i tokban, mer t egyedül a ka th . egyház t a r t j a 
magasan azt , a mindenek fe le t t döntő nagy 
vallási elvet, hogy az ember n e m lehet füg-
get len sem a hit, sem az ész, sem az erkölcs, 
sem a polit ikai ha ta lom terén, hanem Is tentől 
függ, aki t e remte t t e , az I s ten Fiától , a ki 
megvá l to t ta , és a szent Lélektől , aki az Is ten-
től a lap i to t t egyházban és egyház ál tal meg-
szentel te az emberiséget , hogy végczél já t 
elérje. 

Az állam és egyház közöt t i küzdelem 
t e h á t tu la j donképen az Isten és az Is tent ől 
m a g á t függet lení teni akaró ember ha ta lmi kér-
d é s e , ' t e h á t lényegében vallási kérdés, a pro-
tes tan t i smus harcza politikai t é ren a ka th . 
egyház ellen. (Folytatjuk.) 
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A LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. 

Ministeri döntés párbér iigybeu. 
A párbér, irja az A., dologi teher a magyar joggya-

korlat szerint, amint azt az evangélikusok felterjesztése 
alkalmából az ügy újólag napirendre kerültekor újból is 
hangoztattuk. Most egy ministeri intézkedésre is hivat-
kozhatunk, melyben a kir. kincstártól megvett birtok-
nak uj tulajdonosára mondja ki a vallás- és közokta-
tásügyi minister, hogy a kir. kincstártól vett birtoka 
a párbérrel, mint dologi teherrel együtt bocsáttatott 
át és igy a párbért a másvallásu tulajdonos is fizetni 
tartozik. A döntvény szövege ez : 

Másolat. M. kir. vallás- és közoktatásügyi minis-
ter ur 46555 -1902. sz. Máramaros vármegye tek. alis-
páni hivatalának. A Schréter, Hillman és társai ferencz-
völgyi czégnek kegyúri szolgáltatmányai tárgyában f. 
évi márczius 31-én 7051. sz. a. kelt jelentésére vonat-
kozólag az összes közlemények ./• alatt való visszazá-
rása mellett annak előrebocsátásával, hogy a nevezett 
czéget felülvizsgálati kérelmével elutasitandónak talál-
tam, a következőkről értesitem a tekintetes alispáni 
hivatalt. Nem forog fenn ugyanis a szóban levő eset-
ben az 1901. évi XX. t.-cz. 3-dik §-ban a felülvizs-
gálati kérelem megengedhetősége tekintetében felállí-
tott egyik jogalap sem, mert az ügyben eljárt alsóíoku 
hatóság illetékességéhez szó sem férhet s erre a felül-
vizsgálati kérelem megengedhetősége tekintetében fel-
állított egyik jogalap sem, mert az ügyben eljárt alsó-
foku hatóság illetékességéhez szó sem férhet s erre a 
felülvizsgálati alapra folyamodó maga sem helyezkedik 
— de nem sértett az eljárt alsófoku hatóság anyagi 
jogszabályt sem. minélfogva folyamodó erre az alapra 
sem fektetheti felülvizsgálati kérelmét. — Amit kérvé-
nyező czég felülvizsgálati kérelmében előad, az nem 
bir olyan jelentőséggel, hogy ennek alapján az alsó-
foku hatóságok határozatait megsemmisithetném s uj 
eljárást rendelhetnénk el. Tarthatatlan ugyanis folya-
modónak azon érvelése, hogy a kérdéses kötelezettség 
nem olyan természetű, hogy az a mindenkori birtokost 
.terhelné s hogy a kir. kincstár mint volt kegyúr s a 
római katholikus egyház között ex consensu létre jött 
s a gyakorlat révén érvényre jutott ezen kötelezettség 
a birtokváltozás folytán a kir. kincstár jogutódát ne 
terhelné. Folyamodó ezen kijelentéssel maga elismeri, 
hogy itt dologbeli kegyúri jogról van szó, tehát bir-
tokkal van az összekötve, mely — tehát a birtok jogi 
sorsában osztozik, azaz — elidegenítés esetében át-
megy az uj tulajdonosra már a dolog természeténél 
fogva még akkor is, ha ez határozottan kikötve nem 
lenne. Ezt különben kifejezetten kimondja az 1864. 
évi augusztus 24-iki 15104. szám alatt kelt s nálunk 
ma is hatályban levő udvari rendelet. Egyébként annak 
bizonyítása, hogy a szóban levő kegyúri jog azon bir-
tokkal, melyet folyamodó czég megvett, nincs össze-
kötve, folyamodót terhelte, de ő az eljárás folyamán 
— a jegyzőkönyv tanúsága szerint — semmi olyat fel 
nem hozott, mi állítása igazolásaként megállhatott 

volna. Meg nem állhat az a kifogás sem, hogy ő mint 
Mózes hitű kegyúri jogokat nem gyakorolhat s igy 
kötelezettségei sem lehetnek, - mert joggyakorlatunk 
értelmében a Mózes vallású állampolgárok is gyakorol-
hatnak kegyúri jogokat, de nem személyesen, hanem 
keresztény megbízott, meghatalmazott által. — A kegy-
úri jognak megfelelő kötelezettségeket természetesen 
joggyakorlás következtében ők is viselni tartoznak. — 
Mindezek figyelembe vételével a benyújtott felülvizs-

I gálati kérelmet elutasítom. Budapest, 1902. évi szept. 
3. Wlassies, s. k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
! - • ••• • . . . . . . . . . . 

Budapest, nov. 7. Örvendetes hir a katholikus egye-
; tem ügyében — jelent meg a .,B. H." mai számában. 

Nevezett lapnak kolozsvári tudósítója az ügy örvende-
tes fordulatát Jósika Sámuel státusgyülési alelnök f hó 
13 -án előterjesztendő jelentése alapján ismerteti a 
következőkben : 

„Fogarassy Mihály erdélyi püspök 1873-ban, pap-
sága ötven éves jubileuma alkalmával, 100.000 forintot 
tett le, azzal a rendeltetéssel, hogy ez összeg kamatai 
évenkint mindaddig csatoltassanak az alaphoz, mig 
800.000 forintra nem növekszik, hogy azután Gyula-
fehérvárott olyan felsőbb tanintézetet lehessen állítani, 
a melyben „nemcsak a szorosan vett hittudomány, 
hanem a bölcseleti, történelmi, jogi és államtudomá-
nyok is a római keresztény katholikus anyaszentegy-
ház csalhatatlan irányelvei szerint adatnának elő." Az 
alapító elrendelte, hogy az alapítványra egy négytagú 
bizottság őrködjék és nyilvántartás végett minden újév 
elején sommás kimutatás terjesztessék a püspöki szék 
és az erdélyi püspökmegyei igazgatótanács elé. 

Az igazgatótanács 1895-ben jelentette a néhai 
(Lönhárt) püspöknek az alap megnövekedését s Mailáth 
püspökhöz is tettek jelentést 1900-ban, a mikor az 
alap 880.166 forint 82 krajezárra rúgott. Mailáth püs-
pök ur tavaly adott válaszában a többi közt a követ-
kezőket irta : 

„Székesegyházi káptalanom fölszólításomra adott 
nyilatkozatában kijelentette, hogy a nagy alapítónak 
egy nagyszabású katholikus főiskola (Lyceum Acade-
micum) létesítésére irányuló főczélját ez idő szerint 

I nem tartja megvalósíthatónak. Ez az én nézetem 
! is. De. tekintettel arra, hogy a boldog emlékű ala-

pító által az alapítvány életbeléptetésére kijelölt idő 
elérkezett, mivel az alapvagyon értéke a 800.Í 00 forin-
tot jóval meghaladja ; tekintve továbbá egyházmegyénk-
nek sokféle égető szükségeit, melyeknek kielégítésére 
erőink elégtelenek : káptalanommal egyetértve, tervbe 
vettem e nagy alapítványnak a boldog emlékű alapító 
által megjelölt másik irányban való érvényre juttatását, 
vagyis az alap jövedelmének egyházmegyénk elsőrangú 
szükségleteinek fedezésére való igénybe vételét." 

Az igazgatótanács azonban kijelentette, hogy a 
püspök által tervezett intézkedésekhez, a kegyes ala-
pítvány fő és elsőrendű czéljától való eltéréshez nem 
járulhatna, mert ezt az alapítónak „hiteles és érthető-
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akaratával, illetőleg az erdélyi egyházmegyei közálla-
potok olyan irányzatú változásával, mely az eltérést 
már megengedettnek mutatná, igazolni nem tudja. 

Az igazgatótanács arra kéri a püspököt, tegye 
haladéktalanul tanácskozás tárgyává a főiskola fölállí-
tásának megkezdéseképpen, hogy: nem volna-e czélra-
vezető, egyelőre csak a theologiai és ehhez legközelebb 
álló bölcseleti fakultások, esetleg tanárképző szervezé-
sét tervbe venni, illetőleg az erre vonatkozó szükség-
letek felől részletes, szakszerű tervezetnek földolgozá-
sára az erre hivatottakat fölkérni. Továbbá arra kéri i 
az igazgatótanács a püspököt, hogy a mennyiben ez ! 
meg nem történt volna, eszközölje ki az alapítólevél be- i 
mutatásával az alapítvány legfelsőbb megerősítését. 

Mailáth gróf püspök erre czélszerűnek tartotta, j 
bizottság által megvizsgáltatni és megállapíttatni, hogy j 
az alapítványi jövedelem elégtelen volta vehető-e átha- I 
tolhatatlan akadálynak az alapítólevél szelleme szerint 
s lehet-e az összeget e miatt a másodrendű czélok 
megvalósítására fordítani, vagy esetleg az alapítványi 
tőke tovább is gyümölcsöztetendő-e. 

E bizottságba az alapítványt kezelő székesegy-
házi káptalan Fábián Sándor nagyprépostot, a püspöki 
szentszék Moha,y Sándor dr (jelenleg államtitkár) jog-
tanácsost, az igazgatótanács pedig Farkas Lajos dr 
egyetemi tanár tiszteletbeli előadót küldte ki. Ez év 
májusában tartott értekezletet a bizottság s vélemé-
nyét terjedelmes jelentésben adta elő, a melyet a kö-
vetkezőkben foglalunk össze : 

A bizottság magáévá teszi az igazgatótanács föl-
fogását. Nem tartja raegokoltnak, hogy az alapítvány 
az alapító főczéljától eltérő egyházmegyei czélokra for- | 
dittassék. Arra a kérdésre pedig, hogy : „nem volna-e 
czélravezető egyelőre csak theologiai és ehhez legköze- i 
lebb álló bölcseleti fakultások, esetleg tanárképző föl áll itá- j 
s át tervbe venni," határozottan igen-nel felel a bi- ! 
zottság, illetőleg javasolja a főiskola fölállításának ilyen 
alakban kezdését, legfeljebb azzal a megszorítással, hogy j 
a mennyiben az alapítványi vagyon kamatjövedelme a : 
bölcseleti tanszékeknek megfelelő dotáczióját még ez-
idejüleg meg nem birná, szorítkozzunk csak a theolo-
giára, a mi a papnevelővel kapcsolatos hasonló irányú 
tanszékek belevonásával minden nehézség nélkül ke-
resztülvihető lesz. 

A bizottság végül kijelenti, hogy nem akarja 
semmiképen kisebbíteni az eddigi papnevelő rendszer 
által elért eredmények értékét, de hiszi, hogy a világba 
kilépő ifjú pap egészen másként fogja szent hivatását 
betölteni, ha erkölcsi és értelmi érettsége a főiskola 
vizsgálódásai és módszere rostáján szűrődik le, élte ós 
példája hathatósabban fogja a lelkeket meggyőzni ar-
ról, hogy eszményi javak behatása csak azokra nézve 
lehetséges, a kik koruk igazi műveltségének becsüle-
tes munkásaiul szegődnek." 

Ezt a javaslatot, irja továbbá a kolozsári tudó-
sító, az igazgatótanács is, a püspök is, magáévá tette, 
s a részletekre nézve később intézkedik. Az igazgató-
tanács javasolja a státusgyülésnek, hogy a kiküldött 
háromtagú bizottság permanencziában maradjon s a stá-

tus előadójával együtt egy kath. egyetem létrehozásának 
körülményeit fontolgassa s erre nézve tegyen javaslatot. 

Az igazgatótanács továbbá átiratot fog intézni a 
herczegprimáshoz és az összes püspökökhöz, a melyben 
azt kérdezi tőlük, vájjon egyházmegyéjükben van-e 
olyan alap, a melyet a katholikus főiskola czéljaira 
lehetne fordítani és milyen föltételek mellett volnának 
hajlandók ezeket az alapokat az erdélyi katholikus 
egyetem czéljaira átengedni. Az igazgatótanács Wlas-
sics ministert is föl fogja kérni, hogy nyilatkozzék, 
milyen föltételeket köt az Erdélyben fölállítandó ka-
tholikus egyetemhez ós vájjon rendeletileg vagy tör-
vény által óhajtja-e ezt a dolgot elintézni. 

Beszterczebánya. Dr Rimely Károly megyés püspök 
ur hittudori jubileuma. — 

Folyó évi november 4-én ülte meg Dr Rimely 
Károly, beszterczebányai püspök ur, hittudorságának 50 
éves évíordulóját. 

A kik ez alkalomból őszinte üdvkivánataik tolmá-
csolása s hódolatuk nyilvánítása czéljából fölkeresték 
a babérkoszorúzta egyházfejedelmet, látták a bécsi cs. 
és kir. tudomány egyetem által díszesen kiállított s 
lecsüggő pecséttel ellátott hittudori oklevelét, de láttak 
azonkívül egy más, szintén lefüggő pecsótű oklevelet, 
a melyben a bécsi egyetem hittudományi kara, 1865. 
évi május hó 3-iki kelettel, bizonyítja, hogy az egye-
tem, 500 éves jubileuma alkalmából, fentdicsért püs-
pököt, tisztelete jeléül, a hittani kar bekebelezett tagjai 
sorába vette fel. Es ezen okmány unicum széles 
Magyarországon, mert hasonló kitüntetésben ugyan 
ebből az alkalomból Magyarországban Dr Rimely püs-
pökön kivül más nem részesült. Látták ugyanekkor a 
budapesti egyetem hittani karának 1858. évi május 
15-ón kelt levelét, melylyel Dr Rimely püspököt beke-
belezte. Látták még ez alkalommal a püspöknek szé-
leskörű s előkelő levelezései közt még azt is, hogy őt 
Schmerling, a magy. kir. Cancellariával egyetértőleg, 
1861. évi jul. 4-én kelt pecsétes levelében kinevezte a 
bécsi cs. és kir. egyetem jogi karához 'államvizsgálat-
hoz vizsgálónak, és később a magy. kir. ministerium-
mal egyetértőleg a bécsi Theresianumhoz az érettségi 
vizsgálathoz, a magyar tantárgyakra, első izben kor-
mánybiztosnak nevezte ki. 

Mindezen tisztségeket, melyeket a Pázmáneumban 
végzett kormányzói teendők mellett, évtizedeken át, — 
mint azt a saját kórelme folytán bekövetkezett elbo-
csátását igazoló s meleg elismerésekkel duzzadó leve-
lek tanúsítják, — békességben, nagy ügybuzgalommal 
s haszonnal betöltött, a legnagyobb önzetlenséggel 
viselte. 

S ámbár a Pázmány-intézetet már régen elhagyta, 
a volt nagyszámú növendékei még most is hálás 
kegyelettel emlékeznek reá, s rajongásig tisztelik őt, 
ugy is mint volt bölcs s tapintatos vezetőjüket s ugy 
is mint nagy tudóst. 

Mielőtt azonban a Pázmáneumból eltávozott, s 
Pozsonyba költözött volna, a hol megalakította a ma-
gyar közművelődési egyesületet, melynek most is tisz-
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teletbeli elnöke, és a kath. önkormányzatot, megirta 
annak történetét, melyet nagy applausussal fogadtak, 
s melynek díszpéldányát megküldte volt IX. Pius 
pápának, a ki e figyelmet Mercurelli titkára által 
magánlevélben köszönte meg. 

A fentnevezettek mind meghaltak már, a bécsi 
egyetem hittani kara már egészen uj tanerőkből áll ; 
de hála az Égnek — él még jó testi s lelki erőben 
Dr Bimely Károly a fenkölt lelkű, s apostoli ihiettségü 
s szellemű és a jótékonyság terén kifogyhatatlan besz-
terczebányai püspök, ki a háborgó világ hullámai 
között ünnepli 50 éves hittudori jubileumát, a ki körül 
ez alkalomból összesereglettek azok, kik erélyes lelki-
ismeretességének hivei maradtak, és ezek társaságában 
ünnepelte meg utolsó jubileumát, mint azt a szerény 
asztalánál hangoztatta. 

Mi azonban, kik iránta törhetlen ragaszkodással, 
s mesterkéletlen szeretettel s tisztelettel viseltetünk, 
szivből kivánjuk neki, hogy fenti nyilatkozatában ez 
egyszer kellemesen csalódjék s tartsa őt a Mindenható 
egyházunk ós hazánk javára még igen hosszú éve-
ken át. * 

Ezen alkalommal részint személyesen, részint 
pedig táviratilag üdvözölték a jubiláns s tudós püspö-
köt : Ferencz Ferdinánd trónörökös, Szélt Kálmán 
ministerelnök, Vaszary Kolos herczegprimás, Dr Wlas-
sics Gyula vallásminister, Bende Imre nyitrai püspök, 
Kazy János barsi főispán, Dr Várady Árpád v. püspök, 
mmisteri osztálytanácsos, Dr Fluffy Pál ministeri taná-
csos, Vissnyovszhj László beszterczeb. székeskáptalani 
nagyprépost, Finka Sándor főszolgabiró s másol:. 

Vácz. Főpí sztori beszéd az irgalmasság jótékonyságá-
nak gyakorlásáról. — 
Tartotta mélt. és főt. gróf Csáky Károly megyés püs-
pök ur a vaczi sz. Antal jótékonysági Egyletnek első 

rendes közgyűlésén : 
Sz. Máté evang. 25. rész. 31-46. vers. 

Tisztelt hölgyeim ! Jézus Krisztus, a mi Megvál-
tónk szájából és szavaiból megérthetjük, hogy mi a 
ker. kath. embernek kötelessége, ismétlem, kötelessége 
s nem Krisztus Urunk tanácsa, hogy ama nagy napon 
mikor megtörténik a nagy elválás, biztosak legyünk 
abban, hogy elértük végczélunkat és bejuthatunk a 
mennyországba. Ez az, a mit mi ezen evangéliumban 
hallottunk, ez tulaj donképen ezen jótékony Egyesület-
nek programmja. E szerint akarunk mi cselekedni, e 
szerint akarunk mi élni s e szerint akarunk mi mű-
ködni, csakhogy nem kiki a maga saját feje, a saját 
ereje, a saját belátása szerint, hanem közös erővel, 
közös iparkodással, közös eszközökkel, közös buzga-
lommal, igyekezettel, egyszóval egy czél elérésére tö-
mörültünk egyik a másikért, egyik a másikkal, hogy 
mindnyájan elérjük a mi végczélunkat azáltal, hogy 
Jézus Krisztus által elénk szabott kötelességeinket tel-
jesítjük. Talán nem kötelesség, hogy valaki ezen egye-
sületbe belépjen, ezt mindenki szabad akarattal tette; 
de mindenesetre kötelesség, hogy mi az Ur Jézus Krisz-

* Fiat! Fiat! A szerk. 

tus törvényei szerint cselekedjünk. Az irgalmasságnak 
törvénye, az evangelium legnagyobb törvénye. Látjuk, 
hogy ettől függ az Ur Jézus Krisztusnak végitélete. 
Előre megmondja, hogy csodálkozni fognak az embe-
rek és kérdezni fogják, hogy hogyan, miképen kérdez-
het az Ur Jézus Krisztus ilyen és ilyen dolgokat. S 
önmaga azt mondja, hogy a mit egynek legkisebb 
atyámfiai közöl cselekedtetek, azt nekem cselekedté-
tek. Tehát e körül fog forogni a mi végitéletünk. A 
ki tehát magát ezen a világon az irgalmasságtól el-
zárja, az egyáltalán lemondott az ő üdvösségéről. 
De kedves hölgyeim! Nagyon jó lesz ezt a dolgot 
közelebb megfontolni, kogy megérthessük az irgalmas-
ságnak törvényeit.-Vannak ugyanis először az irgalmas-
ságnak testi cselekedetei. 

Eszembe jutott, hogy ezek legtöbbnyire olyanok, 
melyekért, az emberek könyörögni szoktak. A második 
csoport a lelki cselekedetek irgalmassága s ezeknél 
rendesen az szokott történni, hogy nem kérnek az em-
berek belőle. Tehát első : az irgalmasság testi cseleke-
detei. A kötelesség eme részének teljesítését az Ur 
Isten nekünk végtelenül könnyűvé tette, annyira köny-
nyüvé, hogy az emberek maguk elválasztották az igazi 
irgalmasság fogalmától. Összetévesztik ezt, mert azt 
hiszik, hogy ha valaki könyörületes, hogy ha valaki 
részvéttel van, hogy az egyúttal irgalmas is. Pedig 
nem. A könyörületes érzület vagyis a részvét, az csak 
olaj. Az irgalom az a kerék s a mi forgatja az irgal-
masság kerekét, az a szeretet, Az az olaj t. i. a könyö-
rületesség érzülete csak azért adatott a mi szivünkbe, 
hogy ez a kemény sziv könnyebben forgathassa a sze-
retet kerekét. A kinek csak egy kicsit jó szive van. a 
kinek a jó Isten alkalmat adott szivének kiművelésére, 
nem panaszkodhatik, hogy ő nem tud érezni. És kivált 
a hölgyek ! . . . Az a könyek országa ! . . . Ha csak 
lát valakit szenvedni, nélkülözni, már könyek tolul-
nak a jó asszony szemébe. Tehát a könyörületesség, 
részvét az még nem irgalom. Ez csak az olaj, a mely 
könnyen forgatja a kereket. 

(Vége köv.) 

Autun. Berraud bibornok püspöki fizetésének letiltása 
és a hozzá/ü:ődő események. — 

1902. okt. 12-én kelt Combes exclerikus minister-
! elnöknek mint belügyministernek levele, melyben Per-

raud bibornokkal tudatja, hogy fizetése kiutalványozá-
sának rendeletét felfüggesztette. 

Ö eminencziája, irja az itteni „Semaine Reli-
gieuse", tisztán arra szoritkozott, hogy a ministerelnök-
kel levelének vételét tudatta. 

Alig terjedt el a hire, hogy a főpásztor fizetés 
nélkül (10,000 frank) maradt, papsága, a maga körében, 
azonnal aláírást indított, avval, hogy sajátjából fogja 
püspökének a hiányt fedezni. Perraud bibornok, mikor e 
nemes mozgalomnak hirét vette, azonnal sietett hálás 
köszönetét nyilvánítani a kegyeletes megemlékezésért, 
de egyúttal igen sürgősen kérte papjait, hogy álljanak 
el szándékuktól, mert ő az ő szegélyes ellátásukból 
(rendesen csak 800 frank) egy fillért sem fogadhat el. 
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Ő bizik az isteni Gondviselésben, a k i nem fogja őt 
kenyér nélkül szűkölködni hagyni. 

Még ennek híre se ment jóformán, midőn az 
autuni egyházmegye világi hivei közöl többen felhí-
vást tettek közzé közadakozásra, hogy a jövedelmétől 
megfosztott püspök ellátásában hiányt ne szenvedjen. 
Felhívásuknak záró szavai ezek: „Az egyházmegye 
katholikusainak kötelessége érdekközösséget vállalni 
főpásztorukkal, ki Orleansban az ő szószólójuk, az ő 
érzelmeiknek ékesszólásu tolmácsa volt. Combes ur ide 
dobta nekünk a keztyüt. Mi azt felvesszük !" 

Igy erősödött mindig az egyház : üldözésben ! 

KATtí. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVEKENYSÉG. 
A püspöki kar amerika-ügyi bizottsága. 

A mint a f. é. október hó 18-án tartott püspöki 
konferencziáról szóló tudósításunkban jelentettük, a 
magyar katholikus püspöki kar ebben az értekezletben 
behatóan tárgyalta a vallás- és közoktatásügyi minister 
átiratát, melyben fölhívta az episzkopátus figyelmét a 
felvidéki kivándorlás és az Amerikába elszármazott 
magyar katholikusok lelkigondozásának kérdésére. A 
tárgyalás eredménye az, hogy a püspöki kar bizottsá-
got választott, a melynek hivatása lesz ez ügygyei 
foglalkozni és a szükséges intézkedéseket megtenni. A 
bizottság tagjai lettek: Babies Zsigmond kassai, Vályi 
János eperjesi, Szrnrecsányi Pál szepesi, Rimely Károly 
beszterczebányai, Bende Imre nyitrai és Firczák 
Gyula munkácsi megyés püspökök. A napilapok 
híresztelése szerint a bizottság mindenekelőtt be 
fogja kívánni az egyes felső vidéki egyházme-
gyék jelentéseit a kivándorlás ügyéről, mely alatt az 
Ottani lelkipásztorkodó papság anyagilag is szenved, a 
mennyiben a kivándorlások miatt nagyon sok párbér-
töl esik el. Továbbá tanulmányozni fogja az Ameri-
kába küldött püspöki vikárius beérkezett s még ezután 
várható előterjesztéseit és esetleges indítványait; sőt 
valószínű, hogy ez a vikárius időközben visszajön és 
személyesen fogja előadni az Amerikában létesítendő 
magyar katholikus egyház-szervezetre vonatkozó javas-
latait. Ezek alapján végül a püspöki kar előterjesztést 
fog tenni a pápai széknek, hogy az észak-amerikai 
magyar katholikus vikariátus az ottani hierarkia szer-
vezetébe mint önálló és csak a magyar katholikus 
egyházzal egybefüggő misszió beilleszthető legyen. 

A napilapoknak, szabadelvűeknek és katholiku-
soknak, e híresztelése már átment a német sajtóba, és 
ennek a révén már Amerikában lesz a hír, mielőtt 
még valami történt volna. 

Hogy egy gör. kath. vikáriust esetleg még talán 
megengednek az amerikai egyházi állapotok, az lehet-
séges ; de, hogy lat. szert, katholikusok számára meg-
fogják-e az amerikai püspökök a külön vikáriust tűrni, 
az nagyon kérdéses. 

'— Az Országos Pázmány-Egyesület Pécseit. A 
katholikus írók és hírlapírók Országos Pázmány-Egye-

sülete a mult hó 14-én tartott választmányi ülésén el-
határozta, hogy legközelebbi választmányi vándorgyűlé-
sét Pécsett tartja meg. a gyűlésre eddig jelentkeztek : 
Margalits Ede dr elnök, Cziklay Lajos és Kiss János 
dr alelnökök, Sziklay János dr és Auer István titkárok, 
Bonitz Ferencz, Andor József, Buday Gerő, Kincs Ist-
ván. Mint Pécsről értesülünk, az ott megjelenő Páz-
mány-Egyesületi tagokat a pécsi rendező-bizottság 
fényes fogadtatásban részesiti, amihez Hetyey Sámuel 
pécsi püspök ur is hozzájárult. Az egyesület választ-
mányi ülését november 9-én vasárnap délelőtt fél 12 
órakor tar t ja meg a katholikus kör dísztermében. A 
kath. kör téli felolvasó estélyeinek elseje a Pázmány-
Egyesület választmányi ülésével kapcsolatosan vasár-
nap este lesz, melynek megnyitóját Margalits Ede dr 
tart ja meg a következő czimmel: „A katholiczizmus 
mint életelv a X X . században.' Andor József (irói né-
ven Cyprián) „Flóra kisasszony regénye" czimü novel-
láját olvassa fel. Jellaslch István dr-né. Csurgay Adél 
koncerténekesnő a Hunyadi László operából a „Lp. 
Gange" áriát énekli el Hoff Richárd zongorakisérete 
mellett. Jánossy Béláné Sztojanovics Jenő „Csárdás"-át 
adja elő, Auer István költeményeket olvas fel, végül 
Bitter Illés karvezetése mellett egy 47 tagból álló ve-
gyes-kar a Traviata egy kardalát adja elő. Hetyey 
püspök ur megígérte, hogy az ünnepélyen részt fog 
venni. Az Országos Pázmány-Egyesületnek Pécsett 
időző választmányi tagjai tiszteletére rendezendő társas-
vacsora este nyolez órakor kezdődik. Az étkezés étlap 
szerint történik s ez alkalommal a Pázmány-Egyesület 
választmányi tagjai Hetyey Sámuel megyés püspök ur 
vendégeiképp vesznek részt a társasvacsorán. 

— A „Budai Katholikus Kör" ma szombaton, e 
hó 8-án, este 8 órakor a katholikus egyesületi ház 
nagytermében (II., Toldy Ferencz-utcza 30.) a kör 
alelnöke Kánter Károly apátplébános tiszteletére tár-
sasvacsorát rendez. A teríték ára 1 korona 20 fillér. It t 
megemlítjük egyúttal azt is, hogy a kör a hó minden 
első szombatján (legközelebb deczember 16-án) saját 
helyiségeiben társasvacsorát rendez. A kör könyvtára 
megnyílt. Könyvtáróra vasárnap délelőtt 10—12, szerda 
és péntek este fél 8—9. Könyvjegyzék az olvasóterem 
asztalán. 

I R O D A L O M . 

A zenészeti irodalom köréből. 
1. Hebdomadae Sanctae (A nagy hét szertartásos 

énekei) cantus liturgici gregoriani, quos in concentus 
plurium vocum redegit, additis quibusdam propriis suis, 
qui eo tempore usui esse possunt, Aloisius Henvig S. 
J . sacerdos. 

Epen most jelent meg. 
Midőn e munka nyomás alatt volt, a szerző jobb-

létre szenderült, (IV02. júl 10) de a correcturát még o 
végezte. Általában ismert szerénysége mellett is, azi 
mondotta, hogy ez legjobb munkái közé tartozik. 

E nagyheti szertartásos énekeket is a „Hirnik 
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adta ki. s annál rendelhetők meg Kalocsán. Kiváló 
finom nyomás. Aruk 3 kor. 

Henriig Alajos S. J. eddig megjelent zenemüvei: 1. 
Missa brevis et facilis styli „a capella" dicti quatuor 
vocum inaequalium. — 1.20 mark. Bőhmnél. Wien I. 
Essiggasse, 3. 2—22. X X I . Concentus sacri breves par-
tim 4 part im 3 vocum inaequalium, priscis musicae 
ecclesiasticae tonis. — 3.60 mark. Bőhmnél . 23. Missa 
duarum vocum aequalium, cantu in duos choros dis-
tributo. 1892. — 1 korona. — Ez, és a következők a 
„HirnÖk"-nél. 24—41. Concentus sacri in usum praeci-
pue stúdiósáé gymnasiorum juventut is . 1893. — 2 kor. 
42—52. Cantus Ant iphonarum Beatissimae Mariae Yir-
ginis. 1893. — 2 korona. 53. Li taniae Laure tanae in 
tonis psalmorum pro 2 praec. soprano et alto, atque 
choro 4 voc. inaeq. 1895. — 1 korona. 54 63. Tiz 
ének hangjegyekkel Jézus sz. Szivének tiszteletére. 
1894. — 40 fillér. 64. Cantus facilis l i taniarum B. M. 
Yirginis pro 2. praec. (soprano et alto), et choro 4 
vocum inaequalium. 1896. — 1 korona. 65—92. Can-
tica sacra. 1896. — 1 kor. 20 fill. 9 3 - 3 0 6 . Egyházi 
énekek, orgona kisérettel. 1898. — 2 kor. 40 fill. 307. 
Cantus fac. l i taniarum de SS. Corde J e s u 1900. — 1 
kor. 50 fill. 308—325. Hebdomadae sacrae cantus litur-
gici gregoriani. 1902. — 3 kor. 

2. Négy régi egyházi ének . Három szólamu női 
karra szerzé Bogisich Mihály cz. püspök, esztergomi 
kanonok. N. 1. Régi templomi ének a hold. Szűz Máriá-
ról. N. 2. Régi templomi ének szent Mária Mugdobiárol. 
N. 3. Régi templomi ének szent László királyról. N, 1. 
Régi templomi ének szent István királyról. Kiadta Rózsa-
völgyi, Budapesten, 1902. Ara : vezérkönyv 1.50 kor., 
egyes szólam 10 fillér. 

3. Téli szivárvány. Hé t u j eredeti magyar egyházi 
ének. Szövegét és dallamát irta Iiépássy J ános alsó-
ábrányi r. kath. lelkész. Orgonára vagy harmoniumra 
átirta Bodó Károly r. k. nyug. lelkész és zenetanár. 
1902. Kapható egyedül szerzőnél Alsó-Abrányban i 
(Borsodm.) Ára 2 korona. A tiszta jövedelem jó tékony j 
czélra fordit tat ik. 

4. Zeneközlöny. Megjelenik minden hónap 1-én 
és 15-én. Felelős szerkesztő és kiadó Demény Dezső ; 
társszerkesztők Hoppe Rezső, Vavrinecz Mór. I. évfolyam 
1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest , V., 
Hold-utcza 7. Ára előre fizetve egész évre 19 korona ; 
egyes számé 40 fillér. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósi tásunk szerint a Bar-

berini könyvtár t , melyet az apostob szentszék megvet t , 
már elkezdték átszállítani a Yatikánba. Az apostoli 
szentszék az Orsini és Chigi hgi házakkal is tárgyalá-
sokat folytat szintén könyvtár-vétel czéljából, de a 
tárgyalások különösen a mi a Chigi-féle könyvtár t 

illeti, a rendkivül magas igények miatt, aligha fognak 
czélra vezetni. 

— Föpásztoraink. Dessetvffy Sándor csanádi püspök 
ur egészsége rnegerősitése véget t Abbaziába utazot t le. 
Metzlényi Gyula szatmári püspök ur Lengyel József 
tanitóképző-intézeti tanár t és a szatmári r H e t i Szemle" 
munkatársá t Csekébe lelkésznek nevezte ki. — Hetyeg 
Sámuel pécsi püspök ur f. hó 4-én székesegyházában 
gyászmisét végzett elődeiért, a pécsi egyházmegye 
elhunyt püspökeiért . — Gróf Csaky Károly váczi 
püspök ur Mindenszentek napján nemcsak a Szent-
misét, de a predikácziót is maga végezte. Ugyancsak 
ő méltósága a székesegyháznak nagy költséggel szélfogó-
a j tókat csináltat. 

— Tiszteletből való doktoravatások voltak e lió 
elején, 2-án, Münsterben, abból az alkalomból, hogy az 
ot tani theologiai és philosophiai akadémia tudomány-
egyetemmé bővült ki. A theologiából honoris causa 
doktorok lettek Falk dr. plébános, Denifle dominikánus, 
a ki már a berlini, gött ingai, prágai, bécsi egyetem 
tisztb. doktora, Ehrte jezsuita, a vatikáni i rat tár őre, 
szintén több egyetem íisztb. doktora, köztük az oxfordié 
a polgári jogból, végül Schnütgen kölni kanonok. 

— Kitűnő indítvány. Bot tó Ferencz Nagyváradon 
250,000 koronát hagyot t főző-iskolára. De ki egye meg 
a főztet, arról az örökhagyó nem rendelkezett . P — y a 
„T i szán tú léban nagyon helyesen azt indítványozza, 
hogy a főző-iskola főzzön egy szervezendő diák-menzá-naik. 

— A politikai nemzetek közöl mint ilyen, csak 
az angol par lament 75. í r képviselője emlékezett meg 
testületi leg X H I . Leo pápaságának 25 éves jubi leumá-
ról, a mennyiben tag já t és t i tkár já t Esmonde Tamás 
bárót kebeléből kikíildve, megbízta azzal, hogy az ír 
nemzet képviseletének nevében tolmácsolja az ír nem-
zet hódolatát és jókivánatai t a jubiláris pápa előtt. 
X I I I . Leo megfelelő kitüntetéssel fogadta az ir nemzet 
államférfiainak képviselőjét. De erről külön tudósitá-
sunk fog szólni. 

— Különféle nemzetek iskola-egyesületeiről ér-
dekes adatok kerül tek forgalomba az Augsb. Abend-
zei tung ismertetése alapján, a mely elmondja, hogy az 
„Egyetemes Német Iskolaegyesíilet"-et 1881-ben ala-
pí to t ták „Zur Erha l tung des Deutschthums im Aus-
lände". Tehá t ez az egyesület oly furcsa egyesület, a 
mely külföldön működik. Érdekes, ha igaz, az a vallo-
más, hogy ez az egyesület Ausztria-Magyarország és 
az E.-A. E.-Államok területén „közelfekvő okoknál 
fogva" — nem működik. Credat Judaeus Apella ! 
Panaszkodik, hogy kevés a jövedelme, mert alig fele 
az „Alliance Française" franczia iskola-egyletnek, mely 
300,000 frank jövedelem felett rendelkezik. A 6 millió 
cseh iskola egyesülete 400,000 márkát g y ű j t össze 
évenk in t ; a szlovén délszlávok iskola-egyesületének 
70,000 tagja van, a német birodalom iskola-egyesületé-
nek 33,000 tagjával szemben. Biz ta t ja a német katho-
bkusokat , hogy csak lépjenek be, mert már német 
kath. főpapok is tagjai az egyesületnek. Utal a „német 
kereskedelmi ú t " fenntar tására a Duna mentén — egész 
a Feketetenger ig . Tehát Budapest és Magyarország 
német kereskedelmi ú ton fekszenek! Nem hiába örült 
Yilmos császár, hogy a kommandószó Orsováig már is 
német. Oxenstiernának bizony igaza volt : Pa rva sa-
pientia regi tur mundus. S pénz nélkül, üres szavakkal 
is lehet uralkodni az emberek felett, csak hízelkedni 
kell hiuságuknak vagy gyomruknak. 

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

Budapest. iy02. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ilV.. Papnóvelde-utcza ö. sz./ 
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SZ. II. Félév. 1902. 

Perge alacriter m coepto tuo : praeiiare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter irnpertimus. ' 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque ereetus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept, 5-én. 

Fartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XII I Litterae Apostolicae. — 
Az egyház és állam közötti küzdelem fő okai. — A lelkipásztorság köréből: Statisztika az áttérésekről. - Egyházi Tudósítások: 
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Sed quo facilius uberiusque res e sententia eve-
niat, novum quoddam auctoritatis Nostrae subsidium 
nunc addere decrevimus. Eten im cum divinos hodie 
explicare tuerique Libros, u t oportet, in tanta scien-
tiae varietate tamque multiplici errorum forma, maius 
quiddam sit, quam ut id catholici interprétés recte 
efficere usquequaque possint singuli, expedit communia 
ipsorum adiuvari studia ac temperari auspicio ductu-
que Sedis Apostolicae. Id autem commode videmur 
posse consequi si, quo providentiae genere in aliis pro-
mo vendis disciplinis usi sumus, eoclem in hac, de qua 
sermo nunc est, utamur. His cle caussis placet, certum 

quoddam Consilium sive, ut i loquuntur , Commissionem 
•gravium virorum ins t i tu i : qui earn sibi habeant provin-
ciám, omni ope curare et efficere, u t divina eloquia et 
exquisitiorem illam, quam tempóra postulant , t ractat i -
onem passim apud nostros inveniant , et incolumia sint 
non modo a quovis errorum afflatu, seel etiam ab omni 
opinionum temeri tate . Huius Consilii praecipuam sedem 
esse addecet Romae, sub ipsis oculis Pontificis maximi : 
u t quae Urbs magistra et custos est christianae sapi-
entiae, ex eadem in universum christianae reipublicae 
corpus sana et incorrupta huius quoque tam necessa-
riae doctr inae praeceptio influât. Viri autem ex quibus 
id Consilium coalescet, u t suo muneri , gravi in primis 
et honestissimo, cumulate satisfaciant, haec proprie 
habebunt suae navi ta t i proposita. 

Pr imum omnium probe perspecto qui sint in his 
disciplinis hodie ingeniorum cursus, nihil ducant insti-
tuto suo alienum, quod recent iorum industria reperer i t 
novi : quin imo excubent animo, si quid dies afferat 
utile in exegesim Biblicam, u t id sine mora assumant 
communemque in usum scribendo convertant . Quam-
obrem ii multum operae in excolenda philologia do-
ctrinisque finitimis, earumque persequendis progressio-
nibijis collocent. Cum enim inde fere consueverit Scrip-
turarum oppugnatio existere, inde etiam nobis quae-
renda sunt arma, ne veritat is impar sit cum errore 
concertátio. — Similiter danda est opera, u t minori in 
pretio ne sit apud nos, quam apud externos, l inguarum 
veterum orientalium scientia, aut codicum maxime pri-
migeniorum per i t ia : magna enim in his studiis et u t -
riusque opportuni tas facultatis. 

Deincle quocl spectat ad Scripturarum auctori ta-
tem integre asserendam, in eo quiclem acrem curam 
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diiigentiamque adhibeant. Idque praesertim laborandum 
ipsis est, ut nequando inter catholicos invalescat illa 
sentiendi agendique ratio, sane non probanda, qua 
scilicet plus nimio tribuitur heterodoxorum sententiis, 
perinde quasi germana Scripturae intelligentia ab ex-
ternae eruditionis apparatu sit in primis quaerenda. 
Neque enim cuiquam catholico ilia possunt esse dubia 
quae fusius alias Ipsi revocavimus : Deum non privato 
doctorurn iudicio permisisse Scripturas, sed magisterio 
Ecclesiae interpretandas tradidisse : „in rebus fidei et 
morum, ad aedificationem doctrinae christianae perti-
nentium, eum pro vero sensu sacrae Scripturae haben-
dum esse, quern tenuit ac tenet sancta Mater Ecclesia, 
cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione 
Scripturarum sanctarum ; atque ideo nemini licere 
contra hunc sensum aut etiam contra unanimem con-
sensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari" ;* 
earn esse divinorum naturam Librorum, ut ad religio-
sam illam, qua involvuntur, obscuritatem illustrandam 
subinde non valeant hermeneuticae leges, verum dux 
et magistra divinitus data opus sit, Ecclesia ; demum 
legitimum divinae Scripturae sensum extra Ecclesiam 
neutiquam rejoeriri, neque ab eis tradi posse qui magi-
sterium ipsius auctoritatemque repudiaverint. — Ergo 
viris qui de Consilio fuerint, curandum sedulo, ut ho-
rum diligentior quotidie sit custodia principiorum : 
adducanturque persuadendo, si qui forte heterodoxos ! 
admirantur praeter modum, ut magistram studiosius 
observent audiantque Ecclesiam. Quamquam usu qui- i 
dem venit catholico interpreti, ut aliquid ex alienis j 
auctoribus, maxime in re critica, capiat adiumenti : sed | 
cautione opus ac delectu est. Artis criticae discipli- j 
nam, quippe percipiendae penitus hagiographorum sen- j 
tentiae perutilem, Nobis vehementer probantibus, nostri j 
excolant. Hanc ipsam facultatem, adhibita loco ope 
heterodoxorum, Nobis non repugnantibus, iidem exa-
cuant. Yideant tamen ne ex hac consuetudine intem-
perantiam iudicii imbibant: siquidem in hanc saepe 
recidit artificium illud criticae, ut aiunt, sublimioris ; 
cuius periculosam temeritatem plus semel Ipsi denun-
tiavimus. 

Tertio loco, in earn studiorum horum partem 
quae proprie est de exponendis Scripturis, cum latis-
sime fidelium utilitati pateat, singulare»s quasdam curas 
Consilium insumat. Ac de iis quidem testimoniis, quo-
rum sensus aut per sacros auctores, aut per Ecclesiam 
authentice declaratus sit, vix attinet dicere, convincen-
dum esse, earn interpretationem solam ad sanae her-
meneuticae leges posse probari. Sunt autem non pauca 
de quibus cum nulla extiterit adhuc certa et definita 
expositio Ecclesiae, liceat privatis doctoribus earn, quam 
quisque probarit, sequi tuerique sententiam : quibus 
tamen in locis cognitum est analogiam fidei catholi-
camque doctrinam servari tamquam normam oportere. 
Iamvero in hoc genere magnopere providendum est, 
ut ne acrior disputandi contentio transgrediatur mu-
tuae caritatis terminos ; neve inter disputandum ipsae 
revelatae veritates divinaeque traditiones vocari in dis-

* Cone. Vatic, sess. I l l , cap. II, De revel. 

ceptationem videantur. Nisi enim sal va consensione 
animorum collocatisque in tuto principiis, non licebit 
ex variis multorum studiis magnos expectare huius 
disciplinae progressus. — Quare hoc etiam in manda-
tis Consilio sit, praecipuas inter doctores catholicos 
rite et pro dignitate moderari quaestiones ; ad easque 
finiendas qua lumen iudicii sui. qua pondus auctorita-
tis afferre. Atque hinc illud etiam consequetur commodi, 
ut maturitas oiferatur Apostolicae Sedi declarandi quid 
a catholicis inviolate tenendum, quid investigation! 
altiori reservandum, quid singulorum iudicio relinquen-
dum sit. 

Quod igitur christianae veritati conservandae bene 
vertat, studiis Scripturae sanctae promovendis ad eas 
leges, quae supra statutae sunt, Consilium sive Com-
missionem in hac alma Urbe per has litteras institui-
mus. Id autem Consilium constare volumus ex aliquot 
S. R. E. Cardinalibus auctoritate Nostra deligendis : 
iisque in communionem studiorum laborumque mens 
est adiungere cum Consultorum officio ac nomine, ut 
in sacris urbanis Consiliis mos est, claros nonnullos, 
alios ex alia gente, viros quorum a doctrina sacra, 
praesertim biblica, sit commendatio. Consilii autem 
erit et statis conventibus habendis, et scriptis vel in 
dies certos vel pro re nata vulgandis, et si rogatum 
sententiam fuerit, respondendo consulentibus, denique 
omnibus modis, horum studiorum, quae dicta sunt, 
tuitioni et incremento prodesse. Quaecumque vero res 
consultae communiter fuerint, de iis rebus referri ad 
Summum Pontificem volumus ; per ilium autem ex 
Consultoribus referri, cui Pontifex ut sit ab actis Con-
silii mandaverit. — Atque ut communibus iuvandis 
laboribus supellex opportuna suppetat, iam nunc cer-
tam Bibliothecae Nostrae Vaticanae ei rei addicimus 
partem ; ibique digerendam mox curabimus codicum 
voluminumque de re Biblica collectam ex omni aetate 
copiam, quae Consilii viris in promptu sit. In quorum 
instructum ornatumque praesidiorum valde optandum 
est locupletiores catholici Nobis suppetias veniant vel 
utilibus mittendis libris; atque ita peropportuno genere 
officii Deo, Scripturarum Auctori, itemque Ecclesiae 
navare operam velint. 

Ceteram confidimus fore, ut his coeptis Nostris, 
utpote quae christianae fidei incolumitatem sempiter-
namque animarum salutem recta spectent, divina be-
nignitas abunde faveat ; eiusque munere, Apostolicae 
Sedis in hac re praescriptionibus catholici, qui sacris 
Litteris sunt dediti, cum absoluto numeris omnibus 
obsequio respondeant. 

Quae vero in hac caussa statuere ac decernere 
visum est, ea omnia et singula uti statuta et décréta 
sunt, ita rata et firma esse ac manere volumus et iube-
mus ; contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Pisca-
toris die X X X Octobris anno MDCCCCII, Pontificatus 
Nostri vicesimo quinto. 

A. Card. Macchi. 
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Az egyház és ál Jam közötti küzdelem 
fő okai. 

— A tudomány és élet világánál. — 

II. 

Az egyház és állam közötti eme négy-
százados küzdelemben, amely a protestáns 
antagonismusból nyer te táplálékát , az egyház 
az állammal, tula jdonképen pedig az állam 
által és neve alat t érvényesülésre törekvő 
egyházellenes áramlatokkal szemben, lépésről-
lépésre szenvedé a, vereségeket hazánkban is. 
Ezeknek térfoglalását azonban nálunk nem 
csak azon uj eszmék hatása mozdítá elő, a 
melyek a külföldön tör tén t diadalmas pálya-
futás után a protestant izmussal hazánkba is 
átköltöztek s itt a nemzeti függet lenség és 
szabadság köntösét öltvén magukra , e külszin 
alat t még kath. körökben is nagy hódítást 
tet tek, hanem nagy mér tékben elősegíté az 
ujabb időkben egyházunknak sajátságos köz-
jogi helyzete az állammal s egyszersmind saját 
világi híveivel szemben is. 

Az 1848-iki törvényhozásig ugyanis állam-
vallás volt a kath. vallás, mintegy összeforrva 
az uralkodó házzal. Az állam tehá t köteles-
ségének ta r to t t a azt minden téren támogatni , 
védni, terjeszteni, a protestánsok lelkiismeret-
szabadságának s jogainak elismerése mellett, 
a mely szabadságot s jogokat ők hosszú har-
czokban megedzve szívósan meg is védtek 
s fenntar to t tak minden támadó kísérlettel 
szemben. 

Az egyház azonban azért a támogatásér t , 
melyben az állam őt már saját jólfelfogott 
érdekében is részesítette, viszont sok oly jogot 
és kiváltságot engedet t át az államnak, a 
melyek ezt különben meg nem illették volna 
s melyekkel a protestánsok felett nem is birt. 

A mit tehát a kath. egyház nyert az 
állami támogatás révén, elvesztette azt az 
állami gyámkodás révén függetlenségében s 
tevékenységének szabadságában, — s önren-
delkezésének erőteljességében, a mel}7 kedvező 
helyzetállapot viszont a protestant izmust kár-
pótolta az állami támogatás hiányáért . 

Társadalmilag s politikailag is nem kis 
hátrány származott ebből a kath. egyházra nézve 
a jövőben. 

Társadalmilag ugyanis a sok százados 
állami gyámkodás hozzászoktat ta a világi 
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kath. közönséget ahhoz, hogy egyháza i ránt 
úgyszólván minden kötelességét teljesítve 
higyje a templomi és magán áj ta tosság által 
s azon tul a nyilvános életben keveset törőd-
jék az egyház érdekével. Voltak ugyan akkor 
is egyes buzgó férfiak, a kik, mint egy grót 
Károlyi László a kassai gyűlésre küldöt t köve-
tének azon utasí tás t adá, hogy „ha a religio 
előfordul, a kath. urak követeivel s a katholiku-
sokkal egyetértsen", 1 vagy a mikor Draskovits 
György a kard markolatához kapott , ha az 
országgyűlésen valaki a vallást és egyházat 
sérteni merészelte, de ezek dicséretes kivéte-
lek voltak. A nagy zöm majd mindent az 
ál lamnak, mindennél ha ta lmasabb támogatá-
sára és az ezzel karöltve já ró hierarchia hatal-
mára bizott, s nem társadalmi tevékenységtől, 
az egyesek közreműködésén alapuló önkor-
mányzás erőteljes actiójától várt . Az állam 
pedig már csak politikai szempontból is kény-
telen-kelletlen mind több té r t engedet t az 
egyház rovására a társadalmilag jól szervezett 
s erőteljes protes táns hatásnak. 

Közjogilag is bekövetkeztek a nem kis 
hátrányok. 1848-iki törvényhozás k imondta a 
vallások egyenjogúságát és viszonosságát, s 
megszűnt a kath. egyház kizárólagos támoga-
tója lenni. Mi lett volna természetesebb az 
állam részéről, mint ily lényegesen vál tozott 
helyzetben visszaadni az egyháznak mindazon 
kiváltságokat, a melyeket az egyház a már 
elvesztett t ámogatás fejében az ál lamnak előbb 
átengedet t . Ekkor állott volna helyre ismét az 
egyensúly. Az állam azonban következetlenül 
megvoná ugyan a kizárólagos támogatás t , ele 
megta r tá az ennek fejében nyert kiváltságos 
befolyást is az egyház belügyeire, s mig minden 
más felekezet az állami egyenlő támogatáson 
felül szabadon és függet lenül intézi saját sor-
sát, addig az ősi, honalapító kath . egyház az 
ál lammal szemben minden kárpót lás nélkül 
veszteségeiért továbbra is számos téren füg-
gés viszonyában marad s megbénítva önálló 
kifejlődésében. 

Az egyháznak e jogilag ferde s nagy 
veszedelmeket magában rejtő helyzetében az 
elvesztett állami különös t ámogatás pót lására 
még azon hata lmas támasza sincs meg, melyet 
egy jól szervezett, tevékeny s buzgó kath. 

1 Gr Károlyi csal. oklevélt. IV. 531. 
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társadalom nyújthatna az elvesztett állami 
különös védelem pótlására. Mert a kath. világi 
társadalom nagy része egész a legújabb ideig 
nem tudta az egyház hierarchiai szervezetében 
a maga egyházi érdeklődésének és tevékeny-
ségének kereteit megtalálni. Más részről, mivel 
a kath. egyház külső hatalmi helyzete a meg-
változott közjogi helyzet daczára legalább 
1895-ig alig változott, nem vette észre a 
lényeges jogi változást és ebből származható 
veszedelmeket. Megmaradt tehát továbbra is 
az egyház érdekei iránti közönyösségében, a 
melyet nagy mértékben előmozdított a poli-
tikai hatalomban való résztvevés és attól való 
mind több téren való függés, e hatalomnak 
mindinkább kidomborodó egyházellenes jellege, 
ugy hogy emiatt a legtöbb világi katholikusra 
nézve tényleg nem kis áldozatba kerül a 
közön}T és semleges magatar tás megtörése és 
szembeszállás az uralkodó iránynyal az egy-
ház érdekében. 

Es mindezen körülmények következtében 
hogyan áll ma a helyzet? 

íme itt van egy részről egy minden esz-
közzel rendelkező állami hatalom, a melynek 
sokszor hatalmi eszközökkel alkotott a legkü-
lönbözőbb az egyház érdekével sokszor ellen-
tétes érdekek képviselőiből összealkotott par-
lamenti többsége szivósan ragaszkodva azon 
kiváltságokhoz, a melyeket az egyháztól 
más jogi viszonyok között a múltban nyert, 
az egyháznak legfontosabb belügyeiben igé-
nyel magának döntő befolyást, anélkül, hogy 
ilyennek más felekezet belügyeire birna és a 
nélkül, hogy ezért a befolyásért a kath. egy-
háznak valami olyan előnyöket nyújtana, a 
minőket másnak nem nyújt. Sőt nem csak, 
hogy nem ismeri kötelességének valami töb-
bet nyújtani a kath. egyháznak a kiváltságos 
befolyás fejében, de törvényhozásában, már 
csak az egyházpolitikai törvények igazolják, 
még az egyház hitelveire s lelkiismeretszabad-
ságára sincs semmi tekintettel, sőt ezek elle-
nére intézkedik. 

Más részről itt van egy egyház, a mely 
hathatós védelmének biztosítékait sem az 
államhatalomban, s az önkormányzat hiánya 
s a kath. világi társadalom szervezetlensége 
miatt sem a társadalomban nem bírván, ezen 
felül saját lényeges eszközeiben is — minő a 
tanügy — számos téren bénítva lévén, úgy-

szólván teljesen védtelenül áll szemben egy 
iránta nem csak közönyös, de nem ritkán 
ellenséges államhatalommal, szemben az állam-
hatalom nem palástolható nagyobb támogatá-
sát élvező és a rég meggyökerezett önkor-
mányzat miatt számbeli kisebbsége daczára 
társadalmilag és politikailag jól szervezett s 
majd minden téren domináló felekezetekkel. 

Ebből a ferde jogi helyzetből lehetetlen 
folyton megujuló jogsérelmeknek nem szár-
mazni. 

Hazánkban az egyház és állam közötti 
áldatlan küzdelemnek íme ez a ferde közjogi-
helyzet a második és fő oka, a melyet meg-
szüntetni, egyházunk és hazánk érdekében 
minden más kérdésnél fontosabb feladat. 

(Vége köv.) 

A LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. 
Statisztika az áttérésekről. 

A kormánynak az ország közállapotait ismertető 
j jelentésében igen érdekes adatok szólnak arról, hogy 
j 1896-töl kezdve bezárólag 1901-ig hány magyar honos 

hagyta el vallását, hogy vagy más vallásfelekezetbe lépjen, 
vagy pedig, hogy a hitfelekezet-nélküliek számát sza-
porítsa. E hat esztendő leforgása alatt a római katho-
likusok közül 5.408 lépett ki egyházából, legtöbben 
házassági elválás miatt. A kitérők közt persze nők és 
férfiak vegyesen voltak, de a nők száma ötszázzal 
nagyobb volt. A vallásukat elhagyó görög katholiku-
sok aránylag sokkal többen voltak, mert hitet 5.248-an 
cseréltek. A görög keletiek még nagyobb numerussal 
szerepelnek, mert hát ezek közül 9.367 hagyta el 
eddigi hitét és egyházát. Ami a lutheránusokat illeti, 
azoknak száma az említett idő alatt áttérés következ-
tében 4.201-gyel fogyott. Kevésbé ragaszkodtak vallá-
sukhoz a reformátusok, a kik között 9.170-en tértek 
más vallásra. Az unitáriusok már kis számuknál fogva 
sem tűnhetnek föl e sorban, de azért 1.136 változtatta 
a vallását. A kimutatás utolsó helyen emlékezik meg 
az izraelitákról s azt mondja, hogy ősei hitét 2.158 
zsidó hagyta oda. 

Nem lesz érdektelen megtudni most már azt sem, 
hogy az áttérések révén egyes felekezetek mennyit 
nyertek. A vallást cserélők közül római katholikus 
lett 5.982 férfi és 7.600 nő, vagyis a római katholikus 
egijház tiszta nyeresége meghaladja a 8 ezret. Görög ka-
tholikus lett 4.289 férfi és 4.136 nő, ami azt jelenti, 
hogy a görög katholikusok szintén nyertek az áttérések 
révén. Görög keleti vallásra áttért 2.373 férfi és 2.531 
nő, más szóval a görög keletiek több mint négyezer liivőt 
vesztettek. A lutheránus vallást követők táborába 1.300 
férfi és 1.312 nő tért át, tehát ezt az egyházat 1589 
főnyi veszteség érte. Református hitre 2.503 férfi és 2.784 nő 
lépett s igy a reformátusok száma e hat esztendő alatt 
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több mint 4 ezerrel megfogyatkozott. Az unitáriusok közel 
3C0 hívővel szaporodtak. 

Ami a zsidó vallást illeti, a kitérések következté-
ben annak 228 férfi és 291 nő jutot t a keresztények 
közül. Miután azonban az izraeliták közül 2.758 vette 
föl a keresztény vallást, hát veszteségük 1.600 körü l já r . 
Az áttértek között többen akadtak olyanok, akik 
régebbi vallásváltoztatásukat megbánták és régi hitük-
höz újból visszatértek. Ilyen visszatérő akadt róm. 
kath. 3.16, görög kath. 1, görög keleti 19, lutheránus 
95, református 85, unitárius 1, zsidó pedig 39. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 

I — T — ! 
P i n t é r K á l m á n . 

A Budapesti Katholikus Kör a legmélyebb fájda-
lommal tudatja, hogy tiszteletbeli elnöke s hosszú 
éveken át fáradhatatlan buzgalmú üg}^vivő alelnöke 
Pintér Kálmán kegyestanitórendi áldozópap 1902. évi 
november hó 8-án, hosszas betegség után, a haldoklók 
szentségeivel ellátva, visszaadta nemes lelkét Teremtő-
jének. Hült tetemeit november 10-én, délután, teszik 
örök nyugalomra Veszprémben, hol munkás életét be-
fejezte. Imádkozzunk mindnyájan lelkének üdvösségeért 
és őrizzük meg hálás kegyelettel áldásos működésének 
emlékezetét. Nyugodjék békében! 

Budapest, nov. 10. Bánffy Dezső báró protestáns 
kiáltványa. — 

Az erdélyi evang. ref. egyházkerület közgyűlése 
most szombaton a „B. Hírlap" szerint „nagyszabású" 
beszéd elhangzásának volt a szintere. Ezt a „nagy-
szabású" beszédet az 1894/5-iki nagy vallási felforgatás 
végrehajtója, Bánffy Dezső báró szerzette és hozta szinre. 
S a közgjáilés jegyzőkönyvileg mondott köszönetet a 
„nagyszabású" beszédért. Mindenek előtt tehát néz-
zük meg közelebbről ezt a — beszédet. Talán ennyi 
is elég lesz vele szemben. Ugy akarjuk pedig ezt 
végezni, hogy eg}^ csapással két legyet üssünk : hogy 
megismerjük Bánffy beszédjét is, a „B. H." íelfogá-
sát is erről a beszédről, a mit akkép érünk el, ha a 
„B. H." kivonatos ismertetését közöljük Bánffy be-
szédéről, a mint következik. 

„Azzal kezdte, t. i. Bánffy, hog}*" „megnehezült 
az idők járása fölöttünk" s a protestánsoknak aggód-
niok kell a régi törvényekben biztositott vallásjogokért 
és az 1848. évi XX. törvényczikk 2. szakaszában biz-
tosított vallások közötti egyenlőségért és viszonos-
ságért. Eddig nem akart nyilatkozni, mert exponált 
politikai állása következtében nyilatkozatait esetleg félre-
magyarázhatták volna s az idők sem voltak még oly 
komolyak. Most szólania kell, nem azért, hogy az 
egyházkerületi közgyűlés valamely határozatát kikérje, 
hanem hogy aggodalmait kifejezze és a hivek figyel-
mét fölhívja. A protestánsok csak aggodalommal nézhetnek 
a jövőbe, ha nagy katholikus gyűlésen ellenmondás 

nélkül hangzik el a fölhivás Magyarország rekatolizá-
lására. 

A vallások egyenlőségének és viszonosságának 
megsértését látjuk naponta. Kolozsvárott legutóbb a 
katholikus egyház főpapja előre külön szentelte föl a 
királyné emlékére szentelt zászlót s a protestánsok 
részére csak utólagosan maradt némi külsőség. Ez csak 
egy példa, de éppen ezért föltétlenül jogosult az a 
mozgalom, a mely azt kivánja, hogy az 1848-ik évi 
XX. törvényczikk értelmében a vallásfelekezetek között 
a tökéletes egyenlőség és viszonosság elvei az egész 
vonalon őszintén és igazságosan végrehajtassanak. Mert 
ez a törvény ma sincs végrehajtva s a magát állam-
vallás szinezetébe öltöztetni akaró erősebb fél tervsze-
rűen gördit nehézségeket a törvény végrehajtása elé. 
De reméli, hogy azért akadni fognak hazafiasan gon-
dolkodó, igaz hithű katholikusok, a kik maguk sürge-
tik a törvény végrehajtását. 

Érzi, hogy országos politikát az egyházi életbe 
bevinni nem szabad s maga hirdeti, hogy felekezetek 
szerint elkülönitve, politikai pártokat alakitani haza-
fiatlanság, de nem tart ja megengedhetőnek, hogy a 
protestánsok egyházi vezórférfiai politikai tekintetekből 
felekezeti érdekeiket háttérbe szorítani engedjék. Azután 
fölsorolta a protestánsok sérelmeit : elsősorban az erdé-
lyi püspöki czim kérdését, azután az ujtordai refor-
mátus alap kérdését, a melynek jövedelmét ma katholi-
kus lelkész kapja. Fölemliti, hogy sok helyen protestáns 
hiveken behajtanak olyan járulékokat, a melyeket a 
protestánsok fizetni nem tartoznak. A katholikusoknak 
ugyanolyan terheket kellene viselniök, a milyeneket a 
nemkatholikusok viselnek s a nemkatholikus püspö-
köknek olyan társadalmi kitüntetésekben kellene része-
siilniök, mint a katholikus püspököknek. 

A leghelyesebbnek találná, hogy aprólékos tata-
rozás helyett a már Deák Ferencz által is követelt 
állam és egyház viszonyának rendezése vétessék foganatba, 
természetesen kellő előkészítés alapján. Azután kivo-
natosan ismertette Deák Ferencznek ebben a dologban 
1873. junius 28-án mondott beszédét, a melyben e 
nagy kérdések rendezését sürgette. De ma is ott va-
gyunk, a hol harmincz év előtt : az egyenlőség és 
viszonosság rendezve nincs, a törvényben biztosított 
jogok csak részben vannak végrehajtva s a Deák által 
gyászosnak jelzett felekezetek közötti ellentét, hogy 
ne mondjam vallásháború, már vivja szó- és tollharczát. 

Az illetékes tényezők most már elérkezettnek 
látják az utolsó órát, de a protestánsoknak, a kik ma-
gukat mellőzöttnek tartják, íöl kell emelniök szavukat 
a törvényekben biztosított jogaiknak érvényesítésére. 
A protestánsok vezérférfiainak be kell látniok, hogy 
országos vagy pártpolitikai tekintetekből felekezeti 
érdekeiket föláldozni vagy második helyre tenni nem 
szabadT Az 1848. évi XX. törvényczikk 3. szakasza 
sincs még végrehajtva. Ennél a fokozatosság elvének 
alkalmazása volna elfogadható, de a tökéletes jog-
egyenlőség és viszonosság szem előtt tartásával. Végül 
panaszkodott azon, hogy a katholikus vallásra áttért 
enibereket előnyben részesítik mindenfelé, mig a pro-
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testáns vallásra áttérteket mellőzik. A vallásoktatás 
terén mindenütt a katholikusoknak kedveznek. Beszé-
dét igy fejezte be : 

„Megnehezült az idők járása felettünk." Aggódva 
nézünk körül és kérdjük, vájjon remélni lehet-e, hogy 
törvényben biztositott jogaink kivivása érdekéből föl-
emelt szavunk nem hangzik-e el hiába? De bármiként 
legyen, ugy ; miként az idők alakultak, ugy, miként a 
nem is hazai földön megindult áramlat rákényszerit, 
résen kell lennünk, ügyelnünk és követelnünk. A tör-
vényben biztositott jog nem veszhet el, e jogért azon-
ban küzdeni kell, meg kell értenünk és meg kell értet-
nünk mindenkivel, hogy ha győz a hazátlan klerikáliz-
mus, oda a protestantizmus, ha pedig elvész a protestan-
tizmus, ki biztosit arról, hogy nem vész el a magyarság is. 
Teendőnk első sorban az 1848-ik évi XX-ik tórvényczikk 
2-ik és 3-i/c §§ érdekében szállani sikra ; azonban ha azt 
akarjuk, hogy törekvésünk eredményes legyen, magunk 
között kell tisztába jönnünk arról, hogy mit és miként 
akarunk. Ezért láttam szükségesnek már szeptember 
végén, az ágostai evangélikusokkal minket közösen 
érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött együttes bizott-
ság ülésén, javaslatba hozni az együttes eljárást. Re-
mélem, hogy a még e hónapban összeülendő egyete-
mes konvent is elfogadván az együttes eljárás helyes-
ségét, már a legközelebbről megkezdhetjük tanácsko-
zásainkat és magunk között megállapodásra jővén, jo-
gosan és eredménnyel követelhetjük a kormánytól, 
hogy végre az 1848-ik évi XX-ik tőrvényczikk határo-
zott rendeletének eleget téve, a törvényesen bevett 
összes hitfelekezetek meghallgatásával az országgyűlés 
elé kimeritö javaslatot terjesszen." 

íme, ez a legújabb protestáns kiáltvány, melyet 
a „B. H." az ö megszokott felekezetlen, hideg maga-
tartása mellett is „nagyszabásúdnak dicsér fel. Talán 
csak nem lelkesedik a "B. H.u a protestantizmus még 
fokozottabb harcza mellett a katholikusok ellen ? ! * — 

Budapest. Leo-ünnepély az ó-budai „Jó Pásztoru 

házában. — 
Szépen sikerült ünnepélylyel ülték meg szentsé-

ges Atyánk, XIII . Leo pápaságának 25 éves jubileu-
mát t. hó 11-én az ó-budai Jó Pásztor házának növen-
dékei. Az ünnepély teljesen zártkörű volt. 

Az ünnepély a következő programm szerint folyt 
le : 1. Ének : Tu es Petrus. 2. Szavalat: Éljen XIII . 
Leo pápa (Pály Ede). 3. Ének: Éljen Leo. 4. Szava-
lat: Menekülés a sz. Szűz — (irta XIII . Leo). 5. Sza-
valat: Sz. Alajos képe (irta XIII . Leo). 6. Ének : Róma 
lángoló. 7. Szavalat: Gyűrűt küld a szultán. 8. Szava-
lat : Éljen a pápakirály. 9. Ének : Éljen a pápakirály. 
10. A Jó Pásztor növendékeinek hódolata XIII . Leo 
pápa előtt. 11. Enek : Róma dicsősége és millió sziv 
egybeolvad. 

A hódolatban mind az öt világrész és szép hazánk 
is képviselve volt külön zászlóval, és az egyes világ-
részekben elterjedt Jó Pásztor házak aránya szerint 

* Az alatt, mig e sorok betűit, kiszedték, a „B. H.1' fordí-
tott a köpönyegen és hétfői vezető czikkelyében a „nagyszabású" 
beszédet kellő mértékére szállította le. A szerk. 

több, kevesebb növendékkel. A világrészeket jelképező-
más és más szinü zászlókon számok jelezték, hány ko-
lostora van a Jó Pásztornak az egyes világrészekben. 
A Lumen de coelo 25 éves jubileumát 25 növendék 
jelképezte, kezükben égő gyertyával. A szentséges 
Atyát képe és egy fehérruhás növendék, mint a szentatya 
őrangyala, helyettesitette. A szentatya képe fölött a 
Jó Pásztor, — mellette jobbról a Jó Pásztor intéz-
mény alapitónője tiszt. Pelletiér Eufrázia Mária anya 
képe, aki a Jó Pásztor intézményét Angersben szent-
séges Atyánk, az akkor még 19 éves ifjú Pecci Joa-
kim életében alapitotta meg 1829. évben és akit szent 
Atyánk 1887-ben tiszteletre móltónak, Yenerabilisnak 
jelentett ki ; balról az ó-budai Jó Pásztor háza létesí-

j tőjének, özv. San Marco herczegnőnek képe volt elhe-
lyezve, — e két kép mellett pedig a szent Atya 
és hazánk czimere. A sz. Atya képe alatt sz. Alajos 
szobra állott. — Külön asztalkán pedig a papi-, a püs-
pöki-, a pápai jelvények, jeléül annak, hogy sz. Atyánk 
jubilált már mint pap, mint püspök s jubilál most mint 
pápa. 

A hódolat külön ez alkalomra készült verses elő-
adás volt, amelyben az öt világrészen kivül az ó-budai 
ház, mint 10 éves fennállását szintén jubiláló, külön is 

i üdvözlé a szentséges Atyát. 
A hódolati ünnepély végeztével, az Őrangyal a 

jelenlevő prépost-plébánost köszöntötte fel, mint név-
ünnepének nyolczadán. 

Vácz. Főpísztori beszéd az irgalmasság jótékonyságá-
nak gyakorlásáról. — (Folytatás.) 

A keresztény kath. irgalmasság az egyáltalában 
még azzal sem elégszik meg, hogy az irgalomnak ke-
reke egyáltalában csak forog. Az nem elég, hogy jót 
cselekszünk, mert nem minden pénz, a mit adunk, igaz 
értékű pénz. Sok ember ebben téved. 

Ha én valakinek hamis pénzt adnék, legyen rajta 
a király feje ugyan, de maga az érez nem volna nemes,, 
nem segitenék rajta, mert azon ugyan nem vehetne 
magának semmit. Igy van ez az irgalmasság testi cse-
lekedeteinél. Ha nem nemes a mi szándékunk, ha a mi 
indokaink nem természetfölöttiek, ha nem iparkodunk 
azt elérni, hogy ne önmagunkat, hanem Istent és Isten-
ben a mi felebarátunkat keressük, ha cselekedeteink 
nem Isten szellemében történnek, ugy azok Isten előtt 
értékkel nem birhatnak, mert nincs meg bennük az 
igazi nemesség. Ha valaki jótékony mulatságra elmegy, ' 
nagyon óvatosan kell neki abban rósztvennie, hogy 
legyen benne köszönet azaz, hogy Isten felismerje 
benne a természetfölötti szándékot. Ha mi a szegények 
részére valami jóságos intézményt szervezünk, bizonyos 
ünnepet, vagy mulatságot rendezünk, ezt tűri az Egy-
ház, mert ismeri az emberek gyarlóságát ; de ha valaki 
csakis azért megy oda, hogy mulasson, akkor vége 
van az áldozat értékének, melyet esetleg hoz. Jó szán-
dékkal kell oda menni, a jótékonyczélu ügy érdekében, 
természetfölötti szándókkal, csakugyan Isten kedvéért, 
t. i. mert felismerjük, hogy csak úgy van értéke áldo-
zatunknak, ha természetfölötti indokból hozzuk. Ked-
ves hölgyeim ! Az is nagyon fontos, hogy semmiben a 
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feltűnést ne keressük, de még a dicséretet sem, mert 
az ilyenek : „habebant mercedem suam," „elnyerték 
jutalmukat". 

Csak méltóztassanak jól megfontolni, hogy milyen 
végtelen nagy kegyelem az Isten részéről, hogy az ő 
teremtményeit engedi segiteni azokon, kiken pedig 
segiteni Neki nagyon könnyű lenne, mert ez Neki 
semmibe se kerülne : hogy érdemeket szerezhessenek 
maguknak örök üdvösségükre. S azért nagyon ajánlom 
i. t. kedves hölgyeim, hogy ha adnak, mindig s kizá-
rólag csakis Isten nevében adjanak abból, a mi az 
Övé, a mit Tőle kaptak. De azt mondhatná egyik-
másik, hogy honnét adjak, hiszen magamnak sincsen, ! 

vagy nem adhatok annyit, a mennyit akarok, vagy 
nem adhatok annyit, a mennyit kérnek tőlem. Ez igaz 
lehet, de azért nem kell kétségbe esni, mert segit ezen j 
a jószándék, az igaz akarat. Az igazi irgalmasságnak 
lehetetlen mindent megtennie, tehát a mi egyletünk 
sem lesz képes mindazon kívánalmaknak eleget tenni, 
melyeket esetleg támasztani fognak vele szemben. 
Tehát ki vannak zárva azon illúziók, hogy mi minden 
bajon tudnánk segiteni. De hát ez nem is akarata 
Istennek. Tegyünk annyit, a mennyit tehetünk termé-
szetfölötti indokokból és a mit nem tehetünk, a mit 
pénzzel nem lehet megadni, azt pótoljuk a tiszta jó-
szándékkal. Isten benéz szivünkbe és ezt is elfogadja. 

De mondottam valamit, a mi kedves hölgyeim 
előtt kissé talán újnak fog feltűnni. T. i. azt mondot-
tam, hogy vannak természetfölötti cselekedetek is ; és 
ebbe a kategóriába olyanok tartoznak, melyekből nem 
igen szoktak kérni az emberek. Elő szokott fordulni, 
hogy valaki nagyon szépen tud kérni, rimánkodni, 
hogy milyen elhagyatott és ilyenkor érezzük azt a bi-
zonyos részvétet és könnyen rátérünk arra, hogy meg-
szánjuk s „propter improbitatem tarnen", a kérőnek al-
kalmatlankodása miatt, könnyen adunk nagy áldozato-
kat is. A lelki irgalmasság terén azonban nem szok-
tunk olyanokkal találkozni, a kik kérnek. A lelki ir-
galmasság cselekedetei közül csak a legpraktikusabba-
kat akarom felemliteni : 1. A bűnösöket megtériteni. 2. 
A tudatlanokat kioktatni. 3. A szomorúakat megvigasz-
talni. 4. A megholtakért imádkozni. Ezek a lelki cse-
lekedetek. Ezek gyakorlása is legyen az Egyesület 
tagjainak kötelessége. Együttesen fogunk működni és 
iparkodni fogunk ezen szempontból is teljesíteni a mi 
kötelességünket. (Yége köv.) 

Bécs, nov. 9. Dr Belopotoczky Kálmán, tábori 
püspök ur, vasárnap beszédet intézett a Pázmá-
neum növendékeihez az első tonzúra és a kisebb ren-
dek kiszolgáltatása után. Beszédjének rövid foglalata 
az volt, hogy a mint az ember Istentől természetes 
ajándékokat nyert, mint pl. gondolkodási képességet, 
akaratot, képzelő erőt, — ugy nyert a szt. keresztség-
ben természetfölötti ajándékokat is, t. i. kegyelmeket, 
malasztot, melyek képessé teszik a természetfölötti 
életre. Csakhogy, — a mint a térmészetes erőket is 
művelni, képezni kell magunkban, hogy valamire vigyük, 
sokszor nagy fáradságok és áldozatok árán, ugy a 
természetfölötti életben sem szabad visszariadnunk 
semmiféle munkától, önmegtagadástól, áldozattól. „Hi-
szen — úgymond — a kereszténység quintessentiája 

az önmegtagadás, az áldozat!" Ezzel az áldozattal, 
naponta történő önfeláldozással és felajánlással kell a 
papi jellem megszerzésében fáradoznunk, sokszor éve-
ken át, — mert a tökéletesség nem egy pillanat műve — 
s akkor, ha ilyen öntudatos papi élettel elkészültünk 
az Ur és a lelkek szolgálatára, akkor lelkünk is békét 
nyer, akkor nem fogja sem gazdagság, sem szegény-
ség, sem kitüntetés, sem megaláztatás megingatni, — 
hanem életet, halált egyenlő örömmel fogadva az Úrtól, 
csak egy szava lesz: „Deus absüdit! Sit nonien Domini 
benedictum/" A beszédet a püspök ur nagy ihlettséggel 
s erővel latin nyelven mondotta el. 

Köln, nov. 7. Az érseki szék betöltése. — 
A. szabályok azt mondják, hogy az érseki széket 

3 hónap alatt be kell tölteni. Az itteni káptalan meg 
is tett mindent, a mi tőle függött. Kellő időben felter-
jesztette a császár elé a következő jelölést: 1. Vosz 
Hubert dr osnabrücki püspök. 2. Fischer Antal dr kölni 
kanonok segédpüspök. 3. Kreutzwald dr kölni kanonok. 
4. Midler kölni kanonok. 5. Esser Gellért dr bonni 
theol. tanár. 6. Krichel Lőrincz gladbachi plébános. 
Ötöt lett volna joga a káptalannak felterjeszteni ; de ő 
előzékeny volt s több között engedett választást a 
császárnak. A császár sokáig tartotta magánál a jelö-
lést. Végre határozott. Törölte Essert, Kreutzwaldot 
és Krichelt s négy nevet küldött vissza. Ki volt a 4-ik, 
eddig nem tudódott ki. Maga a választás 6-án volt. 
Győztes lett Fischer Antal dr kölni segédpüspök, a ki 
1840-ben született Jülichben néptanító atyától. Volt 
idő, mikor ugy látszott, hogy dr Fischer a tanári pá-
lyán fogja életét befejezni. Arról volt ugyanis szó, 
hogy Dieringer tanszékét foglalja el Bonnban. Schee-
ben, a nagy dogmatikus, hívta fel Krementz érsek 
figyelmét arra, hogy Fischert az egyházi kormánynál 
alkalmazza. 1889. óta felszentelt püspök. A harmadfél 
milliós főegyházmegye plébániáját csaknem mind be-
járta. A papságnak csaknem felét ő szentelte fel. Ha 
valaki, ő mondhatja el magáról : „Ismerem az enyéimet, 
és az én enyéim ismernek engem." Jelszava : „Omnibus 
prodesse, nemini obesse." XIII . Leo pápa személyesen 
is nagyon szereti. 

Róma, nov. 6. Az olasz katholikusok társadalmi 
szervezkedésének és működésének természete és szelleme — 
hiven tükröződik vissza abban a köriratban, melyet 
Grossoli János gróf, az „Opera dei Congressi e Comi-
tati Cattolici" uj elnöke mintegy székfoglaló szózat-
képpen intézett az olasz katholikus társadalmi tevé-
kenység állandó egyetemes bizottságának, továbbá a 
vidéki, egyházmegyei és hitközségi bizottságok, vala-
mint az összes katholikus társulatoknak tagjaihoz. A 
körirat teljes szövegét közlöm: 

Midőn oly erőimet meghaladó hivatalt válaltam 
el, a minő a katholikus kongresszusok és katholikus 
bizottságok egyetemes elnökségének a tisztje, engem 
nem annyira, hogy ugy mondjam, a katonai fegyelem, 
mint inkább a keresztény engedelmesség vezérelt. 
Azért én éppen elégtelenségemnek őszinte tudatában 
találom legfőbb okát annak, hogy bizzak az Isten 
segítségében. 

Első üdvözletet intézve az állandó egyetemes 
bizottság tagjaihoz vagyis azokhoz a jeles férfiakhoz, 
kik a katholikus mozgalmat Olaszország különféle 
részeiben vezérlik, nem látom szükségét annak, hogy 
programmot állítsak fel és részletezzek. Programmun-
kat megállapította szövetségünk (Opera) természete, 
meghatározzák az idők szükségletei és a pápai taní-
tások. 
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A mi szövetségünk, nem ugy mint sok más, részle-
tes és korlátolt czélokra, hanem egyetlen egy nagy czélra 
törekszik, t. i. hogy „egyesítsük a katholikusokat és 
a katholikus egyesületeket egy közös egyértelmű tevé-
kenységbe, a szent szék jogainak, az olaszok vallási és 
társadalmi érdekeinek védelmére, hogy a társadalomban, 
családban és egyénekben a ker. élet újból felvirágoz-
zék." Ekkép ez a szövetség hivatva van közreműködni 
az egyház örök küldetésében valamint a társadalom 
védelmére az ő megrontására törekvő befolyások ellen, 
ugy arra nézve is, hogy a társadalom minden részét 
ós tagját a kereszténység éltető ereje ugy hassa ós 
járja által, hogy a czivilizáczió minden rendje újjá-
szülessen. 

Ennek a programmnak, bár végleges teljességéből 
nem lehet engedni semmit, kifejlődésében az idők ós 
helyek körülményeihez kell alkalmazkodnia, összhang-
zásba hozva a különféle irányzatokat és törekvéseket, 
ugy az egyesekben, mint az egyesületekben, a római 
pápa magas vezetése alatt. Ennél fogva a kongresszu-
sok ügyének vezetésében reám hármas kötelesség há-
ramlik : első az, hogy mindent, a mit a pápa szüksé-
gesnek jelentett ki, korlátozás nélkül megköveteljek ; 
második az, hogy haladéktalanul mindent kizárjak, a 
mit ő szentsége világosan kizárt, harmadik az, hogy 
azon a tágas téren, mely e két határvonal közt tárul 
el, oly bő szabadságot engedjek a vitatkozásnak ós 
alkalmazásnak, a minő alkalmas arra, hogy a jelen 
idők hivatásai és küzdelmeihez illő jellemeket neveljen. 

Ebből biztonság, egyetértés, összetartás származik 
abban a nemes munkában, melynek czélja az egész 
társadalom megujitása Krisztusban szent Péter dicső 
széke elengedhetetlen függetlenségének alapján. Ez 
a nagy feladat ad munkát mindenkinek, az érett férfi 
kornak épp ugy, mint az ifjú kornak. És én, minthogy 
korom ezt megengedi, valamennyi közt közös közép-
pont óhajtok lenni, én, aki tisztelő tanítványa vol-
tam azoknak, kik a katholikus tevékenység mezejét 
saját fáradozásaikkal termékenyítették meg, és a kik 
részesei mindnyájunk aspiráczióinak, kik u j sikereket 
várnak a nép felemelésére, a XIII . Leo pápa által ki-
bontott és megáldott keresztény demokraczia zászlója 
alatt. 

Mindenkitől együtt és különvéve azt kérem, hogy 
segítségükkel szakadatlanul istápoljanak engem, test-
véri tanácsokat adva, őszinte és nyilt észrevételeket 
téve ; igy az ő érdemök lesz, ha elődeim példájának 
követésében nem maradok messze hátra. Közöröm lesz 
a kimondhatatlan jutalom akkor, ha Jézus Krisztus 
helytartójának hívására bebizonyítjuk azt, miszerint az 
egyház iránt való lángoló ós munkás szeretetben a nép 
iránt a legigazabb, Olaszország i ránta leghathatósabb 
szeretet foglaltatik benn. 

Eerrarában, 1902. október 30. 
Grossoli János, 
egyetemes elnök. 

VEGYESEK. 
— „Cardinali papali." Ez alatt a czim alatt egy 

német katholikus lap római levelezője nem érdektelen 
dolgokat közöl. Azt mondja, a mit külömben ugy is 
lehetett tudni, hogy Jacobini bibornokot a halál, Pa-
rocchi bibornokot pedig időközben támadt szívbaja 
zárta ki a papabilis bibornokok sorából. Jelenleg a 

Rómában élő bibornokok közöl a következőket tartják 
papabiliseknek : Rampollát, Gottit, Yannutelli Szerafint. 
X i n . Leo Rampolla után Gottit látszik legtöbb figyel-
mére méltatni. Néha említik még, mint papapilist, di 
Pietro, Sarto, Svampa, sőt Oreglia bibornokot is, a ki 
a legutóbbi választásnál XIII . Leo ellenzői közé tar-
tozott. Egyébiránt — ember tervez, Isten végez ! 

— Fejedelmi jótékonyság. Császka György kalo-
csai érsek ur a filipovai zárdaiskolára 20,000 koronát, 
a zombori templom építésére 10,000 koronát, a sza-
badkai zárdaiskolának 5500 koronát adott. 

— Nevezetes napja volt most vasárnap a pécsi 
Kath. Körnek. Délelőtt az O. P. E. tartotta ott választ-
mányi ülését, este 6 órakor pedig felolvasó estély volt, 
melyet a pécsi Kath. Kör az O. P. E.-tel karöltve 
rendezett. Nagyvárad ós Eger után Pécs tartotta meg 
a katholikus társadalom feltámadásának ünnepét méltó-
képen. 

— Badenben jobb indulat kezd uralkodóvá lenni 
a protestáns uralkodó házban a kath. egyház iránt, 
melyhez az alattvalóknak nagy többsége tartozik. A 
kormány némely szerzetes rendeknek, kapuczinusoknak, 
benczéseknek, meg fogja engedni az ország területén 
való letelepedést. Vagyis szerzetesrendti bádeni hazá-
jában végre otthon érezheti magát. A szabadelvüség 
eddig nem engedte. 

— A kassai egyházmegye területén, Abaujban, 
Sárosban, Zemplénben, a kath. elemi iskolák a főpász-
tori körrendelet értelmében f. hó 8-án ünnepelték meg 
XIII . Leo 25 éves pápai jubileumát. 

— A veszprémi egyházmegyében báró Homiy 
Károly dr megyés püspök ur 37 község katholikus 
elemi iskolájának adott tömérdek ingyentaneszközt. 

— A német katholikusok jövő évi nagygyűlése 
50-ik vagyis jubiláris nagygyűlés lesz és Kölnben fog-
ják tartani. Az előkészületek már a mult hó fol}Tamán 
megindultak. Megalakult a helyi bizottság is. Körül-
belül 200 tagból fog állani. Legnehezebb feladata lesz 
az „épitő-bizottság"-nak, mert nagy helyiségről kell 
gondoskodnia. 

— A párisi kath. egyetem tavai ilyenkor ülte 
meg fennállásának negyedszázados jubileumát. Ez az 
intézet valóságos csodaszülött. A mint 1875. jul. 12-én 
meghozták a törvényt a főiskolai szabadságról, Guibert 
bibornok megindította az alapítás akczióját, s 4 hónap 
alatt készen volt az egyetem harmadfél millió frank 
alappal. Negyedszázad alatt ez az intézet csodaszerü 
dolgokat mivelt. Könyvtárát például 150,000 kötetre 
emelte fel. Mind adakozásból. Erről a fényes negyed-
százados történetéről a franczia katholikus tudomány-
nak Péchenard prelátus, az egyetem rectora, méltó 
könyvet irt és adott ki. Kapható Párisban, Poussiel-
guenél. 

— Érdekes kérdés. A ráadott felelet is az. Győ-
rött történt, hogy a tartalékos katonatisztek ellenőr-
zési szemlén jelentek meg. Mint a „D. H." irja, egy 
előkelő, magas állású tartalékos katonatiszt felvilágo-
sítást kért az ellenőrző alezredestől az iránt : „lehet-e 
tartalékos tiszt szabadkőműves páholynak tagja ?" A kér-
dést valószínűleg kíváncsiságból tette, mert a szolgá-
lati szabályzat világosan mondja, hogy a hadsereg tag-
jainak titkos társulatba belépni tilos. Az ellenőrző al-
ezredes tehát rögtön megadhatta a választ, határozot-
tan kijelentve, hogy — nem, katonatiszt szabadkőmű-
ves nem lehet. 

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

Budapest. iy02. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ilV.. Papnóvelde-utcza ö. sz./ 



imialtHitlBRllNIOIMNi « 
Megjelenik e lap heten- ; 

ként kétszer : 
szerdán és szombaton, j 

Előfizetési dij : I 
félévre helyben s posta- \ 

küldéssel 5 frt. 
Szerkesztő lakása : \ 

Budapest j 
VI., Bajza-utczï, MU sz., | 
hova a lap uiwsiemi \ 
részét íllefeS warden \ 
küldemény cw***»índő. ; 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, november 15. 40. 

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

SZ. II. Félév. 1902. 

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

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas."' 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Mélt. és főt. Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök ur beszéde. — Az egyház és állam kö-
zötti küzdelem fő okai. — A katholiczizmus mint életelv a XX. században. — A lelkipcisztorság köréből: Kik választanak plébánost 
sz kir. városokban? — Egyházi Tudósítások: f Janky Károly. — B u d a p e s t : Prohászka, Bartha és Bánííy. — S o p r o n : A két 
plébánia rendezése. — V á c z : Főpásztori beszéd az irgalmasság jótékonyságának gyakorlásáról. — M ü n c h e n : Egy pillantás az 
itteni theologiai kar életébe. — R ó m a : A pápa végrendelete. — Katholikus Autonomia. Az erdélyi római katholikus Státus igaz-

gató-tanácsának jelentéséből kivonat. — Vegyesek. 

OREMVS P R O PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

F e l h i v á s előfizetésre. 

Mélt. és fot. Mailáth Gusztáv gróf 
erdélyi püspök ur beszéde, 

melylyel a státusgyülést f . lió 13-án megnyitotta. 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus ! Mélyen tisz-
telt státusgyülés ! Krisztusban szeretet t papja im és 
hi veim ! A mi összejöveteleinken, gyűléseinken, rende-
sen csak saját ügyeinkkel szoktunk foglalkozni, sa já t 
beléletünkkel, és arról tanácskozunk, miképp lehessen 
a katholikus életet önmagunkban, körülöt tünk, intéz-
ményeinkben, iskoláinkban minél virágzóbbá tenni, 
(Igaz! Ugy van !) önmagunknak és e hazának javára . 
(Éljenzés.) E n püspökségemnek immár hatodik évében 
vagyok (Lelkes éljenzés,) és soha sem emlékszem, hogy 
valaha akár a nyilvános gyűléseken, akár a szószékről, 
akár magánbeszélgetésekben az én honfitársaimnak, 
polgártársaimnak lelkiismereti szabadságát, belső meg-
győződését valamivel is sértettem, sőt még ér intet tem 
volna is, (Ugy van!) e tekinte tben teljesen nyugodt és 
tiszta vagyok a jó Is ten előtt. (Éljen!) Annyira tiszte-
lem a lelkiismereti szabadságot, annyira tisztelem má-
sok tiszta és őszinte meggyőződését , hogy nem tud-
nám azt lelkemre venni, hogy abban háborgasam, hogy 
abban nyugtalanítsam, hogy attól eltántorítsam. (Zajos 
éljenzés.) Es ha a mai napon mégis foglalkozom azok-
kal, a kik anyaszentegyházunknak szoros kötelékébe 

nem tar toznak, ezt csakis azért teszem, mer t a magam 
részéről minden félreértést szeretnék elhárí tani és 
kiegyenlíteni, magam részéről semmiféle akadályát nem 
akarom látni a békés együt té lésnek és együt tműködés-
nek. (Elénk helyeslés.) 

Azt ve te t ték szememre, hogy a Kárpát-Egyesületnek 
zászlaját nem akar tam közösen fölszentelni. Ki je lentem, 
hogy ez egyáltalán nem azért tör tént , min tha az ot t 
közreműködőknek személye iránt nem visel tetném a 
legőszintébb, a legigazabb tisztelettel és becsüléssel, 
de ez azért tör tént , mivel egyházamnak világos tör-
vényei és rendelkezései vannak, a melyek szigorú bün-
tetés alatt t i l t ják az egyház szolgájának, hogy ilyen 
közös egyházi funkcziót végezzen. (Ugy van !) Már 
pedig, mélyen tisztelt s tátusgyülés, én minden áldozatra 
kész vagyok, és ha kell, le is mondok, de anya-
szentegyházam iránt hűt len soha sem leszek. (Zajos 
éljenzés.) 

A mi az erdélyi püspöki czimet illeti, egészen őszin-
tén megvallom a mélyen tisztelt s tátusgyülés előtt, 
hogy ha én legtávolabbról is sej tet tem volna és gondol-
tam volna, hogy a helyes czimzésnek kérdése olyan 
fél tékenységet , olyan háborúságot okoz protes táns test-
véreimnél, én azt a ministeri rendeletet semmi esetre 
sem provokál tam volna, annál kevésbbé. mer t minis-
teri rendelet nélkül is az vagyok, az voltam és az 
leszek'(Éljenzés,) a mivé Krisz tusnak helytar tója és az 
apostoli király együttes megegyezése kinevezett és te t t 
— Is ten kegyelméből erdélyi püspök. (Lelkes éljenzés.) 

Egy vád ellen is kell, nem mondom, védekeznem, 
hanem mégis, ezt is szeretném tisztázni. Azt mondják , 
hogy én téri tek és azt mondják, hogy én té-
ri tek oly eszközökkel, melyek nem tisztessége-

40 
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sek, hogy én ígérek, hogy én vesztegetek, hogy 
pénzt adok, mindenféle állásokkal kecsegtetem azokat, 
kik más valláson vannak, hogy hozzánk átjöjjenek. 
Mélyen tisztelt státusgyülés, én becsületemre mondom, 
hogy ezt soha nem tettem (Zajos éljenzés), egyetlen 
egyszer sem tettem. Es lépjen elő az, a ki rám ilyent 
mond és bizonyitsa be, hogy annak, a ki előttem föl-
tárta szándékát, hogy a katholikus egyházba akar 
visszatérni, én ezért valaha valamit Ígértem volna, 
hogy én bár kilátásba helyeztem volna valamit, csak 
protekcziót is. mégis azt nem mondom, nap-nap után 
előfordulnak esetek és sokszor elszomorodom, midőn 
olvasom más felekezetűek leveleit arról, hogy fölajánl-
ják meggyőződésüket egy pár forintért ; nem tehetem, 
hogy mély sajnálkozásomat ki ne jelentsem e demora-
lizáczió fölött, midőn valaki áruba bocsátja legszentebb 
meggyőződését. Hogy e levelekkel mit tettem, azt fölös-
leges mondani. Elégettem és válaszra sem méltattam. 
(Zajos éljenzés.) És ha valaki azzal az alternatívával 
jön : „Katholikussá leszek." Édes fiam, föltételt nem 
fogadok el. ha valaki meggyőződésből az akar lenni, 
legyen az föltétlenül, különben maradjon ott, a hol 
van. Ha valaki másképp tudja ezt, lépjen elő és bizo-
nyitsa be. (Éljenzés.) 

Még csak egyet, mélyen tisztelt státusgyülés. Ha 
még ugy állna is a dolog, hogy én téritek — és talán 
mulasztásnak is tekinthető, ha nem téritek — kijelen-
tem, hogy a mióta püspök vagyok, nem emlékszem 
arra, hogy szándékosan téritettem volna valakit a ka-
tholikus hitre. Senkit rá nem beszéltem, se a halálos 
ágyon, se nyomorúságában és ha meglátogattam is 
protestáns testvéreimet, ha vigasztaltam, segítettem is 
őket, a midőn ők azt kívánták, de soha nem beszéltem 
rá, hogy katholikusokká legyenek. Hivatkozhatnék 
példákra és előléphetnének azok; kik segítségben része-
sültek részemről, most is protestánsok azok és soha se 
lettek katholikusokká. (Éljenzés.) 

Hogy visszatérjek előbbi gondolatomra, ha meg-
állna is, hogy én térítem a katholiczizmusra honfitár-
saimat, nem tisztességtelen eszközökkel, hanem a szó, 
a szeretet fegyvereivel, — hát ebben sem látnék nagy 
veszedelmet. (Ugy van !) Hogy a katholiczizmus édes 
hazánk fönnállását veszélyeztetné, az oly állítás, a mely 
czáfolatra nem szorul. (Ugy van !) Mintha a történelem 
lapjai nem azt kiáltanák felénk hangosan, hogy ez a 
magyar nemzet addig voit hatalmasabb kifelé, boldo-
gabb és erősebb befelé, a mig az immár öt századon 
át megujuló belső testvérharcz annak erejét meg nem 
-osztotta, belső békéjét föl nem dúlta. (Ugy van !) 
Igenis, mélyen tisztelt státusgyülés, fenyegeti veszély 
ezt a hazát, mindenkit, mindnyájunkat, protestánsokat 
ugy, mint katholikusokat. És miben áll ez a veszede-
lem ! Az én meggyödésen és fölfogásom szerint abban, 
hogy eltávolodtunk a Krisztus tanításától és hitétől, 
nem él már a Krisztus szeretete a mi sziveinkben, 
Krisztus evangéliumát már csak ajkainkon hordozzuk, 
és Krisztus kegyelme nem képes érvényesülni a túl-
haj tot t élvezetvágy és nagyzás által elerőtlenedett tag-
jainkban. (Igaz! Ugy van!) Ez az a veszedelem, mely-

nek elhárítására kezet kell fognunk mindnyájunknak, 
kik Krisztus tanítványainak, követőinek, kereszténj'ek-
nek valljuk magunkat. (Elénk éljenzés ) A hitközöm-
bösség és hidegség ellen kell küzdeni mindnyájunknak, 
tisztelve egymás meggyőződését, személyét, nem g}^a-
nusitván egymás intenczióit, hanem szeretettel és áldo-
zatkészséggel közösen munkálkodva ennek az édes ha-
zának fölvirágoztatásán. (Zajos éljenzés.) A státusgyü-
lést ő exczellencziája, világi elnöktársam nevében is 
megnyitottnak nyilvánítom. (Szűnni nem akaró lelkes 
éljenzés és taps.) 

Az egyház és állam közötti küzdelem 
fő okai. 

— A tudomány és élet világánál. — 

III. 
Az egj^ház és ál lam közöt t i küzdelemnek 

a többi közöt t nem utolsó oka azon körülmény, j î 
liogy az á l lamok életének a lakulása néhány 
évtized óta lassú, de biztos léptekkel ha lad 
minden té ren a kormányzás oly rendszere íelé, 
a mely az egyesek, családok, tes tü le tek ter-
mésze t i j oga inak absorbeálásával , a tá rsadalmi 
szervezet természet i r end jének megbontásával , 
a legnagyobb veszedelmeket rej t i méhében, s 
ha nem lesz megál lapodás az uton, előbb 
vagy u tóbb a socialismust j u t t a t j a diadalra. 
És ez az állam részéről a minden t önmaga 
végezni akaró i rányzat , a mindent központo-
sító s ál lamosító bürokra t ikus rendszer. 

Ez a törekvés a l iberal ismusnak abból a 
fő elvéből következik, mely szerint az állam-
hata lom, mint a nép-akara t személyesítője, egy-
szersmind főforrása is minden ha ta lomnak s 
jognak. Következ ik továbbá az u jabb libera-
l ismusnak abból a másik főelvéből, mely sze-
r int az állam fe lada ta a nemze te t az állam-
kormányza t közvetlen tevékenységével emelni 
az anyagi és szellemi virágzás lehető legna-
gyobb fokára és ezen fő czél elérése véget t a 
közjó s mindenekfe le t t álló á l lamérdek czi-
mén fel van jogos í tva minden eszköz felhaszná-
lására, még az egyéni, családi, társula t i s 
önkormányza t i te rmészetes jogok felfügeszté-
sével is. 

Ez az u. n. „National-liberalismus," a mely 
szintén pro tes táns német ta la jból nő t t ki 
(Trendelenburg, Bluntschli stb.) s onnan a 
„nemzeti ál lam-eszme" czime a la t t végzi kör-
fu tá sá t a művel t nemzetek között . Nem egy-
szerre j u t o t t u ra lomra ez az i rányzat , hanem 
lassan, fokozatosan, óvatosan. 
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Előbb egy, az tán mind több érdek kielé-
gítését vet te az állam a kezébe, nem gondolva 
arra, vájjon némi közvetet t állami támogatás-
sal ugyanazon érdekeket nem let t volna-e 
képes épen ugy, sőt ta lán jobban kielégíteni a 
magán vagy társadalmi önálló tevékenység is, 
mint például a tanügy terén. 

Az érdekek közvetlen kielégítésének állami 
feladat tá tevése az tán szükségkép maga u tán 
vonta az állami hivatalnokoknak mind nagyobb 
tömegben alkalmazását . Ezzel pedig az állam-
hatalom önmagától függővé te t t e majdnem az 
egész értelmiséget, a melynek egyik fele már 
hivatalban volt, a másik fele meg hivatalra 
áhítozott. De föggővé te t te a nem hivatalnok 
értelmiséget is azzal, hogy a mindent behálózó 
hivatalnok-szervezettől te t te függővé majdnem 
az összes köz- és magánérdekeket is, ezek 
szoros szövevénye következtében. 

Emia t t inog nálunk is a megyei önkor-
mán}Tzat s válik mind ál talánosabbá a törek-
vés annak államosítása iránt. Es ez nagyon 
természetes. Mert minek fentar tani oly önkor-
mányzatot , a mely a mindent behálózó állami 
befolyás következtében már ugy is rég meg-
szűnt önálló önkormányzat lenni? 

Hiszen a központi hata lom megnövekedése, 
a melyet óriási tévedéssel magához az állam-
nak erősödésével azonosítanak, más téren is 
nagy léptekben halad. 

Nem szólok a vasutak, csendőrség s az 
anyagi téren tör tént s i t t sokszor helyén való 
államosításról, a szellemi téren is folyton ter-
jeszkedik az állami hatalom. 

A közoktatás, az iskolák államosítása 
kezdve a kisdedóvástól- a legmagasabb íokig 
nem szűnik. Naponkint uj térfoglálásról hal-
lani híreket. A szabad intézmények csak tü-
retnek még egy ideig, mivel pót lásukat egy-
szerre nem birja az állam. Ezért adja támo-
gatását is csak azon feltétellel, hogy jogok s 
szabadságuk egy részét áldozzák föl érte az 
ál lamhatalom javára. Államosítot ták a csalá-
dot a polgári házasság által. xÁllamosították 
még a születést és halál t is az állami anya-
könyvvezetés által. Még csak a magán vagyon 
kezelésének államosítása van hátra, de nem 
messze, mert legújabban a liberális (?) nemzet-
gazdaság által tönkrejutot t íelvidék vagyoni 
helyreállítása is — e téren már csak köteles 

reparat io czimén is nagyon helyesen, állami 
beavatkozással történik ; ál lamosították már az 
állatok egészségét is s mind általánosabb az 
óhaj a közegészség, élet és vagyon-biztosítás 
államosítása i ránt is. Sőt legújabban magok 
a városok is — rövid belátással azt hivén, hogy 
ekkép a nép válláról leveszik a terhet, holott 
pedig az kerülő uton, az állami adó révén 
csak ismét rájok száll vissza, — még iskoláikról, 
gyermekeik nevelési jogáról is, önkényt kez-
denek lemondani az ál lamhatalom javára . 

Ime tehá t az állami legisták által ter-
jesztet t az a hamis elv, mely szerint min-
den hata lom és jog forrása egyedül az állam, 
annyira suggerál ta tot t már a közönség felfo-
gásába is, hogy ez önállóságáról, egyéni és 
társadalmi jogairól, szabad akara táról és cselek-
véséről is önkényt lemondva minden emberi 

j czélt egyedül az állam által akar elérni és 
nem csak az anyagi, hanem a szellemi téren 
is az államhoz fordul, mint az emberi művelt-
ség fő forrásához. 

Mi ez egyéb, ha nem az egyén felolvadása 
az ál lamban, az önrendelkezésről való lemon-
dásnak, a szolgaságnak az a legnagyobb foka, 
a mely még jól is érzi m a g á t a bilincsek kö-
zött, az a spartai helotaság, a római birodalom 
felbomlását megelőző ama servilismus, a mely 
kikerülhetet len kísérője minden állami despo-
tismusnak, legyen az bár monarchikus vagy 
par lamenti zsarnokság. 

Épen nem vonjuk kétségbe, hogy sok dol-
got az állam a maga nagyobb erejével és 
több eszközeivel jobban elvégezhet, több érde-
ket jobban kielégíthet, mint a magára hagyot t 
magán vagy társadalmi tevékenység. De ebből 
nem következik az, hogy mindent maga az 
állam végezzen vagy az állam nevében végez-
tessen ; csak az, hogy minden oly téren, a hol 
valamely lényeges szükséget a magán vagy 
társadalmi tevékenység nem képes önerejéből 
jól kielégíteni, a szükséges határ ig t ámoga tás t 
nyújtson, hogy az maga is képes legyen ama 
szükséget kielégíteni. Sokkal nagyobb kár szár-
mazik ugyanis abból, ha az állam a társadalmi 
Organismus egyes szerveinek, minők az egyén r 

család, testületek, természet től számukra ren-
delt functióit maga számára foglalva le és 
monopolizálva, azoknak kezdeményező, vállal-
kozó tevékenységét bénít ja, sőt megszünteti* 
mintha önállóságukat meghagyva, ta lán nem 

40 * 
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oly tökéletes eredmény áll elő az érdekek 
kielégítésében. 

De szomorú ez államosító, központosí tó 
törekvés azért , mer t nem számol a jogokkal 
s az t hiszi, hogy forradalmi időkben élünk, a 
mikor minden szabad, vagy pedig absolutis-
musban, amikor az ál lam mindent tehet . 

Legszomorúbb pedig e törekvés azért , 
mer t , amit t a lán alig sej tenek, lassankint 
egyenesen a socialismusnak készít i előre a 
ta la j t . 

Hiszen, mik fő elvei a socia l ismusnak? 
Hogy a m u n k a a forrása minden közgazdago-
dásnak, közjólé tnek és ku l tú rának . Hogy t ehá t 
az állam az egyedüli jogos tu la jdonosa az 
emberi m u n k a minden eszközének, a birtok-
nak, lakásnak, gyáraknak , gépeknek, közleke-
dési eszközöknek. 0 osz t ja ki a munkát , a 
jövedelmet , hogy kiir tsa a tömegnyomor t és 
a tőkeura lmat . Mindenkinek jó lé te t ígér a 
socialismus. T a g a d j a a köz jog és m a g á n j o g 
közöt t i különbséget , a mely forrása a vagyoni 
és osztálykülönbségnek. Az egyén feloszlik az 
á l l amban . Csak a tomja az egésznek. Rabszolga, 
mer t mi különbség van abban, ha valakinek 
egy ur, vagy több ur parancsol ja , hogy mit 
t egyen? Ez az ál lapot az tán megszünte t min-
den különbséget s egyenlőt lenséget az embe-
rek közöt t . Mert mindnyá jan rabszolgák, az 
ál lam rabszolgái . Á m d e még is nagy különb-
séget t ehe t a nevel tség különböző foka. A 
socialismus t ehá t eltörli a különbségnek ezt a 
for rásá t is. Azér t követeli gotliai p rogramm-
j u k : „Altalános és egyenlő nevelés legyen az 
állam által. Ál ta lános iskolakötelezet tség. In-
gyenes ok ta tás minden szakon." Kiválik t a lán 
valaki a tanulás te rén ? Mit sem tesz. Mert a 
hivatás vá lasz tása is az ál lam fe lada ta . 

A m lia ekkép a socialisztikus ál lam kive-
szi a családok kezéből a gyermek nevelését 
és é le tpályájuk megvá lasz tásának szabadságá t ; 
ha maga az állam szabja ki a szülőknek is a 
tá rsada lmi m u n k á t ; az rendelkezik fe l té t lenül 
munkaere jökről : há t akkor ugyan, mire való 
a család és mivé zsugorodnak össze a családi 
jogok és köte lességek? Csak az emberiség 
tovább ter jesztésére , hog}' ez ki ne pusztul jon. 
Ámde erre a czélra épen nem szükséges a 
házasfelek ál landó együt t lé te , s a socialis 
á l lamban alig is lehetséges, mikor m a g a az 
állani veszi a kezébe a gyermeknevelés t s 

rendelkezik a szülők munkaerőivel . A socia-
lismus t ehá t egészen következetes , a midőn 
elveti a házasság fe lbontha ta t lanságá t , t agad j a 
m a g á t a csa ládnak lé t jogát , és a nőközösséget 
és a nemi egyesülés teljes szabadságát hirdeti. 
És ha nincs család ; ha a gyermek felet t is az 
á l lam rendelkez ik — mire való akkor az apa 
joga, a fér j h a t a l m a s íensőbbsége a nő fe le t t? 
Semmire. Azé r t hirdet i a socialismus a nő-
emancipat ió t is. 

Nincs t e h á t személyi jog, nincs m a g á n 
jog, nincs családi jog, nincs egyházi, tes tület i 
jog. Nincs tu la jdonjog . Az ál lam minden, és 
minden az á l lamnak rabszolgája és gépies 
a tomja . 

Váj jon nem ehhez az ál lapothoz egyen-
get ik az ál lamok az u t a t a tú lságba vitt 
s ok és j o g nélkül mindenre ki ter jeszkedő 

i central isat ióval és á l lamosí tással? 
Az organikus szabadságoka t és jogoka t 

csak egy ha ta lom védi és őrzi még rendület-
lenül, a ka th . egyház. Egyedül ő még a beve-

! he te t len védő bás tyá ja az emberi, családi, tár-
sadalmi j ogoknak ; egyedül ő benne és vele 
indulhat meg a valódi szabadság revindicatioja 
a mindent elnyelni akaró á l lam-hata lommal 

1 szemben. A kath . egyház t ehá t ma épen e 
mia t t e l lenté tben van a liberális á l lammal, s 

I mindazon törekvésekkel , a melyek a socialis-
mustól vá r j ák az emberiség jobb jövőjé t s 

I liiu ábrándja ik teljesülését . 
í m e a ha rmadik fő oka nap ja inkban az 

gyház és ál lam közöt t i küzdelemnek. 
Sarmaságh Géza. 

A katholiczizmus mint életelv a XX. 
században. 

-— A pécsi katholikus kör nov. 9-iki estélyen előadta 
Margalits Ede dr. — 

Mindenekelőtt köszönetet mondok a m. t. közön-
ségnek, hogy a péesi kath. lyceum megnyitó estélyén 
megjelenni szívesek voltak. Nagy szerencsémnek tartom, 
hogy a pécsi kath. köri előadások ezen mai megnyitó 
estélyén nekem lehetővé tétetett az, hogy a második 
és harmadik kath. kongresszus megtisztelő megbízatá-
sának eleget tegyek. A II. és III. kath. kongresszusunk 
részint védekező, részint alakuló szempontból szüksé-
gesnek látta, hogy hazánkban mindenfelé kath. lyceumi 
előadások, tudományos és népszerű előadások tartassa-
nak, hogy ott, a hol a kath. önérzet még szunnyad, az 
felébresztessék és ott, ahol az már felébredt, megerő-
síttessék. 



II. Félév. 39. sz. RELIGIO. 329 

Nekünk katholikusoknak semmi titkolni valónk 
nincs, mi csak arra törekszünk, ami Isten dicsőségére 
és édes magyar hazánk javára szolgál. Azért valamint 
máskor is, ugy ezen ünnepélyes alkalommal is teljes 
nyiltsággal fogok szólni mindazon okokról, amelyek a 
mi törekvéseink, mindarról, ami nekünk fáj és arról 
ami reményünket életre kelti. 

Amit itt mondandó vagyok, az nem csupán a 
pécsi kath. lyceumi előadásokra vonatkozik, amelyek-
nek már igen szép múltja van, hanem szól az egész 
magyar hazában az egész kath. értelmiségnek. 

El fogom mondani ezen kath. lyceumi előadások, 
tudományos és népszerű előadások czélját, tárgyát, 
hogy e tekintetben az akczió az egész országban egyön-
tetüleg és tervszerüleg menjen, hogy a kitűzött czél 
eléressék. Ugyanezért ezen megnyitó beszédem alatt 
terjedelmesebb leszek mint, aminők az ilyen beszédek 
szoktak lenni, és erre a körülményre nézve a m. t-
közönségnek elnézését és türelmét előre is kikérem. 

A katholiczizmus Magyarországon igen különös 
helyzetben van. A katholiczizmus alapította meg ezen 
királyságot, a katholikusok véráldozatai tartották fenn 
századokon keresztül, s mégis ha a mai viszonyokat 
teljesen tárgyilagosan méltatjuk, arra a meggyőződésre 
kell jutnunk minden túlzás nélkül, hogy a katholicziz-
mus ezen országban határozottan háttérbe van szorítva 
-és mi, a hazát alapító és fenntartó elem a közszabad-
ságok tekintetében másodfokú polgárokká lettünk. 

Hogy ha ezen jelenség okait kutatjuk, első sor-
ban szembe tűnik az a körülmény, hogy a kath. egy-
ház ezen hazában kiváltságos állapotban volt 1848. 
illetve 1868-ig, maga az állam, mint főpatronus, a kath. 
egyháznak helyzetét biztosította és ennek folytán a 
kath. egyház az ő beléletének számos fontos agendáit 
mellőzve az egyház fő védnökére ruházta. 

1848-ban elvileg, 1868-ban tényleg megszűnt a 
katholikus egyháznak kiváltságos helyzete Magyar-
országon; de a főpatronusi jogok teljes érvényben ma-
radtak és azok kezelése politikai szempontok szerint 
irányittatott, ami a katholikus egyház érdekeivel ellen-
tétben van. A kath. egyház a helyzetnek ezen gyöke-
res megváltoztatásába azonnal nem találta be magát. 

Egészen hasonló dolgok történtek, mint a ma-
gyar nemesekkel. Az 1848-ik év eltörölte a nemesi 
kiváltságokat, s a kiváltságos uj osztály nem találta 
fel magát az uj helyzetben, Ők tovább folytatták a 
gondnélküli költekezést és a magyar nemzetnek politi-
kai téren tulaj donképen fenntartója, a nemesség, a 
bukás szélére jutott. 

A kath. egyház irányadó férfiai nem ismerték fel 
a helyzetet, vezérek voltak az Isten rendelése szerint, 
de nem látták maguk mögött a követő sereget. Es sok 
remény nélkül az uj rend ellen nem bocsátkozott küzde-
lembe s ez okozta, hogy a katholikusok jó részben 
saját hibájukból háttérbe szorultak. Mások kerekedtek 
felül, elfoglalták a tért és azt a maguk czéljaira s a 
kath. egyház hátrányára kitűnő módon kihasználták. 

A visszahatás nem maradt el, nem csupán a val-
lási téren, de a tudományos téren is. 

Azon csalódások, melyek az embereket a tudo-
mánynyal érték — előmozditották, hogy a katholicziz-
mus e hazában öntudatra ébredt. 

Mert ismeretes, hogy a XVIII . század encyklope-
distái és filozófusai a vallásos alapról lelépvén, Isten-
nek teljesen hátat fordítva akarták az emberiséget bol-
dogítani. 

Ezen kísérlet azonban balul ütött ki. 
(Folytatjuk.) 

A LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. 
Kik választanak plébánost sz. kir. városokban ? 

Ez a kérdés, mely nemrégiben foglalkoztatta a 
győri közönséget nemcsak Győrött aktuális. Az ország-
különböző részein tétetett ez, irja a „D. H.", vita tár-
gyává s kerültek oly esetekben, ahol a nem katholikus 
városi képviselők szavazatukat leadták, felebbezés foly-
tán a kultuszministeriumhoz. Egyik-másik ügy már 
régóta várja elintézését; igy a nagybányai ügy harmad-
féléve hever a minister fiókjában, az eperjesi másfél 
év óta. Csaknem a győrnádorvárosi esettel egyidőben 
merült fel a breznóbányai. 

It t a városi közgyűlés határozatot hozott, oly 
értelemben, hogy mindenki választ katholikus papot, — 
de az evangelikus paphoz a városnak semmi köze, bár 
az ő dij ázásához a város közönsége kétszer annyival 
járul, mint a kath. plébános javadalmazásához. E vá-
rosi határozatot megfelebbezték Zólyom-megye köz-
igazgatási bizottságához, mely ugy döntött, hogy csak 
a katholikusok válaszszanak. Ezt megint az ág. evan-
gélikusok felebbezték meg, igy került a kultuszminis-
teriumhoz. Mint a „Győri Hírlap" értesül, ezt a kér-
dést minden valószinüség szerint már legközelebb 
ministertanácsi plenáris határozattal fogják általános 
kötelező mádon eldönteni. Reméljük, hogy a jog, törvény 
és igazság nem üres frázis, s hogy végre-valahára a 
katholikusoknak ezen siralmas ügye ugy lesz elintézve, 
amint azt a jog- és méltányosság megkivánja, s nem 
lesz többé alkalom arra, hogy idegeneknek beleavat-
kozása által a vallási béke és hazafiúi egyetértés meg-
zavartassék. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

J a n k y K á r o l y 
1842-1902. 

Jeles elhunytaink sorában gyászoljuk Janky Károly 
kegyes-tanitórendi áldozópap, tiszteletbeli rendi kor-
mány-éanácsos és nyugalmazott igazgató-tanár halálát, 
mely a boldogultat hosszas szenvedés után tatai visz-
szavonultságában f. hó 12-én hajnali 3 órakor érte utói. 
Kiváló egyéniségének és érdemeinek maga az ország 
közoktatásügyi ministere állított első emléket a kö-
vetkező levelével, melyet főt. Magyar Gábor, a rend 
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tartományi főnökéhez intézett, a következőképpen : 
Nagyságos és főtisztelendő ur ! Mély meghatottsággal 
értesültem Janky Károly igazgató urnák, a kegyes 
tanitórend e kitűnő tagjának haláláról. A megboldo-
gult, akihez engem a tanítványi hálának soha meg-
nem szűnő kötelékei is fűztek, igazi mintaképe volt 
azoknak a kiváló tanároknak, akikkel a kitűnő tanitó-
rend a magyar közoktatás ügyét megajándékozta. Fo-
gadja nagyságod és az egész főtisztelendő rend e kiváló 
és általam is szivem mélyéből gyászolt tagjának el-
hunyta alkalmából legbensőbb részvétemnek kifejezé-
sét. Budapest, 1902. nov. 14. Igaz hive W las si es. 

Budapest, nov. 15. Prohászka, Bartha és Bánffy. — 
Typikus alakjai valamennyien annak az ügynek, 

melyet képviselnek. Prohászka képviseli azt, a mit 
fensőbb katholiczizmusnak, a katholiczizmus elidegenít-
hetetlen fensőbbségének nevezhetünk. Bartha Miklós 
képviseli a szabadságért és igazságért lángoló magyar 
szellem nemességét. Bánffy Dezső báró képviseli a 
se látni se hallani nem akaró pápistagyülöletet, kép-
viseli a magyar szenvedély teljes féktelenségével a 
protestáns elfogultságot s megrögzött előítéleteket. 

Nemcsak vallási, de magyar kulturnemzeti szem-
pontból is fölöttébb érdekes és tanulságos - e három 
férfiúnak a katholiczizmus és protestantizmus közt ki-
pattant összeszólalkozásban kitejtett legújabb szerep-
lését tüzetesebben szemügyre venni. 

Mit tett Prohászka? Mit válaszolt reá és hogyan 
Bánffy? Hogy szolgáltatott köztük igazságot Bartha 
Miklós ? 

Mit tett Prohászka? 
Szabad versenyre hívta ki a magyar protestantiz-

must a magyar katholiczizmussal. 
De halljuk saját szavait; lássuk őt magát az ő 

nemes és fenséges kihívó állásában ! 
rHigyjék el azt nekem, igy szól Prohászka kihí-

vása : Nincs köztünk a mai időben sző arról, hogy a vallá-
sok egyenjogúságát vagy a lelkiismereti szabadságot, a mely 
törvénybe és a magyar alkotmány sarkalatos tételeibe is le 
van téve, meg akarnók bolygatni. Képtelenség az a mai 
világban, hogy a szentélyekbe belehozzuk a kardot és hogy 
ott, a hol a lelkiismeretnek a szava hallatszik, lánczok csö-
rögjenek ; Isten ments ! Én a mellett vagyok : Szabad 
érvényesülés az egyesületi és magánéletben ; az egyesületi 
életben legyen teljesen szabadverseny a reformáczio 
és a katholiczizmus közt ; nem csinálhatjuk vissza a történel-
met, nem is akarjak F (Folytatjuk.) 

Sopron. A két plébánia rendezése. — 
Mult csütörtökön, e hó 6-án, tartotta meg érte-

kezletét gróf Széchényi Miklós megyés püspökünk és a 
sopronvárosi törvényhatóság által kijelölt bizottság 
Sopronban, a városházán, a két plébánia rendezésének 
ügyében. 

Sopron városa mint kegyúr részéről jelen voltak: 
Töpler Kálmán polgármester, Kundl főügyész, idősb 
Schwarz Miklós, Cavallár Vilmos, Hoffmann Pál dr, 
Ullein József bizottsági tagok; az egyházmegyei ható-
ság részéről: Szely Lajos dr prépost-kanonok mint az 

értekezlet elnöke, Páder Rezső prépost, Zehetbauer 
Ottó sopronvárosi plébános, Haller József győri tanitó-
képző-intézeti igazgató és Bedy Vincze dr egyház-
megyei irodaigazgató. 

Délelőtt 10 órakor Szely prépostkanonok, elnök, 
megnyitja az ülést, előadja a gróf püspök ama hatá-
rozott kívánságát, hogy a soproni társaskáptalanba be-
kebelezett lelkészség önálló plébániává alakíttassák át, 
felrnháztassék mindama ténykedésekre való jogosult-
sággal, amelyek egy plébánost megilletnek. Id. Schwarz 
Miklós és Hoffmann Pál dr szóltak hozzá tüzetesen a 
dolog lényegéhez, majd a két érdekelt fél, Zehetbauer 
és Páder plébánosok tették meg előterjesztésüket. 

Végre az elnök közvetítő indítványát fogadta el 
a teljes értekezlet egyhangúlag, amely szerint: a káp-
talani lelkészség önálló plébániává szerveztetik, a lelki-
pásztorkodást teljes joghatósággal önállóan végzi, — 
de amig a sopronvárosi plébániának anyagi viszonyai 
rendezve nem lesznek, az egész város területén a teme-
téseket a városi plébánia végzi, az illetéket is ő kapja 
meg a temetések után. 

A joghatóságot azonban a káptalani plébánia terü-
letén végzendő temetésekre nézve a káptalani plébános 
delegálja a városi plébániára azzal a kikötéssel, hogy 
a káptalani plébánia területén végzett temetésekről 
külön anyakönyvet tartozzék vezetni ; minden év végén 
másodpéldányt küldjön a halottak anyakönyvéről a 
káptalani plébániának, a végleges rendezés után pedig 
az eredeti anyakönyvet is tartozik átszolgáltatni. 

A városháza, mely a káptalani plébánia területén 
van, annak joghatósága alól kivétessék, és a városi 
plébánia joghatósága alá helyeztessék, hogy a patrónus 
saját plébánosának területén legyen ; viszont a társas-
káptalan székháza a temetésekre vonatkozólag a káp-
talani plébános tényleges joghatósága alatt maradjon 
a végleges rendelkezésig is. 

Ez egyértelmű határozatról jegyzőkönyvet vett 
fel az értekezlet, melyet a megyéspüspök és a városi 
törvényhatósági bizottság mint kegyúr és az érdekelt 
társaskáptalan elé fog terjeszteni jóváhagyás végett. 

A kölcsönös megerősítés után, a megyéspüspök 
jogilag erigálni fogja a soproni társaskáptalanba beke-
belezett plébániát, — és mind a két plébános meg-
kapja az egyházi investiturát. 

Igen valószínű, hogy a jogosult hatóságok elfo-
gadják az előterjesztést és igy a két plébániának ren-
dezése a jövő év elejére befejezett ténynyé válik. 

Igen kívánatos és fontos dolgot végzett a me-
gyéspüspök ur e régi vitás kérdés megoldásával, 
melyből a soproni kath. hívekre kiszámíthatlan nagy 
haszon fog háramlani a lelkipásztorkodás terén. 

A hivek nevében a bizottság a dolog érdemében 
háláját is nyilvánította a gondos és híveinek üdvét 
szivén viselő főpásztor iránt. 

Yácz. Főpisztori beszéd az irgalmasság jótékonyságá-
nak gyakorlásáról. — (Vége.) 

„A bűnösöket megtéríteni." Azt fogod mondani, mi 
közöm nekem a bűnösök megtérítéséhez, és ha a püs-
pöknek tetszik, térítse meg őket. Tudják-e, hogy a 
családi élet oly szentély, hova sem a papok, sem a 
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püspök be nem hatolhatnak. Sok ott a titok, sok ott 
az el nem intézett, a jól el nem intézett dolog; ezt 
tán tudják a szomszédok, de a nagy világ nem tud 
róla semmit. Ott a család feje. Már régóta tudja az 
egész család, tudja a mama, tudják a gyermekek, hogy 
a papa nem jár sem a szentségekhez, sem a templomba, 
nem tartja meg sem az Isten, sem az egyház paran-
csolatait. Sokszor előfordul, hogy nem törődnek vele. 
Nem mintha nem szeretnék egymást a házastársak, 
hanem mert csak azon vannak, hogy a földi boldog-
ságot ós békességet megszerezzék, de azzal nem törő-
dik senki a családban, hogy a lélek el ne veszszen, 
hogy a lélek el ne téveszsze az ő végczólját. Ime itt 
a nagy lelki szegénység és nem törődnek vele. Lát-
ják, hogy bűnös uton vannak és nem bánják. Nincs 
irgalom a szivben, nincs hit, nincs meggyőződés ; csak 
lent maradnak a földön ; csak itt legyen minden rend-
ben ! De azt kérdezem : az utolsó Ítélet órájában mind-
egy lesz-e a hitvesnek, hogy férje üdvözül-e; az anyá-
nak, a gyermeknek mindegy lesz-e ? Most még mind-
egy, de akkor bizonyára nem lesz mindegy. Akkor be 
fogják látni, hogy nem telj esitették a lelki irgalmas-
ság kötelességeit. De kedves hölgyeim, nemcsak a csa-
ládi életről szólok ; vannak más kötelességek is, és 
pedig a barátság és rokonság kötelességei és pedig 
azokkal szemben, a kik e földön lelki nyomorúságban 
vannak. Higyjék el, hogy ez sokkal fontosabb, mint 
egy testi szegényt jótéteménynyel ellátni. 

VA tudatlanokat kioktatni. " Őszintén bevallom, sok-
szor előfordult papi életemben, hogy rettenetes tudat-
lansággal találkoztam éppen a müveit világban oly 
dolgoknál, hol tudatlannak lenni a legnagyobb vesze-
delem. Hogy mily véleménynyel van sok „művelt" 
katholikus a lelki élet és vallás felől, az valami rémes. 
Az ember azt hinné, hogy sojia „káté" nem volt a ke-
zükben. Volt . . . De a dolog nagyon egyszerű — már 
régen volt. Azután pedig otthon mi történik? Soha 
mást, mint újságot kezébe nem vesz, és azt is legin-
kább olyat, mely a vallást üti. Prédikáczió nem kell 
neki. pedig ott sok olyan dolgot hallana, a mit már 
egyszer tudott. Igy áll be az a rettenetes tudatlanság. 
De erről nem akarok beszélni. 

Sok a házakban a cseléd, kikről el lehet mon-
dani, hogy fogalmuk sincs a legegyszerűbb vallási 
dologról sem. Vagy nem járhatott a szegény cseléd 
iskolába, vagy csak baromnak tekintették és dolgoz-
tatták, de soha az ő lelkével nem törődtek. Lássák, ez 
is olyan szegény, a ki nem kér. Ez a lelki szegénység 
a cselédeknél rettenetes, ki ennek az oka? Leginkább 
a háziasszony, ki nem engedi, hogy a szegény cseléd 
templomba, prédikáczióra menjen, a ki soha egy tisz-
tességes könyvet nem ad kezébe, s őt fel nem világo-
sítja. Azt gondolják, hogy mi nem fogunk számot adni 
azon lelkekről, kiknek valamikor parancsoltunk? J a j 
lesz nekünk, ha nem gyakoroljuk a lelki irgalmasságot 
ez irányban is. I t t is össze kell tartanunk. Ha csak 
egyetlen lelket visszahozunk az igaz világosság útjára, 
egy roppant lépcsőnk lesz, melyen felmehetünk a 
mennyországba. 

„A szomorúakat vigasztalni." Igen, kedves hölgyeim ! 
Sok minden éri az embert, sok minden megpróbálja 
lelkét, mig itt, a megpróbáltatás földjén él. Es ja j 
annak az embernek, a ki elhagyatva van. Különös az, 
hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy ha valaki szen-
vedéseiben elkeseredve kesereg, lassankint teljesen 
elveszti hitét . . . Az ilyen ember nem akar senkivel 
találkozni, mindig baján tűnődik és elkezdi tagadni 
Isten jóságát, irgalmas igazságát és minél jobban ke-
resi a magányt, annál inkább meggyőződik lelki sze-
génységéről, s annál jobban érzi az elhagyatottság 

kínjait. Azért az is nagylelkű irgalmasság, ha valakit, 
ki Isten kifürkészhetetlen megpróbáltatásai folytán ily 
szomorú helyzetbe jutott, vigasztalásunkkal és a val-
lásosság erejével újólag felemelni iparkodunk. 

„ Az elhunytak lelkeikért imádkozniA legnagyobb 
szegények mégis csak azok, a kik már tul vannak ezen 
a keserves világon, a megpróbáltatás idején és — noha 
a másvilágon el nem Ítéltettek, még sem jutottak be 
a mennyországba, hanem a purgatoriumban, a nagy 
kínok országában vannak, a hol le kell nekik fizetniök 
az utolsó garast is lelki tartozásukból, mivelhogy senki 
a mennyországba be nem juthat , a ki Isten előtt nin-
csen tisztára igazolva. Ezek sem kérnek ; ezek csak 
várnak . . . Talán van neked is édes apád, hitvesed, 
gyermeked a túlvilágon, légy meggyőződve, hogy ha 
ezek a purgatoriumban vannak, leginkább rád számí-
tanak ; elvárják, hogy ha senkinek nincs szive, irgalma, 
megemlékezése velük szemben, te meg ne feledkezzél 
róluk. Ök elvárják . . . Tehát a megholtakért imád-
kozni kötelességünk. Ez nem tanács, ez kötelesség. 

Hohenburg helységben van egy zárda, ennek 
kertjében van egy kis kápolna, melyet a „könyek 
kápolnája"-nak neveznek és pedig azért, mert ott szent 
Ottilia éveken át böjtölve, imádkozva könyörgött 
Istenhez, hogy szabadítsa meg atyját a purgatoríumból 
és vezesse az örök életbe. Mikor Ottilia a világra jött, 
atyja annyira dühös lett, hogy kidobta az ablakon, 
mert fiút várt. Ottilia azért felnevelkedett, ü-tyja sok 
csapás folytán belátta rettenetes bűnét, visszafogadta 
leányát és ajándékul adta neki azt a palotát, melyben 
rettenetes bűnét elkövette. Az atya nemsokára ezután 
meghalt. Ottilia atyja halála után zárdába vonult, palo-
táját zárdává tette, hol böjtölve, önmagát sanyargatva, 
sirva könyörgött Istenhez, hogy bocsásson meg atyjá-
nak. Öt évi könyörgés után egy angyal jelent meg 
szent Ottiliának s igy szólt hozzá : „Édes lányom, meg-
mentetted atyádat." 

München, nov. 11. Egy pillantás az itteni theologiai 
kar életébe. — m 

F. hó 8-án az itteni egyetemen három theologus 
nyert egyszerre doktori babérkoszorút : Holzapfel Heri-
bert szent-ferencz-rendi atya, Kennerknecht Márton a 
müncheni, Waldmann Mihály a regensburgi egyház-
megye áldozópapja. Ennek az utóbbinak avató érteke-
zése 1901-ben első pályadíjat nyert. Czime : „Die 
Feindesliebe". Holzapfel atya értekezésének czime : „ Die 
Anfänge der Liebhäuser" (1462—1515.) Kennerknecht 
értekezésének tárgya Bergamói Gergely püspök (1134— 
1146.) élete es a berengarianusok ellen mtezett „ De 
veritate corporis Christi" czimű munkája. A promó-

I cziót megelőző vitatkozásban Holzapfel atya azt vitatta 
hogy a szent háznak átvitele Loretóba nem történeti' 
tény, valamint hogy szent Domonkosnak a szent olvasó 
imádság szokásbahozatalában nincs semmi része. 

Róma. nov. 10. A pápa végrendelete. — 
A Vatikán beavatott köreiből az a hír szivárgott 

ki, hogy a szent atya valóságos egyházpolitikai. végren-
deletén dolgozik, s avval karácsonyig kész akar lenni. 
Összegezni akarja mindazt, a mit hosszú pápasága 
alatt különféle encyklikáiban fejtegetett. Czélja, hogy 
a művelt világ még egyszer, és pedig most már együt-
tesen, hallja XIII . Leo gondolatait és tanításait a val-
lásról, politikáról, társadalmi életről. Bárki legyen az ő 
utódja, világosan fogja láthatni, mit kell folytatnia. 



332 RELIGIO. LXI. évi. 1902. 

KATHOLIKUS ÀIJTONOMIA. 

Az erdélyi római katholikus Státus 
igazgató-tanácsának jelentéséből 

kivonat. 

I. Az igazgató-tanács. személyi ügye. A mult évi stá-
tus-gyülés a szabályszerű kilépés folytán üresedésbe 
jött igazgató-tanácsosi helyekre a kővetkezőket válasz-
totta : Az egyházi rendből Ujfalusy József dr-t, Kará-
cson Mártont, Vajda Gyula dr-t ; a világi rendből : Kor-
nis Viktor grófot, Béldi Ákos grófot, Dorgó Albertet, 
Nóvák Ferenczet, Szentkereszthy Zsigmond bárót és Mohay 
Sándor dr-t 3—3 évre. Kegyes alapítványokat tettek : 
Csomortáni Péter Gaudenc jubileumára a kantai tanári 
kar 300 koronát; Balogh Vendel dr ügyvéd 200 koro-
nát, Kiss Károly jubileumára Kantán 100 koronát ; 
Csernátony Alajos 6000 koronát az ösztöndijalapba ; özv. 
László Mártonné 1100 koronát; Fark Kristóf és neje 
Medgyesi Mária 8000 koronát az ösztöndijalapba, Tuzson 
János 4000 koronát az ösztöndijalapba, néhai Szőcs 
Imre csik-szent-mihályi plébános hagyatékából 4150 
koronát. 

II. A Fogarassy Mihály erdélyi püspök „Lyceum 
Academicumu nevü nagy alapítványának ügyét a „B. 
H.u kedveért elkövetett indiscretio alapján már ismer-
tettük. (L. Ret. 1902. II. 312. 1.) 

III. A Státus gimnáziumai. A lefolyt évben volt a 
státusnak 6 nyolczosztályu s 1 hétosztályu gimnáziuma, 
melyekbe be volt iratkozva 2267 tanuló, 96-tal több, 
mint a mult évben. A 7 gimnáziumban összesen 118 
tanerő működött. Nagy volt ez évben a gimnáziumi 
épitkezések terén a haladás s elhatároztatott, a kézdi-
vásárhely-kantai 6 osztályú gimnáziumnak 8 osztályúvá 
fejlesztése. Eaidén tehát már megnyilt a gimnázium 7. 
osztálya. Ujjáépittetését tervezik a kolozsvári szent 
József fineveldének. Internátusaik, tanitóképző-intéze-
teik, a nagyszebeni Teréz-árvaház működése fokozott 
mértékben érvényesült.. 

IV. Önbiztositás. A Státus ez évben megkezdte 
már az öntüzkárbiztositást, melyről a mult évben sokat 
tanácskoztak. Az eddig biztositott vagy 18.515 koro-
nát tesz ki. 

V. Az erdélyi római katholikus alapok 1901-ben. A 
vallásalap bevételei kitettek 107.659 koronát, a kiadá-
sok 120.711 koronát. A jelenlegi tiszta cselekvő vagyon 
I,695.194 korona. A tanulmányi alap jövedelme volt 
333.051 korona, kiadása 334.872 korona. Tiszta cse-
lekvő vagyon 4,395.925 korona. Az ösztöndij-alap bevé-
tele 68.051 korona, kiadása 91,606 korona. Tiszta cse-
lekvő vagyon 1,811.802 korona. Az elemi iskola-alap 
bevétele 42.257 korona, kiadása 40.237 korona. Tiszta 
cselekvő vagyon 476.985 korona. A tanítói nyugdíj-alap 
bevétele 14.819 korona, a tanári nyugdijalap 38.025 ko-
rona, a gróf Nemes Ábrahám-alap 2619 korona, a hiva-
talnoki kar uyug dij alapja 5824 korona bevétellel szere-
pel a zárszámadásban. Az 1902. évi költségvetés elő-
irányoz bevételt a vallásalapban 117.698 koronát, a 
tanulmányi alapban 358.000 koronát, a többi alapoknál 
az előző éviekhez hasonló összegeket. 

VEGYESEK. 
— Rómából vett tudósításunk szerint ott az 

Immaculata definicziójának 1904. decz. 8-án bekövet-
kező 50 évi jubileumára előkészületeket tesznek, de 
csak még magán körben. Nevezetes, hogy az e defini-
czió idején élt bibornokok közöl már csak XIII . Leo 
pápa van életben, a ki f. évi decz. 19-én éri el bibor-
nokságának félszázados jubileumát. 

— Vége a pápaságnak. Hogy-hogy ? Hát ugy, 
hogy valami Wolfgang Kirchbach a zsidó „Frankf. 
Zeitung" (306. I. sz.) tárczájában kisütötte, hogy az 
egész pápaság egy fordítási hibán alapszik. Sz. Máté 
evangelista 16. fej. 19. versében a szent Péternek adott 
kulcsok (claves) helyett szerinte clavos-okat, szögeket 
kell érteni, mert Krisztus Urunk, Kirchbach ur szerint, 
mikor azokat a világhírű szavakat mondotta, az ó-szö-
vetség sátorának arany összekötő kapocsszögeire gon-
dolt . . . Alighanem spiritista gondolatolvasóhoz van sze-
rencsónk eoben Kirchbach urban. Az lesz pedig leg-
szebb a dologban, ha találkozik majd egy másik zsidó 
vagy protestáns gondolatolvasó és ki fogja sütni, hogy 
XIII . Leo ettől a Kirchbach-féle szögtől való ijedelmé-
ben irta meg legújabb apostoli levelét a szent Írásról ! 1 
Mennyi bolondságra képes az ember, csak hogy ne 
kelljen meghódolnia az előtt, a kitől a meghódolást 
megtagadni okosan nem lehet ! 

— A tavalyi Lackenbacher-féle pályatételre beér-
kezett munkák fölött kimondott bírálatok eredményét 
olvasták fel folyó hó 12-én, szerdán délelőtt a bécsi 
egyetem nagy dísztermében. Dr Scherer Rezső lovag, 
a theologiai kar ezidei dékánja elsőben előadta a 
Lackenbacher-alapitvány rövid történetét, majd áttért a 
tavalyi pályatételre, mely igy hangzik : „Res geogra-
phicae et ethnographicae libri I I I et IV Regum expo-
nantur et clarificentur." A tételre több pályázat érke-
zett be, melyek közül azonban csak egy érdemel kivá-
lóbb dicséretet. Szerzője Dr Döller János, udvari káp-
lán, az Augustineum. egyik igazgatója. E szerint ő 
nyerte meg a most már 800 koronán felül gyarapodott 
pályadijat. — A Lackenbacher-pályázat fordítási részén 
nem volt pályázó, miért is a több mint ezer koronára 
növekedett összeget tovább kamatoztatják. Az ünnep-
ség, melyen jelen voltak többek közt a bíráló tanárok: 
dr Neumann Vilmos, dr Pölzl Ferencz, dr Schäfer Ber-
nát, — azután pedig dr Stvoboda, Hirsch és Seydl, — 
nemkülönben dr Zschocke, dr Fischer-Colbrie Ágoston, 
a Pázmáneum kormányzója s dr Müller, a Stephaneum 
rektora, valamint nagyszámú theologus hallgatóság, az 
ifjúság lelkesitésóvel s buzdításával ért véget. 

— Templomszentelések. Az erdélyi egyházme-
gyében Mailáth Gusztáv Károly gróf püspök ur a jelen 
év folyamán a következő helyeken végzett templom-
szentelési : consecratiót végzett április 27-én Csik-Szép-
vizen, jul. 22 én Gyergyó-Tölgyesben, benedictiót vég-
zett szept. 27-én Bethlenben, okt. 2-án Lajosfalván, 
19-én Pusztakalánban, 20-án Pujban, 26-án Sepsi-Sz.-
Györgyön. (VIII. sz. Főp. köri.) 

— Római zarándoklat a körösi egyházmegyéből. 
Római értesülésünk szerint Drohobeezky Gyula körösi 
püspök ur f. hó 7-én érkezett Rómába 68 tagból álló 
zarándoklat élén a körösi egyházmegyéből, a melynek 
lélekszáma 21,000. O szentsége már fogadta őket. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A katlioliezizmus mint életelv a XX. 
században. 

— A pécsi katholikus kör nov. 9-iki estéigén előadta 
Margalits Ede dr. — 

(Eolytatás.) 

A 19-ik század a reál tudományok óriási vívmá-
nyai folytán arra ju to t t , hogy a kereszténység alapjá-
ról lelépett és fennen hangoztat ta , hogy azon problé-
mákat, melyek az ember eredetére vonatkoznak, tudo-
mányos utón. a raczionalizmus segélyével megfej teni 
tud ja és katholikus egyházat az ő világnézetével hát-
térbe lehet szorítani. 

Gerlaub, Fech te r és Hamand és főkép a majom-
tól való származás bizonyítását tárgyazó Darvin és 
ennek főkövetője Yogt fennen hangoztat ták, hogy idők 
kérdése, hogy a fizikai és geológiai vizsgálatok mind-
azon homályos kérdéseket meg fogják oldani, melyek 
a világ teremtését s e kérdéseket' ,,unde venis et quo 
vadis" azaz, hogy honnan származunk s mi a czélunk, 
meg fogják oldani. 

Vogt Fre ibnrgban 1861-ben ta r to t t óriási fel tűnést 
keltett felolvasásában kijelentette, hogy 30 esztendő 
múlva a reál tudományok haladása mindazon kérdése-
ket, melyek az ember eredetére és czéljaira vonatkoz-

nak, a geologiai ásatások, a fizika ós chemia haladása 
folytán megoldja . A nagy biztossággal megál lapí tot t 
terminus 1891-ben telt le, s ezen fő problémák tovább 
is megoldat lanul maradtak . 

Ez indí tot ta a hires Huxley t annak a kijelentésére, 
hogy minden igyekezetünk a sarkalatos kérdések meg-
fej tésére csak elméleten nyugszik, ós megnyugta tó lag 
bizonyít ja , hogy a tudomány a kinyilatkoztatással nin-
csen el lentétben. 

A reál tudományok óriási haladása kétségbe von-
hatatlan, de ha nézzük, hogy mily téren érvényesül , 
azt talál juk, hogy csupán az élet kényelmi terén : a 
villany és a gőz v ívmányában ; de a lényeges kérdések 
megoldásához nem segítet te az emberiséget. 

Ma egy hete a budapesti fizikai társaság ülésén 
Feke t e József „Az élet bölcselete" czimén felolvasást 
tar tot t , melyen az élet kezdetét , fo lyamatá t és meg-
szűnését az anyagból származtat ta le. 

Egy pár nap múlva ta lákozván ezen egylet elnö-
kével, kérdést intéztem hozzá, hogy Feke te ur mivel 
volt kegyes az anyag keletkezését és mozgásba hoza-
talát indokolni. 

Természetesen az alapvető kérdésekre kielégítő 
feleletet nem kaptam. Mindez muta t ja , hogy az emberi 
tudománynak az az iránya, mely a k inyi la tkozta tot t 
igazságok teréről lelép, a második lépéstől kezdve 
ügyesen csinálja dolgát, de az első lépéssel adósok 
maradnak. (Éljenzés.) 

Ez indította Brunet iére t arra, hogy nyíltan fe j te-
gesse a reál tudományok csődjét, mert a teremtésnek 
és az életnek, a létesülésnek problémáját nem tudta . 
Ígérete és fogadkozása daczára, .megoldani. 
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Ezen körülmény előmozdította azt, hogy a XX-ik 
században a keresztény világnézet felébredése váratlan, 
meglepő és fölséges jelenségekben mutatkozik. 

A vágy, amely az emberi élet minden törekvései-
nek kutforr 8LS8I5 db boldogság utáni vágy, nem érhető el 
a materializmus utján. A szenvedélyek s az öröm val-
lásának követése nem képesek az emberiséget boldo-
gítani. 

Ha az érzéki élvezetekben állana az emberiség 
boldogsága, akkor azoknak, akik minél nagyobb mér-
tékben követik ezen irányzatot, annál boldogabbaknak 
kellene lenniök. 

És mit tapasztalunk ? 
Hogy az érzéki örömök túlhajtott élvezete nem 

elégíti ki soha sem az emberi lelket, sőt a boldogságra 
magát képtelenné teszi, a lelket megöli és kétségbe 
ejti az embert. 

A keresztény világnézet a boldogságot három fel- 1 
tételhez köti. 

Az egyik amit a világi bölcseség már a magas 
műveltségű görögöknél, mint a boldogság forrását tün-
teti íöl : az önismeret, a yvcö&L ßavrbv (ismerd meg ma-
gadat), amely a delphii templom bejárata fölé volt 
irva. 

E templom bejárata három kapura oszlott: jobb-
ról ez a görög szó volt: si (ha), a középsőn: yvcöfri 
Guvxbv (ismerd meg magadat), a harmadikon pedig 
gijösv äyav (semmit sem tulon.) 

Ezzel ők emberi filozófiájuk alapján az emberiség 
boldogságának egyik előfeltételét a három felírás 
alapján igy alkották meg: Ha megismerted magad és 
semmiben túlságos nem vag3% bemehetsz a béke tem-
plomába." 

A katholikus világnézet a boldogság második 
feltételéül az isteni kinyilatkoztatást tekinti, amelynek 
megnyugtató feleleteiben megtaláljuk a feleletet az 
alapvető kérdésekre : Az Isten léte, a világ keletkezése, 
az ember természetére és czéljára nézve. 

A harmadik feltétel az isteni kegyelem, amely az 
emberi akaratot a jóra képessé és hajlandóvá teszi. A 
kinyilatkoztatás az értelmet világosítja fel azon kérdé-
sekben, amelyekre az ész felelni nem képes, az isteni 
kegyelem pedig az 'akaratot a jóra képessé teszi és 
edzi oly cselekményekre, amelyek az emberi gyarlósá-
gok miatt különben lehetetlenek volnának. 

Igy a keresztény világnézet a boldogság összes 
feltételét az ember énjén belüli tényezőkre utalja. 

Tapasztaljuk, hogy még azok az emberek is, akik 
a boldogságot saját énjük körén kívül állókban kere-
sik, mint a nag}' gazdagságban, kitüntetésben, hata-
lomban, fényben, soha nem boldogok, soha nem érzik 
magukat boldogoknak. 

De ezeknek elérése nem is áll minden ember 
hatalmában. 

Hogy ez a boldogság igazi forrása, kimutatja az 
is, hogy vég nélkül fokozható. A keresztény tökélynek 
véghetetlen tere van. Mig az anyagi élvezetek üzése 
tönkre tesz, a kath. világnézet felemel az égig. 

A pizai toronyról mondják, hogy daczára, hogy 
ferde, még sem dől el, annak tudható be, mert súly-
pontja talppontján belül esik. A mi törekvéseink a 
boldogság után. a mi gyarlóságunk is az élet viszonyai 
között nem oty könnyen érhetők el, sokszor ferde 
helyzetbe jutnak. 

De ha életünk súlypontja nem lépi át a talppon-
tot, még mindig elkerülhetjük a boldogtalanságot. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUD0S1TÁS0K. 
Budapest, nov_ 17. Prohászka, Bartlia Miklós és 

Bánffy Dezső báró. — 
Prohászka kihívását „teljesen szabadu versenyre a 

magyar katholiczizmus és protestantizmus közt, a vkardu 

teljes kizárásával „a szentélyből", — láttuk. 
Prohászka nyilatkozata egy fensőbbséges szellem 

megjelenése volt a magyar protestantizmus előtt, bátor 
kihívással szellemi mérkőzésre a nemzet lelke tetszé-
sének és szeretetének teljes felújítására. 

Soha az elfogult protestantizmus szellemi inferio-
ritásának érzetét nem árulta el kirívóbban, mint most, 
a kath. nagygyűlésből kiindult kihívással szemben szel-
lemi mérkőzésre. Megijedt, a szó teljes értelmében 
megijedt az elfogult protestantizmus, és ugy kiesett a 
szerepéből, hogy legjobb tehetségei is alig tudják a 
lélek egyensúlyát nyilatkozataikban csak megközelí-
teni is, nem hogy azt eltalálnák. 

A vkarda-ot a szentélyből kizáró szellemi megje-
lenéssel szemben Bánffy Dezső báró vette fél mint 
fővezér, mit? a szót? nem, a paragrafusokból kovácsolt 
„kardü-ot, de ugy hogy mindjárt első dadogása kolozs-
vári hires beszédében visszafojthatatlan ijedelem vala, 
melyet nem lehet leplezni semmivel, mivelhogy leplez-
hetetlenül pattant ki a királyhágóntuli kálvinista pápa 
ajkairól, abban a felkiáltásában : „Megnehezült az idők 
járása jelettünk/*' (Bizony megnehezült!) Szükség 
van a figyelemre ! Avagy mi protestánsok 
nem nézhetünk-e aggodalommal a jövendőbe, ha nagy 
katholikus gyűlésen ellenmondás nélkül hangzik el 
mintegy a felhívás Magyarország rekatholizálására ? 
Nem a sötét mult vészes árnyainak felhívása ez ? (Brr !) 
Nem szellemidézés a szabadelvű nemzeti, hazafias irány 
ellen ez? Ellenére a vallási jogokat biztosító törvé-
nyeknek, nem sérelme az 1848-ik XX. t.-cz. 2-ik 
§-ában biztosított egyenlőség és viszonosságnak ?~ 

íme az ember, a ki beköti a szemét és azt mondja, 
hogy ő lát, még pedig mindent a mit mond, jól lát, s 
reszketésében a falra képzelt protestáns dadai mumu-
soktól beszél mindenről és még büszke is rá, hogy 
nem tudja, hogy félrebeszél. Hát nem világosan kimon-
dotta-e Prohászka, hogy : „Nincs köztünk a mai időben 
szó arról, hogy a vallások egyenjogúságát vagy a lelki-
ismereti szabadságot, a mely törvénybe és a magyar 
alkotmány sarkalatos tételeibe is be van téve, meg 
akarnók bolygatni." Nem világos beszéd ez ? Vagy ez : 
„Én a mellett vagyok : Szabad érvényesülés az egye-
sületi és magánéletben; az egyesületi életben legyen 
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teljesen szabad verseny a reformáczió és a katholiczizmus 
közt," — hát ez nem világos beszéd ? „Nem csinálhat-
juk vissza a történelmet, nem is akarjuk." Hát ez szin-
tén nem világos beszéd-e? Yajjon tehát az, a ki teljes 
világosságnál mást beszél mint a mi előtte áll, nem 
azt mutatja-e, hogy vagy hályog van a szemén, vagy 
szántszándékkal van bekötve a szeme? Ámde ilyenek 
aztán, hogy miképp mernek „látnók" gyanánt fellépni 
a nemzet és hitfelekezetök előtt, azt végezzék el pro-
testáns atyánkfiai egymás között. Az ily vak látók 
ajkain blasphemiává, istenkáromlássá fajulnak el az oly 
szavak, a melyekkel BáníFy Dezső báró kolozsvári 
protestáns riadalmát befejezte: „Velünk az igazság, 
velünk az Isten!" Es még ő meri állítani, hogy ha 
elvész az oly protestantizmus, mint a minő az övé, 
„elvész a magyarság." 0 meri ezt állítani, a ki — 
magyarul se tud beszélni. 

No de ki is kapott ez a nemzet fensőbb szellemi 
munkájában ós küzdelmeiben Batu kán módjára tobor-
zékoló vakbuzgó protestáns „előkelőség" — egy igazi 
protestáns előkelőségtől, a szabadságért és igazságért 
lángoló magyar szellem nemességét megtestesítő Bartha 
Miklóstól a „Magyarországában kétszeresen. Csak az 
egyiket idézzük. 

„A kolozsvári riadó refrénje szerint, igy szól a 
M. nov. 12. száma, „Megnehezült az idők viharos 
járása fölöttünk". Ez igaz. Es éppen csak ennyi igaz a 
kolozsvári riadóból. Mert a többi nem igaz. Nem igaz, 
hogy az ev. ref. egyház bármely joga a közhatalom 
által csorbittatnék. Nem igaz, hogy a jogegyenlőség 
és viszonosság egyházunk kárára és sérelmére vala-
mely vonalon megtámadtatott volna. Nem igaz, hogy 
az erdélyi katholikus egyházmegye püspökének ilyen 
vagy amolyan czime egyházunk szabadságának, jogai-
nak, érdekének sérelmét képezné. A riadó konkrét 
esetei egytől-egyig csupa merő lappaliák. Legkevésbé 
igaz pedig az, mintha egyházunk vezérférfiai (Darányi 
Ignácz és Hegedűs Sándor) felekezeti érdekeinket po-
litikai tekintetekből háttérbe szorítani engednék. Ha-
nem igenis igaz, hogy ev. ref. egyházunk válsággal 
küzd. Igaz, hogy egyházi adónk minden vidéken 
fölötte terhes ; némely vidéken pedig elviselhetetlen. 
Igaz, hogy hitsorsosaink egyházi buzgósága ország-
szerte megcsökkent. A kitérések napirenden vannak. 
Lelkészeink üres padoknak prédikálnak. A felekezet-
nélküliek, a baptisták, a nazarénusok tőlünk szedik 
ujonczaik legnagyobb kontingensét. Iskolai életünk 
napról-napra veszít mintaszerű függetlenségéből ós az 
állami beavatkozás már is feldúlta tanügyünk önkor-
mányzati jogrendjét. Ez mind igaz. Es ha a kolozsvári 
vészkiáltás a válságnak ezen valódi tényeivel foglal-
kozott volna : országos elismerés lett volna a riadó 
visszhangja." 

Bánffy és Prohászka közt a következő szellemes 
eljárással tesz igazságot Bartha Miklós: 

„A csiki góbé kedves terminológiája szerint, úgy-
mond, a macska egy olyan állat, amelynek hátul nyom-
ják meg a farkát s mégis elől nyávog. Ilyenformán 
történt a felekezeti kürttel is. Prohászka belefujt a 

budapesti redouteban és a hang kijött belőle a kolozs-
vári ev. ref. theologia dísztermében. Még pedig ugy 
jöt t ki, mint Syrakuzában a Dionysius hires kőbarlang 
fülén. Megszázszorozva. — Az egyik mondta : vegyük 
föl a keztyüt ; a másik mondta : pofozódjunk ! Mert az 
egyik művelt elme, a másik parlagon maradt tehetség. 
Finom stíljében az egyik a lelkek kisajátításán mun-
kálkodik ; bárdolatlan modorában a másik a vagyoni 
kisajátítást hozza szóba. A katholikus szellemet vigyük 
bele az élet minden viszonyába. Ez az egyik állás-: 
pont. Követeljünk vagyoni egyenlőséget a felekezetek 
számára. Ez a másik álláspont." 

A mit Bartha tovább mond Prohászka álláspont-
járól, mintha t. i. az „szélsőség" volna, a Bánffy durva 
szélsőségének finom ellenszólsősége, abban Bartha Mik-
lós nagyon téved; mert az igazság hódításának utja 
nem szélsőség, hanem az emberi elme haladásának 
egyenes országútja, a melytől pro vagy contra eltérni 
jelenti a szélsőségbe esést. Hogy pedig szélsőségnek 
tekinti Bartha M. Prohászka kihívásának az út ját , ez 
azt mutatja, hogy nemes lelke még csak állításában, 
keresésében és fogdozásában van a vallási igazságnak, 
nem nyugodt birtokában. 

Lehetett volna még a jelen vallási kultúrtörté-
neti eszmetisztázás kapcsán a „Budap. Napló" (V.)-jé-
ről is megemlékezni, a ki csaknem olympusi magasla-
ton járó istenségnek tette meg nagyhangú vezérczik-
kében Prohászka nagy elméjét; de ezt ő oly malicziá-
val tette, hogy nyilatkozatát a keresztény magyar el-
mék megnyilatkozásai sorába, a mire külömben sem 
tarthatna igényt, be nem iktathatjuk. Avagy senki se 
vette volna észre gyilkoló fullánkját annak a Vészi-féle 
vezérczikknek a végén, a hol a szabadkőműves 
nagy szócső gúnyosan azt jegyzi meg fullánkdöfés 
gyanánt, hogy — „a tanitó egyház is — tanul." Ergo 
nem oly biztos az ő vezetése, mint azok a maradi 
katholikusok hiszik. Oly subtilis ez a gúny, hogy igazán 
dicsőségére válik egy zsidó elmének ! ? ? 

München, nov. 15. A német katholikus főiskolai ifjú-
ságok egyesületi életének izmosodása. — 

A nemkatholikus főiskolai ifjúsági egyesületekről 
(schlagende und nichtschlagende Studentenkorporatio-
nen) az „Akademische Monatshefte" hivatalos közlöny 
azt konstatálta, hogy azoknak aktiv tagjai .nemcsak 
nem szaporodtak, sőt legújabb időben fogytak. A ka-
tholikus főiskolai egyesületeknél ellenkezőleg áll a 
dolog. Schorer H. dr Münchenből az idei, manncheimí 
kath. nagygyűlésen kimutatta, hogy Németország u. n. 
„szint nem viselő" és „szint viselő" katholikus főiskolai 
ifjúsági egyesületeinek száma a legutóbbi 5 év alatt 
bámulatosan (staunenswert!)) emelkedett. A „szint nem 
viselő" kath. egyesületek tagjainak száma ugyanis 1897-
től 1%2-ig 306-tal emelkedett, a mi 32°/0 szaporodást 
jelent. A „szint viselő" egyesületeknél az aktiv és nem 
aktiv (az iskolaíéletből a nagy életbe átment u. n. 
philisterek és „öreg urak") szárna 1892-től 1897-ig csak 
55-tel szaporodott, 1897-től azonban 1902-ig a szapo-
rodás 427-re emelkedett. Az előbbi szaporodás 11%-ot, 
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az utóbbi 64u/0-°t mutat. A jelenlegi létszám tehát az 
előbbinek közel hatszorosa. Magok a juristák 158 tag-
gal szaporodtak, a bölcsészetkariak 197-tel; a techni-
kusok 130-czal. Az egyesületek száma 22-ről 38-ra 
emelkedett. Külön technikus egyesület van 6, összesen 
138 aktiv taggal. 7 tudomány-egyetem mellett korpo-
rácziós egyesülettel párhuzamos 7 kötelék (Verbin-
dung) van 184 taggal. 

Érdekes és tanulságos az is, a mit egy szabad-
elvű „Corpsphilister" a „Frankfurter Zeitung" ápr. 
2-iki számában következőleg konstatált : „A katholikus 
főiskolai ifjúsági egyesületekben előbb csak teljesen 
alsóbbrendű (? !) ifjúsági elemek voltak képviselve. 
Most nemcsak a szám, de a minőség is tetemesen emel-
kedett. Sűrűn fordulnak elő fiuk vagyonos és társadal-
milag figyelemreméltó családokból". 

A fenti számok tehát nemcsak mathematikailag, 
de minden tekintetben igen hangosan beszélnek. Az 
ifjúság — a jövő. A német katholikusok, szülők és 
tanférfiak, a főiskolai kath. ifjúsági egyesületek párto-
lása által hatalmasan gondoskodnak hazájukban a kath. 
vallás jövőjéről. 

Rónia, nov. 14. A bíborosok szent Collegiumárol. — 
F. hó 4-én haladta tul pápaságának éveire nézve 

XIII . Leo VI. Pius pápát, a ki 24 évig, 8 hónapig és 
14 napig kormányozta Krisztus egyházát. A mint már 
jelentettük, szantséges atyánk szent Péter és IX. Pius 
után a harmadik helyre került kormányzási éveire 
nézve. De most a szent Coilegiumról óhajtok szólni. 
XIII . Leo megválasztásakor a szent Collegium 63 tag-
ból állott, nemzetiség szerint következőleg beosztva : 
olasz 38, franczia 8, spanyol 4, osztrákok és magyarok 
5. német 2, angol és ir vagyis brit 3, belga 1, portu-
gál 1, éjszakamerikai 1. A mai napig XIII . Leo össze-
sen 140 bibornokot kreált, kik közöl olasz 80, franczia 
20, spanyol 9, osztrák-magyar * 14, német 4, brit 4, 
belga 1, portugál 2, svájczi 1, orosz-lengyel 1, török-
országi 1, amerikai 1, kanadai 1, ausztráliai 1. Ugyan-
ezen idő alatt meghalt 143 bibornok és pedig 81 olasz, 
21 franczia, 9 spanyol, 15 osztrák-magyar, 4 német, 5 
brit, 1 belga, 2 portugál, 1 svajczi, 1 orosz-lengyelor-
szági, 1 törökországi, 1 amerikai, 1 kanadai. Ennek 
következtében a biborosok szent Collegiuma összesen 
60 bibornokból áll, nemzeti lét szerint következőleg 
megoszolva: olasz 37, franczia 7, spanyol 4, osztrák-
magyar 4, német 2, brit 2, belga 1, portugál 1, ame-
rikai 1, ausztráliai 1. Mikor IX. Pius 1846-ban a pápai 
trónra jutott, 61 bibornok volt életben, és pedig 53 
olasz és csak 8 más nemzetből való. Pápasága alatt 
32 éven át IX. Pius 123 bibornokot kreált : 71 olaszt 
és 52 külföldit. Az ő pápasága alatt elhunyt 123 bi-
bornok : 85 olasz, 38 külföldi. 1870 óta a nem olasz 
bibornokok száma átlag 10-ről 20-ra, vagyis még egy-
szer annyira emelkedett, és ez az arány azóta meg-
maradt. 

* Mily furcsa szó ez ! 

KATHOLIKUS AUTONOMIA, 

Az erdélyi római katholikus Státusgyiilés lefolyása. 
— Nov. 13-án. — 

Szentmise után küldöttség hivta meg Mailáth 
Gusztáv gróf püspök urat a gyűlésbe. Mindenki rend-
kivüli érdeklődéssel várta a főpásztor nyilatkozatát, 
mely rendkivül mély hatást keltett. 

A főpásztori beszéd zajos hatásának lecsillapodása 
után Ugrón Gáoor állt fel szólásra. 

Az imént elhangzott szavak lehetetlen, hogy 
mindnyájunkra nagy hatást ne tettek volna. Püspök 
urunknak ismerjük működését, tudjuk, hogy ő apostoli 
lélekkel, a legnagyobb szeretettel, Krisztusra irányzott 
tekintettel vezet, vezérel és tanit minket a szeretet 
igéire és soha a gyűlölködés tanára. Ezért bármiféle 
támadások érjék is, a mi bizalmunk hozzája, és mel-
léje való sorakozásunk nem csökkenni, hanem szilár-
dulni, erősbödni fog. (Ugy van.) Mert tudjuk jól. hogy 
a hol a főt látják, az ellenfelek a csapást mindig a 
fejre intézik, mert ott találják legérzékenyebben és 
legjobban megsebezhetőnek a testet magát. (Ugyvan.) 

Az a támadás, mely püspök urunkat érte, mind-
nyájunkban visszatetszést keltett, mindnyájunkban fel-
ébresztette a rokonszenvnek és szeretetnek tüzét. Tel-
jesen igazat kell, hogy adjak a megnyitó beszéd min-
den szavának és sorának, a mit ma itt püspök urunk 
ajkairól hallottunk. Ujabb időben kell, hogy tapasztal-
juk azt, hogy rendszer ebben az országban minden er-
kölcsi bajáért a többi felekezeteknek, minden vissza-
esésükért, a hibát nem önmagukban keresni, nem cse-
lekedeteikben találni meg, (Ugy van.) hanem itt ben-
nünk katholikusokban. (Ugy van.) 

Szerencsétlen politikai, egyházpolitikai útra vezet-
ték a nemzetet, a melynek küzdelmei folytán magam 
is hivatkoztam arra, hogy gondolják meg az urak, 
hogy a protestánsságot mily nagy veszedelembe dön-
tik. Egy oly vallás, a mely filozófiai vallás, és a mely 
filozófiai vallás lévén gyenge kötelékeket képez, mert 
csak az intelligenczia bir bölcsészeti, filozófiai 
meggyőződéssel, a nép pedig meg nem birván, 
hitét követi a hagyományok természete szerint és 
hisz mindazon egyházi szertartásban, a mely kevés 
számú szertartások a protestánsoknál a keresztelésnél, 
a házasságnál és a temetésnél megvannak. Es a ki 
ezen szertartásokat megbontja és azok tekintélyét meg-
lazitja, megmondtam, hogy az az összekötő kapcsokat 
fogja meglazítani. De ki álmodhatta, ki hihette azt, 
hogy a rombolás, melyet mi csak ugy láthatunk előre, 
hogy a nemzetiségekkel lakott Erdélyben és Észak-
Magyarországban fogja a protestantizmust megrázni, az 
ki fog terjedni a magyar protestáns egyháznak egész 
területére és egész [népességét fogja megrontani. Ki 
hitte azt, hogy mikor a felekezetnélküliség törvénye, 
a mely elveinkkel, nézeteinkkel szemben megalkotta-
tott, akkor a legerősebb éket ütötték a protestáns egy-
ház szivébe, melylyel képesek azon egyházat apró el-
málásokra itélni. (Ugy van.) 
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Nem mi vagyunk a hibásak, mi soha gyűlöletet, 
szeretetlenséget nem hirdettünk, annyira nem hirdet-
tünk, hogy soha egy Státusgyülés kebelében, a mely 
egyetlen autonomiai testület, hol világiak és egyháziak 
összejönnek és tanácskoznak, soha a vádaskodásnak, a 
gyűlölködésnek egy hangja sem emelkedett a protes-
tánsokkal szemben. Most sem azt teszszük, most is 
csak azt mondjuk, ne mi bennünk keressék a hibát, 
keressék vezetőik tévedéseiben, a kik a romlás útjára 
vezették őket és saját bűneiket, hibáikat a katholikus 
propagandára akarják áthárítani. 

Tehát tisztelt Státusgyülés, ha én tekintem ezt 
az állapotot, kénytelen vagyok egész őszintén feltárni 
a helyzetet. 

A helyzet pediglen az, hogy a protestáns, külö-
nösen a kálvinista egyház ujabb időben elhagyta azon 
alapokat, melyekre Kálvin a maga egyházát felépítette. 
Ma voltakép nem is Kálvin követői, hanem egy angli-
kán egyház hitelveit követő prot. egyház. 

Hiszen Kálvin tanai szerint nincs is püspök ; 
hány százezer ember fejét verték be a protestánsok 
azon egymásközötti harczaikban vájjon legyen-e püs-
pök vagy ne legyen? Kálvin tanai szerint nincs hier-
archia, a hierarchia pedig a magyar kálvinista egyház-
ban létesíttetett. Vannak első, másod, harmadosztályú 
eklézsiák és ilyenekre jogosított papok ; püspök által 
kinevezett lelkészek, mely a protestantizmus egész 
szellemével ellenkezik. Mert a protestáns egyház szel-
leme szerint csak az lehet pap, kiket a hivők megvá-
lasztanak maguk közt. Klérust alapítottak, annak szá-
mára külön egyenruhát, mindenben követték a kath. 
egyház szervezetét, és igyekeznek azt megközelíteni. 
Midőn elvesztették az egyházpolitikai törvények követ-
keztében azon kötelékeket, melyek jobban összetartot-
ták híveiket, megbontották azon erkölcsi elvek és 
tanítások erejét, melyek a Kálvin egyházát alkották; 
és ha azt látjuk, hogy a nép ingadozóvá, téveteggé 
válik, és azon a résen át, melyet a felekezetnélküliség 
nyitott, hitét elhagyja, egyházából távozik és egész uj 
megbomlás jeleit tünteti fel az egyházi szervezet, ak-
kor nem az a helye és nem az a módja, hogy eljöjje-
nek és minket megvádoljanak, hanem igyekezzenek 
saját egyházukat egyházuk elveire visszavezetni; mert 
a mely elvek őket századokon át megtartották, a jövő 
századokban is meg fogják tartani. De ha elhagyják a 
protestantizmus elveit, akkor ne vádolják a katholikus 
püspököt, hogy a katholiczizmus elveit terjeszti és 
térit, mert ők azok, kik rendre a nép kebelében azon 
nézeteket a hierarchiáról és más egyházi kérdésekről 
központositás által országos szervezetükbe bevezették, 
melyeket évszázadokon keresztül tanitottak. 

Mi szeretettel vagyunk és fájdalommal látjuk a 
protestáns egyház romlását és ebből nem merítünk kár-
örömöt, ellenkezőleg készek vagyunk mindenben segit-
ségükre és támogatásukra lenni. Soha egy katholikus 
ember szót nem emel azon összegek ellen, a melyeket 
az állami költségvetésben a protestánsoknak adtak és 
ha a pénzügyminister ur elviselhetőnek tartja és többet 
akar adni, adjon, nekem az a nézetem, hogy vallási és 

nevelési érdekekben az ország nem tud elegendő áldo-
zatot hozni; adjon annyit, a mennyit bir, és adja azok-
nak, a kik leginkább rá vannak szorulva, és ha a pro-
testánsok azok, adják nekik; tulnyomólag őket támo-
gassák, őket segítsék, mert mindazon műveltség, melyet 
megtudnak szerezni, mindazon erőszervezet, mely őket 
egy erős csoportosulásra birja, a magyaroknak művelt-
sége, a magyarok erősödése, a magyarok egy csopor-
tosulása. 

De ugyanakkor, midőn tisztelt Státusgyülés mi 
nem hirdethetünk egyebet, mint a szeretet és vonza-
lom tanát, arra kell őket kérni, hogy ne vegyenek Ők 
részt abban a küzdelemben, melyben ők csak a fegy-
verhordozók, de nem az értelmi szerzők. Es ha Krisz-
tusban testvéreink, ők a kereszténység nagy egységé-
nek kötelékeit nem bontsák meg. (Helyeslés.) Sorakoz-
zanak a keresztények keresztények mellé, nem azért, 
hogy bárkit is elnyomjanak, hanem azért, hogy a 
kereszténységnek ezen területet, ezen országot, ezen 
államot, a mint már ezer esztendő óta fennállott, a 
jövőre is tudjuk megtartani. (Ugy van!) 

Az a fájdalmas, hogy a szellemi, társadalompoli-
tikai és vallásügyi küzdelmekben azok, a kik minket 
vádolnak, sohasem a keresztények csoportjában küz-
denek, hanem rendesen és majdnem mindig azoknak 
intentiói, azoknak tervei, azoknak czéljai szerint jár-
nak el, a kiknek a kereszténységhez semmi közük 
sincs, mert Krisztust nem ismerik, Krisztust megtagad-
ják. (Éljenzés.) 

Felszólalásomat azzal zárom be, hogy köszönjük 
azokat a felvilágosításokat, a miket a mi püspök urunk 
adott a rágalmak lerombolására. Mi tudtuk a nélkül is; 

hogy azok nem igazak. De midőn az ő Isten-félő ajkai-
ról, a melyek nem mondanak valótlanságot, és nem 
hazudnak, azokról hallja az egész ország, tudja; hogy 
kinek kell hinni és hinni fog és biztatólag fogja mind-
nyájunk fülébe mondani: „Ti erdélyiek, becsüljétek 
meg, nektek igazi püspökötök van. (Zajos éljenzés 
és taps.) 

Rudnyánszlvy báró inditványozza, hogy a püspök ur 
gyönyörű beszéde szórói-szóra jegyzőkönyvbe vétessék. 
Ennek elhatározása után a következő üdvözlő táviratot 
intézték a pápához : 

„Bampolla biboros államtitkár ur ő Eminencziájá-
nak Róma. Egyházmegyém hivei összegyűltek, hogy 
elnökletem alatt az iskolai és vagyoni ügyekről ta-
nácskozzanak. Megemlékezve azonban arról az igaz-
ságról, hogy csak Isten segitségével lehet bármely 
ügyet a kivánt sikerre vinni, segitségül hivtuk a Szt.-
Lelket s ő Szentségének magas trónjához járulunk, 
kérve: kegyeskedjék apostoli áldását adni. Egyúttal 
felhasználva a kedvező alkalmat, legőszintébb szivből 
a legjobb szerencsét kivánjuk ő Szentségének ebben a 
jubiláris évben, amely Isten kegyelmét ő Szentsége 
iránt napfénynél fényesebben bizonyitja. Gusztáv Károly, 
erdélyi püspök." 

Azután megkezdődött az évi jelentés tárgyalása. 
Az autonomikus szabályzat átdolgozásánál Ugrón sem-
mit sem akar függővé tenni az országos autonómiától, 
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melynek elkészítése és szentesítése beláthatatlan 
időkre nyúlhat ki. Attól is tart, hogy az országos 
autonómia olyan lesz. hogy az erdélyi ember nem fog-
lalhat benne helyet. Indítványozza, hogy az igazgató-
tanács haladjon tovább önállóan a saját szervezete 
revíziójának megoldásában. Pál István kanonok és Jósika 
b. fölszólalásai után az igazgatótanács javaslatát a meg-
okolás kihagyásával elfogadták A jelentések során a 
gyűlés köszönetet mond Wlassies ministernek az 57.000 
koronát tevő kongrua-segítségért és a tetemes iskolai 
államsegitségért, Mailáth püspöknek pedig 70.0C0 koro-
nánál többet tevő adományaiért. A kepemegváltás 
dolgában Bánffy Zsigmond báró előadja, mily teher a 
szabálytalan kepe, melyet az egyház a többi egyházzal 
egyetértve kíván megoldani. Ugrón fölszólalására ki-
mondották, hogy csak az ev. ref. és unitárius egyhá-
zakhoz intéznek ilyen átiratot. A katholikus egyetem 
ügyében Ugrón szükségesnek tart ja a katholikus egye-
temet. Ajánlja, hogy tizenkéttagu bizottságot küldjenek 
ki Mailáth püspök és Jósika báró elnöklésével, hogy 
a Gyulafehérvárott fölállítandó katholikus egyetem 
ügyében állandóan akcziót fejtsen ki. Az iskolaügyi 
jelentés során Zakariás ügyvéd fölhozza, hogy sok kath. 
tanuló jár a szász iskolába, a katholikus iskolába pedig 
sok más vallású és nemzetiségű. Ugrón ebben nem lát 
bajt és intézkedést erre nézve nem tart szükségesnek. 

A délelőtti gyűlés után a püspök ebédet adott. 
Délután letárgyalták a gazdasági jelentéseket, elfogad-
ták a költségvetést és a státusgyülés estére véget ért. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
Rakovszky István beszéde 

a Szent-Imre-Egyesület f . hó 16-iki Szent-Imre-ünnepén. 

A budapesti Szent-Imre-Egyesület folyó hó 16-án, 
vasárnap, saját helyiségében: VIII. ker., Üllői-ut 22. 
szám, védőszentjének Szent Imre herczegnek tisz-
teletére ünnepélyt rendezett, a következő műsorral : I. 
Bagdadi Kalifa. Ouverture. Boieldien. Előadta a zene-
kar. II. Elnöki beszéd. Mondta Mailáth György gróf, 
elnök. III. Hymnus szent Imréhez. Berkes. Előadta az 
énekkar. IV. Ünnepi beszéd. Tartotta Rakovszky István, 
országgyűlési képviselő. Y. Induló. 

Rakovszky István magas szárnyalású lendületes 
beszédének szövege ím ez : 

T. Gyülekezet! 
Mint a bányász, aki a tárna fulladt levegőjéből 

fölszállva, a tavaszi nap sugarai fényénél a virágos 
mező láttára elfelejti nehéz munkájának fáradalmait, 
ugy én is, amidőn a Szent Imre-Egyesület t. tagjai 
előtt megjelenek, elfelejtem azon fçjtô légkört, mely 
napi munkám színhelyét betölti. (Éljenzés!) Legelső 
feladatom köszönetet mondani a Szent Imre-Egyesület-
nek azon nagy kitüntetésért, amelyben részesített, ami-
dőn engem bizott meg, hogy az ünnepi beszédet tart-
sam. En buzdítsam az ifjúságot, amelyben a hithez 
való hű ragaszkodás s a meggyőződés bátorsága erények-

ként ugy tündökölnek, hogy igen sok férfi példát ve-
hetne magának? Nem buzdítom. 

Buckle az ő híres művében, a „Czivilizáczió tör-
t é n e t é i b e n fejtegeti, mily befolyással vannak az ég-
hajlat és tellurikus viszonyok a vallási élet alakulására. 
Bizonyítgatja, hogy olyan országokban, ahol földren-
gések, vulkanikus kitörések napirenden vannak, a 
vihartól feldúlt tenger habjai csapdossák a partot, sok-
kal élénkebb, mélyebb a vallási érzület, mert ezen 
jelenségeket természetfeletti erőkre vezeti vissza a 
lakosság, melyek ellen a szentélyekben keres oltalmat. 
Hasonlót tapasztalatok a mult és jelen század esemé-
nyeinél is. Látom, hogy a nemzetek életében a fejlő-
dés nem fokozatosan történik, hanem a krízisek és 
konvulziók egymásutánja, ismeretlen erők megmozdul-
tak. működnek és átgyúrni kívánják a világot, mely 
eddig őket számba nem vette, mert az anyagiak kizá-
rólagos kultuszát tűzte ki főczélul. (Ugy van ! Ugy 
van !) Megmaradt ugyan a kiválasztottak egy kis száma, 
mely évről-évre szaporodik, mely szentül megőrizte az 

j igét. Ez a keresztény hit, a vallás, a szeretet vallása 
j (Hosszantartó éljenzés és taps), melynek háttérbe szo-
I ritása a köz- és magánéletben, a modern államnak vele 
I ellentétbe való helyezése, nyílt és titkos ellenségek 
j támadásai okozzák azon bizonytalan helyzetet, melyet 

az örök nyugtalanság állapotának nevezhetnénk, mely 
a modern embert, társadalmat, államot egyaránt jel-
lemzik. (Ugy van ! Ugy van !) De ez nem is lehet más-
ként. Nyugodtság csak a test és lélek harmóniájából 
származhatik. De ha az egész életczél nem irányul 
másra, mint csak azt kielégíteni, amit a test — a 
mulandó — kíván, mindinkább háttérbe szorul az 
isteni szikra, a lélek, mig végre megszólal a lelki-
ismeret és az ellene folytatott harcz okozza, hogy az 

I egyes elveszti erkölcsi egyensúlyát, elvesztik egé&z 
társadalmi rétegek és erőt vesz a nyugtalanság érzete 
a bizonytalan jövővel szemben. A bölcseség nem birja 
a jövő fátyolát föllebbenteni ! Minden földi bölcsesség 
véges ! és minden tudás határán kezdődik a hit s ezt 
az igazságot nem akarja elismerni a modern tudomány. 
Minden tudomány és minden bölcs, kutassa bár fel az 

! ég csodáit, vagy szálljon le a tenger mélyére, mégis 
végre eljut azon nyitott ajtóhoz, hol minden ismeret-
nek, bölcsességnek, tudásnak vége, melyet át kell 
lépni mindenkinek, de vissza nem tér senki, azontúl 
minden fkétely megszűnik, minden rejtély meg van 
fejtve. Es ekkor eszembe jut Buckle elmélete, amikor 
örömmel látom, hogy növekszik a nemzetekben egy 
áramlat, amely e szavakban kiált az éghez : Vissza a 
kereszthez! (Viharos éljenzés és taps.) Érzik a hatalma-
sok épp ugy, mint a legszegényebb koldus, hogy meg-
rendült a föld alattuk ; a hittől megfosztott sokaság 
forrong, egy hatalmas vihar rázza fel álmukból azokat, 
kik élvezetek közt akarják lelkiismeretüket elnyomni. 
Újra hivők leszünk, a templomok ismét megtelnek, az 
elfelejtett oltárok előtt ismét ég az örök tüz. 

Azon nagy harezban, mely kezdettől fogva a 
kereszténység és pogányság közt folyik és melynek 
végczélja a kereszténység teljes diadala, egy forduló-
ponthoz értünk. Mennél bonyolultabbakká alakulnak a 
modern társadalom ezer és ezer viszonylatai, annál 
inkább erősbödik és terjed a nézet, hogy ezeket csak 
ugy lehet fentartani és fejieszteni, ha egy szilárdabb 
alapon helyezkedik, mint arra, amelyre eddig építettek 
és ez egyesegyedül a keresztény világnézet és világretid ! ' 
(Hosszantartó lelkes éljenzés.) A tisztán keresztény 
világrend körül dul a harcz ! Megvalósítva eddig még 
nem volt. Hasztalan akarják a „sötétnek" elnevezett 
középkort, mint olyant föltüntetni, amelyben a keresz-
tény világrend uralkodott ; nem, ez nem volta keresz-
tény hitelvek teljes érvényesülése. 
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Volt egy pogány világnézet és világrend is, mely 
teljesen meg volt valósítva az ókorban Főjellemvonása 
az volt, hogy különbséget tett ember és ember között, 
szabad és szolga, honpolgár és idegen között Az egyik 
minden jogok, előnyök birtokában, a másiknak sem-
mije, még élete sem volt az övé. 

A kereszténység felvette a harczot ezen négy-
ezeréves uralkodó nézet ellen. Nem tudta legyőzni, 
csak enyhíteni a középkorban, mely bár át volt hatva 
a mély vallásosságtól, a keresztény tanokat egész 
tekintélyükben nem birta érvényesíteni ; különösen 
tanainak legszebbikét, a szeretet törvényét, amely azt 
hirdeti, hogy ember és ember között nincs különbség, 
mind egy Istennek gyermeke vagyunk, egy megváltás 
által üdvözülünk, felebarátok vagyunk és szeretnünk 
kell még a legutolsót is, mert irva vagyon: „Amit a 
legutolsónak ezek közül cselekszitek, azt nekem cse-
lekszitek." Már-már ugy látszott, hogy e liarczban a ke-
reszténység lesz vesztes. Eg}^ nagy bölcs, mint csudaszerü 
tünemény jelent meg ekkor a láthatáron és elbűvölte a 
legelső elméket, mély hatást és irányítást gyakorolván a 
kor szellemére és fejlődésére. Ugy látszott, hogy a harcz-
téren győzelmesen előre nyomuló mohamedanizmus ellen 
rendelte a Gondviselés ezt a bámulatos elmét, hogy a szel-
lemi téren fejezze be azt, amit a kalifák eddig a harcz me-
zején nem birtak egészen befejezni. Amidőn a veszély 
tetőpontját érte el. előlépett az egyszerű szerzetes és a 
keresztény hit kiapadhatatlan forrásaiból merítve erőt, 
visszaverte a támadást. Aquinói szent Tamás tanait ma 
is hirdetik és követik, a nagy, de hitetlen Avarroes 
— a történelemé. (Ugy van ! Ugy van !) 

A tekintély elve volt az, amely a középkorban 
legjobban kidomborodott. A tant, hogy minden hata-
lom Istentől van. gyakran egyoldalulag a hatalom érde-
kében magyarázták. Az első visszahatás a reformáczió 
volt, de nem elég erős, mert századokon át a régi né-
zetek voltak irányadók, mig a XVIII . század elején 
olyannyira erősödött az ellenáramlat, hogy egy katasz-
trófa vetett véget az eddigi rendnek. A franczia for-
radalom a tekintély elvével szemben a népjogok elvét 
proklamálta. Végzett világi és egyházi tekintélylyel, 
ezek helyébe az államtekintély uj theoriáját helyezte 
s ennek nevében inditotta meg a harczot mindkettő 
ellen ; mily eredményekkel, mutatják a X X . század 
évkönyvei. De mig a politikai forradalom rombadön-
tötte az eddigi világrendet, egy másik forradalom is 
működött ugyanakkor észrevétlenül, de annál mara-
dandóbb, mélyrehatóbb eredményekkel A gazdasági 
forradalom tana, a szabad verseny a gazdasági élet 
terén, melyet Francziaországban 1789-ben minden át-
menet nélkül megvalósítottak. Szabadság a politikai 
életben, erők szabad mérkőzése a gazdasági téren, fék-
telen szabadság mindenütt, erő erő ellen, győzzön az 
erősebb, pusztuljon a gyengébb. Egyszersmind a sza-
badság czégére alatt, de az önzés érdekében kezdődik 
a harcz a vallás ellen ! 

Mig a politikai forradalom a hatalmasok ellen 
fordult, addig az indusztriális forradalom a gyengék 
ellen irányult, és e két forradalom ellentétes iránya 
volt okozója annak, hogy ugy az egyiknek, mint a 
másiknak tanai csődöt mondottak. A politikai forrada-
lom által hirdetett tanok tarthatatlansága csakhamar 
nyilvánvalóvá lett, a gazdaságinak káros volta, nehe-
zebben lévén bebizonyítható, tovább érvényesülhetett. 
Közös ismérvük volt azon folytonos nyugtalanság és 
megrázkódtatás, mely a népek állami és gazdasági éle-
tében észlelhető volt — és egy feltűnő jelenség, ame-
lyet letagadniok nem lehetett: a nagy tömegek elsze-
gényedése, — nagy nyomora. Kezdetben nem akarták 
észrevenni, irgalmatlanok voltak ; hisz a felvilágosodott 

XIX. század emberének nem kell Isten, hit, egyház 
örökélet, ez mind nem létezik, a szabadversenyben 
nincs felebarát, testvér, csak egyenlőség és szabadság 
által éljenek — a nyomorban és Ínségben. Nincs em-
ber, csak akaraterő és arra alkalmazzuk a szabad ver-
seny, a kereset és kinálat tanait : mennél ridegeb-
ben, annál előnyösebb ! Mit törődöm azzal, hogy 
ezt az erőt a sziv lüktetése hozza működésbe, az a 
sziv, amely szeretni is akar és szeretetet kiván és ha 
ezt megvonjuk tőle, gyűlöl, a gyűlölet pedig mennél 
inkább foj t juk vissza abban a kis kamrában, annál 
inkább nő, erősbödik, kifakad és kitör, mint a vulkán 
s maga alá temeti izzó haragjában azt, aki a legter-
mészetesebb érzést nyomta el. A kereszténység tanai-
nak szigorú követése a XIX. század felvilágosodott 
emberének szemében obsourantizmus, elbutitó klerika-
lizmus, sötét reakczió és tudja Isten még micsoda 
jelzőkkel tisztelik meg. Amellett oly anyagias lett a 
világ, hogy a vagyon és léha élvezetek hajhászása lett 
a föczél. Miként szerezték ezeket, egészen mellékes. 
De midőn a szabad verseny tanait az elnyomottak 
kezdték érvényesíteni elnyomóik ellen, mikor a nyo-
morgók karteheket kötöttek kapzsiságuk ellen, mikor 
az istentelenekké neveltek még az ártatlanok vérének 
ontásától sem riadtak vissza, hogy gyűlöletüknek a 
modern állam ellen kifejezést adjannak és az állam-' 
tekintély nem birt imponálni, akkor felébredt a társa-
dalomban a tuda t : igenis van Isten! (Ugy van! Ugy 
van !) Van Isten, kit elfelejtettünk, vannak törvényei, 
melyeket nem követtünk ! Meg vagyon i rva: „A szere-
tet kegyes, nem irigykedik, nem cselekszik rosszul, 
nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, mindent elvisel, 
mindent elhisz, mindent remél, mindent elszenved. A 
szeretet sohasem szűnik meg" Es meg volt az egész 
szocziális kérdés titka. Megindult a keresztény restau-
ráczió mozgalma, megkezdődött a harcz a modern 
hitetlenség a keresztény világnézet ellen. Mind erősebb 
falankszokban vonul fel a kereszténység. Mária országa 
se képez kivételt. 

Ma is egy ily keresztény táborban vagyok, fiatal 
bajtársak körében, kik Szt. Imre védelme alatt egye-
sültek, hogy félelmet nem ismerve, bátran és nyiltan 
tegyenek vallomást hitük mellett. Ez kötelesség! 
De a mai időben érdem és bölcsesség. Érdem, mert 
az ifjúság nem fél az ellenáramlattól, mely ma már 
nem mer az ébredező katholiczizmusról ugy beszélni, 
mint még pár év előtt az alvóról beszólt ; bölcsesség, 
mert először érzik a harcz kimenetét, mely biztos : In 
hoc signo vinces ! Férfias, komoly és előnyösen külön-
bözik a mi érettebb, u. n. intelligencziánk magatartá-
sától, mely a jobbára keresztényellenes sajtó lexikon 
bölcsesége után indul, mely mindennel megalkuszik, 
mert a mult század szeretetnélküli, anyagias irányzata 
csak opportunistákat nevelt belőlük, jel lem egyenes-
ség mellékesek, harczokat, küzdelmeket kerülni a fő, 
kicsinyes eredményeket csuszva-mászva elérni életczél ! 
(Ugy van ! Ugy van !) 

Ezektől tartózkodjanak, fiatal barátaim! Szolgáljon 
példaként védőszentjük Szent Imre, ki komolyan ké-
szült nagy feladatának küzdelmeire ; akkor a keresztény-
ellenes áramlattal az ősi vallás küzdött, egy nemzeti 
momentum vegyült a harczba, a mai nélkülözi ezt a 
nemzetközi jelleget; daczára ennek el volt szánva, 
hogy megvívja a nehéz harczot. Jól tudta, hogy ha 
megalkuszik, kényelmesebbek, derültebbek lesznek élte 
napjai, de ő a dicstelen megalkuvás helyett el akarta 
végezni nagy feladatait s eszébe juthattak a szentírás 
szavai: „A szeretet nem örül a hamisságnak, hanem az 
igazságnak örvend," és elhatározta, hogy az igaz 
hitet fogja terjeszteni. Mivel pedig tudta, hogy a 
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példa leginkább hat, a keresztény hit azon tanát gya-
korolta különösen, amelyet a legnehezebb követni, az 
önmegtagadást. Talán önöknek is önmegtagadásukba 
fog kerülni a guny és gáncs, talán önökkel is fogják 
éreztetni mérges fogaikat, de akkor jusson eszükbe, 
hogy „a szeretet mindent eltűr, mindent elszenved", 
maradjanak az élet küzdelmeiben azok, akik egyenes 
szivü, nyilt és bátor katholikusok, akikre nagy szük-
ség van Mária országában ! (Zajos tetszés. ) Legyenek 
kitartók és ha jőnek a kisérlök és csábitók, kik irigy 
szemmel nézik a katholiczizmus ébredését s annak 
reményét, szemefényét, a keresztény katholikus ifjúsá-
got el akarják tántorítani kételyek felébresztésével, 
megháborítva a lélek nyugalmát, jusson eszükbe Sz. 
Imre legendája, mely azt beszéli, hogy őt oly nagy 
szentnek tartották, hogy sírján még azon bűnös is 
bocsánatot nyert, még az a boldogtalan is visszanyer-
hette lelki nyugalmát, ki hasztalan kereste azt Jeru-
zsálemben és Szt.-István sírjánál ; keressék akkor minél 
gyakrabban fel Szent Imre-Egyesületét, melyben a 
békét lelje fel mindenki, melyben az erős hit uralkod-
jék, a remény sohse hagyja el, mert „még megmarad-
nak hit, remény, szeretet", e három, ezek közül pedig 
legnagyobb a szeretet s ez lakozzék itt és egyesítse 
inöket egy boldog életen át folyton ! (Peremekig tartó 

lelkes éljenzés és taps). 

I R O D A L O M . 

— A „Hitszónoklati Folyóirat" XIY-ik évfolya-
mának első füzetét vettük. — Atlapozgatván azt, lát-
juk, hogy a nevezett irodalmi vállalat derekasan meg-
állja helyét s hogy a főt. papságnak a lelkészkedéssel 
járó nagy munkáját megkönnyíteni törekszik. Melegen 
ajánljuk a papság figyelmébe. Megjelenik Pilis-Maróthon, 
Karkecz Lajos róm. kath. plébános szerkesztésében. 
Ára 8 korona. Etiam erga 16 sacra. Megrendelhető a 
szerkesztőségben Pilis-Maróthon, Esztergom vm., róm. 
kath. plébánia. 

VEGYESEK. 

— Pápai áldás. Nagyváradon nov. 12-én osztotta 
ki ünnepi szent mise után dr Steinberger Ferencz apát-
kanonok papnevelő-intézeti kormányzó a pápai áldást, 
melyet XIII . Leo küldött. Jelen voltak az elüljárók és 
tanárok is. 

— Az egyetem alapitványos requiemje Erzsébet 
királyné lelkiüdveért f. hó 19-én lesz az egyetemi 
templomban. A Rector M. erre az alkalomra a követ-
kező meghívókat küldötte szét az illetékesek körében. 
„Meghívó a budapesti kir. magyar tud.-egyetem által 
dicsőült Erzsébet királynő, feledhetetlen nemzeti őran-
gyalunk emlékére 1902. évi nov. hó 19-én d. e. 10 
órakor az egyetemi templomban tartandó alapitványos 
ünnepélyes gyászmisére." 

— Minden püspöki városnak például szolgálhat 
Eichstätt, a hol, tekintettel a nép mohó olvasó és 
művelődési vágyára, az ottani egyházmegyei sajtó-
egyesület, vonatkozással a nép minden osztályának érde-
keire és a korkülömbségekre, megfelelő népkönyvtárt 
állított össze. Könyvtáros Horstmann székesegyházi 
káplán, a ki saját lakásában rendezte be a könyvtárt 

s köi^vtár i órákat vasárnap és szerdán 12l/2-— l1/3-ig 
tart. Mindenek előtt minden egyházmegyében sajtó-
egyesületet kellene létesíteni nálunk is, — még nem 
késő. 

— A német benczések Amerikában valódi őserejü 
civilisatorius munkát végeznek. Kezdik földszerzéssel, 
folytatják telepítéssel, végzik az iskolák raja tetejébe 
— tudomány-egyetemmel. Igy történt ez a világ egyik 
legnagyobb apátsága területén Collegevilleben, Min-
nesota állam közepe táján. A földszerzés évek előtt 
történt. Most már 30 mértföldnyi kerületben mindenütt 
német katholikus telepesek laknak. A rend pedig fel-
virágzott, van külön papnevelője, középiskolája, tudo-
mány-egyeteme, 400 tanulóval. Végre raj t eresztett az 
apátság és az Kanadában Rosthern mellett, a hol rend-
kívül termékeny földet ingyen lehetett kapni, már 
virágzó életet él. I t t is német katholikusokat telepít le 
a rend s iskolákat rendez be. Ilyen a szerzetek ősereje, 
ha az felébred. 

— Bolgárországban, a katholikus, még pedig papi 
nevelésű Koburg Ferdinánd alatt, a kath. egyház sorsa 
sanyarú és keserves. Gadzilovóban 42 év óta van ka-
tholikus misszió-állomás. A misszió papja nemrég 
hivatalos felszólítást kapott, hogy házából azonnal 
takarodjék ki. Az illető tiltakozott és kijelentette, hogy 
sajátjából nem tartozik távozni. Erre erőszakkal ki-
liurczolták, sőt meg is verték. Másutt egy másik misz-
sziónáriustól megtagadták a jogot hogy kisded kápol-
náját kibővithesse. A schismatikus püspökök közt 
apostata kath. papok vannak s ezek szítják az üldö-
zést. Ilyen ember Poppov Konstantin vrazai püspök, 
a ki Rómában tanult. Püspökség kedveért schisaaati-
kussá lett. Igy tett Nil kath. püspök is. A római Pro-
paganda szűkebbre szabván a pénzküldeményeket, Nil 
kath. bolgár püspök a schisma több pénze után nyúlt 
és apostatált. 

— Müncheni pápai nuntiusok 40 év óta: 1. Msgr. 
Matheo Eustachio G-onelli, neocaesariai cz. érsek 1862 — 
1866. 2. Msgr. Pietro Francesco Megtio, damaskusi cz. 
érsek 1866—1874. 3. Msgr. Angelo Bianchi. myrai cz. 
érsek 1875—1877. 4. Msgr. Cajetano Aloisi Masella, 
neocaesariai cz. érsek 1877—1880. 5. Msgr. Cesare 
Boncetti, seleuciai cz. érsek 1880—1882. 6. Msgr. An-
gelo di Bietro, nazianzi cz. érsek 1882—1887. 7. Msgr. 
Lodovico Buffo-Scilla, petrai cz.érsek 1887—1889.8. Msgr. 
Antonio Agliardi, neocaesariai cz. érsek 1889—1893. 9. 
Msgr. Andrea Ajuti, damiettai cz. érsek 1893—1896. 
10. Msgr. Benedetto Lorenzelli, sardesi cz. érsek 1897— 
1899. 11. Msgr. Cesare Sambucetti, korinthusi cz. érsek 
1900—1901. 12. Msgr. Francesco Tarnassi, 1901- 1902. 
Jelenleg 13. Msgr. Giuseppe Macchi. A müncheni nun-
tiaturát alapította VI. Pius 1789-ben. 

— Mócsy Antal emléke ügyében kívánatos, hogy 
az elhunyt Zittel Róbert dr kanonok által vezetett ügy 
mihamarább uj vezetőre és gondozóra találjon. 

— A kassai egyházmegyében f. hó 8-án tartották 
meg XIII . Leo negyedszázados pápai jubileumának 
iskolai ünnepét. Bubics Zsigmond megyés püspök ur ő 
nmga október hó 12-én kelt főpásztori levelében irta 
elő az ifjúsági ünnepségek sorrendjét és módját. Ez 
alkalomra ő nmga külön főpásztori beszédet adott ki 
az ifjúsághoz és annak a nevezett napon való ünnepé-
lyes felolvasását rendelte el az ifjúság előtt. Ezekre a 
pápai ünnepélyekre a helyi hatóságok és a szülők is 
meghívandók voltak. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1902. 

Perge alacriter in coepio tuo : praeliare praeha Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.% 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Mivel akarja a ker. vallást pótolni a mai ál tudomány? — A katholiczizmus mint életelv a 
XX. században. — A franczia püspöki kar peticziója a szerzetes-rendek ügyében. — A lelkipásztorséig köréből: A nazarénusok gyer-
mekeiről. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Zichy János gróf kath. nagygyülési beszédének protestáns visszhangja. — G y u l a -
f e h é r v á r : Főpásztori figyelmeztetések és buzdítások a végzett főpásztori látogatás alapján. — B e r 1 i n : A „reformáczió" ünnepe 
alkalmából egy pillantás a protestantizmus hithű és hittől oldozkodó táborának szellemébe. — B o l o g n a : Az olasz katholikus 

nagygyűlések állandó bizottsága. — Irodalom. Irodalmi jelentés. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

F e l h i v á s előfizetésre. 

Mivel akarja a ker. vallást pótolni 
a mai áltudomány? 

, .Evanuerunt in cogitationibus 
suis, et obscuratum est insipiens cor 
eorum : 

Dicentes se esse sapientes, stulti 
facti sunt.1' 

S. Pauli ad Rom. I, 21, 22. 

Épp most jelent meg Regensburgban egy 
könyv, mely világszerte figyelmet fog kel-
teni. * 

A keresztény hittől elidegenedett mai 
világban már „szent meggyőződés" gyanán t 
jár ja mint szállóige az a mondás, hogy a 
kereszténység meghaladott , t a r tha ta t lan állás-
pont ; elavult ócskaságnál nem egyéb. 

* C z i m e : Die imodernen Ersatzversuche für das auf-
gegebene Christenthum. E i n B e i t r a g z u r R e l i g i o n s p h i l o s o -
p h i e u n d A p o l o g e t i k . V o n M s g r . D r E n g e l b e r t Fischer,  
G e h e i m e r K a m m e r h e r r Sr . H e i l i g k e i t des P a p t e s , 
S t a d t p f a r r e r in W ü r z b u r g . 8 - r . X I I , 289 1. V e r l a g s -
A n s t a l t v o r m a l s M a n z . A r a 3 m . 

Ennek a világnézletnek élelmes követői 
ujabb időben már pótlásáról igyekeztek gon-
doskodni a ker. vallásnak. 

Ezeket a kisérleteket ismerteti legelső 
izben összegezve Fischer dr könyve. 

Ezek a kísérletek 4 fő alakra vezethetők 
« 

vissza, a miért is szerző — a 4 keresztény 
evangéliumnak megfelelően — 4 evangéliumát 
külömbözteti meg a modern antichristianiz-
musnak és azokat könyvében, könnyen érthető 
és mégis előkelő előadásban, alapos birálatnak 
veti alá. 

Minthogy, természetesen, e birálat mellett 
a főellenvetések is, melyeket a modern tudo-
mány és kul túra a keresztény vallás ellen 
felléptetni szokott, teljes erejű evidens czáfo-
lásban részesülnek ós igy e könyv által a 
modern antichristianizmus nagy fiaskója min-
den igyekezetével az iránt, hogy a keresztény 
vallás és egyház helyett az emberiségnek uj 
vallást, valami jobbat adjon, teljes világos-
ságba van helyezve, magától érthetőleg ez a 
könyv nemcsak papok és tudósok szemében, 
de általában mindenki előtt, a ki korunk nagy 
kérdései iránt érdeklődik, számot tevő könyv 
lesz és fog maradni. 

Ajánljuk lefordítását magyarra. — 
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A katholiczizmus mint életelv a XX. 
században. 

— A pécsi katholikus kör nov. 9-iki estélyén előadta 
Margalits Ede dr. — 

(Vége.) 

A boldogság utáni vágynak azon csalódásai, me-
lyek az emberiséget a XVIII-ik századbeli filozófiával 
és a XlX-ik századbeli természettudománynyal érték, 
visszavezették az emberiséget az eredeti alapokra és 
Magyarországban is előidézték a kath. önérzet ébre-
dését, amelyet még emeltek a hazánkban kifejlődött j 
viszonyok. 

Hogy a kath. életelvnek érvényre juttatása tekin-
tetében ujabban nagyon élénk ós lázas tevékenység 
fejlődött ki, mindnyájunk előtt ismeretes. 

Alakulnak kath. körök, fogyasztási szövetkezetek, 
tudományt és irodalmat istápoló egyletek, aminők az 
Aquinói szt. Tamás Egyesület, Országos Pázmány 
Egyesület, azonkivül a Kath. Egyesületek orsz. szö-
vetsége, amely a katholiczizmus minden érdekét fel-
ölelni törekszik. 

Ez a felbuzdulás természetes, de sok aggodalomra 
ad okot, mert sokba fogtunk, és félő, hogy hiányozni 
fog az anyagi erő, amely nélkül nem lehet eredmé-
nyeket elérni. 

Szervezetlen a magyar kath. társadalom. 
Francziaországban és Németországban a filléres 

jótékonyság szervezve van, ugy hogy egy kiejtett szóra 
filléres hozzájárulások által milliók felett rendelkezik. 

A mi társadalmunk nincsen szervezve, aggódni 
lehet, hogy a nagymérvű kath. kezdeményezés a szel-
lemi munkaerők és anyagi erők hiánya folytán nem 
fog teljesen érvényesülni. 

A következmény ebből az, hogy mindenki saját 
körében akár szellemi munkával, akár anyagi áldoza-
tokkal tegyen annyit, amennyit tehet, nehogy, amit, 
nagy lélekkel és dicsőn kezdtek, az, ellenségünk nagy 
örömére, bukással végződjék. 

A társadalom szellemi átalakulása a keresztény és 
katholikus világnézetek szempontjából lassan meg}-
előre. Az államhatalmat szemben találja : nem nyiltan, 
de mégis ugy, hogy háttérbe szorít mindenkit. 

Az elismerés az állam és közéleti tényezők részé-
ről nem a katholikus ügy mellett buzgólkodókat éri, 
hanem azokat, kik a katholikus ügygyei szemben 
állanak. 

Igazságunk tudatában elismerés és jutalmazás 
nélkül is szolgálnunk kell önzetlenül azon irányzatot' 
amely erényeivel egyedül képes az egyént, a mind 
általánosabbá váló kétségbeeséstől, a családot a mind-
inkább nyilatkozó elzülléstől és a társadalmat az elbu-
kástól megmenteni. 

E tekintetben a lelkiismeret megnyugtató szavai 
többet érnek, mint nagy urak vállveregetése, érdem-
keresztek vagy potentátok elismerése. 

Nem esünk kétségbe a kath. társadalom regene-
rácziója tekintetében. 

Ez a regeneráczió feltétlenül szükséges, mert, 
hogy mi lesz a XX. században, nem tudjuk világosan, 
épp ugy, mint a maszületett gyermek jövőjét sem 
lehet megjósolni. Még nem tudjuk bizonyosan, hogy a 
XVIII. század filozófiai vergődése, a XIX-ik század 
természettudományi haladásának csalódásai után a XX. 
század nem lesz-e a szocziális felfordulás, vagy a ke-
resztény regeneráczió százada. 

A szocziális felfordulás egyedül a keresztény 
világnézet győzelmét akasztja meg. 

A korunkban általánosan hirdetett szabadkőmű-
vesség tej és kenyér adományai nem enyhítik a szo-
cziális mozgalom borzasztó örvényeit, azokat csupán a 
felebaráti szeretet fogja kitölteni. 

Ha a gazdagok és hatalmasok a felebaráti szere-
tet ut ján haladnak, a szegényeket segíteni fogják azok-
hoz a jogokhoz, amelyekhez minden embernek joga 
van : a kenyérhez, lakáshoz és a ruházathoz. 

A kath. lyceumi előadásoknak, hogy ugy mondjam 
előkészítő hivatása van, hogy a keresztény közönség-
nek szellemi irányát megváltoztassa, öntudatra ébresz-
sze, felvilágosítsa aziránt, hogy nem minden — tudomány, 
amit ezen a néven hirdetnek. Az a tudomány, amely-
nek az eredménye csak elmélet, az nem megnyugtató ; 
az a helyes tudomány, a melynek eredménye az igazság. 

51, majdnem 52% a katholikusok száma a hazá-
ban. Ez közel 10 millió. Ez anyakönyvi katholicziz-
mus. De ezek közül sokan a katholikus életelvet nem 
ismerik, és még sokkal többen nem követik. Ez név-
leges, ez anyakönyvi katholiczizmus. Valamint nem 
sokat ér az olyan bankó, amelyre 1000 forint van fel-
írva, de amelyet a nemzeti bank nem fogad el : ép igy 
nem sokat ér maga a vallási jelleg és hozzátartozás, a 
melynek benső értéke nincs és amelyet nem ismer-
nek el. 

Ötven esztendőre lesz hihetőleg még szükség, 
mig Magyarország névleges katholikusai valóságos ke-
resztényekké lesznek. Egy uj generáczió kellene, mert 
ezt a világnézetet, tudományos porhintéssel, teljesen 
háttérbe szorították. 

A többi keresztény felekezetek ne féljenek a mi 
aktiónktól, mi nem akarjuk őket bántani, mi örven-
dünk, hogy ők is a Krisztus által tett kinyilatkozta-
tások alapján törekszenek, a maguk irányában, az embe-
riség boldogitására. Nekünk első feladatunk, hogy 
saját népünket azzá tegyük, amit nevükben hordanak. 
Nem emberek, nem felekezetek, de ferde elvek, hely-
telen nézetek ellen küzdünk : ez a mi munkánk. 

A katholikus lyceumi felolvasásoknak czélja, hogy 
az önérzetet és öntudatot felébreszszék ott, ahol nincs, 
és ott, ahol van, öntudatossá és életképessé tegyék. 

Nem kell nagy parádé, a magyar szereti a czif'ra-
ságot és parádét, nem szükséges ezen előadásnak fény-
nyel kapcsolva lenni ; csak az igazság feltüntetése és 
nemes szándék czéljához érjen. 

Első sorban nagy alkotásokra kell törekednünk. 
Minden vármegyében, városban vannak oly alkotások, 
amelyekre még különösen a jótékonyság, erkölcs, val-
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lásosság szempontjából szükség van, ezek létesítésére 
elsősorban kell törekednünk, mert a helyesen felfogott 
lokálpatriotizmus az egyetemes haladás tényezője. 

Magyarország egy mozaik kép, amelynek ha min-
den kövecskóje tökéletes, akkor a magyar haza boldo-
gulása feltétlen. 

Tárgyként a tudománynak egész birodalma kinál-
kozik. A bölcselet, történelem, természetrajz, termé-
szettan mind-mind felhasználható, de ugy, hogy 
minden tárgyalásnál az Istennek eszméjére legyünk 
tekintettel, mert az Isten mint teremtő, fönntartó és 
gondviselő mindenben benne van. 

Ami tudományos előadásaink nem különböznének 
a szabadkőművesek s modern pogányok lyceumi elő-
adásaitól, hogyha mi a tudományos előadások töm-
kelegében fel nem emelkednénk a legmagasabb szem-
pontokig. Excelsior ! 

Ezen előadások nagy mértékben hozzá fognak 
járulni ahhoz, hogy a világnézlet, a katholikus világ-
nézlet, amely 2000 éve áll fenn s a melyen az egész 
mai czivilizáczió épülete felépült, a melynek körében a 
legnemesebb lelkek, a legragyogóbb elmék keresték 
az igazságot s az emberiség javát, hogy ezen világ-
nézet újból diadalra jusson. Az ősök nagy önérzettel 
töltik el az embereket : mi tehát legbüszkébbek 
legyünk, mert 2000 év szellemi és erkölcsi arisztokrá-
cziája a mi részünkön van. 

Es ha Krisztus Urunk Az. akinek magát mondta 
s akinek mi hiszszük, bizonyára olyan egyházat alapí-
tott, mely nem szorul emberi reparaturára. 

(Éljen !) 
Mi tehát Isten nevében megkezdjük Pécsett a 

kath. lyceumi tudományos ós népies előadások folya-
mát. Megkezdjük ezeket s rendszeresen szervezzük az 
egész országban. 

Igy lassankint elérjük, a miért lelkesedünk, amely-
nek igazságáról meg vagyunk győződve,, hogy a keresz- j 
tény világnézlet egyedül az, amely az önismeret s az 
isteni kinyilatkoztatás folytán egyedül képes az embert, 
a családot, a hazát és társadalmat boldoggá tenni. 
(Hosszantartó zajos éljenzés.) 

A franczia püspöki kar peticziója 
a szerzetes-rendek ügyében. * 

Szenátor urak! 
Képviselő urak ! ** 

Néhány nap múlva önöknek döntenie kell az 
autorizáczió ügyében, a melyet szerzetes rendházaink 
közöl ötszázan sürgetnek. Az egésá ország, megdöb-
bentő hatása alatt ama fájdalmas jelenségeknek, melyek 
mélyen felzaklatták, nyugtalanul várja az önök hatá-

* E nagyszabású okmáüy teljes czime : Pétit ion à messi-
eurs les Sénateurs et messieui-s les Députés en faveur de la 
demande d'autorisation faite pour les Congrégations. (Univers, 
okt. 17.̂  

** Több oldalról nyilvánult sürgetésre közöljük, hogy a 
„Religio-' a legmagasztosabb tartalmú okmányok tára maradjon 
a jövőben is. Szerk. 

rozatait. Ezek nagyon hathatósak lehetnek vagy le-
csendesitésére, vagy még nagyobb felzaklatására a lel-
keknek, a szerint a mint kedvezni fognak, vagy nem, 
a szabadság követeléseinek. És hazánk sorsára az önök 
határozatai talán igazán döntő befolyást fognak gyako-
rolni; mert ritkán volt és lesz a törvényhozóknak oly rette-
netes a felelősége a kortársak és az utókor előtt, mint a 
jelen esetben. E súlyos körülmények között engedjék 
meg önök nekünk püspököknek és franczia polgároknak, 
kik alkotmányunk által mindenki számára biztositott 
jogunkkal élünk, hogy önökhöz, az ország képviseleté-
hez forduljunk egyenesen és önök előtt legyünk jog-
védői ama szerzeteseknek és szerzetesnőknek, kiknek 
sorsa az önök kezében van. Mi vagyunk az ő termé-
szetes pártfogóik a szószólóik ; hisz minap maga a 
kormány is arra kért bennünket, hogy joghatóságunk 
alá vegyük be őket. Mi külömben is teljes illetékes-
ségű szemlélői vagyunk a szellemnek, mely őket át-
hatja és a következményeknek, melyek az önök Ítéle-
téből folyni fognak. 

E küzdelem folyama alatt sokan azt vetették sze-
mére a püspöki karnak, sokszor nagy keserűséggel is, 
hogy tartózkodó, azután szólásának mérsékletét és 
méltóságát is szemére vetették még Világos, hogy a 
püspöki karnak, mely annyi ügyről és oly nagy érde-
kekről felelős, legeslegelső kötelessége, hogy alkalmat-
lan beavatkozások vagy meddő felszólamlások által 
kárt ne okozzanak azoknak, kiket kötelességök párt-
fogolni és védelmezni ; és ők maguk hivatvák meg-
ítélni az időt, a mikor felszólaljanak, valamint a mó-
dot is, a hogy az nekik illő. 

Egyébiránt, legelsőnek XIII . Leo, az egyház feje 
és Concordatum őre, tehát kétszeresen jogosult felszó-

lalni. És ő már hallatta az ö szavát, még pedig a szi-
lárdságnak és okosságnak avval a találó mértékével, 

I mely maga az erő. Ebből az ékesen szóló jogkövete-
! lésből nem hiányzik semmi abból, a mit mondani kel-

lett. 1 A sajtó közölte azt a katholikusok összességé-
vel. Mi magunk szerencséseknek éreztük magunkat, 
midőn hozzávaló csatlakozásunkat fejeztük ki. Mi ezt 
megtettük, és most újra megtesszük ; és ma egész 
büszkeségünk (notre ambition) abban áll, hogy ez 
sugall bennünket önök előtt. (Eddig a bevezetés.) 

A LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. 
A nazarénusok gyermekeiről. 

Desseívjfg Sándor csanádi püspök ur legújabb pász-
tor levelében Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügjá 
minister döntését közli, mely a törvényesen be nem 
vett felekezetekhez tartozó szülők gyermekeinek val-
lási oktatására és templomba járására vonatkozik. A 
rendelet igy szól : 

„6r. és L., magukat nazarénusoknak nevező római 
katholikus, illetve görög keleti vallású lakosoknak 

1 Let tre de S. S. Léon XIII . à S. Emin. le cardinal arche-
vêque de Paris, 23. déc. 1900. (Y. ö. Beligio, 1902. jan. 30.) 
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kérvényét az iránt, hogy gyermekeik a római katholi-
kus, illetve a görög keleti istentisztelet látogatása alól 
fölmentessenek, teljesíthetőnek nem találtam. Mert az 
1894. évi XXXII . törvényczikk 7. szakaszának, illetve 
1895. évi XLIII . törvényczikk 26—29. szakaszának 
rendelkezései értelmében kell, hogy minden tanköteles 
kort elért gyermek, még ha szüleik a bevett, vagy 
törvényesen elismert vallásfelekezetek egyikéhez sem 
tartoznának, valamely bevett, vagy törvényesen el-
ismert vallásfelekezethez tartozzék s abban neveltessék. 
Minthogy pedig az úgynevezett nazarénus vallás sem 
a bevett, sem a törvényesen elismert vallásfelekezetek 
közé nem tartozik, nyilvánvaló, hogy azok a szülők, 
a kik gyermekeiket az általános tankötelezettségtől, 
illetve a templombajárástól elvonják, az 1868. évi 
XXXVIII . törvényczikk 4. szakaszába ütköző cselek-
ményt követnek el, gyermekeik pedig a tankötelezett-
ség megszegése miatt a hit- és erkölcstanból érdem-
jegyet sem nyerhetnek". 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, nov. 19. Zichy János gróf kath. nagy-
gyűlési beszédének protestáns visszhangja. — 

A „Debreczeni Prot. Lap," miután szórói-szóra \ 
közölte a gróf ur beszédének javarészét, a protestáns 
visszhangot e beszédre Debreczenből Erős Lajos igy 
adja meg: 3 

„Igy beszélt Gróf Zichy János! Egy titán az 
Olimpuson ! Azt ne kutassuk most, hogy miként jutott 
oda s mivé törpül ? tartalmilag ez a fényes beszéd, ha 
azt az igaz hazafiság s lelkiismereti szabadság arany 
rostáján gondosan leszürjük. Ez ma nem czélunk 
nekünk. Csak arra akarunk rámutatni, hogy ezt a 
beszédet félremagyarázni nem lehet. Határozott s szinte 
a vakmerőség határáig bátor az ; s ha volt még eddig 
valaki ebben az országban, ki a jezsuita ultramonta-
nismus czéljainak s munkáinak szövedékeibe be nem 
láthatott, — e beszéd után tovább már kétségben alig 
lehet. 

Hamarosan el sem gondolhatjuk, hogy egy ilyen 
beszéd, mily roppant hatással van átalában a katholi-
kus egyház hiveire s különösebben annak lelkészeire. 
Erőnek, bizalomnak, munkakedvnek dús forrása ez s 
lelkesítő trombitaszó a győzelmes előnyomulásra. 

S ezzel szemben halljuk a mi Józsuénk Gróf 
Tisza István intő szózatát : vne felekezetieskedjeteku ! ! ! 

Fentebb érintettük már, hogy lehet ennek olyan 
értelme, melyre mi is esküszünk. De lehet olyan is, 
mely a mi lelkünkben visszhangra nem talál. A kettő 
közöl, melyik a valódi ? Nem tudjuk. Egyet azonban ki 
kell mondanunk. 

Azt látjuk, az életben nap-nap után érezzük, 
tapasztaljuk; a Gróf Zichy János beszédéből kiolvas-
hatjuk, hogy a túlsó táborban felekezeties politikát 
űznek ; terveikkel tisztában vannak s e kérdésben 
éppen nem tréfálnak. 

Már most mi a mi tennivalónk ! ? Köddel kést 
köszörülni nem lehet ! * 

Ha az utóbbi esztendőkre visszatekintünk s végig 
lapozunk azokon a beszédeken, melyek vezérlő világi 
nagyjaink ajakáról itt-ott, de mindig a legünnepélye-
sebb pillanatokban elhangzottak, egy hang, egy intelem 
mindenikben ott van: „tegye mindenki a maga kötelessé-
gét" / / 

Helyesen ! Csakhogy ám az is kötelességünk, hogy 
védekezés közben fegyvereinket okosan megválogassuk 
s a hol jófaj táju damaskusi aczéllal támadnak reánk, ott 
színes pávatollal szerencsét ne igen próbáljunk. Béké-
ben lenni jó is, kívánatos is s egy lelkipásztorra nézve 
mindenesetre könnyebb, kényelmesebb, mint a harcz 
tüzében égni s éjjeli, mint nappali, testi, mint lelki 
nyugalmát feláldozni. De mikor azt látjuk, hogy a 
jezsuitismus éppen a felekezetieskedés, — szívesen elis-
merjük, — végzetes és átkos fegyvereivel hatol leg-
mélyebben testünkbe s ezekkel ejt rajtunk legvesze-
delmesebb sebeket: bizony . . . bizony ! nincs mi mást 
tennünk, mint nekünk is felekezctieskedni ! Es mi igenis 
ezekben a válságos napokban felekezetiek akarunk 
maradni ! 

Ne vessenek azonban e nyilt vallomásunkért követ 
reánk a szabadelvüség barátai. Mi is azok vagyunk. 
De azt tapasztalatból, az élet iskolájából tudjuk, hogy 
ott, azokon a helyeken, azokban az egyházköz-
ségekben, hol a jezsuitismus vakmerőleg támad, 
ennek visszaverésére csak egyetlenegy mód van 
s ez : hiveink felekezeti öntudatának ébrentartása ! A ki 
ezt kevésre becsüli, csatát vesztett s „propter bonum 
pacis" kapitulált. 

Ez az élet, ez a tényállás. 
Tagadhatatlanul szomorú élet, szomorú tényállás. 

Nehéz idők sötét szellemei kisértenek. Adja az Isten, 
hogy mihamarabb boldogabb jövendő viradjon reánk. 

De míg a kés torkunkon van s a nagy ellenség-
gel élethalálharczunkat vívjuk, jogunkban áll azt a 
kést a gyilkos kezéből ki is ütni. S vájjon annyira meg-
romlott volna már a világ igazságérzéke, hogy a kö-
vetkezményekért felelősekké minket tenne ! ? Legyünk 
a világról jobb véleménynyel!" 

Ehhez nem kell kommentár, legfölebb csak any-
nyi, hogy : minél erősebben fognak támadni a protes-
táns atyafiak, a katholikus hivek önérzete és köteles-
ségtudása annál jobban fog emelkedni. Mert a protes-
tantizmus, a mint neve is mutatja, a támadás princí-
piuma. Tehát ellenünk agyarkodva megint csak maguk 
alatt fogják vágni a fát. = 

Gyulafehérvár. Főpásztori figyelmeztetések és buzdí-
tások a végzett főpásztori látogatás alapján. — 

VV. F F . Completis itineribus meis arduis, quibus 
meam dioecesim late percurrere licuit, Vobis quaedam 
innuere desidero. 

Imprimis gratias Vobis ago pro multis litteris, 
quibus affectum vestrum erga me filialem demonstrare 

* Az atyafiak tehát, ime, késhegyre készülnek menni Miért ? 
Mert a katholikusok „szabad" versenyre hivták ki őket. 
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conabamini, tum ad diem meum natalem, tum ad fe-
stum S. Caroli Bor. patroni mei specialis. Multum qui-
dem delectabar viso iilo magno litterarum acervo, sed 
et tristitia cor meum occupavit non parva, sentiens 
meam insufficientiam in eis perlegendis. Tantis enim 
sum obrutus in regenda mea' dioecesi laboribus, ut 
tempus ad tot litteras perlegendas invenire haud va-
leam, multo minus, ut prout deceret, gratias pro illis 
singulis agam et cum ob penuriam sacerdotum hucus-
que nec secretarium mihi creare potuerim, omnes illae 
litterae intactae manere debent. 

Ideo V. Fr. Ubenter• accipite, quod a Vobis precor : 
par cite mihi et Vobis, et nolite mihi unquam mitter e 
epistolas gratulatorias. Ignorate penitus diem natalem 
meum et onomasticum, item diem 1. Januarii et om-
nes reliquas occasiones, quibus mihi vota deferre sole-
batis. Mihi omnino gratum erit, si enumeratis diebus 
ad altare Domini memores mei fueritis. Hisce meis 
precibus obsecundando, magno me liberabitis incom-
modo. 

Prout legistis in ultimis meis circularibus, novis-
simo tempore perlustravi districtum Szolnok inferiorem. 
Bene nostis, quam ardua sint ibi permeanda itinera, 
ut ad singulas perveniamus parochias. Verum incom-
moda illa nil sunt in comparatione cum solatio spiri-
tuali, quod ibi passim degustare licuit. 

Vidi ibi parochiam, in qua catholici revera sunt 
rari nantes in gurgite vasto acatholicorum, et tarnen 
clare mihi patuit, fideles illos paucos optime contineri 
posse in vita Christiana, si parochus memor rationis 
reddendae de oviculis suis dispersis et periclitatis, zelo 
vere pastorali huic gravi negotio incubuerit. 

Vidi ibi parochos non solum dilectos a suis pro-
priis fidelibus, sed et multum honoratos ab aliis, qui 
non sunt de ovili suo. Adeo enim eminet fervens et 
prudens Christi minister, ut velut lux ardeat et illumi-
net etiam in errore constrictos, quia „a summo coelo 
egressio ejus, nec est, qui se abscondat a colore ejus." Ps. 
18. 7. 

In nonnullis scholis paucos quidem inveni pueros 
et puellas, sed bene instructos et bene moratos. Ad 
sacramenta vero me praesente multi undique conflu-
xere etiam ex politioribus classibus viri et mulieres. 
— In memoria vere aeterna erunt tales pastores, qui, 
prope dixerim in partibus infidelium, magnam prae se 
ferunt charitatem erga personas errantes in conversa-
tione suavi, in suis concionibus potius in fide solidare 
suos fideles quam exacerbare dissidentes conantur, sci-
entes lumen veritatis ex, se ipso esse velut lumen solis, 
quod ubi radios directe ad illustrandum emittit, indi-
recte pellat tenebras. 

Recordemur verborum Pauli, et ad nostras circum-
stantias ea applicemus, ubi dicit: „Graecis et barbaris, 
sapientibus et insipientibus debitor sum.a Rom. 1. 14. — 
Debitores sumus omnibus vi vocationis nostrae ; nobis 
enim summus Pastor animarum commisit omnes ani-
mas, quot-quot sanguine suo pretioso acquisivit ; et 
Ille, qui oviculam errantem, relictis in tuto loco cete-

ris fidelibus, quaerere festinavit, nobis vehementer in-
jungit, ut fidelibus nostris oviculis opportune, impor-
tune adjiciamus et alias, quae modo errant sed adjici-
amus optimum praebendo exemplum, multa oratione 
et suavissimo agendi modo ; sancta enim mater nostra 
Ecclesia nunquam igne et ferro vel pecunia, sed armis 
justitiae pugnavit et devicit ad praesens usque mo-
mentum errores, et de ipsa Beatissima Virgine canit 
ecclesia : „ Gaude Maria Virgo, quae cunctas haereses sola 
contrivistiu — quomodo ? firmiter eredendő, docendo 
apostolos et juvando. 

Charitas igitur Christi urgeat Vos, V. Fr., ut pos-
sitis dicere cum Domino : „quod perierat, requiram et 
quod abjectum erat reducam et quod confractum fuerat alli-
gabo — et quod pingue et forte, custodiam et pascam illas 
in judicio.u Ezech. 34. 16. 

Quam gloriosus in terris et in coelis sacerdos, 
qui semper in eo est, ut Ezechielis verba constanter 
impleat ! E contra quam horrendum manebit judicium 
eos, de quibus idem propheta loquitur: vHaec dicit 
Dominus Deus : Vae pastoribus Israel, qui pascebant seme-
tipsos, . . . gregem autem meum non pascebatis. Quod in-
firmum fuit, non consolidastis, et quod aegrotum non sanas-
tis, quod confractum est non alligastis, et quod abjectum est 
non reduxistis, et quod perierat non quaesiistis, sed cum 
austeritate imperabatis eis et cum potentia . . Ezech. 
34. 2 - 4 . 

Operae pretium est, ut nos sacerdotes saepe 
meditemur de verbis tremendis, quae in prophetia 
Malachiae capite secundo nobis proponuntur, ut adhuc 
ante judicium nos severe dijudicemus et emendemus 
et effugere valeamus venturam iram. 

Adhuc est aliquid, quod ad notitiam Vobis pro-
ponendum censeo. Elapso mense plures ecclesias vole-
bam consecrare, verum consecrationem omittere debe-
bam et solum benedictionem impertiri, quia altare non 
erat juxta praescripta ex lapidibus constructum. Ne in 
posterum tale impedimentum denuo occurrat, injungo 
omnibus parocliis, qui ecclesiam exstrui curabunt, vel 
eam consecrari desiderant, ut ex episcopali officio 
mature sibi comparent Pontificale Romanum idque 
serio perlegant et percogitent et sic resciant, quidnam 
attendere et praeparare ipsi debeant. 

Charitas mea cum omnibus Vobis in Christo 
Jesu. Amen. 

Albae-Carolinae, festo S. Emerici a. 1902. 
f Gustavus Carolus, m. p. 
Episcopus Transsylvaniensis. 

Berlin, nov. 18. A ,,reformíczióa ünnepe alkalmából 
egy pillantás a protestantizmus hithű és hittől oldozkodo 
táborának szellemébe. — 

Halljuk előbb a szabadelvű hangot, a Prot. Egye-
sület közlönyének, a „Protestantenblattu-nak nyilat-
kozatát : 

„Mi nem hagyjuk magunkat azok által, a mik 
hátunk mögött vannak, azoktól, a mik előttünk fek-
szenek, elzáratni. Valóban, oly annyira protestantizmus-
ellenes, hogy már külömb se lehet az, hogy ma Rómá-



346 RELIGIO. LXI. 1902. évf. 

nak egykor Luther által széttört béklyói felett ujjon-
gunk, és egyúttal a hivek kezeire a lutheri hitvallás 
béklyóit rakjuk rá. Oly annyira protestantizmusellenes, 
hogy már külömb se lehet az, hogy magasztaljuk a 
puszta hitből való megigazulás visszahódítását, és egyút-
tal kárhoztatjuk (verdammen) a lelkiismeretet, a sziv' és 
elme belátását, a tényleges valóság iránt való nyilt 
tekintetet és mindazt, a miből hit növekedhetik, a 
mely erő és élet legyen. Oly annyira protestantizmus-
ellenes, hogy már külömb se lehet az, ha valaki ugy él 
és viselkedik, mint a mai protestánsok nagy része, oly 
hiányában a szabadság szellemének (so unfrei), oly 
jellemtelenül, oly stilszerűen, oly boldogan elmúlva a 
múltban (vergangenheitsselig), oly boldogan együtt 
bandukolva (mittrottend) a nyáj ban." 

A guny és kicsúfolás ily özönével szemben, ki 
csodálkozhatik a hithű (orthodox) alapon álló „Alig. 
Evang. luther Kirchenzeitung" reformünneplő követ-
kező disz-panasza felett : 

„A kapu szűk", mondák az apostolok az ő prédi-
kácziójukban, és ők az embereket oda utasították a 
szentély nagy őréhez, a ki a szük kapunál őrt áll, 
Jézus Krisztushoz. Ez a régi prédikáeziő már csaknem 
eltűnt. Nagy tengerhez hasonlóan mintegy ezer tokok-
ból hangzik egyszerre a szózat: „A kapu tágas/" Böl-
csek hirdetik Írásban, szónokok szószéken, barátok 
barátoknak: „A kapu tágas !" Mindent fel lehet venni 
istenországába, a miről az atyák azt hitték, hogy nem oda-
való. Lemondásra, önmegtagadásra nincs szükség, 
mert „minden a tietek," nincs szükség arra a 
szent „elkülönülésére, melyről az apostolok beszélnek. 
Világ és egyház közt a külömbsóg elmosódott, 
mert az egyház világgá lett, a helyett hogy a mint szán-
déka vala, a világot egyházzá tegye. Ámde ez nem 
teljesedett be, a világ nem lett egyházzá, hanem az 
egyház próbálkozása közben elvesztette látnoki köpönyegét 
és papi köntösét. (Priesterkleid.) Ki s bejárnak az embe-
rek a „tágas kapun." Vájjon gondolnak-e arra, mekkora 
botrányt keltenek a gyengékben, kik az erősek „sza-
b a d s á g i t veszik mintaképül a nélkül, hogy avval 
élni tudnának ! Es hány erős veszti el az erősek közöl 
is erősségét és válik pudvás fává? . . . A kinyilatkoz-
tatás szük, szent kapuja, a tudás ós ábrándozás ara-
nyozástól duzzadó tág kapujává szélesült ki. Minden 
felléphet már keresztény tan gyanánt, és a ki ez ellen til-
takozik, azt tudatlanságról és szükkeblüségről vádolják. 
Keresztény tanitás, tagadni, hogy Jézus mennyből szállt alá 
az emberi testbe, keresztény tanitás Krisztus feltámadását 
tagadni, keresztény tanitás a csodákat kétségbe vonni, a pró-
fétákat kigúnyolni, az apostolok tanúságát megvetni. Ezt 
mind hailja ós hallgatja az egyház (már t. i. a prot. 
egyház), nem mintha meg volna vele elégedve ; hanem 
maga se harczot ellene egész a vérig, sőt illendőnek tar-
tatik a tévedés hordozóival szemben is „testvér" gya-
nánt viselkedni. Mivel ő maga (a prot. egyház) oly 
gyenge lett, a községek zavarba kerültek. Annyi sokat 
hallanak prédikálni a „tág kapukról", hogy a „szük 
kapuról" szóló tanitás már nem tetszik nekik. Megta-
nultak féktelenek lenni valamint a világ élvezetében 

ugy abban is, a minek keresztény tanításnak kell 
lenni." 

Eddig az orthodox diszpanaszkodás, egyházi nyel-
ven lamentatio. 

Sok ily ünneplését szervezzék a protestantizmus 
születése napjának s akkor a halála évről-évre köze-
lebbre esik ! 

Jól mondta valaki magából a protestáns tábor-
ból : nem okosabban cselekednének-e a protestánsok, 
ha a kath. egyház támadása helyett a maguk szénáját 
szednék rendbe ? ! Censor. 

Bologna, nov. 15. Az olasz katholikus nagygyűlések 
állandó bizottsága — (il comitato permanente del Opera 
dei Congressi Cattolici) f. hó 3-én tartotta itt első 
ülését Grosoli János gróf uj elnök vezetése alatt. Meg-
nyitó beszédében meleg szavakkal emlékezett meg a 
milanói „Osscrvatore Cattolico" elhunyt szerkesztőjé-
ről, don Davide Albertarioról. Az állandó bizottság 
választás ut ján következőleg alakult meg: Alelnökök:: 
mgr Radini-Tedeschi, Luigi de Matteis, marchese Bot-
tini, és Commendotare Tramonte ; főtitkár Giuseppe 
Vincentini ; pénztáros commendatore Luigi Corsanegro 
Merli ; szakosztály-elnökök : 1. csoport (szervezkedés) : 
Grosoli János gróf; 2. csoport (kath. társadalmi nép-
mozgalom) Medolago Albani Szaniszló gróf; 3. csoport 
(nevelés, tanitás) Rezzara professzor ; 4. csoport (sajtó) 
Zocchi Kajetán atya; 5. csoport (ker. művészet) Cris-
polti Fülöp ügyvéd. 

I R O D A L O M . 

Irodalmi jelentés. 

Jézus és Mária. Ezen a czimen 1903. január ele-
jén egy kötet ünnepi szentbeszédemet adom ki, me-
lyekben Jézus ós Mára ünnepeire alkalmazva, lehetőleg 
a Christologiát és Mariologiát dolgoztam föl. Szentbeszé-
deimet most nyomják a Győregyházmegyei nyomdá-
ban. Egy ádventi és két nagyböjti szentbeszéd-sorozat is 
lesz könyvemben. A nagyböjti szentbeszéd-sorozatok 
tartalma ez: a) Jézus Anyaszentegyháza : I. Mi az ember 
végső czélja? II. Jézus a teremtésnél és megváltásnál 
fogva az embernek föltétlen ura. III. Jézus Anyaszent-
egyháza a kath. Anyaszentegyház. IV. Az Anyaszent-
egyház törvényhozó hatalma. V. Az Anyaszentegyház 
szentségei. VI. A b. szűz Mária együtt érez az Anya-
szentegyházzal. VII. A kereszten függő Jézus és az 
Anyaszentegyház, b) Jézus szeretete: I. A szeretet isteni 
erénye a mennyország ajtaja. II. Jézus szeretete a 
megtestesülésben. III. Jézus szeretete a penitenczia-
tartás szentségében. IV. Jézus szeretete a szentmise-
áldozatban és legm. Oltáriszentségben. V. Jézus szere-
tete halálunkban. VI. Jézus szeretete a b. szűz Máriá-
ban. VII. Jézus szeretete kínszenvedésében és halálá-
ban. A többi szentbeszédekben is korszerű tárgyakat 
dolgoztam föl, Jézus és a b. szűz Mária minden ünnepére. 
Toldalékul néhány más ünnepre szóló szentbeszédet is 
közlök a halhatatlan Aranyszáju nyomán. 
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Könyvemnek tetszetős alakja, szép nyomása lesz, 
ugy, hogy díszmunkának is beválik. Ebben is iparko-
dom kegyeletemet nyilvánítani I. b. Zalka János püs-
pökünk iránt, mert munkámat az ő áldott emlékének 
ajánlom. Az ő képe ékesíti könyvem tábláját, a mint 
a b. szűz Mária győri kegyelem-képe előtt imádkozik. 
Könyvem terjedelme körülbelül 35 iv lesz. Ara : fűzve 
6 kor., diszkötésben 9 kor. Előre megrendelhető nálam 
a szerzőnél: Gerebenics Sándor, győri székesegyházi 
hitszónok. 

Uj magyar katholikus lap. 
— „Szent József Lapja" czimmel Szentesy Alfonz 

és ifj. Hets Ödön szerkesztésében és kiadásában f. é. 
deczember hótól kezdve katholikus társadalmi és jóté-
konysági folyóirat fog megjelenni, minden hó 1-én és 
16-án, 16 oldal terjedelemmel. Hármas[czélt|fog e lap szol-
gálni. Először is fejleszteni fogja hazánkban Szent 
Józsefnek utóbbi időben az egész kath. Egyházban 
nagy lendületet vett kultuszát, a szegénységben élt 
szent Család fejének életpéldáját állítván a szegények 
elé. Másodszor a napjainkban már-már elhatalmasodó 
szocziáldemokraczia ellenében a keresztény szoczializ-
mus eszméjét fogja a „Szent József Lapja" terjeszteni. 
Harmadszor támogatni fogja a keresztény jótékonyság 
minden intézményét, különösen a szegények segítésé-
vel foglalkozó egyesületeket, melyeknek anyagi támo-
gatást is fog juttatni. Ezenkívül propagálni fogja a 
magyar szentek tiszteletét, valamint a görögszertartásu 
katholikusok érdekeit is. A folyóirat előfizetési ára egy 
egész évre csekély 3 korona ; megrendelhető Budapesten? 
III., nád-utcza 3. sz. a. Bizalmat előlegezve ajánljuk e jó 
folyóiratot mindazoknak, kik szent Józsefnek tisztelői 
s a szegények ügye iránt érdeklődnek: csekély dijért 
válogatott szép czikkekből álló kedves olvasmányt fog 
e folyóirat gazdagnak és szegénynek nyújtani. 

= A magyar művelődés a XV. században. An-
tonio Bonjini Berum Hungaricarum Decades-ének alapján. 
Irta Császár Mihály. Budapest, 1902. Kiadja a Szent-
István-Társulat tud. és irod. osztálya. 8-r. 166 1. 

Művelődéstörténeti irodalmunk monográfiákban 
igen szegény, ugy hogy aki e téren összefoglaló mun-
kára vállalkozik, valóban nagyot és nehezet merészel. 
Már csak ez okból is érdeklődéssel kell fogadnunk a 
Császár dolgozatát ; hisz történelmünk egyik legfénye-
sebb korszakának, a Mátyás korabeli magyarságnak a 
műveltségét rajzolja meg előttünk, még pedig a leg-
hitelesebb szemtanú, Bonfini ismeretes nagy munkája 
alapján. De a dolgozat önnönmagáért is megérdemli a 
figyelmet. A szerző bevezetetésül adja Bonfini életét 
és méltatja tudományos működését. Már ez a rész is 
alapos forrástanulmányról tesz tanúságot, ugy hogy az 
idevonatkozó egész irodalmi anyag elénk tárul s aki 
Bonfini életét bővebben tanulmáyozni nem akarja, ez 
a rövid és velős életrajz reá nézve a többi egyéb 
(elsősorban idegen) életrajzokat fölöslegessé teszi. E 
bevezetés után következik a munka tulajdonképeni 
tárgyának, hazánk Mátyás korabeli művelődésének a 
rajza, melyet a szerző a következő fejezetekbe foglal 
össze : 1. a föld és népe, 2. ipar, iparművészet és keres-

kedelem, 3. tudomány és művészet, 4. a mindennapi 
élet, 5. vallás és erkölcs, 6. pénz- és hadügy. Amint 
látható, nincs az azon korbeli nemzeti életnek olyan 
mozzanata és jelensége, amelyre a szerző ki ne ter-
jeszkednék. Teszi pedig ezt a források alapos és he-
lyes fölhasználásával s az egész földolgozáson átvonuló 
szeretettel és a tárgya iránt való lelkesedéssel. Császár 
Mihály műve hiányt pótol s melegen ajánlhatjuk min-
denkinek, aki művelődésünk történetének egy neveze-
tes korszakáról helyes és világos képet akar alkotni 
magának. Ara 5 korona. Megrendelhető a Szent-István-
Társulat könyvkiadóhivatalában : Budapest, VIII. ker. 
Szentkirályi-utcza 28. szám. 

A kath. könyvpiacz uj termékeiből néhány könyv. 

1. Décréta aidhentica Congregationis Sacrorum Bi-
tuum ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate 
promulgata sub auspiciis SS. Domini Nostri Leonis 
Papae XIII . — 5. Vol. in-4 L. 44. 

2. SEMEBIA (P. Giovanni, Barnabita) Dogma, 
Gerarchia e Culto nella Chiesa primitiva. — Bel vol. 
di pag. 450 elegantemente stampato L. 4,50 (Roma — 
Libreria Pontificia di Federico Pustet.) 

3. Entretiens sur l'Eglise catholique, par l'abbé Rene 
Berregve. 4e edition, revue par S. Em. le cardinal Per-
raud, évêque d'Autun, 2 vol. in 12. Paris, ancienne 
maison Douniol, Téqui, 29; rue de Tournon. 

4. Dissertuzione filosofica morale sulla Chiesa e sid 
Bapato contro gli errori delle Sette moderne per il Sacer-
dote Michelangelo Mar car elli, Canonico Onorario délia 
Collégiale Chiesa di Frasso-Telesino. 

5. L'Education des filles par les religieuses enseignan-
tes. Instructions avis et conseils d'après Mme de Main-
tenon, par le R. P. Libercier, f. p. Paris, ancienne mai-
son Douniol, Téqui, 29, rue de Tournon. 

6. Le livre de poche du soldat, par M. le chanoine 
Girard, chevalier de la Légion d'honneur. Paris, Del-
homme et Briguet, Beauchesne, successeur, 83, rue de 
Rennes. 

7. Leitner, Dr., Generalvikar, Lehrbuch des katho-
lischen Eherechts, fűzve 6, kötve 7.20 m. 

8. Gassert, Dr., Arbeit und Leben des katholischen 
Klerikers im Lichte der Gesundheitslehre kötve 1.20 m. 

9. Schneider, Bischof, Das andere Leben. Ernst 
und Trost der christl. Welt- und Lebensanschauung. 6. 
verbesserte Auflage. Füzve 6.20, kötve 7.60 m. 

10. Egger, Dr., Aug., Bischof, Zur Stellung des 
Katholiczizmus im 20. Jahrh. 8° ca. 150 Seiten. 1.20 m. 

11. Sägmüller Dr J . B, Lehrbuch des kath. Kir-
chenrechts 2. Theil. Die Verfassung der Kirche. Freib. 
Herder 1902. IV., 255 1. 3-50 m. 

12. Sibernagel Izid. dr, Die Kirchen-politischen u. 
religiösen Zustände im XIX. Jahrhundert . Landshut, 
Krüll, 1902. 8-r. 467. 1. 6 m. 

13. Funk Fr. Xav. dr, Lehrbuch der Kirchenge-
schichte 4. Aufl. Paderborn, Schöningh, 1902. 8-r. XVI, 
634 1. 7-80 m. 

14. Höpfl Hildebr. O. S. B. Die höhere Bibelkri-
tik. Studie über die moderne rationalistische Behand-
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lung der hl. Schrift. Paderb. 1902. Schöningh. N. 8-r. 
112 1. 2-80 m. 

15. P. J . J . Scheffmacher s. J., Licht in den 
Finsternissen. Controverskatechismus für Katholiken u. 
Protestanten. Strassburg, de Boux, 8-r. 312 1. 2 m. 

16. Schöpfer Aemilian dr, Geschichte des Alten 
Testamentes mit besonderer Rükchsicht auf das Ver-
hältniss von Bibel und Wissenschaft. Brixen, 1902. 
3. Aufl. 8-r. 595 1. füzve 7, kötve 9 m. 

17. Mystères chrétiens, par Mgr Bonomelli, évêque 
de Crémone ; traduction de M. l'abbé Ch.-Armand 

Begin. Ún beau vol- in-12 broché, Vie et Amat, Paris. 
18. Des grâces d'oraison, traité de théologie mysti-

que, par le E. P. Aug. Poulain S. J. Victor Retaux, 
libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte. 

19. Les vertus et les dons dans la vie chrétienne, par 
M. le chanoine Ribet. Paris, Lecoffre, 90, rue Bona-
parte. 

20. La loi d'amour. I. Charité. Philosophie de la 
charité, par le R. P. Gajfere dominicain. Paris, Lecoffre 
2.50 frk. 

21. L'action intellectuel et politique de Léon Ulli, m 
France, par le R. P. Janvier, des Frères Prêcheurs. 
U. o. 1.50 frk. 

22. Etudes d'Histoire et de Théologie positive per 
Mgr Batiffol U. o. 3.50 frk. 

23. Saint Boniface, par M. G. Kurth professeur à 
l'Université de Liège. 2. éd. U. o. 2 fk. 

24. Saint Hilaire, par le R. P. Largent de l'Ora-
toire. U. o. 2. éd. 2 fk. 

25. P. Rössler C. SS. R., Der Katholicismus, seine 
Aufgabe und seine Aussichten nach Prof. Dr Adal-
bert Ehrhard. Bécs, Hamm, 1902, 8-r. 84 lap, 1-20 m. 

VEGYESEK. r 

— Fejlődés, fejlődés ! Ez a midenségbe Isten 
által belekiáltott, beleoltott törvény. A katholikus 
főiskolai oktatásnak is fejlődnie és lépést tartania kell 
a kor szükségleteivel. Az egyház, a keresztény tudo-
mányos világ édes anyja, hiven megtartotta ezt a tör-
vényt mindig, megtartja most is. Rómában, a pápai 
egyetemen, a jelen év kezdetével két uj tanszéket 
állítottak fel : egyet a bölcselés történelme, egyet az 
élettan, physiologia számára külön ; mert azt is, ezt is, 
más egyetemesebb természetű szakok tananyagához 
csatoltan, tanították Rómában eddig is. A fejlődés 
szükségleté késztette a budapesti egyetem hittudomá-
nyi karát is arra, hogy tanulmányi rendjének fejlesz-
tése ügyében a nm. püspöki karhoz emlékiratot intéz-
zen. Erről az emlékiratról az a hir bocsáttatott legújab-
ban szárnyra, hogy azt y fogalmazta. Elég legyen 
most csak annyit megjegyezni, hogy azt az emlékira-
tot tulajdonképpen x és y fogalmazták. 

—- Protestantizmus : a te neved egyenetlenség, 
és feloszlás. Mutatja ezt minden ország, a hol protes-
tantizmus van. Igy például Norvégországban a ratio-
nalisták és orthodoxok, az „államegyházi"-ak és „nép-
egyháziu-ak minden jót kívánnak egymásnak, csak 
Krisztus egyházának egységét nem tudják kívánni, 

mert azt nem birják, de nem is ismerik, nem is ismer-
ték soha. A kik Norvégiában a protestantizmusnak 
mint államegyháznak népvallássá és népegyházzá való 
átalakítását akarják, sóvárgó szemeiket országuk nem-
zet-gyűlésére vetik, remélve, hogy az majd kiadja a 
népegyház híveinek az eleddig az államegyház által 
élvezett 30 milliónyi vallásalapot. E nélkül, azt mond-
ják, nem mehet a lutheranizmusnak népvallássá való 
átalakítása. A kis számú norvég katholikusok lapja, a 
„S. Olaf", arra figyelmeztet, hogy az a 30 millió vallás-
alap a kath. egyház'elkobzott vagyonából származik. 
Arra tehát a kath. egyháznak van igénye. 

— Amerikai erkölcsök. New-York-ban szokásba 
jött, hogy lakodalmi felvonulásokhoz u. n. diszdámákat 
hívnak meg, hogy megjelenésűk emelje a felvonulás 
fényét. Kezdték a dolgot 2 diszdámával, most 15 — 20 
diszdáma is szerepel egy-egy menyegzőnél. Pedig a 
dolog meglehetősen költséges ám, levén egy-egy disz-
dámának 150 frank is a tiszteletdija. S éppen azért a 
diszdámák száma már nagyon felszaporodott. Szóval, 
jó üzletnek bizonyult be a diszdámaság. Igy például 
egy ily dáma 200 menetben vett már részt s nem ke-
vesebb mint 120,000 franknyi vagyonra tett szert. Az 
amerikaiaknak még hiúsága is jövedelmezőbb kereset-
forrás, mint másutt. 

— A svajezi nationalrathban, vagyis képviselőház-
ban, a radikális párt újra elérte a többséget. Körülbelül 
100 tag felett rendelkezik. Ezt a számot a kisebbségi 
pártok, ha valamennyien összeállnak sem ütik meg. A 
legnagyobb kisebbségi párt a katholikus jobboldal 35 
taggal. Számuk az előbbi állapothoz képest 3-al sza-
porodott. Érdekes jelenség, hogy a kálvinista Genf 
katholikust küldött a nationalrathba. 

— Változások kath. lapoknál. A „Magyar Állam" 
hogy eleget tehessen a betűszedők felhajszolt magasabb 
igényeinek, visszatér előbbi kisebb alakjához. Igy is tisz-
tességes nagy munkát fog végezhetni. A győri „Dunán-
tuli Hirlapu-nál f. hó 15-én szerkesztő-változás történt. 
Gelsei Biró Zoltán eddigi szerkesztő a lap kötelékéből 
kiválván, helyét Bihar Jenő, A „M. Á." volt belmunka-
társa foglalta el, ki „a keresztény igazságért a szeretet 
fegyverével" vezérigés zászlóbontással kezdte meg dr 
Gieswein Sándor kanonok főszerkesztősége mellett fele-
lős-szerkesztői működését. Isten áldása kisérje ! 

— Kitiinő megjegyzés. A kiváló tudományos 
kapaczitásairól híres Jézus-társaságának egyik tudós 
tagja, Zwack György atya, Manilába ment Alque atya 
mellé, hogy őt a taifun nevű tengeri vihar megfigye-
léseiben támogassa. A manilai taifun-observatorium 
figyelmeztetései szolgálnak minden tengeren érdekelt 
nemzet hajósainak tájékoztatókul. Zwack atya több 
évig élt Washingtonban is. Csak hazájában, Német-
országban nem lehet élnie. Tiltja ezt neki császárjának 
prot. ellenszenve, félelme a Jézus-társasága ellen. Talá-
lóan jegyezte meg a németek szűkkeblű eljárására egy 
angol: „Ezeknek a németeknek nem kell a jezsuita; 
de jól esik nekik a jezsuita munkájának haszna és 
dicsősége. Ezt szivesen zsebre vágják." 

— Vilmos császár u j katonai lelkészi rendtartást 
adott ki a protestáns és a katholikus katonai lelkészi 
szolgálat számára, a. katholikus katonai lelkészi szol-
gálat 8 főplebániai kerületbe van beosztva egy-egy 
főplebánossal az élén, Berlin, Danzig, Frankfurt a. M., 
Boroszló, Hannover, Koblenz, Karlsruhe, Strassburg -
székhelylyel. A protestáns főlelkészek közvetetlenül a 
vezérkarba vannak beosztva. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8- sss.1 
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SZ. II. Félév. 1902. 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora. Nos interim gr ati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibu& excitatus atque erectus . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Tények és jelenségek a nm. püspöki kar által kezdeményezett kateketikai „reform-akczió"-ban 
és körülte. — A franczia püspöki kar peticziója a szerzetes-rendek ügyében. — A lelkipásztorság köréből: Az ifjúsági egyesületekről. — 
Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A Széchenyi-nemzetség dicsősége. — B u d a p e s t : Emlékbeszéd Hollósy Jusztinián felett. — 
E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Gr. Mailáth Gusztáv Károly püspök ur beszéde az eucharisztikus kongresszuson.— V á c z : Egyház-
megyénk történetéből. — B é c s : A püspöki tanácskozások. — P á r i s : Richard bibornok betegsége. Loubet elnök levele. Adhat-e 
a pápa magának utódot? — Katii. Nevelés- és Tanitásügy. Az állami intézetek hittanárainak íizetése. — Irodalom. Acta Gregorii 

XVI. — Vegyesek. 

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

F e l h í v á s előfizetésre. 

Tények és jelenségek 
a nm. püspöki kar által kezdeményezett 

kateketikai „reform-akczió"-ban és körülte. 
1902. j a n u á r 8-án t a r t o t t é r tekez le tében 

a nm. és főt. püspöki ka r Btibics Zs igmond 
kassai püspök ur ind i tványára k imondo t t a 
azt, hogy a ká té -okta tás ügyét nap i rendre tűzi 
ki, és a ká t é á tdo lgozásának előkészítésével 
Mailáth Gusztáv Károly gróf erdélyi püspök 
u ra t bizza meg. 

E megbizás a lap ján az erdélyi püspök u r 
1902. julius 2-ikán Bakóczán (Baranyamegyé-
ben) kel t felhivásával 1 kateketikai értekezletet hi-
vo t t össze augusz tus 24-ikére Budapestre , mely 
a közp. papnevelő-intézet disztermében, népes 
és fényes összejövetelével az érdekel t szakférfiak-
nak és ki tűnőségeknek, sikeresen meg is tar-
ta to t t . Az ér tekezle t egyhangúlag hozzá já ru l t 2 

az előadó Zelliger Vilmos dr, a „Kathol ikus 

1 R e l i g i o , j u l . 9. 
2 R e l i g i o , s z e p t . 3. 

T a n ü g y " szerkesztőjének ha t á roza t i j avas la tá -
hoz, mely a következő 3 pon to t foglal ja ma-
gában : 

1. (Az ér tekezlet) a Deharbe-féle katekiz-
mus t m e g t a r t j a ; 

2. a Deharbe-fé le ka tek izmus módos i tásá t 
óha j t j a s ennek fogana tos í t ása vége t t felkéri 
a ' n m . püspöki ka r t egy 5 t agú szakb izo t t ság 
kinevezésére ; 

3. a különböző iskolák különböző fokú 
osztályai részére ké t ka tekizmus-kiadás t elen-
gedőnek ta r t . 3 

Az akczió eddigi lefolyásából világos, 
liog}^ a dolog m é g mindig csak az előkészítés 
fo lyamában mozog. Az ügy előbbrevitelére, a 
ká té- reform menné l s ikeresebbé és tökélete-
sebbé tevésére nézve t e h á t még mindenki előt t , 
a ki hozzá ért , nyi tva áll az u t véleményének 
előadására , j avas la ta inak megtevésére . Evvel 
a jogával él, i l letve ezt a magasz tos köteles-
séget -teljesíti most az egri főmegyéből , az 
„Egri Egyházmegye i Közlöny"-ben, Végh Kál-
m á n ároktői plébános, a ki o t t „A magyar kath. elemi 
hitoktatás újjászervezése1'1' czimmel emlékira tszerű 
véleményes javas la tot közöl. A javas la t há rom 

u D r Zelliger V . A k a t e k i z m u s - k é r d é s , B u d a p e s t , 
1902. 10 1. A m ó d o s í t á s r a n é z v e v . ö. R e l i g i o , s z e p t . 3. 
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pontra ter jeszkedik ki. Az eddigi há rom közle-
ményt véve alapul, nem habozunk kimondani , 
hogy Végh~K. tételei és bizonyításai nagy sulylyal 
esnek, kell hogy essenek a döntéskor la tba. 
Mi a nagy készültségi! ároktői plébános emlék-
i ra tának első pont jában , vagy mint ő mondja , 
ér tekezésének első részében, l á t juk az elemi 
h i tokta tás re fo rmjának sarkai t legerősebb és 
legjobb alapon elhelyezve. Ez t a részét az 
országos figyelemre méltó ér tekezésnek tüze-
tesebben fogjuk ismertetni . Most csak konklú-
ziójára, végeredményére szorí tkozunk. Csupán 
ezt közöljük, idézve szórul-szóra, a mint kö-
vetkezik : 

„Ezek u tán ér tekezésem első részének 
té te lé t ekképen állí tom fel : 

Az elemi iskolák számára legczélszerübb az 
olyan egységes hittani könyv, mely a m a 
haszná la tban levő lxátét és bibliát o lyformán 
egyesítse magában , hogy a Canisius, Bel larmin 
és Deharbe-féle, a Catechismus Romanus-szal 
mint ezidő szerint pápai lag no rmakén t ~ elren-
delt ká téva l t a r ta lmi lag egybehangzó és ná lunk 
is forgalomban levő esztergomi és egri elemi 
és kis ká ték tárgyai t , megto ldva a kor kívá-
nalma szerinti t á rgyakka l (p. o. szeplőtelen 
foganta tás , csa la tkozhata t lanság , t i tkos tár-
sulatok, szocziálizmus, egyházi adók stb.) tar-
ta lmazza ." 

S i t t az tán szerző mintául b e m u t a t egy 
te l jesen kidolgozott részlete t „A világ eredete, 
részei, czélja, kormányzása és vége" czim 
ala t t , a hol a ká té és biblia összefoglalása 
sikeresen van bemuta tva . 

Nem volna tel jes ez a j e len tésünk a káté-
reform akcziójának je len állásáról, ha fel nem 
emlitenők azt, mi i t t a fővárosban, a város 
iskolaügyi ha tósága részéről megindult , t. i. 
az elemi iskolai „uj okta tó terv "-vei kapcso-
latosan a h i tok ta tás r e fo rmjának az egyház-
megyei ha tóságnál mintegy megsürgetését . 

Ez a megsürgetés tan- és nevelésügyi ro-
va tunkban, minden gyar lóságával együtt , a lább 
lá tható és olvasható. I t t csak azér t emlí te t tük 
fel, hogy a káté-reform akcziójának sürgőssé-
gére rámutassunk. ^ 

A franczia püspöki kar peticziója 
a szerzetes-rendek ügyében. 

(Folytatás.) 
Szenátor urak ! 
Képviselő urak ! 

Valamennyi szabadság csak van, az mind egymást 
támogatja ; a szerzetesi élet vallási szabadsága sok más 
szabadságot foglal magában, és önök azt nem sújthat-
ják a nélkül, hogy a többit is ne sújtanák. 

It t van mindjárt a kath. egyház, az önök polgár-
társai óriás többsége vallásának szabadsága. Kétség-
telen, hogy a szerzetesrendek nem tartoznak az egy-
házi hierarchia lényegéhez ; hanem, evangeliumi taná-
csokból származván és szervezetöket magától az egyház-
tól nyervén, az egyház életének rendes (normal) fel vi-

j rágzásának egyik törvényes alakjává váltak. Es valóban, 
mindenütt, a hol ez az élet nincs elnyomva, ők meg-
jelennek. Ennélfogva, a Concordatum által a kath. 
egyháznak megígért szabadság részükre a létezés, az 
élet szabadságát biztosítja. Es tényleg, a mióta ezt a 

i nagy egyezményt a Szentszék és a franczia kormány 
aláirta, a szerzetes rendek, megtűrve, vagy befogadva 
(autorisées), gyakran törvényes biztosítékok által támo-
gatva, néha az állam részéről hivatalos megbízásokkal 
is kitüntetve, folytonos életben vannak Francziaország-
ban, kjvéve a zsarnokság néhány óráit. Maga a Con-
cordatum szerzője, hogy csak egy példát idézzünk, az 
iskolás testvéreknek kiváltságokat adott, melyeknek 
oltalma alatt most is élnek. Ily hosszú időre terjedő 
birtoklás maga felér a legerősebb joggal. 

Hiábavaló reménykedés lenne tehát azt várni, 
mintha a püspökség és a világi papság, a jelen körül-
mények között, a maga ügyét hajlandó volna a szerze-
tesekétől. mely az egész egyházé, elszakítani. 

Száműzve a szerzetesrendeket önök megsértenének 
egy másik szabadságot is, melynek szentnek kell lenni 
mindenki előtt, megsértenék az emberi lelkiismeret 
szabadságát. Hogy lelkiismeretük sugallatának enge-
delmeskedjenek, azért hagyja el napról-napra annyi 
ifjú és leány a világot és szenteli magát a szerzetesi 
életnek. Ez az ő meggyőződésök, ez az ő hitök. 
Akármilyen az önöké, önök kötelesek tiszteletben tar-
tani az ő meggyőződésöket és evvel az emberi lélek-
ben gyökerező ama szükségleteket, melyekről a minis-
tertanács elnöke minap beszélt, és a melyek a szerze-
tesi életben találják egyedüli menedéköket. 

Egyébiránt, ez a szerzetesi élet, a lelkiismereten 
kivül, a hol forrása van és a honnan sugalmazását 
meríti, semmit sem hoz létre a maga külső megnyilat-
kozásaiban, a mi törvényes és a hatalom kezelői által 
tiszteletben tartandó nem volna. Ugyanis társul sze-
gődni máshoz, együtt élni választott társaival, lakni, a 
hol tetszik, imádkozni, tanítani gyermekeket és ifjakat, 
gondozni betegeket, nevelni árvákat, látogatni és 
segélyezni szegényeket, szabad nemzet körében, minden 
polgárnak kétségtelen joga ; és ennek útját állani, a 
mint az ujabb események mutatják, nem lehet, nem-
csak a társulási szabadság, de a tulajdonjog, a sérthe-
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tetlen lakóhely és az egyéni szabadság legdurvább 
megsértése nélkül, mely jogok valamennyien biztositva 
vannak a francziáknak a mi közjogunk által. 

Ezek azok a szabadságok és sérthetetlen jogok, 
melyek jelenleg a mi szerzeteseinkben és szerzetes-
nőinkben megszemélyesülve jelennek meg önök előtt 
és várják az életet vagy halált. Es ime, ez az oka 
annak, hogy az egész szabadságszerető (libéral) Fran-
cziaország, párt- és vallási külömbség nélkül, figyelem-
mel és aggodalommal tekint önökre. 

Ez az oka annak is, hogy az atyák és az anyák 
lelkiismerete teljes erővel fellázad az ellen az eljárás 
ellen, mely őket megfosztaná attól a joguktól, hogy 
gyermekeik nevelőit ők választhassák meg maguknak. 

Ha önök megvonják a szerzetesrendektől az elisme-
rést (autorisation), önök nemcsak személyek jogát és sza-
badságát fogják lerombolni. Ennek az eljárásnak egyút-
tal oly visszahatása lenne, a mely kiszámíthatatlan. A mi 
szerzeteseink nem elszigetelt kasztot képeznek, melynek 
romlása nem tartozik senkire csak magára. Ok magának 
az országnak lelkéből származnak és ahhoz széttéphetet-
len szálakkal vannak kötve ; nincs város, nincs falu, sőt 
alig van család, a mely valamely szerzetest a maga 
kebeléhez tartozókhoz ne számíthatna. Sújtani a szer-
zeteseket tehát annyit jelentene, mint sújtani és szi-
vök mélyén sérteni a családok ezreit ; annyit jelentene, 
mint annyi és annyi esetben a családokba a háborgás 
üszkét beledobni, oly kinos helyzetbe hozva az illető 
családokat, hogy midőn kénytelenek befogadni a szám-
űzötteket, ugyanakkor lehetetlenség rájuk nézve azok-
nak számára a családi tűzhelynél helyet szorítani, mely 
már nem üres, vagy nekik az apai örökségből részt 
juttatni, a mely már nem áll rendelkezésre; annyit 
jelentene, mint a szegény családokra oly terhet róni, 
melynek viselésére képtelenek; annyit jelentene, mint 
ezekre a családokra,életfentartási feltételek teremtése nél-
kül, visszaküldeni, erőszakosan kiszakítva az illetőket 
a róluk gondoskodó szerzetesi közösségből, azokat, kiknek 
jövőjét a család már biztosítva látta. 

Terhökre esve azoknak, a kikhez visszatérnének, 
a mi száműzött szerzeteseink és szerzetesnőink, kegyet-
len szükségben és nélkülözésben hagynák el azokat, 
kiktől elszakítanák őket. Hol fognak önök a tudatlan-
ság és balsors iránt annyi áldozatosságot találni ? Két-
ségkívül az áldozatosság nem kiváltsága senkinek, és 
nem egyszer nyílik alkalmunk csodálni és áldani azt 
világi személyekben is. Mindazonáltal a szerzetesek 
mégis csak kiváló testületet (l'élite) alkotnak azok közt, 
kik áldozatos szelleműek, mert hiszen ők ennek a szel-
lemnek önkéntesei, fegyelmezettjei, ama fogadalmak 
által, — melyeket néha mint rabszolgaságot rágalmaz-
nak, — felszabadítva mindentől, a mi áldozatos szelle-
műket megoszthatná és őket akadályozhatná abban, 
hogy önmagukat egészen a vagyontalanok és elhagya-
tottaknak áldozzák fel. Hol fognak önök csak elég sze-
mélyzetet is találni annyi szerencsétlenséggel és baj-
jal szemben? Hogy ne szóljunk csak a tanítás ügyé-
ről, önök jól tudják, hogy a tanitó férfi és nő személy-
zet szerzése több megyéjében az országnak napról-

napra nehezebbé válik, és hogy az önök állami (officiel) 
iskoláik közöl sok már tanitó-hiány veszedelmében forog. 
Hol fognak önök forrásokat találni, hogy megéljenek 
az uj tanitók és családjuk, forrásokat uj iskolák, uj kór-
és menedékházak építésére, mert hiszen jól tudják, hogy 
a melyeket önök bezárni akarnak, jogos tulajdonosaik 
birtokába fognak átszállni. Francziaország országos költ-
ségvetése ilyen nagy kiadást nem enged meg ; a köz-
ségek és az adózók agyonnyomva kérnek önöktől 
kíméletet. 

Önök tehát minden kártalanítás nélkül fognák a 
legtöbb esetben megfosztani a népet szerzetes férfi és 
nő kiszolgálóitól, fognák lerombolni a tudatlanság, 
szegénység és fájdalom ingyenes szolgálatát. Ezenfelül, 
köztuclomásu dolog, hogy eme legbensőbb jellegű 
védelmi viszonyon, (clientèle)-án kivül, minden szerze-
tes ház körül, még ha az a külvilágra a legcsekélyebb 
befolyást sem gyakorolja, egész nagy csoportja létezik 
az érdekelteknek, iparosoknak, kereskedőknek, mun-
kásoknak, kikre nézve a zárda keresetforrás, még pedig 
néha főforrás, melyet önök eltüntetnének. 

Különben, bármily sok és komoly legyen ebbeli 
az ügyben a magánérdek, fölöttük magasan kiválva 
uralkodik a nemzeti érdek, melyet az önök által hozandó 
határozat szintén érint. Francziaország befolyása az 
egész világon, különösen pedig Keleten, főleg a szer-
zetesrendek működésén alapszik. Ezt ma már senki 
komolyan kétségbe nem vonhatja. Azért is, a legújabb 
időig, a köztársasági párt legkiválóbb emberei tartóz-
kodtak határainkon túlra kiterjeszteni bizonyos szigorú 
eljárásokat, melyekkel az egyházat Francziaországban 
sújtották vagy fenyegették. Önök nem feledték el egy 
államférfiunak sem szavait, sem szilárd elhatározását 
az iránt, hogy külföldön a mi katholikus védnökségünk 
csorbítatlan maradjon. E meggyőződésnek legellenzé-
kiesebb ellenzői, a mióta hivatalos küldetés őket oda, 
messze eső folyók partjaira (Chinába) elvitte és hit-
hirdetőinkkel őket összeköttetésbe hozta, midőn látták 
és ott a helyszínén konstatálták ottani szerzeteseink 
elválaszthatatlanul vallásos és hazafias működését, 
osztozni voltak kénytelenek a fenti meggyőződósben, 
melynek itthon ellenzői voltak. Mármost, nem ellen-
mondásos eljárás lenne-e az, ha önök ott messze 
támogatnák, itthon pedig lerombolnák, vagy ha csak 
akadályoznák is ugyanazt? Ezek a szerzetesek és szer-
zetesnők Francziaországból származnak oda s áthatolva 
messze tengereken, napról-napra azon vannak ott, hogy 
a kimerültség és betegség által okozott halál-nyitotta üres 
helyeket elfoglalják és folytassák a haza javára ós 
dicsőségére e hazából kivonulók (exilés) önfeláldozó 
munkásságát. Ezeket Francziaországban neveljük és 
csak itt lehet nevelni ! Azokhoz a házakhoz tartoznak 
ők, melyeknek bezárását vagy kevesbitését követeli 
önöktől egy áramlat. Hisz csaknem valamennyi szer-
zet szolgáltat ki járulékot, valamennyi szerzet nevel 
iskoláiban és ujonczházaioan munkára ós önfeláldo-
zásra kész tagokat. Önök, XIII . Leo mondása szerint, 
nem várhatják sehogyse azt, hogy az ágak terjeszked-
jenek és virágozzanak, akkor, ha önök ketté vágják a 
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fa derekát s kiszaggatják gyökereit. Az önök által 
kitiltott eme szerzetesrendeknek egyedüli menedéke 
a külföld lesz. Igaz, hogy szerzeteseink kétségtelenül 
keserűség nélkül, feledve magát a hálátlanságot is, 
fogják magukkal oda vinni hazafiságuknak lángoló tel-
jességét és azt az őszinte jóakaratot, hogy ezentúl is 
Francziaország javára fognak működni. Azonban kike-
rülhetik e majd a hely törvényének végzetes hatását? 
Nem fog-e minden észrevétlenül is átalakulni annak az 
országnak képére és hasznára, a hová ki kellett ván-
dorolniok? ajl egyház feje, a pápa, köteles levén meg-
menteni a legfőbb érdekeket, melyeket mi elhagytunk, 
kénytelen lesz másokra hagyni azt a védnökséget 
(protectorat), melyet eddig Francziaország körömsza-
kadtig igyekezett kezében megtartani. Versenytársak 
és mohó kívánalmak nem hiányzanak s ezeknek alkal-
mas agitácziói nem kerülhették ki az önök figyelmét 
egyrészről, másrészről maguk elegendők arra, hogy 
nyilvánvalóvá tegyék becsét ennek a százados franczia 
kiváltságnak. Mindennek arról is fel kellene világosí-
tani bennünket, hogy mily szoros összefüggés (solida-
rité) van a mi szerzetesrendeink sorsa és nemzeti 
érdekünk közt. (Folytatjuk.) 1 

A LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. 

Az ifjúsági egyesületekről. 
— Mélt. és ft. Széchenyi Miklós gróf győri püspök ur 

főp. levele. — 
A lelkipásztori tevékenység legfontosabb feladatai 

közé tartozik az ifjúság vallásos nevelése. A lelki-
pásztor működésének úgyszólván ez az alapja, ettől 
függ a jövőben az ő fáradozásainak sikere. 

A gyermek nevelése a szülői házban veszi kezde-
tét, az iskolában nyeri folytatását, de befejezéséhez 
még csak akkor jut, midőn az ifjú önállóvá, férfiúvá 
fejlődik. Attól a kortól, midőn a gyermek az iskolát 
elhagyja, addig, mig önállóvá lesz s az élet nagy isko-
lájába kerül, hosszú idő telik el, s ép ez az idő az, 
mely jellemének további fejlődésére a legnagyobb be-
folyással van. A gyermekifjuban még szunnyadozó 
szenvedélyek ekkor gyúlnak lángra, s ha nincs őrködő 
szem, mely első fellobbanásukat azonnal észre nem 
veszi, s nincs rögtön segitő kéz, mely pusztító terjesz-
kedésöknek azonnal gátat nem vet, a Szentlélek tem-
plomát rövid idő alatt üszkös romhalmazzá változ-
tatják. 

Mindannyian tudjuk a tapasztalatból, hogy azok 
a veszélyek, melyek az ifjúságot környékezik, nőttön-
nönek. A modern kultúrának nemcsak jó termőmagva, 
hanem konkolya is terjed, s ha mi nem értünk hozzá, 
hogy az elsőnek áldásait élvezzük, az utóbbinak átkos 
hatásait kell elszenvednünk. 

A sajtó és közlekedési eszközeink fejlődésével né-
pünk elzárkózottságából kilépvén, a nagy világgal szo-
rosabb összeköttetésbe lép, ami előnyére válik, ha 
ezáltal hasznos ismeretekkel gyarapszik és jó eszmék-
kel táplálkozik, de kárára is lehet, ha az igazi felvi-
lágosodás, a keresztény művelődés helyett, a vallás-

ellenes és hazafiatlan irányzatú eszmék szolgálatába 
szegődik. Ez a veszély pedig főkép a serdülő ifjúságot 
fenyegeti, amely tapasztalatlanságánál fogva fogéko-
nyabb minden uj iránt, különösen, ha az a szabados-
ságnak hízeleg. 

Mindez komoly megfontolásra ád okot, s a hivei-
nek javát és üdvösségét kereső lelkipásztor figyelmét 
ebbe az u j irányba tereli, honnan lelki gyermekeit uj 
veszedelem fenyegeti. A mi viszonyaink sürgetően kö-
vetelik, hogy a serdülő ifjúság nevelésére és lelki 
vezetésére nagyobb gondot fordítsunk ; a szükséglet 
talán nem mindenütt egyforma nagy, de azért többé-
kevésbé mindenütt észlelhető ; lehetnek helyek, hol 
ehhez a munkához haladéktalanul hozzá kell fogni ; 
lehetnek helyek, ahol még távolabbi előkészületeket 
kell tenni és mások sikeres működését példaként föl-
állítani, de nincs hely, a hol tőle áldásos gyümölcsöket 
várni nem lehetne. 

Nem tudom azért eléggé figyelmébe ajánlani a 
tisztelendő papságnak és a tanítói pályán működőknek, 
kiknek e téren is együttesen és karöltve kell működ-
niök, hogy a felserdülő ifjúságnak tőlük telhető módon 
gondját viseljék s az iskolában megkezdett munkáját 
tovább folytassák. 

A nevelés e módjának természetesen az ifjú korá-
hoz, hajlamaihoz, felfogásához kell alkalmazkodnia ; 
nem az iskola szigorú fegyelme, hanem az egyesületi 
élet kapcsolata által kell az ifjakat a jó eszmék iránt 
való lelkesedésben föntartani és a hitetlenség és bűn 
csábítása ellen megvédeni. 

Ezt a czélt szolgálják az úgynevezett ifjúsági 
egyesületek, melyek módot nyújtanak arra, hogy az 

í ifjúság szabad óráiban, különösen vasárnaponkint val-
lásos érzületének fejlesztése mellett hasznos ismere-
tekben, főkép a hivatásához tartozó tudnivalókban 
oktatást nyerjen, kellemes szórakozást találjon, jó és 
szivnemesitö olvasmányhoz juthasson, s mindezek által 
egyszersmind elvonassék oly helyek látogatásától és 
társaságok felkeresésétől, melyek lelki s testi romlására 
válhatnak. 

A kath. külföld máris tündöklő példával jár ne-
künk elő ebben az irányban. Németországban közel 
10C0 kath. ifjúsági egylet áll fönn — városokban és 
falvakban — s ez egyesületek tagjainak száma meg-
haladja a 140,000-et. Ez buzdító példa gyanánt ragyog-
hat előttünk, s nem kétlem, hogy Magyarország, s 
nevezetesen győri egyházmegyém, nem fog szűköl-
ködni papokban és tanítókban, kik ez uton is buzga-
lommal dolgoznak a kath. szellem és a hazafias érzület 
megerősítésén. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 25. A Széchenyi-nemzetség dicső-

sége. — 
Most száz éve, hogy Széchényi Ferencz gróf, a 

„szomorú magyar", a „legnagyobb magyar" édes atyja, 
a Magyar Nemzeti Muzeum alapját megvetette. Ünne-
pet ül tehát a Muzeum, ünnepet ül a nemzet. Mi is kivesz-
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szük belőle részünket. Kiveszszük az által, hogy ün-
nepeljük a Széchenyi-nemzetséget. 

Miben áll a Széchenyi-nemzet dicsősége? 
Minden iskola-végzett magyar ember tudja, vagy 

legalább is jól tudhatná ! 
Yolt egy katholikus pap, nagy magyar és nagy 

pap, a ki az esztergomi primási székben végezte éle-
tét, 97 éves korában. Szécsényi György volt ez, aki a 
Széchenyi-nemzetséget megalapította, már mint növen-
dékpap öcscsének és anyjának a nemességet megsze-
rezve, utóbb pedig csodaszerü gazdálkodása alapján 
vagyonnal is ellátva. Tudós, gazdag, szent, — ezek 
voltak az ő melléknevei már életében. Egy biboros 
kortársa a bőkezűség és adakozás csodájának nevezte 
őt. „Inaudita est illa beneficientia, mondja róla a Me-
moria Basilicae Strigoniensis 95 1., qua hungaricae 
Ecclesiae, Caesaris aerario, omnique hominum generi 
opem perpetuo túlit." Ez az ember, a ki testestol-lel-
kestől magyar volt és pap, vetette meg a Széchenyi-
család virágzásának alapját. Nem csoda; Pázmány Pé-
ternek volt a tanítványa. Ez tanitatta őt Bécsben 
philosophiára és theologiára, a honnan babérkoszorúval 
tért vissza hazájába. Hosszú életén át fényesen meg-
mutatta, hogy a magyar szentül tud élni, és fejedel-
mileg tud gazdagodni és gazdálkodni, ha jó vér és jó 
nevelés kidomborította lelkében a magyar szellem és 
jellem teljes nagyságát. 

O a Széchényi-nemzetség első dicsősége. 
Második dicsősége e magyar és katholikus nem-

zetségnek Széchényi Pál kalocsai érsek vala. A csá-
szárnak szemébe ő mondta meg Bécsben, hogy mi a 
magyar nemzet joga és mi a magyar király köteles-
sége, még ha császár lett is belőle. 

Harmadik dicsősége a Széchenyi-nemzetségnek 
Széchényi Ferencz gróf, a régi magyar nagyság és di-
csőség nagy siratója, a Magyar Nemzeti Muzeum ala-
pítója. 1802. nov. 25-én kelt és nov. 26-án nyert ki-
rátyi megerősítést az ő alapító levele, melylyel a nem-
zetnek 15,000 kötetnyi könyvtárt, 1152 kéziratot, jelen-
tékeny térképgyűjteményt és 2676 darabból álló numiz-
matikai gyűjteményt ajándékozott. Ebből fejlődött ki 
a M. N. M. az ő mai 2,950,559 darabjával és kincsének 
12 millió koronát meghaladó összértékével. 

Mondani sem kell, hogy negyedik dicsősége a 
Széchényi-nemzetségnek Széchenyi István gróf, a ki a 
M. T. Akadémiát alapította ós a magyar nemzet újjá-
születésének nemcsak lendületet adott, hanem, bármit 
mondjon Beöthy Ákos, irányt is szabott. 

Valamennyinek főjellemvonását a nagy magyar-
ság, az erős katholikus vallásosság és az e két tulaj-
donságból fakadó nagy áldozatos szellem alkotja. 

Egyik tagjának a Wekerle-Bánffy-féle elkeresz-
ténytelenedés és dekatholizáczió idejében való szo-
morú emlékű szereplése daczára, a Széchenyi-nemzet-
ség nagy magyar és nagy katholikus dicsősége épen 
áll, s az ifjabb hajtások közöl nem is kell neveket 
említeni, hogy a Széchenyi-nemzetség dicsőségének 
továbbvirulásáról teljesen nyugodtak lehessünk. ?? 

Budapest, nov. 24. Emlekbeszéd Hollósy Jusztinián 
felett. — 

A Magyar Tud. Akadémia ma délután összülést 
tartott, melynek tárgj^sorából magasan kiemelkedik Fehér 
Ipoly pannonhalmi főapát ur emlékbeszéde Hollósy 
Jusztiniánról. 

Hollósjmak élete — igy kezdé a tudós főpap — 
keskeny mederben, magas hűllámvetések nélkül folyt le ; 
nemcsak azért, mert mint szerzetes egész életét a kolos-
tor falai között töltötte, de azért is, mert szerényen 
visszavonuló egyénisége mindenütt és mindenben 
kerülte a zajt és feltűnést. 

Hollósy Justinian 1819-ben decz. 26-án N.-Szom-
batban született, ahol atyja uradalmi erdőtiszt volt. 
Mindenkor jeles tanuló volt. 1835-ben Pannonhalmán 
mint noviczius a szt. Benedekrend ruháját öltötte fel. 
A tanári oklevéllel kezében 1839. őszén kezdette meg 
theologiai tanulmányait. 1843-ban lépett a tanári pályára 
Győrött, ahol akkor Czuczor Gergely és Rónay Jáczint 
is tanítottak. A szabadságharcz fejleményeit Hollósy 
Pannonhalmán élte át egészen 1850-ig, amikor Sopronba 
küldetett, hol 12 évet töltött. 1862-ben Pannonhalmán 
tanított, a hol az emlékbeszéd írója, Fehér Ipoly, mint 
tanárjelölt, tanítványa volt. 1865-ben jelölték főapát-
nak második helyen. Egy év múlva főmonostori alper-
jel és a pannonhalmi főiskola igazgatójává küldetett 
ki, egy évre rá dömölki apát lett és életének hátralévő 
27 évét ebben az egyházi méltóságban töltötte el. 
Kis - Czell városa oktatásügyének, az ő apátsága szék-
helyének iskoláiért, sokat tett. 1893-ban ünnepelte 50 
éves áldozárságának jubileumát és 1895-ben vendégül 
fogadhatta Kis-Czellben a királyt. 

Jellemzi ezután a tudós főpap Hollósyt, mint ma-
gyar benedictinust ós magát a magyar szerzetet. Hol-
lósy lelkét a hazafias lelkesedés mellett főleg tudomá-
nyos munkálkodás és az oktatás nagy példaképei 
ragadták meg. Tudományos és irói munkássága két 
egymástól különböző időszakra oszlik, 1843-tól 1848-ig 
a költészet hevítette lelkét, azontúl a természettudo-
mányok felé fordult. 

A negyvenes években Győrött tekintélyes lapot 
adtak ki : a Hazánhat, melyben Petőfinek 25 költemé-
nye jelent meg. Ide írtak : Arany János, Garay, Gyulai 
Pál, Vajda János és Szász Károly is. Ebben a környe-
zetben szólalt meg Hollósy Jusztin költői lelke is. 

Jó barátja, Rónay Jáczint, 1848. után s bujdosása 
közben sokat érintkezett levélileg is Hollósy Jusz-
tinnal. Tudta is ezt a hatalom és nem egyszer zaklat-
ták őt emiatt. Később a természettudományok terén 
irt kiváló dolgokat, és népszerű csillagászatát az Aka-
démia pályázaton kitüntette és megjutalmazta. Még a 
távcsövek történelmének vázlatát irta meg és emlék-
beszédet tartott Kruesz Krizosztom felett. Számos más 
értekezést is irt. 

Az összes ülés a tartalmas emlékbeszédet tetszés-
sel fogadta. 

Erdélyi egyházmegye. Gr. Mailáth Gusztáv Károly 
püspök ur beszéde az eucharisztikus kongresszuson. * 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! Mélyen tisztelt 
kongresszus! Legyen szabad legelső sorban is a m. t. 
kongresszus érzelmeit tolmácsolnom és azon örömnek 
adnom kifejezést, hogy a nagyméltóságú püspöki kar-
nak négy tagja — lehet, hogy többen is jönnek még 
— kegyes volt a kongresszusra eljönni és jelenlétévei 
ezen kongresszusnak fontosságát és értékét emelni. 
Legyen szabad másodsorban és ünnepélyesen köszöne-

* Ez a beszéd olyan mint a nap : fényével és melegéve 1 
minden nap felkel és világit, melegít nap-nap után. A „Religio-,, 
ból ki nem maradhat. A szeri'. 
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tet mondanom, szentséges Atyánknak, XIII . Leo pápá-
nak, hogy életének végén mintegy bucsuszózatul a 
„Mirae caritatis" és csakugyan szeretettől áradó kör-
levelet bocsátotta ki, melyben azt, a mit mindegyi-
künk tehetsége szerint igyekezett benső sugallatát és 
meggyőződését követve megtenni, ma már engedel-
mességből is a Szentatya iránt meg fogjuk tenni fo-
kozott buzgalommal és kitartással, hogy a hiveket az 
Ur Jézushoz vezessük, minél hatásosabban, minél gyak-
rabban, hogy táplálkozzanak ők is minél számosabban 
az élet kenyerével. És ezen két kegyeletes kötelesség 
teljesitése után legyen szabad bevezetésül az eucha-
risztikus kongresszusnak mai tárgysorozatához csak 
néhány rövid szót intéznem a m. t. kongresszushoz. 

A tegnapi nagy és szép napnak folyamán majd-
nem minden egyes szónok beszélt egy szebb hajnalról, 
ugy hogy igazán vigasztalás és reménység költötte el 
mindnyájunknak szivét, a kik ott jelen voltunk és e 
beszédeket hallgattuk. E szebb jövőt, e szép hajnalt 
látom én is, és az abban nyilvánul, hogy évről-évre 
édes hazánkban is, nemcsak a keresztény világon min-
denütt, nagyobb kezd lenni a szentségi Üdvözítő felé 
való törekvés. Mindig gyakoriabbak lesznek a szent és 
buzgó áldozások, mindig többeket látunk azok közül, 
kiket eddig mindig szivünk fájdalmával nélkülöztünk 
az Urnák asztalánál : az intelligencziából a férfiakat is. 
Legyen szabad csak saját tapasztalatomra hivatkoz-
nom. Eddig nem mult el bérma-ut, hogy nem kellett 
volna fájdalmasan panaszkodnom, hogy hiába beszél-
tem sokaknak, meghallották szavaimat a népnek százai 
és ezrei, meg azok a jó munkások, azok a földmive-
lŐk, meg a szegényebbek, de az intelligenczia távol 
maradt az Ur asztalától. Nem láttam körülöttem, mikor 
a pápai áldást osztottam és a teljes bucsu kegyelmé-
ben részesítettem híveimet ; nem láttam a nép vezetőit, 
az előkelőségeket, a férfiakat, a családapákat. 

Az idén, hála a jó Istennek, nem kellett e panaszt 
tennem. Láttam az Ur asztala körül alispánt, járásbi-
rákat, ügyvédeket, földbirtokosokat, kik vetélkedve a 
szegény néppel, letérdeltek és nem egynek szemében 
láttam könyet. Ez a köny a bánat könye volt, hogy 
oly soká távol maradtak attól, ki boldogságunk és a 
ki • a férfiúnak is kell hogy erejét irányítsa. Vi* 
gasztalással tapasztaltam, hogy az ifjúság is nem 
azt a mechanikus, külső, nem azt a kényszer-
gyónást és áldozást végzi már ma, a melynek 
következménye az volt. hogy mikor kiszabadult az 
iskolából, örült, hog}7 most már gyónni és áldozni nem 
kell mennie, hanem az ifjúság saját jószántából, meg-
győződéséből, saját lelkiérdekének és szükségletének 
átértóséből, oda járul maga is az Ur asztalához. Es 
mondhatom, hogy tövises főpásztori pályámon nincs 
nagyobb vigasztalásom, mint mikor ifjakat látok az Ur 
asztalánál. Es azt az áhítatot nem lehet tettetni, szín-
lelni. 

Es ha betekintünk a kórházakba, mit látunk ott ? 
Csak legyen egy pap, a ki szívesen gyóntasson és ne 
féljen a kórházaknak rossz levegőjétől, tódulnak nem-
csak a női betegek, hanem a férfibetegek is, és kíván-
koznak a léleknek és a testnek orvosa, az Ur Jézus 
után. Igaz, hogy ott segítségére jönnek a lelkipásztor-
kodásnak azok az apostolok, kikről az egyik tegnapi 
szónok oly szépen szólt, azok a betegápoló apáczák. 
Nem kapacitálnak senkit, hanem folyton, éjjel-nappal 
virrasztanak, őrködnek, ápolják saját életük föláldozá-
sával azokat a betegeket. Es a szeretetnek ez a pré-
dikácziója megindítja a beteget, önkénytelenül is kérdi 
magától: honnan ez a türelme, ez a szeretete, megve-
tése minden nehézségnek, legyőzése minden természe-
tes ellenszenvnek, honnan van ez? Naponkint veszik 
magukhoz az Ur Jézust a legméltóságosabb Oltári-

szentségben ! És a betegség maga is gyógyító és tisz-
tító hatással van a lélekre. Mily töredelmes gyónások 
vannak a kórházban, mily áhítattal fogadják magukhoz 
az Ur szent testét ! De szeretnék néha egészségeseket 
is odavezetni és megmutatni, hogy mennyire fogadkoz-
nak. hogy az egészséget jól fogják használni és az 
Isten parancsolatainak útjairól többé soha le nem fog-
nak térni. 

Hát, m. t. kongresszus, ezek, mind bizonyító jelek 
mind megvigasztalnak minket, ha ezeket látjuk. Mit 
tegyünk? Folytassuk ezt mindig jobban; igyekezzünk 
magunk is minél többször, minél buzgóbban a szent-
áldozáshoz járulni. Sokszor kérdezték tőlem, hogy van 
az, hogy birom ki azt a sok munkát, azokat a nagy 
utakat, testi fáradalmakat, — mert azokra a lelki fáj-
dalmakra, melyekkel a püspökség jár, nagyon kevesen 
gondolnak, — s én azt felelem nekik : mert az Ur Jézust 
veszem magamhoz minden reggel, az Ur Jézus ad erőt, 
kitartást, és a kit az orvosok már halálra Ítéltek, hogy 
tüdővészes, hogy semmire sem lesz képes, azt az Ur 
Jézus erősíti és fönntartja. „Qui manducat me, et ipse 
vivet propter me — a ki Beiőlem eszik, az Én miat-
tam fog élni", ezek az Ur Jézus szavai, és az Ur Jé-
zus nem csal, a mit mond betartja, és sohasem tapasz-
taltam, hogy az apostoli munka az erőt csökkentette 
volna, mindig és minden körülmények közt növeli és 
erősiti. 

Vannak ma is, voltak az Ur Jézus idejében is, 
a kik a szentáldozástól féltek : csak gyakran ne ál-
dozzunk, csak sokszor ne járuljunk az Ur szent aszta-
lához. Hát az Ur Jézus megszomorodott e fölött, mikor 
látta, hogy szeretetének titkát nem tudják megérteni 
tanítványai sem. Azt mondta : Ti is el akartok engem 
hagyni? Nekünk szóljon-e igy az Ur Jézus? Nem, 
hanem feleljünk az apostolokkal bátran, bizalommal: 
Úram, kihez menjünk ? hiszen az örök élet igéi vannak 
nálad. Igy feleljünk és ne tartsanak vissza se tökélet-
lenségünk, se kísértéseink, se a sok elfoglaltság. Az 
a- félóra, az az óra, amelyet arra fordítunk, az nem vesz 
el. Es milyen más az egész nap, annak tevékenysége, 
küzdelme, milyen más az érdem, melyet minden egyes 
nap szerzünk, ha az Ur Jézussal minden reggel egye-
sülünk és az 0 szellemét magunkba szívjuk. 

Mélyen tisztelt kongresszus ! Járul junk a szent-
áldozáshoz és akkor lesz igazán haladás a kath. élet-
ben, a mely nem a külsőt keresi, nem a külső fényt, 
csillogást, a mely nem nagyravágyó, nem elégületlen 
saját sorsával, hanem keresi a szerény állást; akkor 
lesz igazán bensőséges az élet, ha az a gyakori, az a 
mindennapi szentáldozás gyakoribb lesz, s minden ka-
tholikus sziv vágyódik az élet után, amint teste meg-
kívánja az eledelt. Akkor lesz igazán kath. élet ben-
nünk, akkor lesz igazán krisztusi a szeretet bennünk. 
Ezt kívánom ezen kongresszus minden tagjának kivétel 
nélkül, és a kongresszust ezennel megnyitom. 

Vácz. Egyházmegyénk történetéből. — 
Az itteni , ,Közlönyében a következő tanulságos 

jelentés látott napvilágot: 
Az Ur szőlejének eme nem kis darabja hatalma-

san fejlődött, izmosodott meg az utóbbi két ember-
öltő, 66 év lefolyása alatt. Összehasonlítás mutatja ki 
azt az 183r>-iki, valóban szinte történetforrási értékű 
és az 1901. évi schematismusok. egyházmegyei évköny-
vek egybevetése alapján. 

Mind a kezdő, mind a záró esztendőben magyar 
mágnás, mi csak a katholikus egyházban előjövő tüne-
mény, állott mint püspök az egyházmegye élén. A ket-
tőjök között három főpásztor összesen 45 évig, káp-
talani helynökök 7 évig kormányozták Isten váczi 
egyházát. 
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A terület külső keretében változás nem állott be, 
de meglepő az egyházmegye belterjes fejlődése minden 
irányban. 

* A népesség általában véve majd megkétszereződött, 
lí)6-szórosra nőtt. Részletezve: a katholikusság lélek-
száma 2-3-szeresre, az ágostai evangélikusoké 1'9-sze-
resre, az evang. reformátusoké 1'4-szeresre, az izraelitáké 
4-1-szeresre emelkedett, csak a görög-keletiek fogytak 
0'9-szeresen. 

Megfelel ennek a templomok száma : 
1835. 1901. 

katholikus 213 298 
ágostai evang 50 59 
evang. reform 61 67 
izraelita 24 54 
görög-keleti 5 4 

A katholikus istenitiszteletre berendezett templo-
mok számában benn vannak a kápolnák is, a melyeket 
nem külső szükségesség, hanem legtöbb esetben magán 
keg}7es lelkek buzgósága és áldozatkészsége emel. 
1895-ben volt ilyen 52, már 1901-ben 106. 

Jelzi a hitélet emelkedését, hogy 1835-ben 7 szer-
zetes ház 73 tagot számlált, 1901-ben 12 ház 159-et. 
Az uj 5 házban apáczák települtek és összesen 42-en 
vannak. A férfi szerzetesek száma, beszámítva a nö-
vendékeket is, ma 44-gyel több, noha a szent Ferencz-
rendiek átmeneti korszakot élnek és nincsenek rendes 
létszámban. 

Létszám az egyházmegye területén : 
1835. 1901. 

katholikus . 289608 656361 
görög-keleti . . 1506 1398 
ágostai evang . 39248 70S14 
evang. reform. . . 172142 235706 
izraelita . 8662 35344 
egyéb vallású — 1399 

összesen . 511166 1001022 
A katholikusokat a lelkiekben 1835-ben 112 egy-

házközségben 165 lelkipásztor gondviselte, 19.01-ben 
133 plébánia és kuracziában 266 pap, káplánság volt 
1835-ben 57, de már 1901-ben 76. Ez az utóbbi két 
fejlődés lépést tartott egymással. Mivel pedig az egy-
házmegyei papság, mint testület is volt, a papnöven-
dékek 1835-iki 38 főből álló létszámával szemben 
1901-ben 57 állott. Az egyházi közigazgatás beérte 
1835-ben 13 esperesi kerülettel, de a XX. század kezdő 
évében már ama száma is 19. 

Az^egész egyházmegye világi papsága 1835-ben 
199 egyén volt, a kik közül ma már egy sem él, 1901-
ben 241. Es talán Isten kegyelő áldását mutatja az, 
hogy máig 1835-ben csak 7 volt az aranymisés papok 
száma, kik 50 esztendeig munkálták az Ur szőlejét, 
1901-ben már 12, mi 1835-ben 3-51»/0-ot, 1901-ben 
pedig 4 98°/0-ot tesz. 

A későbbi összehasonlítások remélhetőleg még 
kedvezőbb számadatokat fognak föltüntetni. Adja Is ten! 

Hamisé István. 
Hees, nov. 17. A püspöki tanácskozások, — melyek 

ezidén nov. 11-én kezdődtek, ma befejezést nyertek. 
Audienczia ő felségénél nem volt, ez utóbbinak gyen-
gélkedése miatt. 

A világot diadallal já r ja be, — félelmet keltve a 
kereszténység ellenségei és örömet a katholikus egy-
ház hivei körében mindenfelé — az a világtörténeti ne-
vezetességű esemény, hogy Bécs városa Alsó-Ausztria 
tartományi gyűlésébe, legyőzvén a 40 év óta uralmon 
volt könnyüvérű és hitetlen szabadelvűséget, mind 
csupa vallásos és hithű katholikus férfiakat választott. 
Európa fővárosai ily restaurácziót még nem csináltak, 
talán századok óta nem láttak. Páris városa látszik 
hasonló uton haladni a nyakán ülő szabadkőműves 

uralommal szemben, a mennyiben a nemzeti és keresz-
tény szellem erősen meg kezdte ingatni a keresztény 
czivilizáczió ellen összeesküdt nemzetközi szövetség 
lábai alatt a talajt. 

A bécsi keresztény socialis (nem socialistikus) 
mozgalom vezetői Lueger dr és Lichtenstein Alajos hg. 
Lueger e napokban már Münchenben jár t megindítani 
hasonló akcziót, és a protestáns hálóba került mün-
cheni szabadelvüség fellegvára valósággal megrázkó-
dott jöttére. 

A legérdekesebb, de egyúttal legtanulságosabb is 
a dologban az, hogy a bécsi keresztény feltámadást 
néhány lelkes káplán és hitoktató kezdte — a csalá-
dokra való hatásával. 

Gesta Dei per capellanos ! Kolping, a kinek az 
iparos világ köszönheti — keresztény megújhodását, 
egész életén át káplán maradt. Káplán Isten kegyelmé-
ből. Sok ily káplánt adjon Isten az önök hazájának! 

Páris, nov. 17. Richard bibornok betegsége. Loubet 
elnök levele. Adhat-e a pápa magának utódot y — 

Az utóbbi hónapok alatt az agg Richard bíboros 
párisi érsek (83 éves) rendkívüli terhes munkát 
végzett a rendes pasztoráczió mellett. Egyházme-
gyei zsinatot készített elő. Ez megtörte erejét és gyen-
gélkedővé tette. Pihennie kell. A „Semaine Religieuse" 
megnyugtató hirt közölt. O emja született 1819. márcz. 
9-én Nantesben. I t t nyert kanonoki stallumot is ós itt 
viselt általános helynöki tisztet. 1871-ben belleyi 
püspök, 1875-ben Guibert bibornok párisi érsek oldala 
mellett segédpüspök, 1876-ban párisi érsek lett. Bibort 
1889. május 24-én kapott. 

F. hó 9-én fogadta XIII . Leo Nisard-ot, Franczia-
ország nagykövetét, a ki szabadságideje leteltével szo-
kásos tiszteletére jelent meg a szent atyának. A nagy-
követ Loubet elnök sajátkezüleg irt levelét nyújtot ta 
át a pápának, válaszul ő szentségének a francziaországi 
vallási állapotokról tudakozódó megelőző levelére. A 
mint Rómából kiszivárgott a híre annak, hogy Loubet 
elnök a diplomaczia terén is szokatlan czinizmussal 
igyekszik szépíteni a mostani kormány eljárását, itt, a 
pattogó franczia szellem rögtön megadta az elnök 
urnák a választ. „Gyáva képmutató/" . . . S ezt a jelzőt 
alighanem sírba viszi magával Loubet elnök ur. 

Abbé Perrier e napokban az itteni jogtudományi 
akadémiánál dolgozatot nyújtot t be a pápai szék betöl-
téséről. Konklúziója az, hogy a pápának csak arra van 
joga, hogy a jövendő Conclave helye és idejére nézve 
nyilvánítson óhajt a szent Collegium előtt ; de a válasz-
tást magát már teljesen a bibornokokra kell hagynia. 

KATH. NEVELES- és TANiTÁSÜGY. 
Az állami intézetek hittanárainak fizetése. 

Annyi hir került már forgalomba a tanítók és 
tanárok fizetésének rendezéséről, s mégis két dolgot 
nem találni sehol. Az egyik a kir. kath. gimnáziumok 
tanárai és az állami intézetek hittanárai fizetésének a 
rendezését. Eddig, amit erre vonatkozólag olvastunk vagy 
tudunk, az kizárólag az államnál alkalmazottakra vonat-
kozik. Ami a kath. gimnáziumi tanárok ügyét illeti, az nem 
okoz aggodalmat, mert kétféle tanári állapot nem lehet. 
Majd államosítanak egy a tanulmányi alapból fentar-
tott katholikus gimnáziumot és meglesz reá a fedezet. 
Akárhogy kutatjuk az újságokat, nem találjuk sehol 
az állami hittanárok fizetésének a rendezését, de még 
gyengén érintve se ! A tanügyi alkalmazottak külön 
fizetési csoportot fognak képezni. Az összes tanárokat, 
tanítókat és óvókat tíz csoportba osztják be. Hová 
fogják beosztani az állami hittanárokat? Vagy talán 
azok nem tanügyi alkalmazottak ? Állami hittanár tíz 
van. A miniszter kinevezte őket, ugy hogy háromnak 
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a többi tanárokkal egyenlő fizetést ado t t ; a többi hetet 
pedig kinevezte a X-ik fizetési osztályba. Igazságtala-
nul és méltánytalanul ! Az állami hi t tanárok szintén 
tanügyi alkalmazottak, tehát szükségképpen követke-
zik, hogy az ő fizetésüket is kell rendezni és valamely 
csoportba beosztani. 

Az állami hi t tanárok ügyét rendezni most van a 
legjobb alkalom. Ügyüket méltányosan és igazságosan 
kell elintézni. 

A fővárosi népoktatás reformja. 
Bárczy Is tván dr iskolaügyi tanácsos előterjeszté-

sére a főv. tanács az összes felekezetek egyházi hatósá-
gaihoz átirt, a mely át i ratban tudtu l adja a felekeze-
teknek, hogy a fővárosi népiskolák már az 1903—1904-
dik iskolai évben u j állami oktató terv szerint fognak 
tanitani. Az u j tanterv főelve, hogy a pusztán elméleti 
tárgyuk anyagát kevesbitsék és a gyakorlat i tudnivaló-
kat, valamint a testi nevelést szolgáló tá rgyakat bőveb-
ben tanitsák. A tanács átirata szerint érdekli ez a 
reform az egyházi hatóságokat is, mer t a pedagógusok 
véleménye szerint a hit- és erkölcstan is egyike azoknak a 
tárgyalnak, a melyek nagy anyaguknál és elvont tartalmuk-
nál fogva a túlterhelést (!) okozták. Távol áll ugyan a 
fővárostól, hogy beleavatkozzék az egyházi hatóságok 
jogkörébe, a mely szerint a hit- és erkölcstan tanter-
vét mindenkor az egyházi hatóság szabja meg. Mint-
hogy azonban a többi stúdiumok oktatótervét is a 
városi hatóság kezdésére vál tozta t ják meg az iskolák-
ban, a teljes siker érdekében fölszólítja a tanács az 
egyházi hatóságokat is, hogy szintén revideálják a 
népiskolai hit- és erkölcstan tantervét . Kér i pedig a 
tanács még külön a zsidó és görög keleti felekezetet, 
hogy az ő hi t tani oktatásukkal járó héber és cziril 
betűk tanulását, ha csak lehet, hagy ják a második 
osztályra, hogy igy az első osztályban a gyermek 
zavartalanul tanulhassa meg a magyar ábéczét. (E. Uj 

I R O D A L O M . 
Acta Gregorii XVI. 

A római de Propaganda F ide nyomdájáhól ezidő-
szerint károm 4-rétü vaskos kötet je lent meg, melyek 
a X I X . század tetemes részének egyháztörténelmi 
főforrását, XVI . Gergely pápaságának egyházi vonat-
kozású okmányait foglaljak magukban. 

Ennek az irodalmi eseménynek előzménye a kö-
vetkező : 

XI I I . Leo pápa nagyon sokat köszönhet XVI . 
Gergely pápának. Neki köszönheti úgyszólván magas 
egyházi pályafutását . 0 szentelte fel érsekké, ő küldte 
öt Bruxellesbe nuntiusnak, szóval ő emelte fel Pecci 
Joakimot a pápaságra vezető magas pályafutásra. Na-
gyon- természetes tehát , hogy XI I I . Leo, a ki most 
már mindezeken felül az egyedül élő püspök azok kö-
zöl, a kiket XVI . Gergely te t t az apostolok utódjává, 
hogy mondom, XI I I . Leo hálából nagy lelkesedéssel 
karolta fel XVI . Gergely aktáinak kiadását. Az eszme 
a nagytudományu Graniello József Mária bibornoktól 
származott, a kinek indí tványára a pápa Bernasconi 
tanárt bizta meg az akták összegyűjtésével és sajtó 
alá rendezésével és kinyomatásával . 

Azt bővebben fejtegetni , hogy XVI . Gergely pápa 
aktáinak gyűj teményes kiadása mily nyomós forrás-
munka a X I X . század 30-as és 40-es éveinek történe-
téhez, teljesen fölösleges. Inkább tehát azonnal tartal-
mának ismertetésére lehet á t térnünk. 

Megjegyzendő, hogy XVI . Gergely aktái két 

sorozatban je lennek meg. Ez első sorozatnak czime 
Canonica. a második sorozaté Civile, a mi azt jelenti , hogy 
az előbbi sorozatban az egyház, a másodikban a pápai 
állam kormányzása körébe eső okmányok foglaltatnak. 

A Canonica rész kiadása be van fejezve. 3 köte t re 
ter jed in 4" két hasábon, és pedig a következő beosz-
tással : I. köt. Ajánlás XI I I . Leónak, és praefatío, 393 
okmánynyal 1831 — 1834-ig. II . köt. 269 okmánynyal 
1835—1839-ig bezárólag. I I I . köt. 373 okmánynyal 
1840—1846., XVI . Gergely haláláig. Ez utóbbi kötet-
ben van 5, X I I I . Leo emelkedésére vonatkozó, tehát 
kiváló aktuális értékkel biró okmány. 

E monumentális forrásmunka ismertetésével azért 
siet tünk, hogy Magyarország könyvbaráta i és kath. 
intézetei siessenek — a megszerzéssel. 

VEGYESEK. 
*** Magyarok a Vatikánban. F. hó 24-én este 

indult el Rómába az a küldöttség, mely ő szentségé-
nek a magyarországi kathol ikus körök ós egyesüle-
tek szövetségének hódoló feliratát és albumát viszi 
meg. Lá t t uk az albumot, lá t tuk a feliratot és az 
aláírásokat a fényes bekötéssel együtt . A küldöttséget 
if j . Zichy János gróf a kath . egyesületek szövet-
ségének és a budapesti kathol ikus körnek elnöke 
vezeti a pápa elé. Tula jdonképpen ez Magyarországnak 
ezidén a legnagyobb zarándoklata. 40 000 aláírás száz-
ezreket, sőt milliókat képvisel. 

— A szent Collegium gyásza. Lapunk zártakor 
érkezet t a hir, hogy Aloisi-Masella Ka je tán bibornok 
f. hó 22-én Rómában elhunyt. A szent Collegiumnak 
oszlopos tag ja volt. Sir jába, a nagy egyházi kormány-
férfi, nagy ügyes emberismerő és törhetet len erélyű 
ember emlékét viszi magával, „la fama, mondja az 
„0 . R.", di abile amministratore, di giusto éstimatore 
clelle cose, e d 'uomo di non comune energia." Az ö. v. f. n. 

— Egy olvasóterem, melynek neve „XIII . Leo." 
Rómában a Piazza Trinita dei Monti-n nagy olvasó-
terem nyilt meg, fényes modern komforttal , villanyvi-
lágítással, fűtéssel, szellőztetéssel. Czélja X I I I . Leo 
pápa nagyszabású szándéka szerint Róma művelt kö-
zönségének tiszta szellemű, nemes olvasmányokat nyúj -
tani. Egész nap és este nyitva van. Könyv, folyóirat, 
lap minden nyelven található — „XII I . Leo"-ban. 

t Gyászhír. A budapest i k. m. tud. egyetem egy 
igen derék, tisztviselőjét vesztet te el. Meghalt az egye-
tem quaestora. Haláláról a családon kivül a tudomány-
egyetem rektori hivatala, még pedig a kővetkező gyász-
je lentés t adott k i : A budapesti kir. magy. tudomány-egye-
tem rectori hivatala mély fá jdalommal tudat ja , hogy 
Mandák Dezső ur, a kir. magy. tudomány-egyetem 
quaestora, folyó hó 23-án éjjel 11 órakor, életének 
46-ik évében, boldog házasságának 15-ik napján rövid 
szenvedés után elhunyt. Hült tetemei folyó hó 25-én 
délután 3 órakor fognak a gyászházban : IV. ker., 
Zöldfa-utcza 42. szám alatt, a római kath. anyaszent-
egyház szertartása szerint beszenteltetni és a kerepesi-
ut melletti temetőben örök nyugalomra helyeztetni. 
Az engesztelő szent miseáldozat folyó hó 26-án dél-
előtt 10 órakor fog a belvárosi plébánia templomban a 
Mindenhatónak bemutat tatni . Budapest , 1902. év novem-
ber hó 24-én. Áldás, béke poraira ! 

— Már akadt ford í tó . Az előbbi számunkban 
a jánlot t hi tvédelmi munkának már akadt magyar f o r -
dítója dr Beindl Román bars-csekei plébános személyé-
ben, a ki a szükséges lépéseket már megtet te . 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8- sss.1 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N E G Y E 

Budapesten, november 29. 

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

SZ. II. Félév. 1902. 

Perge alacriter m coepio tuo : praeiiare 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 irnpertimus. * 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additf • tibi animos auctoritate N ostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok: Szabad Egyetem. — A franczia püspöki kar peticziója a szerzetes-rendek ügyében. — A 
lelkipásztorság köréből: Az ifjúsági egyesületekről. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Rákosi Jenő előadása a rákbetegségről és a 
szentelt vizről. — P é c s : Koszorút az érdemnek. — M c K e e s p o r t , Pa. E -A. E - A : Az amerikai gör. kath. visitator. — Kath• 

Egyesületi Élet és Köztevékenység. A Szent-István-Társulat igazgató-választmánya. — Vegyesek. 

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

F e l h í v á s előfizetésre. 

Szabad Egyetem. 
I. 

Az „Esti Újság" ragyogó tollú vezérczikk-
irója a minap (nov. 21-én) ódára való lelke-
sedéssel üdvözölte a Szabad Egye temet , tulaj-
donképpeni néven a „Népszerű Főiskolai Tan-
folyam"-ot, „mint a magya r nemze t i eszme 
legújabb orgánumát . " 

Üdvözletének eleje a Szabad Egye tem 
i ránt való nagy szere te tének a régiek svQrjxa-
jára emlékezte tő fe lk iá l tásban végződő pathe-
t ikus ömlengése. Lehe te t l en ezt a nemes 
hazafiúi ömlengést eredeti szövegében, eredeti 
szavaival nem közölni : 

„Szerényen, úgymond, minden föl tünés 
nélkül szüle te t t meg a magyar népszerű főiskola : 
a Szabad Egyetem. Ezen a hé ten m á r mindenki 
ha l lga tha t j a előadásait az egyetemes és hazai 
t udomány köréből. H a belépsz, nem kérdezik 
tőled, ki vagy, hol születtél , hány iskolát vé-
geztél ; férfi vagy-e, vagy asszony? Az t sem 
kérdezik, tanár , fiskális, orvos, minister akarsz-e 

l enn i? Tanulni , t udn i akarsz, ennyi az egész 
s lelkes ba rá tok szor i tanak veled kezet , hogy 
a m a g u k t u d o m á n y á t megoszszák az egyete-
mes tudás j avá ra . Nagy, korszakalkotó jelentősége 
van ennek az in t ézménynek" . 

Tétele t e h á t a Szabad E g y e t e m e t dicsőitő 
e nevezetes vezérczikknek az, hogy a S z a b a d 
E g y e t e m — úgy ahogy az je lenleg mega lko tva 
van és működésnek indúl t — korszakot a lko tó 
je lentőséggel bir. 

I ly nagy és messzevágó ál l í tást bizonyí-
tan i is szokás. Czikkiró is t ehá t megpróbálko-
zo t t a bizonyítással, s meg kell vallani, ez a 
bizonyítás a „ tudomány"-nak oly ódaszerű 
apotheosisává magasu l t ki, mely a benne höm-
pölygete t t óriás eszmék csábos erejével ellen-
á l lha ta t lanul r agad magáva l mindenki t , a ki 
olvassa; apotheosissá, a t u d o m á n y „világot 
a lkotó" erejének apotheosissává magasu l t ki, 
mely apotheosis első nyelésre édes mint a leg-
czukrosabb méz, s csak miu tán lenyel te az 
ember veszi m a g á t észre azon, hogy va lami 
oly anyag kerü l t a belsejébe, mely egészséges 
gyomornak veszélytelen, sőt nagy hő- és 
munkafe j lesz tő eszköze lehet ta lán, ámde be t eg 
gyomorban biztosan ölő méreggé kell hogy 
váll jék. 

Meg kell jegyeznem, hogy én a m a g y a r 
44 
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nemzet i erősödésnek, a magya r nemzet i kul-
t ú r a előbbrevitelének e méznél édesebb dicsőí-
tésé t nem nye l tem le ; számba sem ve t t em be, 
hogv megízleljem. Azon mód, a hogy feltá-
lalva kerü l t elémbe, bocsá to t tam rá a logika 
és bonczolás választóvizét és úgy ta lá l tam, 
hogy baj van a k ré t a körül ; t udomány ta l an 
t u d á s vegyül t a t u d o m á n y b a ; a miér t a „Sza-
bad Egye tem"-e t szabadnak nevezik, a tudo-
m á n y világánál épp az tűnik ki t i losnak vagyis 
nem szabadnak; úgy ta lá l tam, hogy a mi h ibá ja 
van az „Esti Újság" idézet t d i thyrambikus 
vezető czikkelyének, a Szabad Egye tem ugyan-
a b b a n a ba jban szenved. 

Mi a ba j a ennek, mi a hibája a n n a k ? 
Az, hogy mindake t tő nyelvtani lag két-

ér te lmű beszéd, a m a g y a r t u d o m á n y r a nézve 
„kétélű" fegyver, mely visszafelé is vághat , 
illetve elsülhet, a nemzet i ku l tu rá ra nézve 
kétesbecsü orgánum és eszköz. 

Nota bene, mindake t tő : a Szabad Egye-
t e m is, a dicsőitő czikk is. 

Lássuk előbb a cz ikke t ! 
(Folytat juk ) 

A franczia püspöki kar petieziója 
a szerzetes-rendek ügyében. 

(Folytatás.) 

Képviselő urak ! 
Szenátor urak ! 

Nemcsak befolyását Francziaországnak a külföl-
dön, itthon, az ő benső, az ő erkölcsi egységét is 
veszélyeztetni fognák önök. 

A legutóbbi választások után minden párt magának 
akarta tulajdonitani a győzelmet, vagy menteni a maga ja-
vára a vereséget, a szavazatok összehasonlitó összeszámítá-
sával. Nem feladatunk ennek a vitának elintézése; ámde 
mindenkire nézve szemlátomást az következik ebből, 
hogy Francziaország sajnálatraméltóan megoszlottnak 
tünt tel két párt között, melyek nagyon egyenlők 
számarányra nézve. Ha hinni lehet Groblet ur tanúsá-
gának, alig 200,000 szavazat 8 millió szavazatból vá-
lasztotta el a legyőzöttektől a győzteseket. Mi történ-
nék ma, ha Francziaországot újra megkérdeznék? A 
közvéleménynek minden nagy megnyilatkozása, a sajtó, 
az igazságszolgáltatás, maga a parlament, szintén ezt 
a megoszlottságot tanusitják. Franczia ember, ki hazá-
jának jövőjével törődik, a szellemek ily viszályos álla-
potat nem fogadhatja el egészséges (normale) és vég-
leges állapotnak, nyugtalankodó szövetségeseink és 
éber ellenségeink szeme láttára, mikor egész Európa 
fegyverben áll, a legrettenetesebb eshetőségek előesté-
jen, melyek Francziaországot becsületének és jogainak 
köteles védelmére hivhatják ki. 

A hazának e szétszakitása, a nemzeti megliason-
lásnak ez a különös neme, a midőn gyengíti erőnket 
és hatásunkat a külföldön, egyúttal, ha sokáig tartana, 
itt bent is lehetetlenné tenné még a legszükségesebb 
reformot is. Bármit tegyenek is a szellemek szórakoz-
tatására a klerikális kérdés vitatásával, a társadalmi 
kérdés elől kitérni nem lehet. De hogyan lesz képes 
bármely kormány kielégíteni a jogos kívánalmakat, a 
melyeket maga támaszt, és elfojtani a forradalmi köve-
teléseket, melyek már jelentkeznek, minden becsületes 
polgár egyesülése nélkül ? Nem fog-e kelleni a végte-
lenig elnapolni a mindig megígért és mindig elhalasz-
tott megoldásokat, csak azért, hogy a proscriptio uj 
határozatával hanyathomlok lehessen tovább rohanni 
eme vallási és polgári villongásokban, melyek a nem-
zet életerejét elnyelik és kimerítik? 

Hiábavaló dolog az a hitegetés, hogy ennyi jogot, 
ennyi szabadságot, ennyi lelkiismeretet meg lehet sér-
teni, a nélkül, hogy az egész országban, erélyes ellen-
állás mellett, küzdelmek támadjanak, melyeknek nem 
lehet belátni sem lefolyását, sem következményeit. A 
mindennapi tapasztalásnak minden önámitást el kell 
oszlatnia e tekintetben. Az ellenállásnak annál inkább 
kell növekednie, mennél kevésbbé fogja őt tartózko-
dásra bírni és korlátozni az önök igazságosságához 
való fordulás reménysége ; sőt elkeseredett lesz ez az 
ellenállás épp csalódása következtében, mely nem fog szá-
mára erőforrást hagyni, csak magában. Növekedni fog 
ez az ellenállás az erőszakos eszközök mértéke szerint, 
melyet elnyomására fognak használni ; ezek az eszkö-
zök pedig annál inkább gyűlöleteseknek fognak fel-
tűnni, minthogy a jelen esetben a közvélemény előtt 
nem lehet majd a törvény ellenesség (illégalité) ürü-
gyével ezeket az eszközöket oly szerzetesrendekkel 
szemben palástolni, melyek kétségbevonhatatlanul alá 
rendelték magukat az 1901-iki durva törvénynek, sür 
getve önöknél autorizácziót, elismerést. 

Ilyen körülmények között, ezek a merényletek a 
tulajdonjog, az egyéni szabadság ellen, az otthon 
szentélyének e megsértései, melyek az egész ország 
területén ismétlődni fognak, nemcsak méltatlankodást 
fognak kelteni, de rettegetést is mindazoknál, kik jelen-
leg megkímélve érzik magukat, de ezekben az eljárá-
sokban már látják a társadalmi forradalom előjátékát. 
Mindnyájan, azokban, kik már sújtva vannak, fenye-
getve fogják érezni magukat. 

Mi nem izgatunk ; mi előrelátunk és figyelmezte-
tünk. a mint az nekünk kötelességünk, hogy figyelmez-
tessük azokat, kik a hazának ily szétszakítását elhárít-
hatják az által, hogy adják meg nekünk a mi szabad-
ságunkat. 

Kölcsönös türelem, egyenlő szabadság mindenki-
nek, intézményeinknek tiszteletben tartásával, íme ez 
az a közös tér, hol annyi megoszlott szellem találkoz-
hatik, hogy visszaállítsa, a minap az állam feje által 
is óhajtva kifejezett erkölcsi egységét a hazának. 

Ezt az erkölcsi egységet, melyet minden jó fran-
czia óhajt és a melyre Francziaországnak oly annyira 
szüksége van, ugy látszott, mintha °gy ujabb időben 
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meg lehetett volna valósítani. Oly férfiak, kik a köz-
társaság alapításához legtöbbel járultak, kijelentették, 
hogy az elnyomatások ideje elmúlt ; hogy a köztársa-
ságot ezentúl oly szellemnek kell áthatni, mely előzé-
keny ós szabadságszerető, a mint ez a győzőkhez illik, 
hogy a köztársaságnak minden jóakarat előtt meg kell 
nyitni kebelét. Már XIII . Leo, a békitő pápa, hivta 
fel, a mennyire tőle tellett, ezt a kibékülést. Hogy ez 
megtörténjék, neki elég volt a maga részéről kihirdetni, 
alkalmas időben, az apostoli szentszék hagyományos 
tanítását. 0 emlékeztette a katholikusokat, hogy az 
egyház a maga hosszú ós viszontagságos történetének 
folyamán balsorssal terhes napokat ólt valamennyi 
politikai kormányforma alatt és mégis egyiked sem 
ítéli el elvben. Követelte tőlük, hogy hátsógondolat 
nélkül fogadják el azt a kormányformát, melyet 30 
évnél több időn át adott ós vallott a franczia nép több-
sége megújított szavazataival magáénak, ós a mely 
nemzeti kormány formájává vált már. Kihirdetve ezt az 
igazságot, XIII . Leo nem lépte át illetékességének 
határait, mert ő a lelkiismeret egy esetét oldotta meg, 
melyet az események maguk állítottak fel. Evvel ő nem 
azt kívánta a katholikusoktól, hogy jogos követeléseik-
ről mondjanak le, hanem csak kijelölte a teret, a hol 
szavukat hallathatják és szükséges szövetségeket köt-
hetnek : kijelölte az alkotmányos alapot. Mást válasz-
tani mint ezt, annyit jelentett volna, mint Franczia-
ország egyházát annál félelmetesebb megtorlásoknak 
kitenni, mennél könnyebben lehetett volna a közvéle-
ményt a védelem szükségességének czime alatt fellází-
tani engesztelhetetlen ellenségek ellen, kik konokul 
lázongnak az ország akarata ellen. A kettős befolyás 
alatt, melyekről említést tettünk, a köztársasághoz való 
csatlakozások megszaporodván, napról-napra csekélyebbé 
váló kisebbséggé fokozták le az alkotmányellenes ellen-
zéket. Nem feladatunk itt emlékeztetni azokra az ese-
ményekre, melyek az ellenségeskedések uj felforrását 
okozták, de kötelességünk konstatálni azt, hogy a küz-
delem nem fenyegette a köztársaságot lételében. Maga 
a köztársasági elnök ur minap kijelentette és biztosított 
róla, hogy az utóbbi választások folyama alatt az 
ellenzék csaknem sehol sem mutatkozott az alkotmá-
nyos alapon kivül, és Waldeck-Rousseau ur is kijelen-
tette, hogy veszedelem többé nincsen. A Köztársaság-
nak eszerint többé nem kell félnie, csak a maga kihá-
gásaitól, és azon a napon, melyen azok, kik öt képvi-
selik és kormányozzák, valamennyi polgártársuknak 
szabadságot engednek, őt megtámadhatatlanná fogják 
tenni. 

Bármint legyen egyébiránt a dolog, ha a Köz-
társaságot jelenleg valami veszély fenyegeti, az bizo-
nyára nem a szerzetesrendektől származik; ezt ellen-
ségeik is öntudatlanul elismerik, midőn, túlozva termé-
szetesen e rendeknek haladó tevékenységét és fejlődését, 
ezt főleg annak a 30 évnek tulajdonítják, melyek a 
köztársasági államformának Francziaországban alapí-
tásával és meggyökeresedésével esnek össze. 

Ez a találkozás vájjon nem azt bizonyítja-e, hogy 
a szerzetesrendek ártatlanok abban a küzdelemben, 

melyről őket vádolják, vagy ha kivételesen egyik-
másik ebben az irányban kísérletet tet t volna, bizony 
tehetetlennek bizonyult volna csakhamar. Akármily 
erős képzelő ereje legyen végre is valakinek, igazán 
nehéz dolog lenne politikai párttá átalakítani fiatal 
leányokat, kik a társadalom minden osztályából jőve 
ajánlják fel önfeláldozásukat mindenkinek, a ki ahhoz, 
folyamodik, és a kik napról-napra, óráról órára végzik 
alázatos betegápoló, istápoló, tanitó teendőiket. 

A mi középiskoláinkban és szerzetes nevelőinté-
zeteinkben adott tanítást sem lehet politikai propagan-
dával vádolni. Ezt maga a növendékek nagy száma 
és változatos származása akadályozta volna meg, annál 
is inkább, mert nagy részök oly családokból származ-
nak, melyek köztudomás szerint köztársaságpártiak. 
Azután, ezek az intézetek mindig nyitva álltak és állnak 
az önök felügyelői előtt. A szabad (nem állami) okta-
tásnak legilletékesebb képviselői, amidőn őket a közép-
iskolai oktatás reformjának előkészítésével foglalkozó 
bizottság megkérdezte, egy perczig sem vonakodtak 
elvben elfogadni olyan ellenőrzést, melytől mit sem 
kellett félniök. Mi több, tapasztalás igazolta és bizo-
nyítja napról-napra, hogy nem az iskolában, nem a 
nevelő-intézetben, hanem később, más befolyások ha-
tása alatt és más körülmények között alakulnak a 
politikai meggyőződések. Elég lesz önöknek, uraim, 
saját emlékeiket felidézni és saját soraikon végig-
tekinteni, hogy erről önök is meggyőződést szerezze-
nek. Egyetlen egy dolog kelthetne, véleményünk sze-
rint, ifjuságunk lelkében, természetesen eredetileg 
ebben a korban, csak felületes és muló politikai elő-
ítéleteket, és ez az lenne, ha kénytelenek lennének, a 
mint ezt önök közöl némelyek követelik, családjuk 
és saját akaratuk ellenére oly tanításnak vetni magu-
kat alá, melyet már csak az az egy körülmény is gya-
nússá ós gyűlöletessé tenne, hogy az kényszerítő akar 
lenni. Ez a tanítás, melyet modern értelemben nevez-
nek kötelezőnek, korábban, amint természetes, szakítaná 

: szét a franczia ifjúságot két pártra és lyceumainkba s 
: collegiumainkba végzetesen bevinnó a benső viszályt, 

melyet a szülők, lelkiismeretökben háborgattatva, ezer-
nyi ezer eszközzel igyekeznének fiaik szemében becsü-
letvesztessé tenni. (Vége köv.) 

i 
A LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. 

Az ifjúsági egyesületekről. 
— Mólt. és ft. Széchenyi Miklós gróf győri püspök ur 

főp. levele. — 
(Vége.) 

Mint mindenben, ugy itt is csak a kezdet já r 
némi nehézséggel, főkép akkor, midőn hasonló egye-
sületeket még a szomszédban sem ismernek. De az Ur 
Jézus szeretetétől vezérelt lelkipásztor meg fogja 
találni a plébánia viszonyaihoz mért módot, melylyel 
e munkához fog. Mindenekelőtt megnyeri majd az 
ügynek a tanítót és néhány tekintélyesebb polgárt, 
kikkel meg tudja értetni annak nagy fontosságát. Az-
után az ifjúság közül szemel ki magának egy törzs-

44* 
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gárdát, a legbuzgóbbakat és teljesen romlatlan lelküe-
ket. Ezek vannak arra hivatva, hogy az egyesület 
magvát képezzék, kényszerrel nem kell oda hajtani 
senkit, sőt tartsa mindenki kitüntetésnek, ha az egye-
sület tagja lehet. 

Mikor a talaj kellőképen el van készülve, a meg-
alakuláshoz lehet látni. Egybe kell hivni alakuló gyű-
lésre azokat a polgárokat, kik az egyesület ügyét lei-
kükön viselik ós annak pártoló tagjai lesxnek és azokat 
az ifjakat, kik rendes tagjai óhajtanak lenni ; az ideig-
lenes elnök erre felolvassa és megmagyarázza az alap-
szabályokat,* melyeknek általános mintáját alább köz-
löm, s a mennyiben ezek helyesléssel találkoznak, 
határozatképen kimondja, hogy az egyesület megala-
kult. Erről jegyzőkönyvet vesznek föl, melyet az alap-
szabályok három példányával és megfelelő folya-
modványnyal a nagyméltóságú belügyministerium-
hoz terjesztenek föl jóváhagyás végett, de meg-
előzőleg az alapszabályokat az egyházmegyei hatóság-
nak is bemutatják, hogy ez a saját részéről jóváhagyó 
záradékkal ellássa, amit különösen elrendelek az eset-
ben, ha az itt közölt mintától eltérő alakot választot-
tak volna. A nmlga belügyministeriumhoz a kérvényt 
az illető törvényhatóság ut ján kell beterjeszteni, a kér-
vényt, a jegyzőkönyvet és az alapszabályok minden 
egyes példányát kellő bélyeggel ellátván. ** Az alap-
szabályok jóváhagyása után történik meg a végleges 
megalakulás, de addig is az egyesület folytathatja 
működését, sőt ha 40 nap alatt elutasitó válasz nem 
jön, az egyesület jóváhagyottnak tekintheti magát. 

Egy dolog van, ami az egyesület megalakulásánál 
némi nehézséget okozhat, a helyiség kérdése. Czélját 
tévesztené az egyesület, ha helyiséggel nem rendel-
kezik, ahol tagjait főkép vasárnaponkint, de azonkivül 
a téli estéken is egybegyüjtheti, hol előadásokat lehet 
tartani, könyvtárt fölállítani. Mindenütt ez nem kínál-
kozik oly könnyedén, hacsak az iskolahelyiséget nem 
használjuk föl, ami ellen az iskolaszék jogos kifogást 
nem tehet, mert az iskola rendeltetéséhez méltó czélra 
használtatnék föl, s amihez részemről a jóváhagyást 
ezennel szívesen megadom. Ez esetben az egyesület 
fönntartása sem igényelne nagyobb költséget, könyvek 
és olvasmányok, esetleg színdarabok beszerzésén kivül 
csak a fűtés és világítás költségeit kellene fedetni, ami 
a pártolótagok évdijából könnyen kikerülne ; a rendes 
tagokkal illetéket fizettetni talán nem lenne mindenütt 
cz él szerű. 

Különben az egyesület czélját, szervezetét és 
működését legjobban maga az alapszabálytervezet mu-
tatja. Nehéz, sőt talán lehetetlen dolog oly szabály-
zatot kidolgozni, mely minden hely viszonyainak meg-
felelne, de azért az alábbi minták általános keret 
gyanánt szolgálhatnak s lényeges pontjaikban kellő 
irányítást adhatnak. Megjegyzem, hogy ahol az alaku-
lás nehézségekbe ütközik, megkeresésemre Giesswein 

* Más egyházmegyeiek könnyen juthatnak hozzá, ha 
akarnak. Szerk. 

** A kérvényre egy koronás, a jegyzőkönyvre egy koronás, 
az alapszabálytervezet minden egyes példányára ivenkint 30 fil-
léres bélyeg teendő. 

Sándor dr kanonok ur szívesen ajánlkozik szóval, 
tanácscsal és tettel közreműködni, ha őt erre felkérik. 

A következő két tervezet közül az egyik, a buda-
pesti kath. tanonczokat védő egyesület alapszabályai, 
csak városokban alkalmazható, hol nagyobbszámu ipa-
ros ifjúság van. Ennek tagjai leginkább 12—16 év 
között vannak, azért e szabályok ehhez a korhoz van-
nak mérve ; czélja az ilynemű egyesületeknek a legény-
egyletek számára a talajt előkészíteni és tagokat 
nevelni. A második tervezet a falusi és földmives 
ifjúság szükségleteinek felel meg. E tervezet 14—22 
éves tagok szükségleteihez van szabva, s a földművelő 
ifjúságnak ugyanazt akarja megteremteni, ami az ipa-
ros ifjúságnak a legényegylet. 

Mind a két téren még sok a tennivalónk ; az Ur 
Jézus kegyelme vezéreljen a működésünkben s fordítsa 
a saját dicsőségére és hiveink üdvösségére. 

Győr, 1902. nov. 22. 
Miklós s. k., püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Budapest, nov. 27. Rákosi Jenő előadása a rákbe-

tegségről és a szentelt vízről. — 
Azaz hogy, bocsánat, Rákosi Jenő arákbetegség-

ről és a szentelt vizről csak hasonlatképpen beszélt. O 
tulajdonképpen az egy gyermek-rendszerről tartott tegnap 
(26-án) előadást a D. K. E. közgyűlésében, kiterjesz-

kedve ráadásul az ország másik nagy rákbetegségére 
is, t. i. a kivándorlás kérdésére. 

Mindakét szomorú kérdésről meggondolandó dol-
gokat mondott Rákosi Jenő, meggondolandókat abban 
az értelemben is, hogy jó irányú utalásainak utat törni 
segítsünk, abban az irányban is, hogy a szentelt víz-
zel vicczelődő anyagiaskodásának letörjük az öklelő 
szarvát. 

Ez előzetes megjegyzés után átadjuk a szót ma-
gának Rákosinak, a ki a szónak igazi nagymestere. 

„A nagy baj, úgymond, mely bennünket szoron-
gat, kétvégü: nemzedékek baja, a melyek mennek, és 
nemzedékek baja, a melyek nem jönnek. A maga nevén, 
egyfelől a kivándorlása a munkás korosztálynak, más-
felől csecsemők, a kik nem születnek meg, a kik nem 
jönnek. Ez utóbbi baj neve nálunk kétgyermek-rendszer, 
vagy pláne ma már egy gyermek-rendszer. Hinné-e a világ, 
hogy az egyetlen igazi boldogságot, az emberi halha-
tatlanságnak inkarnáczióját, a mit a nép — persze a 
régi nép — a maga plasztikus észjárásával Isten áldá-
sának nevezett; hinné-e valaki, hogy itt-ott ugyanaz 
a nép az Isten áldását, a gyermeket, nemcsak meg-
szűnt kivánni, de már a jövetelét is iparkodik elhárí-
tani magától. Az egész keresztény erkölcsi rend. a 
keresztény czivilizáczió s az államok alapja a házasság 
intézménye, intézménye a gyermek és szülők csoda-
erejű viszonyának. Ez intézmény erkölcsi alapja van a 
nép körében megtámadva az egygyermek-rendszer 
által, mert minek házasodjék, a kinek nem keli a gyer-
mek. Rég elmúlt időké az a szép mondás, hogy a gyer-
mekből és a pohárból soha sincsen elég a háztartás-
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ban, mert mind a kettő nagyon törékeny. Hol van a 
kor, a melyben a legszörnyűbb átok egy asszonyra a 
meddőség átka volt, holott ma némely vidéken szé-
gyen a fiatal asszonyra, ha korán lesz anyává és sze-
rencsétlenség, ha egyszernél többször tölti be életadó 
isteni hivatását, mint anya. 

Három gyökéren táplálkozik minden intézmény, 
de minden egyén is, minden község, minden felekezet, 
minden faj, minden nemzet. E három hatalmas gyökér, 
mely kiirthatatlanul köt népet és nemzetet az anyaföld-
höz, ha harmonikusan fejlődve bocsátkozik le a talaj 
mélyébe : az anyagi, az erkölcsi és a nemzeti érdek. E 
háromból jő a fa ereje, e háromból minden viránya, e 
háromból minden gyümölcse: e három gyökér vizsgá-
latára kell figyelmünket fordítanunk, hogy megtaláljuk 
és megorvosolhassuk a betegséget. A száradó ágát 
hiába nyessük, tökéletlen virágát hiába óvjuk, gyü-
mölcséről hiába hessegetjük a darazsat és a férget 
beléje oltó rovart : a gyökerére kell mennünk, ha a 
beteg fát meg akarjuk gyógyítani s virágzó s gyümölcs-
termő rendeltetése számára meg akarjuk menteni. 
Melyike van megtámadva a mi népünk, a mi féltett 
fánk három vezérgyökerének. hogy legszebb virágát 
kezdi hullatni s már-már gyümölcstelenül áll, csupán 
önmagának beteges elégtételére és se másnak, se a 
köznek semmi gyönyörűségére, se hasznára ? Minket 
itt tisztünk szerint csak egy érdekel legelső sorban : 
a nemzeti érzés nedveit közvetítő gyökérszár ; de csak 
látszólag. Mert a valóság az, hogy bármelyike a gyö-
kereknek betegedjék meg, — beteg tőle hovahamarább 
az egész fával a többi gyökérség is 

Mert a ki koldus az anyagiakban, erkölcsével és 
nemzeti önérzetével egyetemben védtelen áll. ha nem-
zet, Európa, ha egyén, a társadalom anyagi versenyé-
ben ; s ki pedig erkölcséről mond le, hiába gazdag, pré-
dája lesz annak, a ki erkölcscsel jő reá, mert Dávid, 
a ki Isten nevében jött, mindig leterítette Góliátot. 
(Lelkes éljenzés és taps.) A ki pedig gazdag is, erköl-
csös is, de nemzeti érzelmét elvetette magától : fölfala-
tik a nemzeti energiával biró fajok által és kivész a 
történet szereplőinek a sorából. Hová vessünk már 
most népünk egy részének ama betegségére nézve, a 
melynek neve egygyermek-rendszer. Nemde, hogy ez 
egy megdöbbentően erkölcstelen állapot? Avagy nem 
igaz-e, hogy iszonyú vétek a haza és a nemzet ellen? 
És valótlant mondok-e ? 

Már most a kriminálisták elve szerint nem ott 
kell-e a vétkest keresnünk, a hol a hasznot látjuk ? 
Mert azt nem tehetjük föl arról a gyönyörű fajmagyar 
népről a Dunántul alsó vidékén, hogy az erkölcstelen-
séget magáért az erkölcstelenségért szeresse, vagy hogy 
nemzeti becsületét és önérzetét legénykedésből vesse 
el magától. 

Más szóval, az erkölcstelenség maga és a hazafi-
ság elhomályosodása nem ok, hanem következmény. 
Az egygyermek-rendszert nem az erkölcsi és hazafi 
érzés lehanyatlása okozza, hanem egy más motívum, 
a mely mindkettőnek, mint idétlen gyermeknek nem-
zője és anyja egy személyben. Ez pedig nem más, 

mint az anyagi érdek. Mily ellentmondás, hogy a ki-
nek vagyona, s módja van, ne kívánjon hozzá gyer-
meket, nem látjuk-e, hogy sehol sem a szegénység az, 
a mely a gyermektelenséget keresi és gyermek nélkül 
maradna? Ellenkezőleg, ma is igaz. hogy a szegény 
embernek, kivált a nép alsóbb rétegeiben, a gyermek 
az egyetlen kincse, az egyetlen vagyona. A szegény 
embernek a gyermeke, már serdült korában segítője 
abban a munkában, melynek minden eredménye csak 
a mindennapi kenyér és a viselő ruha megszerzése. A 
szegény embernek gyermeke a félretett vagyona, mert 
a munkás gyermek árnyékában huzza meg magát a 
szegény szülő munkára már képtelen öregségében. Es 
hogy szegénységéből valahogy kimenekedjék, egyetlen 
reménye gyermekeiben van, kik közt akadhat cly de-
rék, ügyes, tehetséges, vagy szerencsés, a ki kiemeli 
az egész családot a szegénység állapotából. 

Es a ki a kérdést az életben vizsgálja, hamar 
megtanulja, hogy a mi kárt a vagyonos paraszt, a tel-
kes gazda gyermektelenségében vallunk : azt a nyo-
morult zsellér, a napszámos nép és az- urasági cseléd-
ség billenti helyre gyermekeinek sokaságával. 

Igy világos, hogy — nem az erkölcstelenség és 
nem a hazafiatlanság lévén a baj oka, — az erkölcsi 
prédikáczióval, hazafias intelmekkel, jóakaratú fölvilá-
iíositással és dorgálással nem is férhetünk a baj gyö-
keréhez és nem is gyógyíthatjuk a betegséget. A kér-
dés anyagi részére kell vetnünk a szemünket. Hiszen 
az élet küzdelmében mindenütt, minden viszonyban, 
minden vonatkozásban azt kell találnunk, hogy az 
anyag, a melyhez kötve van testi létünk, az kormá-
nyoz mindent, 1 az igazgatja az erkölcsieket és a szel-
lemieket egyaránt. A természet törvényei, az önfentar-
tás parancsolatai : a hideg és a meleg, az éhség és a 
szomjúság uralkodnak a világon, 2 Minden, a mi van, 
ezeknek csak fokozatai. 3 Ezeknek pedig az eszköze a 
vagyon. A vagyon a nép szemében az erkölcs, a be-
csület, a tekintély. A vagyon az egyén önfentartásá-
nak az eszköze. A vagyon biztosításának — bogy fön-
tartsa önmagát, — az egyén alája rendeli a faj fönn-
tartását. 

Ez az egygyermek-rendszer. A ki sikeresen szembe 
akar vele szállni, annak az anyagiakat kell vizsgálnia 
s abban kell a segítséget megtalálnia. Ha itt a kellő 
pontra tette gyógyító kezét, akkor meggyógyította az 
erkölcs és a hazafiúi érzés lazaságát is. A ki pedig 
nem itt kereskedik gyógyító jóakaratával, az annyi, 
mintha a rákfenét szentelt vízzel akarná kipusztí-
tani." 4 

1 Az anyag, az a kormányzott. A kormányzó — a lélek, a 
szellem. Mens agitat molem. Azért a népnek mindenek előtt a 
lelkéhez kell férni tudni. 

2 Felfordult világ lenne biz a, ha a szellemieket, &/, erköl-
csieket, az anyag igazgatná. Befolyásolni befolyásolja, sőt gyak-
ran magával is ragadja az anjrag a szellemet, de nem igazgatja. 

3 Ha minden csak az anyagnak fokozata, akkor kérem, 
csukjuk be a Spiritualismus boltját és mondjuk ki világosan,' 
hogy materialisták vagyunk. 

1 A ki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. Rákosi 
nem tudja, hogy mi a szentelt viz, tehát ne beszéljen róla. 
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Pécs. Koszorút az érdemnek. — 
Ö felsége a pécsi megyés-püspök felterjesztésére 

két pécsegyházmegyei plébánosnak apáti, illetőleg pré-
posti czimet adományozott és pedig: Streicher József 
paksi plébánost cz. apáttá és Fekete Ágoston tolnai 
plébánost cz. préposttá kinevezte. Streicher József 
életéből kiemeljük a következőket: 1850-ben született, 
1873-ban szentelték fel pappá. Több helyen volt segéd-
lelkész és mindenütt nagy érdemeket szerzett a hitélet 
felvirágoztatása és az egyleti élet fejlesztése körül. 
Főleg Pakson tünt ki ebbeli tevékenységével. Az 
akkori plébános elaggott és beteges lévén, Streicher 
vitte a lelkipásztorkodás terhét. Az általa ott megala-
pított temetkezési egyletet, mire oda, mint plébános 
visszakerült, a legszebb virágzásban találta. Érthető 
tehát, hogy később, mikor plébános lett, mily leírha-
tatlan örömmel fogadták a paksiak egykori káplánju-
kat. Paksról előbb Pécsre került segédlelkésznek, 
Pécsett mint belvárosi, majd mint karkáplán csak rövid 
ideig működött, de a rövid idő is elég volt, hogy hivei 
öt, mint buzgó papot, a legényegylet pedig, mint 
kitűnő alelnökét megszeressék és emlékezetben tartsák. 
1887-ben lett Dulánszky püspök kegyéből — kire her-
czeg Montenuovo kegyúri jogait átruházta — plébános 
Német-Bólyban. 

Német-Bólyban 10 évi plebánossága alatt egészen 
átváltozott. Ez időben lett N.-Bóly egyházmegyénkben 
az egyesületek főfészke. A Streicher-alapította egyletek 
szilárd alapon épültek. Hogy mennyit küzdött és mily 
kitartó erélylyel, csak azok tudják igazán, kik közvet-
len közelében voltak. Az itt alapított kath. ifjúsági 
egylet az első az országban. 0 volt ezen egyesületek 
meghonosítója Magyarországon. Töviről-hegyire ismeri 
az egyesületi életet és annak vezetését. Beutazta e 
Cíélból egész Németországot és megfordult Kolping 
sírjánál. E mellett a lelkiélet is fokozatosan fejlődött. 
Kétszer is tartatott missiókat községében. A községi 
iskolából kath. iskola lett, és Streicher annak szigorú 
vezetője, igazgatója. 

Mindemellett jutot t ideje irodalmi munkásságra, j 
„Lelki ATezér"-e, gyermekeknek szánt ima .és énekkönyv, í 
több kiadást ért. 

Midőn 1898-ban Paksra került, tevékenységének uj ! 
tere nyílott. Az ő buzgó fáradozásának köszönhetik a 
paksiak, hogy érdemes elődei által megkezdett adako-
zásból uj templomuk megépült. 

Midőn ő méltósága a pécsi megyés püspök cz. 
apátságra való kinevezés czéljából ő felségének felter-
jesztette, kitüntetése a pécsi egyházmegye egyik leg-
buzgóbb papját érte. Szolgáljon e magas kitüntetés 
ujabb ösztönzésül a további üdvös munkálkodásra. 

Fekete Ágoston, a másik dignitárius, jóval fiata-
labb, 1864-ben született. 1887-ben szentelték fel pappá. 
Több helyen káplánkodott, többi közt néhány évig 
Toln án is. Értelmes, szimpathikus egyénisége, férfias j 
jelleme és- szép szónoki tehetsége kedveltté tették őt 
összes állomásain. 1895-ben elnyerte a Dőry család 
kegyurasága alá tartozó kis-dorogi plébániát, majd 
ugyanazon évben ugyanazon kegyúrtól a zombai java-

dalomra kapta meg a prezentát. 1898. évben Dräsche 
Rikárd báró a Péchy József halálával megüresedett 
tolnai plébániára mutatta be plébánosul Hetyey Sámuel 
püspöknek, aki a fiatal tolnai plébánost ettől fogva 
állandóan kegyelte és még a folyó évben is a herczeg-
primásnál a budavári templomba a Szent István nap-
ján elmondandó szónoklatra való meghívását kieszkö-
zölte, most pedig felterjesztésével neki a főpapi jelvé-
nyeket is megszerezte. 

Ad multos annos ! P. K. 

McKeesport, Fa. É.-A. E.-Á. nov. 7. Az amerikai 
gör. kath. visitator. — 

Tudjuk, hogy darázsfészekbe nyulunk, irja az 
itteni „Magyarok Csillaga" ; * de mert a kötelességérzet 
sokkal több bennünk, mint a támadásoktól való féle-
lem, azért egyszer már végleg le kell számolnunk ezzel 
az ügy gyei. 

Köztudomásu, hogy Amerikában nagyon is siral-
mas a gör. katholikusok egyházi élete. Az ugyanis, a 
mi egyházközségi szempontból itt létezik, inkább val-
lási anarchiának, mint egyházközségi életnek mondható. 

A templomokban s igy az egyházközségekben is 
legtöbb helyen nem a lelkész itt az ur, de azok a 
kurátorok, a kik nevükre íratták a templomot s igy a 
világi törvény előtt, mint e templomok urai és tulaj-
donosai szerepelnek. 

Ezek azért akkor bocsátják el a papot, a mikor 
akarják s akkor fogadnak helyette ujat, a mikor akar-
ják. Hogy a pappal szemben azután, a kinek kath. 
szempontból csakis a püspök lehet az egyedüli ura, 
mik mehetnek itt végbe, az elképzelhető. 

Tudunk reá esetet például, hogy egy pánszláv 
demagóg még a szentélyből is beszédet intézett egy 
főoltár szentelésnél a hívekhez, pedig hát a papon 
kivül oda másnak még csak bemenni sem volna sza-
bad, annál kevésbé lehetne tehát funkczionálni. S ime 
ez a dolog itt mégis megtörtént: mert a papnak nem 
volt elég bátorsága ahhoz, hogy temploma szentélyét 
megvédje. 

Haza, Magyarországba sok panasz ment már ezért. 
De a baj igazi oka azért, aligha ismeretes oda-
haza még. 

Ugy itt, mint otthon ugyanis, az amerikai róm. 
kath. püspöki kart okolták e rendezetlen állapotok 
miatt, pedig hát e bajok előidézésében ép annak van 
legkevesebb része : mert az soha semmi egyebet nem 
akart, mint hierarchikus rendet a gör. kath. egyházak-
ban is. 

S ez az, a mit odahaza vagy nem értettek meg, 
vagy pedig a sok informáczió közül kellőleg nem mól-
tattak figyelemre soha. 

Amerikában minden kath. templom a püspök és 
az illető egyházközség nevén van eltelekkönyvezve. 
Ezek tehát azt mint vagyont, egymás tudta s bele-
egyezése nélkül, se anyagilag meg nem terhelhetik, sem 

* Az ügy fontossága és az amerikai testvéri hang szava-
hihetősége késztetett arra, hogy e tudósítást köztájékoztatás 
czéljából itt az „ó-hazában" is közzétegyük. Szerk. 
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pedig eredeti hivatásától el nem vonhatják, soha és 
semmi körülmények között. 

A gör. kath. templomokkal szemben a püspökök 
itt ugyanezt követelték mindenfelé. Ámde egy-kettő 
kivételével azt nem teljesítette itt eddig senki. Innen 
van tehát ma az a szomorú állapot, hogy egy görög 
kath. papnak annyi püspöke van itt, a hány kurátor-
ral őt megverte az Isten. 

Hozzájárult azután ehhez az a téves felfogás is, 
hogy egynémelyik gör. kath. lelkész még csak arra 
sem érdemesítette a róm. kath. megyés püspököt, hogy 
annak magát a plébániafoglaláskor bejelentse s igy 
attól jurisdictiót kérjen. 

E szomorú állapotnak állítólag otthonról kelet-
kezik az alapja; mert egynémelyik gör. kath. pap azt 
hiszi, hogy az ő otthoni püspöke az ide kiköltözött 
hivek felett is lelki joghatósággal bir Amerikában 

• Pedig hát, minden püspök ura, mintegy birtokosa 
levén a maga egyházmegyéjének, azért ez a felfogás a 
lehető legnagyobb absurdum. Pedig hát egyenesen ez 
okozta a Tóth Elek, volt eperjesi theologiai tanár 
hitehagyását is. Mert bizony, ha annak nem ad az 
eperjesi gör. kath. püspök akkora egyházi joghatósá-
got, mint a mekkorával őt Amerikába kibocsátotta, ez 
a nagyon is tehetséges ember ma se nem muszka 
prépost, sem pedig nem három czári-rend birtokosa, 
hanem egyszerű amerikai gör. kath. buzgó pap. 

Hisz mi más kergette apostasiába őt, mint az a 
hit, hogy ő felette, a kit az eperjesi püspök egy majd-
nem vikáriusi joghatósággal küldött ki, az amerikai 
róm. kath. püspöknek nincs joga rendelkezni. 

És különös véletlensége a sorsnak, hogy most 
azzal az emberrel szemben is, a kit ide hazánkból 
mint Yisitatort küldtek ki, szinte ott állunk, hogy ez 
az ember maga sem tudja, hogy tulajdonkópen mi is 
ö> vagy ki is ő Amerikában, azaz, hogy meddig terjed 
itt lelkiekben az ő joghatósága. 

S itt ez az állapot többet rontott, mint a mennyit 
két év alatt helyre lehet hozni. 

Hogy micsoda Hodobay Andor, ezt ma már min-
den püspöki aula tudja Amerikában, csak ő nem tudja 
egyedül, a ki magát itt Vicariusnak s Apostolicus 
Yisitatornak irja, hivatja és nevezi. 

S hogy Hodobay Andor ma állandó gunytárgya 
minden amerikai tót lapnak, és valamennyi által csak 
András bácsinak tituláltatik, annak ime ebben rejlik 
az oka. 

Tudja ugyanis mindenki, hogy ez a kanonok már 
akkor elrontotta itt jövőjét, a mikor magát az egyes 
püspöki hatóságok előtt mint Apostolicus Visitatort 
mutatta be, a papok előtt pedig mint Yicariust. 

Mert hát voltak, a kik őt itt nem szivesen látták, 
s azok megkérdezték a püspököket, hogy hát csak-
ugyan Vicarius-e itt Hodobay Andor. Ezek persze 
addig nem feleltek, a meddig Washingtonból az Apos-
toli Delegátustól meg nem jött a válasz : az pedig kereken 
kijelentette, hogy Hodobay Andor se nem Vikárius, se 
nem Apostolicus Visitator, hanem csak Visitator, a kinek 
itt joga van megvizsgálni a gör. kath. plébániákat és 

azokról jelentéseket tenni. S Róma majd e jelentések 
után dönt, vájjon szükséges-e itt egy gör. kath. püs-
pökség, vagy egy gör. kath. másnevű főnökség avagy 
nem. Erősen hangsúlyozta azonban a washingtoni 
válasz, hogy az itteni megyés püspökök tudta nélkül 
azonban semmi újítás nem fog bekövetkezni. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
é s 

KÖZTE VEKEiN YSEG. 
=• A Szent-István-Társulat igazgató-választmánya 

november 27-én, délután 4 órakor Zichy Nándor gróf 
társulati elnök és Kisfaludy Á. Béla dr társulati alel-
nök elnöklésével ülést tartott, melyen jelen voltak: 
Balogh Sándor dr lovag, dr Barkóczy Sándor báró, 
Bellaágh Kálmán, Concha Győző dr, Csajághy Károly 
dr, Cziklay Lajos, Fábry Emil, Felsmann József, Gáb-
ler Lajos, Kaposi József, Kiss János dr, Lipthay Kor-
nél, Morlin Imre, Németh Péter, Nóvák Lajos, Pur t 
Iván dr, Robitsek Ferencz dr, Saly Dezső, Tomcsá-
nyi Lajos és Tóthialussy Béla. A jegyzőkönyvet Not-
ter Antal dr helyettes titkár vezette. Az ülés elején 
Kisfaludy Á. Béla dr prépost, társulati alelnök az 
egybegyűltek zajos éljenzése közben üdvözölte Zichy 
Nándor grófot abból az alkalomból, hogy a minap be-
töltötte 73. évét. Zichy Nándor gróf meghatottan kö-
szönte meg a spontán ovácziót. Ezután Zichy Nándor 
gróf kegyelettel emlékezett meg Pintér Kálmánnak, a 
Társulat választmányi tagjának és Fuchs Nándor ala-
pitó tagnak elhunytáról. Á választmány a két gyász-
eset fölött érzett fájdalmat jegyzőkönyvbe iktatta. Ez-
után a folyó ügyeket tárgyalták és többek közt elha-
tározták, hogy a Társulat, mint a Magyarországi Hir-
lapirók Nyugdíjintézetének alapitó tagja, ez intézet 
igazgatóságában való kópviseltetésére Kaposi József 
társulati igazgatót küldi ki. Az igazgatói és titkári 
jelentések tudomásul vétele után az ülés véget ért. 

VEGYESEK. 
— A rómaiak neveléséről. A magyar pedagógiai 

társaság 27-én délután öt órakor az Akadémia üléster-
mében Heinrich Gusztáv egyetemi tanár elnöklésével 
fölolvasó ülést tartott, melyen Walter Gyula dr eszter-
gomi kanonok fölolvasta székfoglaló dolgozatát : A 
rómaiak iskolai nevelése czimü értekezését. Walter a 
rómaiak legrégibb korától a birodalom bukásáig ismer-
tette a nevelést. Kezdetben tisztán a szülők gondos-
kodtak a nevelésről, az asszony a lelki, a férj a testi 
neveléssel foglalkozott. Csak később, a második pun 
háború után fordultak elő esetek, hogy más tanította 
a gyermekeket. Még később lettek ismeretesek a lite-
rátorok, kik már iskolákat tartottak fönn. Ezek egy 
3(Jl-ben kiadott császári rendelet szerint, a mi pén-
zünkben körülbelül negyven koronát kaptak a nyolez 
hónapi tanításért. Kezdetben a családoknál tanítottak 
a literátorok, később már külön e czélra szolgáló helyi-
ségben. E helyiségek bódékban voltak, a hol a tani-
tók már kora hajnaltól kezdve tanítottak s a páleza s 
testi fenyíték nagy szerepet játszottak. Előadó végül 
azt tartja, hogy a római birodalom bukásához nagyban 
hozzájárultak a tanítók. 

— Ayvocaíi di San Pietro. 1870-ben alakult szent 
Péter széke jogainak védelmére egy collegium vagyis 
szövetség ez alatt a néV alatt. XIII . Leo kánoni 
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megerősítésben részesítette. Most, az egyesület pro-
tektora, Parocchi bibornok, mint a római egyház 
vicecamerlengójának javaslatára, a szent a tya az egye-
sületet orda, kánoni rend rang já ra emelte. Ezentúl a 
kinevezéseknél az illető megyés püspökök szava fog 
dönteni. Legú jabb rendtag a portugáli királyné. 

— Visszatért . Valaha kanonok volt a szent Pé te r 
t emplomban Rómában. Azután álmok álmodója lett. 
Elszegődött „protestáns olasz egyház" alapítására, s u. n. 
„püspök" vagy . főpásztor" czim alatt körülbelül 20 
évig bolyongott . Most visszatért Rómába s készül az 
egy, szent, apostoli, katholikus hitvallástétel megúj í tá-
sára. Menedéke a Jézus-társaságiaknál van a délame-
rikai collegiumban. 

— Kérelem és tájékoztatás. Szabó J enő főrendi-
házi tag, mint a gör. kath. magyarok országos bizott-
ságának elnöke, a nagykárolyi sérelem dolgában kére-
lemmel fordul a magyar sajtóhoz. zt kéri, hogy ne 
nevezzék a görög kathol ikus magyarokat ru ténoknak. 
Szabó Jenő tör ténet i érvekkel bebizonyítja, hogy a 
nagykárolyi görög kathol ikus magyarok századokra 
vissza tud ják vezetni családfájukat . A nagyváradi görög 
katholikus eg}7házmegye 168 parókiá ja közül 44 ma-
gyar ajkú, a latin nyelvű egyházi sematizmus mégis 
ru ténoknak nevezi őket. A mikor a schisma elhagyásá-
val 170U-ban létrejöt t az egyházi Unió, nemcsak ruté-
nok és oláhok, de magyarok is léptek unióra. Szabó 
Jenő ezt több hiteles adattal bizonyít ja. Még azt is 
ajánlja, hogy a hegyvidéki orosz-ajku görög katholiku-
sokat ne nevezzék ruténoknak, hanem inkább magyar-
oroszoknak. 

— Világi egyetemi tanulók segítése. Német-
ország katholikusai egész erejökkel a főiskolai világi 
i f júság számának szaporítására és segítésére vetet ték 
magukat . Minap volt a bádeni „Studienverein" köz-
gyűlése, melyen a freiburgi érsek is képviseltet te ma-
gát. Az egyesületnek 1760 t ag ja van. A tagdi jak ösz-
szege évi 8000 márka, más forrásokból 4000 márka. 
Összes jövedelem 12,000 márka. Nem régen alapítot-
ták az egyesületet s máris 21 vizsgázott növendéket 
tud felmutatni . „Wer di Jugend hat, ha t die Zukunf t" , 
mondják a német katholikusok s tigy cselekszenek, 
hogy legyen jövőt biztosító virágzó főiskolai világi 
if júság. Intelligenczia sehol sem pot tyan le az égből. 
Azt fáradsággal, munkával , áldozattal — nevelni kell. 

— Villanyvilágítás templomban. Wosinszky Mór 
szegzárdi apát-plebános a szegzárdi belvárosi katholi-
kus templomba bevezet tet te a villanyos világítást. A 
bevezetési költség 1000 korona, melyből már 600 
korona közadakozásból befolyt. A villanyos világitás 
évenkint 120 koronába kerül, s ezt a hitközségi tanács 
folyó hó 18-án tar to t t ülésén szavazta meg. 

— Dicséretes gondo>kodás. A kinek alkalma nyí-
lik a budapesti kerületek elüljáróságainak szobájában 
az ínségesek segélyezése idején megfordulni, az meg-
győződést szerezhet ket tőről : először arról, hogy mily 
nagy az ínség és az ínségesek száma ebben a nagy 
budapesti világvárosban, másodszor arról, mily nemes 
és nagy emberbarát i munkát végeznek az elüljárósá-
gok az ínségesek segélyezésével. A nyú j to t t segély 
nagyságát muta t ja az, hogy egyedül a Józsefváros az 
engedélyezett 50.0C0 koronán tul legújabban 10,000 
korona inségpótlékot volt kénytelen kérni. 

— A legdrágább könyv, mely eddig napvilágot 
látott, a „Bibliofilia" szerint az É.-A. E.-Államok 

secessió-háborujának hivatalos története, mely f. évi 
februárban készült el. Kerül t pedig 2,800.000 dollárba, 
vagyis 13 millió koronánál többe. 110 kötetre terjed. 
Nyomtatása 10 évnél továbbra ter jedt . A költségek 
nagyrészét a magántu la jdonokban volt kéziratok meg-
vétele és a drága papir, valamint az irói t iszteletdijak 
rendkívüli magassága okozta. Igazán amerikaiasan jár-
tak el mindenben a pénzzel. Drága könyv volt 1855-ben 
a franczia Imprimerie Nationale által az akkori világ-
kiállítás számára kiadot t „Imitation de Jésus Christ" 
luxus-kiadása. Csak 300 példányt nyomattak belőle. 
Az egész kiadás, >,500,000, egy-egy kötet tehá t 14,500 
f rankba került . Es igy ez a könyv az előbbinél arány-
lag még drágább. Ha már benne vagyunk az ily nagy 
könyvvál lalatok ismertetésében, el kell még mondanunk 
azt is, hogy melyik a világ legnagyobb könyve? Legna-
gyobb könyve a világnak a londoni Brit ish Muzeum-
ban és azonkívül még csak 2 más helyen található 
„Chinai Encyklopedia" , mely 5020 kötetből áll. Tár-
gyalva van itt ég, föld, emberinem, élettelen s élő termé-
szet. bölcselet, történelem hat részletben stb. Kang-Hi 
császár alatt készült (1662—1722.). 

— A Széchenyi-könyvtár kiállítása. A Magyar 
Nemzeti Muzeum Széchenyi országos könyvtárának 
tör ténet i és i rodalomtörténet i kiállítása, melynek meg-
nyi tását a jubiláris alapítási évfordulóra tűzték ki, 
immár teljesen készen van. Fejérpatuky László dr. 
egyetemi tanár, a könyvtár igazgató-őre, rendezte a 
nagyérdekü kiállítást, mely a legbecsesebb és legri tkább 
kéz i ra tokban ,nyomta tványokban , oklevelekben,irodalmi 
ereklyékben hű képét n y ú j t j a a magyar nemzet poli-
t ikai és művelődés-történetének. Pompásan át tekinthető 
sorozatban ott vannak a legrégibb magyar kódexek 
eredeti példányai, a Halotti beszédtől kezdve, a legré-
gibb misekönyvek, az ősnyomtatványok, a legelső ma-
gyar könyvek, az összes Korvin-kódexek, a legrégibb 
magyar bibliák, Arpádházi királyaink pecsétes oklevelei, 
czimeres nemeslevelek, középkori pecsétek, X V I — X I X . 
századbeli tör ténet i emlékek, köztük Kossuth La jos 
eredeti kézírásai és a negyvennyolczas korszakra vonat-
kozó eredeti okmányok, Arany János, Petőfi Sándor és 
legnagyobb költőink eredeti kéziratai. E nagybecsű 
ereklyéket eddig csak a kuta tók láthatták. A Széche-
nyi-könyvtár kiállításával egyidejűleg nyilik meg a 
muzeum u j hadtör ténet i kiállítása, továbbá a Delhaes-
féle gyűj temény, mely a régiségtár folyósóin fölállított 
hatalmas szekrényekben van elhelyezve. 

— A legmagasabban álló kereszt Európában az 
a kereszt, melyet minap állítottak fel a Monte Rosa 
hegycsoport legmagasabb csúcsán. Az aostai völgy lakói 
adakozásból emelték. Nyolcz férfi, hires kalauzok, vit-
ték fel a kereszt darabjai t a hegycsúcsra. Egyre-egyre 
85 kiló teher ju to t t . Velők ment egy áldozópap is, a 
ki a keresztet felszentelte és misét mondot t oly magas-
ságban, a milyenben misét még aligha mondtak. 

— Az egri Angolkisasszonyok félszázados jubi-
leuma alkalmából Samassa József dr érsek ur magas 
lendületű főpásztori levelet irt az intézet főnöknőjének. 
A főp. szózat elismerése a félszázados pályafutás dicső-
ségének és buzdítás a fenköl t szellemű nevelő, oktató 
munka folytatására. 

— Jeruzsálemből érkezett tudósítás szerint a szt. 
városban f. hó 16-án kolera-eset fordult elő, Ja f fában 
és vidékén a kolera már erősen pusztít. Gázában és 
Lyddában, hol a lakosság tetemes részét ragadta el, már 
megszűnt. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8- sss.1 
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FelhiYás előfizetésre. 

Szabad Egyetem. 
II. 

Az „Esti Újság" dicsérő vezérczikke a 
Szabad Egyetemről gyönyörű és veszedelmes. 
Ez a tétel. 

Hogy gyönyörű, azt nem is kell bizonyítani. 
Az nem is lehet másképp. Jó és szép lélek, 
ragyogó tollal, csak szépet, ragyogót, gyönyö-
rűt tnd teremteni. Nem szükséges csak elol-
vasni ezt a czikket az ő bizonyító részletében, 
hogy elbűvölve álljon meg az ember s lélek -
zetvételével áhitását fejezze ki mindazoknak 
a nagy nemzeti javaknak, melyek czikkiró 
szerint a földszinét átalakító tudományból a 
Szabad Egyetemen által fognak — ha fognak 
— kifolyni erre a mi szegény elhagyatott nem-
zetünkre és hazánkra. De halljuk a varázsos 
szózatot magát : 

„Manapság, ugjonond, lépten-nyomon keserű, elé-
gedetlen hangokkal találkozunk. Az üzletember j a jga t ; 

hogy hiába dolgozik, nincs elég nyeresége. Az orvo-
sok és egyéb tudományos pályákon levők a létért való 
harezban küzködnek megélhetésükért . A pap panasz-

kodik, hogy nincs hivője. A büntetőjogász szörnyű-
ködve lá t ja a bűnesetek számának emelkedését ; a nem-
zetgazda az úgyneveze t t improdukt iv társadalmi elemek 
sokasodását, viszont a munkáselemek kivándorlását 
panaszolja. 

Váj jon mindennek mi az oka? Egyrészről az igé-
nyek mérhetet len fokozódása, velük szemben az esz-
közök csekélysége. Nem igyekezünk önmagunkban föl-
találni, összegyűjteni , fejleszteni azokat a szellemi 
kincseket, a miknek csirája az egyszerű földmives 
vagy gyári munkás szivében, agyában épp ugy megvan, 
mint azokéban, a kik selyem és bibor közöt t születtek. 

Az igaz, a szép és a jó valódi megismerése a 
legszebb föladatok egyike. Az u j iskola mindezt nem 
azért taní t ja , hogy a formális képesítésről diplomát 
a d j o n ; hogy a diploma az illetőnek egy bizonyos élet-
pályán meghatározot t lépcsőfokul szolgáljon. Ezér t 
hatása kiszámíthatat lan a részvevőkre ; mer t a ki tudo-
mányt szerez nemcsak gyönyör t szerez magának 
hanem erőt és képességet a létért való küzde-
lemben. A tudomány élesíti fegyvereinket és meg-
sokasít ja a boldogulás eszközeit az életben. A 
tudománynak végteleuül termékenyítő hatása van 
az emberre és az emberi társadalomra. A tudo-
mány az emberi tapasztalatnak és kuta tásnak évszáza-
dos vívmányai t hasznosí t ja mindenki számára, a ki 
kincses tá rházának részese akai lenni. 

A tudományt művelő emberi lélek nem tekint 
mindig kifelé, hogy miként öltözködnek, hogyan 
dőzsölnek, milyen vidáman kár tyáznak a többiek ? 
Hanem saját maga alkotta világfelfogás 1 szerint él, gyö-

Az első kétértelműség ! 
45 
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nyörködik az előtte eddig ismeretlen eszmék, okok, 
czélok felfödözésében s végtelen megelégedéssel tölti 
el az a meggyőződés, hogy mindennek, a mi létező, öntu-
datossága által az ő egyénisége a középpontja.2 S tökéle-
tesedvén a tudomány müvelése által, erősödik öntuda-
tában, erősödik az élet eszközeiben és erősödik önér-
zetében. 

És ha valahol, ugy nálunk van szükség szilárd 
•öntudatu, erős meggyőződésű emberekre. Itt , a hol 
maholnap alig találunk egyéniséget. Itt, a hol a 
vallási, a vagyoni, a nemzetiségi foglalkozási körök, az 
egyes társadalmi osztályok megcsontosodott előitélete 
szétdarabolja a társadalom testét és megakadályozza az 
egységes nemzeti állam megalkotását. Viszont, a hol a 
mindenre ránehezedő állami szervezet és a vele kap-
csolatban terjedő életfölfogás sok autonóm erőt meg-
semmisít, sokat csirájában elfojt. 

Egy franczia politikus azt mondta: a mely nem-
zetnek tengeri hadereje nincs, az madár szárny nélkül. 
Joggal mondhatjuk akkor, hogy a mely nemzetnek 
tudománya nincs, az fej nélkül való ember, de valójá-
ban a kezét sem mozgathatja és izmait sem hasznosít-
hatja igazán. 

Üdvözöljük a Szabad Egyetemet, mint a magyar 
nemzeti eszme legújabb orgánumát!" 

Száz szónak is egy a vége, és ez az, hogy 
újnak csakugyan uj a „Szabad Egyetem." 
Üdvözlésre is méltó — a benne működő tanitó 
egyéniségek kiválóságánál és érdemeinél fogva. 
Azonban maga az intézmény, az ő Istenhez, 
vagyis a valláshoz való viszonyában, t isztázásra, 
rendezésre szorul. (Vége. köv.) 

PÁZMÁNY PÉTER. * 
Irta s a Pécsi Kath. Kör esté y én félolvasta 

dr Vass Bertalan. 

Tisztelt Hallgatóság ! 
A mult hetekben egy közleményt hoztak a lapok, 

mely arról adott hirt, hogy a siklósi vár egyik tornyát 
lebontották. Semmi sem okozhatott nagyobb szomorú-
ságot, mint ez a hír, azoknak, kik az emlékek beszé-
dét értik, a romok és maradványok közelében a mult 
idők tanítására figyelnek. 

Annál jobban örülhetett mindaz, kit ez ódon vár 
a zsarnokság bünhődésére emlékeztet, midőn a lapok 
arról adtak hirt, hogy a várat nem bántották, csakis 
egy különálló épületrészt távolítottak el. 

Szakasztott igy vagyunk a régi könyvekkel, a 
régi irodalom tornyaival is. Fájlalni lehet, ha elkallód-
nak, ha iróik egyénisége, jellemök rajza emlékünkben 
elmosódik, szellemök vára összedől, s csak örülni tud 
az, ki a régi irodalom lelkébe tekinteni, a régi irók 

- A második kétértelműség ! 
* Pázmány Pétert, Magyarországban a kath. vallás vissza-

állitóját, újból meg kell ismertetni Magyarországgal. Ez teszi 
ezt a becses történelmi tanulmányt aktuálissá. A szerk. 

szellemében a korok képét megismerni, a nemzet lel-
kének egy-egy darabját megtalálni képes, ha alkalma 
nyilik a tört lantok, tépett szivek romjain tűnődni, a 
sárgult lapok betűiből felépíteni a letűnt korok szel-
lemvárait, megrajzolni a kihalt emberek alakjait. 

S igy csak dicsérni lehet a kath. kör ötletét, 
hogy ismeretterjesztő, léleknemesítő munkatervébe fel-
vette a régebbi magyar irodalom egyes szakainak 
ismertetését. Az u j irodalom termékei kezünknél van-
nak, de egy nemzet, mint egy ember életét is, csak 
múltjának tartalmával összevetve ismerjük meg igazán ; 
ha ismerjük egész mult és jelen életének eszméit, érzé-
seit, törekvéseit, szive lelke világát s annak megnyi-
latkozását szóban, tettben, művészetben egyaránt, a 
minek mindnek tükre az irodalom. 

Miként dagad nemzeti érzésünk, mikor Zrínyi 
könyvét olvassuk. Ne bántsd a magyart, a magyar 
csak saját erejével tar that ja fenn magát! „Az mi régi 
szent István királyunknak koronája semmi a pallosa 
nélkül; héában azzal koronázza fejét, a ki oldalára 
kardját nem övedzi." 

Hogyan tisztul és izmosul a nemzetihez való 
ragaszkodásunk, mikor Apor Péternél őseink szokásai-
ról, vendégségeiről, ruházatáról, társas érintkezéseiről 
olvasunk, a mikor még nem igen járta a nagyságos és 
méltóságos titulus, megelégedtek a tekintetes czimmel, 
az úrfi, asszony, kisasszony megszólítással ; annál 
nagyobb volt köztük a szeretet, melylyel egymásnál 
egy-egy hétig is elidőztek. 

Aztán Mikes Kelemen leveleiben a kornak, a 
magyar derékségnek, Rákóczi Ferencz szeretetreméltó-
ságának mennyi vonását ismerjük meg, mig a kurucz 
költészet emlékei a nemzeti és vallási küzdelmek keser-
veit, a kor panaszát, az emberek nyögéseit hagyomá-
nyozzák ránk. 

„Más öltözet más nyelvet szül, más nyelv más 
indulatokat, más hajlandóságokat és igy lassú lépések-
kel „a pallérozásnak gyönyörű szine alatt elvész a 
haza", panaszkodott Ányos Pál. És mikor kevéssel 
utóbb Kármán József mégis a nemzet pallérozását sür-
geti, ugyanez alapra helyezkedik: „Mig nemzeti sarka-
latos törvényeink lesznek talpkövei alkotmányunknak, 
szertartásaink szentek, anyanyelvünk élő és az eredeti 
magyar vér főrésze characterünknek — addig és csak 
addig állunk." 

Arany János, Kemény Zsigmond semmit oly fon-
tosnak nem tartot tak a gyökeres magyar nyelv, stíl, 
szellem, költészet fejlesztésére, mint a régi irodalom 
termékeinek tanulását. 

Mikor a kath. kör avval tisztelt meg, hogy e 
helyt a régebbi magyar irodalom valamely alakját 
ismertessem, választásom Pázmány Péterre esett. Egyéb 
szempontokon kivül, melyek révén előszeretettel olva-
som az ő műveit, főkép a beszédeiben nyilvánuló 
pedagógiai és sociologiai mozzanatok irányították 
választásomat, s eredetileg csupán ez oldalról kíván-
tam őt bemutatni. De mivel alig tételezhetem fel, hogy 
hallgatóim mindegyike olvasta Fraknói müvét Pázmány 
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életéről, — mert ez esetben aligha gyűltek volna leg-
alább e czélból itt össze, — azért szükségesnek talá-
lom, hogy Pázmányt általánosságban ismertessem. 

Az eddigi felolvasó estélyek tapasztalatai után 
feltehettem, hogy hallgató közönségem javarészét höl-
gyek fogják alkotni. A férfiak, miként most a népszerű 
főiskola eszméjének megvalósitása ötletéből egy pesti 
tárczaczikkben olvastam, ilyen előadások iránt nem 
érdeklődnek. Ők talán már mindent tudnak ? kérdi az 
iró. Feleletet neki a kávéház termei adnak, melyek 
napjainkban a férfiaknak állandó találkozási helyei. 
„Kávéházban ülni, újságot olvasni, szivarozni és szi-
varfüstöt belélegzeni egészben véve elég mérsékelt 
élvezet, de élvezet," jegyzi meg a tárczairó. Részemről 
megelégszem közönségemmel s mivel a hölgyek tán 
nem igen szeretnek huzamosabban foglalkozni egy 
tárgygyal, iparkodom röviden összefoglalni Pázmány 
életének kimagaslóbb pontjait, nem annyira pragmati-
kailag, mint inkább egyes kiszakított lapokon mutatva 
be nagy méretű működésének részeit. 

Évszámot keveset adok, a nevek halmozásában is 
takarékos leszek, ezek helyett majd inkább a tettekre 
és eszmékre fordítok figyelmet. 

(Folytat juk ) 

A franczia püspöki kar peticziója 
a szerzetes-rendek ügyében. 

(Vége.) 
Szenátor urak ! 
Képviselő urak ! 

A szerzetesrendekről és általában a papságról 
híresztelt állítólagos beavatkozás a politikába, ebben az 
országban és a mai nemzedék körében, nem lehet 
képes elég komoly veszedelmet támasztani arra, hogy 
szabadságunkkal és törvényelőtti egyenlőségünkkel 
együtt feláldoztassanak magának a köztársasági kor-
mányzásnak is elvei és alapjai. Mi nem habozunk be-
vallani, hogy a közvélemény csaknem általánosan ellene 
van ennek a beavatkozásnak és vele szembe minden 
törvényes vagy törvényellenes megtorlásnál százszorta 
hatásosabb akadályokat állit ; a minek a lenyugtalanabb 
kebleket is e tekintetben meg kell nyugtatni. Minden-
felé, de különös a nép alsóbb rétegeiben találkozunk 
evvel a homályos és beteges szemrehányásával annak, 
hogy az egyház és az ő szolgái visszaéléseket követ-
nek el a polgári hatalom köre és az ő jogai ellen. 
Csodálkozva találkozunk ezzel ily fokban a legkeresz-
tényebb és a papjaikhoz legragaszkodóbb néprétegek-
ben is. Viszont, azok a vidékek, hol a pap közbelépése 
inkább hasznos mint káros a pártolt jelöltre nézve, 
napról-napra ritkábbak lesznek és szűkebb körre szorít-
koznak. Es midőn mi, némely tekintély és tapasztalás 
hiányában szűkölködő tanácsokkal szemben, szerzete-
seinknek és papjainknak az ily küzdelmekben tartóz-
kodást és mérsékletet ajánlunk, mi igy nemcsak a 
fensőbb elvek nevében beszélünk, hanem egyúttal 
annak az ügynek is érdekében, melyet időszerűtlen 
beavatkozásukkal megkárosítanának. A közvéleménynek 

ez a csaknem egyetemes hangulata nem hagy sem 
okot sem ürügyet azoknak, kik az u. n. klerikális ve-
szedelmet teszik ki czégérül a végett, hogy szerzetes-
rendeink ellen kitiltó végzést (un décret de proscription) 
eszközöl] enek ki. 

Ebből azonban nem lehet azt következtetni, hogy 
tekintettel a közszellemnek e hangulatára mindent 
lehet sikerrel merni és tenni a kath. Egyház ellen. Ez 
a hangulat valóban nagy logikai következetességgel 
teljes összhangzásban van a nép lelkéoen az ősök vallásá-
hoz való mély s nem kevésbbé egyetemes ragaszkodá-
sával. Mi nap-nap után bejárjuk a mi városainkat és 
falvainkat, s mindenütt kétségtelen jelekben látjuk meg-
nyilatkozni a vallásos érzés lerombolhatatlan életerejét 
és sűrű ébredezéseit ott is, hol teljesen kialudva lenni 
látszott. Nemcsak nyugaton, éjszakon és délnyugaton, 
hol a vallás gyakorlása oly általános, hanem az ország-
közepén és délkeletjén is. mely részek annyira hithi-
degeknek, sőt néha ellenségeseknek látszanak, az olya-
nok, kik ott élni és halni akarnának vallás, gyermekük 
keresztsége, első áldozása, a maguk házasságának egy-
házi megáldása, vallásos temetés nélkül, viszonyítva a 
tömeghez, csak jelentéktelen kisebbséget alkotnak. 
Ennek bizonyítékai azokban a könyörgő, néha fenye-
gető kérelmekben rejlenek, melyekkel bennünket meg-
rohannak, innen is onnan is, midőn mi a papi hivatás 
ritkasága miatt kénytelenek vagyunk, egy időre, 
lelkipásztoruktól megfosztani egyikét vagy másikát 
ezen parókiáknak. Mihelyt ez a nép észre fogja 
venni, hogy nem az Egyház avatkozik be a politikába, 
hanem hogy a politikusok üzentek háborút az Egyház-
nak, azonnal meg fogja változtatni magatartását. El-
eddig, ezeket az ellenséges szándékokat, ott a hol 
vannak, a nép rétegei előtt, rendszerint hallgatás, 
vagy biztató de kétértelmű Ígéretek porhintése által 
gondosan titkolni szokták. Azok a tények, melyek 
emez Ígéreteknek ellenmondanak, oly kérdésekre szo-
rítkoznak, melyek a nép rétegeinek figyelme által alig 
közelíthetők meg, vagy a melyek iránt nem is érdek-
lődnek. Falusi népünk hagyományaiban akkor szenve-
dett zavarodást, midőn apáczáit űzték el tőle. Az a 
fenyegető felindulás, melyet ezek a kiűzések különféle 
központokon keltettek, kell hogy minden államférfiu-
nak, ki e névre méltó, meggondolást és mérsékletet 
sugalljon. 

Valóban, szenátor urak és képviselő urak, az 
erőszakos és kihivó eljáráson kivül, van még ut a meg-
békitésre, hogyha önök azt hiszik, hogy a szerzetes-
rendek helyzete Francziaországban eddig nem volt elég 
szabatosan szabályozva, s hogy ennélfogva megállapí-
tani kell az Állam jogait a szabadságnak törvényszerű 
felvirágoztatásaival szemben. A szerzetesrendek nem 
olyanok, a minőknek állították és képzelték némely 
elfogultak ; nem valami fegyelmezetlen és független 
elem a szerzetesség az egyházi hierarchiával szemben. 
A szerzetesek épp ugy mint az egyszerű hivek elvileg 
alá vannak vetve a souverain hierarchiának, és ők azt 
tudják, hogy nekik erre az alárendeltségre annál is 
inkább szükségök van, mert valamint az engedelmes-
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ségnek alapviszonyában, ngy minden más viszonyban, 
ők a lehető legnagyobb tökéletességre vannak hivatva. 
A pápa és a püspökök iránt való engedelmességnek, 
minthogy egyedül ök vannak Istentől rendelve az Egy-
ház kormányzására, kell uralkodni, ellenmondás nélkül 
sőt annak sürgetésével, a fölött az engedelmesség fö-
lött, melylyel a szerzetesek közvetetlen főnökeiknek 
tartoznak. A püspöki hatóságnak e felsőbbsége (auto-
rité), mely minden esetre nézve a pápáénak van alá-
rendelve, teljesen és fentartás nélkül érvényesül nagy-
számú szerzetes congregatió, különösen a nőrendiek 
felett. Mások felett, melyeknek fensőbb okoknál fogva 
az Apostoli Szentszék a birája, a püspöki hatóság kor-
látozva van. Hanem ebből az következik-e talán, hogy 
ezek az u. n. exemt congregatiók, mindenben fel van-
nak szabadítva a püspöki hatóság alól ? Az ő kivált-
ságuk csak benső életöknek ós benső kormányzásuk-
nak szabadságát óvja. Külső és nyilvános működésük-
ben ők nem mások s nem is lehetnek egyebek, mint 
a világi papság segítői, következésképpen ök nagy mór-
tékben tőlünk való függésben vannak. Ujabb utasítá-
saiban a Szentszék gondosan meghatározta azokat a 
főbb pontokat, melyekben a püspök joghatósága fenn 
van tartva és kötelességszerűen érvényesítendő a ki-
váltságos congregatiókkal szemben. Ezek az esetek épp 
azokra a körülményekre vonatkoznak, a melyekben 
jogaira féltékeny világi kormány talán valami árnyé-
kot láthatna: „rendház alapítása valamely egyházme-
gyében, nyilvános iskolák, menedékházak, kórházak és 
más ilynemű intézetek, a rendtagok felszentelése, pré-
dikáczió, szentségek kiszolgáltatása, templomok fel-
szentelése, ájtatos társulatok és congregátiók felállítása, 
könyvek kiadása." 

Mi tudomást szereztünk arról, hogy kipróbált 
köztársaságpártiak, kik a congregatióknak a püspöki 
hatósággal szemben túlhajtott ós képzeleti független-
séget tulajdonítottak, melytől azután meg is ijedtek, 
kijelentették, mennyire meg vannak lepve és kielégítve 
az imént kifejtett nyilatkozattal. Ezen fenntartásokkal, 
még pedig ebben a széles mederben, egyezett bele a 
Szentszék, engedve a franczia kormány kívánságainak, 
abba, hogy a kiváltságos (exemptes) congregatiók ma-
guk jelentsék ki, hogy magukat a püspöki hatóságnak 
alárendelik. 

Hogyha tehát visszaélések támadnának a szerze-
tesrendek körében, itt vannak a püspökök, kik jogaik 
határainak de egyúttal terjedelmének is tudatában 
vannak, és ők ezekről illetéktelen kezdeményezések 
javára nem fognak lemondani. A kormány dolga a 
püspöki hatóságnál ezeket a visszaéléseket bejelenteni 
és azoknak orvoslását sürgetni, hogyha t. i. ily visz-
szaélések történtek, a mint ezt megcselekedte hasonló 
alkalmakkor, midőn lelkipásztori papságról volt szó. 
Már a jelen bonyodalomban (crise actuelle) is, a püs-
pöki karnak utasításai és bölcs tanácsai nem csekély 
mértékben járultak ahhoz, hogy azok a congregatiók, 
melyek önöktől elismerést kérnek, abban a törvényes 
helyzetben fennmaradjanak, mely őket eddig oltalmazta, 
és a mely, a közvélemény előtt, tilalmazóiknak (á 

leurs proscripteurs) semmiféle ürügyet sem fognak 
megengedni. 

Abban az esetben, ha a püspöki hatóság elégtelen 
lenne, a franczia kormány hivatalos összeköttetésében 
a Szentszékkel más békés ut nyílnék, az az ut, melyet 
XII I . Leo, ki a maga körében souverain polgári hatal-
mat mindenkor tiszteletben tartja, ajánlott ugyanabban 
a levelében, a melyben egyébiránt ékesszólóan védte 
a szerzetesrendek ügyét : „Hallgatással mellőzve, irja 
ő, más tekinteteket, melyek a szerzetesrendekre nézve 
figyelembe vehetők, mi csupán egy észrevételre szorít-
kozunk Francziaország a szentszékkel barátságos vi-
szonyt tart fenn, mely ünnepélyes egyeségen alapszik. 
Hogyha tehát azok a helytelenségek (les incomvénients), 
melyeket jeleznek, ebben vagy abban a pontban tény-
leges valósággal bírnak, nyitva áll az ut azoknak jel-
zésére a Szentszék előtt, a mely kész azokat komoly 
vizsgálat alá venni, és ellenök, ha szükséges, alkalmas 
ellenszereket használatba venni. 

A Concordatum, mely egykor Francziaországnak 
vallási békét adott, ezt számára ma is biztosíthatja, az 
alatt a feltétel alatt, ha hűségesen (loyalement) értel-
mezik és alkalmazzák. Ez az egyeség nyilt egyeség, és 
a mely napon erős szabadságszerető kormány, dicső 
hagyományokhoz hűségesen, Rómával való megegye-
zés alapján szabályozni kezdené a szerzetesrendek 
helyzetét Fancziaországban, a legelfogultabb szellemek 
is, ha igazságosak és méltányosak akarnak maradni, 
kénytelenek lennének meggyőződni arról, hogy ezek a 
szerzetesi intézetek léte és az ő törvényszerű felvirág-
zásuk az Államnak minden jogával összhangzásban 
van, a nélkül, hogy szabadságok feláldozására volna 
szükség. 

Meggyőződésünk szerint, ezek ennek a viszálynak, 
mely bennünket elválaszt befejező és békéltető kon-
klúziói, záróitéletei. Vajha mihamarább érvényre emel-
kedjenek, hogy megmeneküljünk a lelkiismeret megfé-
kezhetetlen küzdelmeitől, melyeken keresztül kellene 
esnünk, és az erőszakos visszahatásoktól, melyek fenye-
getnek s a melyektől megóvni szeretnők hazánkat! 
Vajha önök, uraim, lennének alapvetői az annyira kívá-
natos kikébülésnek az által, hogy a társasélet sza-
badságát megadják polgártársaik oly nagy számának, 
kik ezt az önök igazságos érzületétől és előrelátásuk-
tól várják. 

Ezt az okmányt okt. 15-ig aláírták: 
f BENOIT-MARIE, c a r d i n a l LANGÉNIEUX, a r c h e v ê q u e de 

Reims y FKANÇOIS, cardinal RICHARD, archevêque de Paris, 
f VICTOR-LUCIEN, cardinal LECOT. archevêque de Bordeaux, 
y ADOLPHE-LOOS-ALBERT. cardinal PERRAUD, evêque d'Autun. 
y PIERRE, cardinal COULLIÉ. archevêque de Lyon, F G-.-M.-
JOSEPH. cardinal LABOURÉ, archevêque de Rennes. — F ETI-
ENNE, archevêque de Sens, f MARIE-ALPHONSE, archevêque de 
Cambrai, y FRANÇOIS, archevêque de Chambéry. f FULBERT 
archevêque de Besançon, -f- MATHIEU-VICTOR. archevêque d'Auch. 
F L.-FRANÇOIS, a r c h e v ê q u e d ' A v i g n o n , y R E N É FRANÇOIS, a r -

chevêque de Tours, y PIERRE, archevêque de Bourges EU-
DOXE.-LRÉNÉE. archevêque d'Albi. j JEAN-AUGUSTIN, archevêque 
de Toulouse, f FRANÇOIS, archevêque d'Aix. — f VICTOR, 
évêque d'Aire, y CHARLES-FRANÇOIS, évêque de Nancy, f Jo-
SEPH-MICHEL-FRÉDÉRIC, évêque de Viviers, y CHARLES, évêque 
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de Blois. T PAUL, évêque de Versailles, F ETIENNE, évêque de 
Nevers. f CLOVIS-JOSEPH, évêque de Luçon. f HENRI, évêque 
de Tulle, f EMMANUEL, évêque de Meaux. f PIERRE-EUGÈNE, 
évêque de Pamiers. f ADOLPHE, évêque de Montauban. j CHAR-
LES, évêque d'Agen. f EOUIS-JOSEPH. évêque de Belley. f FLR-
MIN. évêque de Limoges, f PROSPER-AMABLE, évêque de Cap. 
f PIERRE MARIE, évêque de Saint-Brieuc. f ALFRED, évêque 
d'Arras, f JEAN-MARIE-FRANÇOIS, évêque de Saint-Flour, f 
PIERRE-MARIE, é v ê q u e d e C l e r m o n t , F ALPHONSE-GABRIEL, 

évêque de Saint-Dié. f AUGUSTE, évêque de Moulms. f CÓNS-
TANT-LÔUIS-MARIE, é v ê q u e d u P u y . f STANISLAS, é v ê q u e d ' O r -

léans. f HENRI, évêque de Poitiers, f CLAUDE, évêque de Séez. 
f MICHEL-ANDRÉ, évêque de Châlons. j PIERRE-EMILE, évêque 
de Nantes, f GABRIEL, évêque de Chartres, f FÉLIX, évêque de 
Nimes. f LÉON, évêque d'Amiens, f E-CHRISTOPHE, évêque de 
Cahors. f HENRI, évêque de Nioe. f JEAN, évêque de Digue. 
+ AUGUSTIN-VICTOR, évêque de Soissons. f AMÉDEE, évêque 
de Vannes, f MARIE-PROSPER, évêque du Mans f GUSTAVE-
ADOLPHE, évêque de Troyes. f FRANÇOIS-ALEXANDRE, évêque 
de Saint-Claude, f PHILLIPE, évêque d'Evreux. i LÉON-ADOL-
PHE, évêque de Baveux, f JOSEPH, évêque d'Angers, f JOSEPH, 
évêque de Coutances. f JULES, évêque de Perpignan, f FRAN-
ÇOIS-VIRGILE, évêque de Quimper. f PAUL-EMILE, évêque de 
G r e n o b l e , f A - J O S E P H EUGÈNE, é v ê q u e d e F r é j u s . y MARIE-

JEAN-CÉLESTIN, évêque de Beauvais. f LOUIS-EUGÉNE, évêque 
de Rodez, f J.-F.-ERNEST, évêque d'Angoulême. y LOUIS-ER-
NEST, évêque de Verdun, f PAULIN, évêque de Marseille, y NI-
COLAS JOSEPH, é v ê q u e d e P é r i g u e u x . 

Később még 5 főpásztor adta meg aláírását ugy, 
hogy az aláirt főpásztorok száma 74-re emelkedett. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 

Budapest, decz. 1. Rákosi Jenő a D. K. E. 
közgyűlésén a kivándorlásról — következő véleményt 
fejtett ki : 

Ime a másik baj, a kivándorlás is, nem mint az 
orvosok mondják, gyönyörű tipikus kórképet mutat-e 
facies hippokratikáján ? 

A szegény hegyilakó, a magyar tót ember, a maga 
nyomorult sziklás, terméketlen talajáról, már régi idők 
óta vándormesteremberré lett, mint üveges és drótos 
tót, vándorkereskedő, mint borsos vagy kosaras tót, 
hogy pótolja sovány földje hozadékát. Ugyanaz rajok-
ban tódul be az áldott Alföldre, sőt a Dunántulra nyá-
ron mezei munkára, mint a hogy a hegyi székely az 
oláh síkságra rajzik munkát keresni. 

Mikor pedig vasút és hajó elhatoltak mindenfelé, 
iskola és tudás bevonultak a népnevelés ut ján a legei-
vétettebb falvakba is : csak egy további lépés volt az 
önfönntartás ez utján, hogy a Felföld népe megkezdje 
vándorlását — Amerikába is. Ez, sikerei, élelmes, eb-
ből élő emberek buzdítása és csalogatása folytán ma 
immár járvány, a mely elé hiába rakunk gátakat : az 
okosság inkább számol vele s magára a mozgalomra 
keres vezető s irányító befolyást. 

Mert az éhség, a szomjúság, a hideg és meleg 
ellen, a jobb mód, az anyagi vagyon vágya ellen nem-
csak az erkölcsi ós hazafias prédikáczió nem használ, 
de a zsandár s a hatalmi tilalom minden fegyvere is 
hiu és hasztalan. 

A státusférfiak ajtaján kell dörömbölnünk, nem a 

szegény jegyzőkén ; a törvényhozás kapuit kell bedön-
tenünk, nem a szegény parókiákét. 

Uraim, azok a törvények, a melyek a mi vagyo-
núnkról, a mi birtokunkról, a mi kezünkön lévő föl-
dekről, a mi örökségünkről intézkednek: azok ebben 
a dologban a bűnösök. A mig ezen nem segitünk, ad-
dig semmi hathatós eszközünk nekünk az orvoslásra 
nincsen. Régi törvényeink világát egy csapással ledön-
töttük és magunk is elbukván, átmenet nélkül idegen 
jogfejlődés nyomán rendezték számos magánügyi vi-
szonyunkat. 

Százados fejlődésből históriailag kialakult eszünk 
járásával, életfölfogásainkkal, megszokásunkkal, hagyo-
mányunkkal egyszerre egy ellenkező, vagy legalább is 
más világnézlet által létrehozott törvények szerint 
kénytelenittettünk élni : az rendelkezett birtokunkról, 
a szerint örököltünk, a szerint osztozkodtunk és azt nem 
értettük meg, azt nem találtuk kedvünk,természetünk.szo-
kásunk, vágyaink és érdekünk szerint valónak, tehát véde-
keztünk ellene, mert elkellett általa vesznünk. Ebben ment 
tönkre közép-birtokos osztályunk, mely a régi rend 
védelmétől elesvén, prédája lett az uj viszonyoknak és 
magának más védelmet nem talált, mint hogy az 
állami hivatalokra vetette magát, a hol pedig elvérzik. 

Ebben megy tönkre a köznépünk, mert a végte-
lenig osztható birtokát kiránczigálják alóla. A kinek 
pedig a kezén levő föld annyi, mint a tisztesség, be-
csület és tekintély, elvesztése pedig annyi, mint ellen-
nie tisztesség, becsület és tekintély nélkül : £125 Si raj ta 
ily végzetes sulylyal fekvő törvény ellen menedéket 
keres, ha nem talál mást, hát a legtermészetelleneseb-
bót, az ime mindjobban terjedő egy gyermek-rend szert. 
Mert a ki jó gazda, szorgalmas, ügyes és takarékos, 

legnehezebb viszonyok közt is megtartja birto-
kát. De ja j neki, ha egy gyermekénél többje van, mert 
akkor az örökösödésben szertemegy a birtoka foszlá-
nyokra és immár kisiklik örökösei kezeiből. Ezért van 
uraim, hogy a Dunántul déli részeinek falvaiban anyagi 
jó mód mellett is játszadozó gyermekek hiányában az 
utcza szomorú és néptelen és nem egy községben im-
már becsukják az iskolát, nem levén, a ki beléje jár-
jon a tanitó elé ; azért van, hogy a mi gyönyörű faj-
magyar határőrző-telepeinken a Drávához közel a lakó 
szobából hiányzik a gyermeksirás és a gyermek kacza-
gása, a teremtő Istennek és angyalainak ez a legdi-
csőbb, legmegrenditőbb, szívdobogtató, szivemelő csoda 
muzsikája. Kérem önöket, ihlesse meg emléküket ez 
az óra ós vessék szemüket e fájó sebre, melytől a ma-
gyar nemzet jövője vonaglik. 

Mindenkinek hatáskörében módja van arra, hogy 
befolyását érvényesítse az ország törvényhozóira. Nem 
segít más a bajokon, csak a törvényhozás, de még oly 
ihletett jogtudós is, mint Zsögöd Benő, hiába ir köny-
vet, hiába hirdeti, hogy az ország üdve, az ország bol-
dogsága, csak egy módon biztositható, az ország bajai-
nak minden neme, betegségének sokfélesége csak egy 
sorában a fejlődésnek gyógyulhat meg, abban, ha meg-
nyitjuk a hazai jogfejlődés zsilipjét az idegenek helyett, 
a melyek elmossák azt, a mi idegenül jöt t törvénye-
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inkbe, életünkbe, vérünkbe. Ezt kell kiüldöznünk ; ak-
kor láthatunk a komolyabb gyógyításhoz. (Zajos, hosz-
szantartó éljenzés.) 

Rónia, nov. 29. Magyarok a Vatikánban. — 
A magyarországi Kath. Egyesületek Orsz. Szövet-

ségének küldöttségét XIII . Leo pápa rendkívüli kitün-
tetések közt fogadta, mint olyat, a mely Magyarország-
nak főzarándoklata volt ez esztendőn, a mennyiben az 
Album 35,000-nyi aláírása szerint ez a zarándoklat 
Magyarország összes egyesületi és társadalmi életét 
képviselte. 

Igy fogták ezt fel itt Rómában is, és azért az 
„Osservatore Romano" sugalmazott része, a mely vati-
káni informácziók szerint készül, következő ünnepélyes 
jelentéssel ismerteti a zarándoklat fogadtatását: 

Quindi Sua Santitá ammetteva all'onore di una 
particolare udienza una Commissione dei Rappresentanti 
delta Confederazione dei Circoli Cattolici Ungheresi, com-
posta dei seguenti signori : 

Conte Giovanni Zichy, deputato e capo del partito 
popolare parlamentare, e Presidente della Confedera-
zione dei Circoli Cattolici Ungheresi; 

Conte Alfredo Zichy, deputato del partito popo-
lare ; 

Dottore Francesco Major, deputato del partito 
popolare ; 

Monsig. Ladislao Palotay, Canonico di G-ran Vara-
dino e Prelato Domestico di S. S. ; 

Monsig. G-iulio Walter, Canonico di Strigonia e 
Prelato Domestico di S. S. ; 

Rev. Stefano Benyács, Parroco della Diocesi di 
Nitria. 

I suddetti signori umiliavano a Sua Santitá un 
nobile ed affettuoso Indirizzo, nel quale, insieme all'-
espressione dei sentimenti di omaggio e di devozione 
al Sommo Pontefice e di incrollabile attaccamento alla 
Sede Apostolica, vengono bellamente ricordati gli atti 
più memorabili del suo glorioso Pontiíicato. A tali atti 
pontiíicii i firmatari deU'Indirizzo professano la più 
rispettosa ed incondizionata adesione, aggiungendo che 
i sapienti e provvidi insegnamenti pontiíicii in essi 
contenuti verranno presi a norma costante della loro 
azione per il maggior bene proprio e della patria. 

Insieme a questo Indirizzo veniva presentato a 
Sua Santitá un album, riccamente rilegato, contenente 
le firme di trentacinquemila ascritti ai sudetti Circoli 
Cattolici. 

II Santo Padre si compiaceva altamente con i 
presenti di tali manifestazioni di affetto e di devozione, 
e dopo averli intrattenuti per qualche tempo, rivol-
gendo loro parole improntate a paterna benevolenza, 
li rimandava confortati deli' Apostolica Benedizione. 

McKeesport, Pa. É.-A. E.-À. nov. 7. Az amerikai 
gör. kath. visitator. — (Vége.) 

Jöt t azután, hogy Hodobay Andor itt külön püs-
pöki engedély nélkül harangokat s templomokat szen-
telt. Persze, jóhiszemüleg ; mert hogy minő jurisdictiója 

is van néki, ezt ö maga sem tudta. Bizott azonban 
czimzetes apáti méltóságában. 

Nos és erre is megjött, ellenfelei feladására, azon-
nal a válasz s ez újból kijelentette, hogy Hodobay 
Andor csak rendes pap és nem maioris jurisdictionis 
sacerdos, ennek tehát a főpapi jelvényeket csakis az 
esetben szabad Amerikában egyházi szertartásoknál 
viselni, ha azt neki a megyéspüspök viselni megengedi. 

íme tehát, a tót lapok sértegetésének az alapja 
és ime azon sok megaláztatásnak a kiindulási pontja, 
a melyeken keresztül Hodobay Andor çddig itt át-
menni kénytelen volt. 

Hisz maga is érezte ő, hogy lábai alatt elvesz-
tette a talajt, s azért nem mert kilépni eddig még 
egyetlen sértéssel szemben sem. 

Pedig hát ilyenben elégszer volt része. Ott volt 
például Pittsburgh South Síden a gör. kath. harang-
szentelés. I t t a lelkész csupa tiszteletből reáöntette a 
harangra Hodobay Andor vicarius nevét, s ime mikor 

; ő oda azt szentelni Pittsburgba megérkezett, hát a 
kurátorok a vikáriusnak hirdetett Hodobay Andor 
nevét a harangról leráspolyozták. 

Miért? Hát nem látszik ki ebből a kihívás és 
annak tudtul adása, hogy mi téged nem ismerünk 
vikáriusnak? Es Hodobay megértette ezt a leczkét; 
mert anélkül, hogy csak egy szóval is tiltakozni me-
részelt volna e rut sértés ellen, a harangot felszentelte. 

Yagy ott van a windberi eset. Ezt is ütőkártya-
ként tart ja ma kezében még az ellenség mindigv Itt 
tudvalevőleg templomot épített a gör. kath. hivek lel-

: kesedése. S papot is választott, még pedig olyan papot, 
a ki tótul ne is tudjon. 

A pap böszörményi fiu levén, hogy jó magyar 
lesz, azt mindenki hitte, azért annak a hitközség uti-

I költségre még 500 forintot is küldött haza. S ime ezt 
I is elrontotta a vikárius ugy, hogy ma Wind'oer az 

ellenség legerősebb bástyája. 
Hodobay ugyanis fejébe vette ez időtájt, hogy ő 

majd betelepíti Amerika jobb parochiáít a maga 
saját rokonaival : kapta fogta tehát magát s megtele-
grafirozta oda, hogy senki mást ne válaszszanak meg, 
csak az ö rokonát, s ekkor az a másik papnak küldött 
útiköltséget majd vissza fogja fizetni. 

S mi lett a vége? Az, hogy se a böszörményi fiu 
nem lett ott pap, sem a Yisitator rokona nem, hanem 
a panszlávok azt a dr Poliwka Damást választották 
meg, a kit Duquesnéből Hodobay egyik rokona épp ez 
időtájt turt ki a legcsunyább eszközökkel, és a ki 
nemzeti ügyünkre nézve fényes képzettségénél fogva 
nagyon is veszedelmes ellenfél lehet. 

E választási veszteség azonban még semmi se 
lenne, ha ennek nyomában az nem következik vala be, 
hogy itt a Visitátort még az uj templom megáldásából 
is kizárták az előbb még tiszta magyar papért vá-
gyódó hivek. 

Ime tehát a gyümölcs. Hodobay Andor vikárius-
nak, aiaz püspöki helynöknek hirdeti magát s mégis 
még a legegyszerűbb bányászember is ujjat merészel 
vele húzni még a legkényesebb egyházi ügyekben is, 
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és nemcsak kivánalmát nem respektálja, de ínég egy 
templomszentelésről is kizárja. 

Hát nem gúnyja ez a sorsnak, hogy azokkal 
szemben ez nem mutathatja ki azt, hogy ő tényleg 
az, a minek levélpapírjain, aláírásain és beszédeiben 
hirdeti magát? De hát azt kérdem én, miért hitették 
el ezzel odahaza, hogy ő Vikárius és miért nem adták 
tudtul neki, hogy ő itt nem főpap, csak közbenjáró a 
papság és a püspökök között. 

Hát nincs itt mulasztással tönkre téve az az egész 
egyházi ügy, a miért Róma s a magyar kormány, a hit 
védelme érdekében, eddig már annyi sokat tett, küz-
dött s fáradott? És nem vagyunk-e itt mi magyarok 
is, a kik nemzetiségünk védelme érdekében egész a 
késhegyig vagyunk kénytelenek néha elmenni, a köz-
nevetség tárgyává kitéve akkor, mikor az az ember? 
a ki egész csapat baklövései tetejébe még ezeket a 
hibákat is megcselekedte, magát itt mint a magyar 
kormány bizalmasa gerálja? 

Ha Hodobay Andor bevégzi a visitátiót, haza 
kell mennie, hiszen hivatása csak erre terjedt ki. Helye 
azonban nem marad üresen ; mert Róma kétszázezer 
lelket nem fog tovább gondozó fej nélkül hagyni. 

Főpap fog tehát kijönni majd az ő helyére, még 
pedig olyan, a ki birja az Amerikában jelenleg mű-
ködő gör. kath lelkészek bizalmát is. Ennek jogható-
sága azonban már Rómából lesz megállapítva, még 
pedig ugy, hogy arról valamennyi Amerikában élő 
róm. kath. püspök értesítve lesz. 

Püspök lesz-e ez, avagy csak Visitator Apostoli-
cus? Nem tudjuk, de annyi tény, hogy annak az Egye-
sült-Államok valamennyi gör. kath. papja, igy tehát 
még a gallitzianusok felett is lesz joghatósága. 

S ez, de csakis ez, csinálhat majd itt rendet ; de 
addig, a meddig ez ki nem jön, hogy a görög katho-
likusok között szanáltassék a most már lánggal égő 
baj, azt még álmodni is vakmerőség! 

S hirdessen bárki mást, a jövő be fogja igazolni, 
hogy ebben a kérdésben csakis nekünk volt ós van 
igazunk egyedül. 

I R O D A L O M . 

-J- Föld és Eg. Kutatások a geologia és theologia 
érintkező pontjai körül. Irta Prohászka Ottokár. Máso-
d'k kiadás. Esztergom, Buzárovicsnál, 1902. 8-r. IX, 
450 lap. 

Egy év alatt második kiadást érni, Magyaror-
szágban könyvre és iróra nézve egyaránt nagy — nem 
szerencse, mert az vak is lehet, — hanem igazi dicső-
ség. Ezt megszerezte Prohászka természetbölcseleti hit-
védő könyve magának is, nagynevű szerzőjének is egy-
szerre. A ki az első kiadást megszerezni elmulasztotta, 
szerezze meg ezt a másodikat, mert ez a munka út-
törő munka: úttörője a hitüres lélekben a hitnek, a 
hiterős lélekben pedig a hit boldogságának. 

= RENDELETEK a hitoktatásra és felügyele-
tére nézve Budapesten. Esztergom, 1902. 12-r. 32 1. 

Maga a fővárosi hitoktatás e szabályrendelete 

monumentum aere perennius Vaszary Kolos bibornok 
hgprimás érseki kormányzásának idejéből. Két részre 
oszlik. Az I. rész „Szabályzat a Budapest székesfő-
város területén lévő összes népoktatási tanintézetek 
róm. kath. vallásoktatásának ellenőrzéséről" szól, vagyis 
a felügyelőséget szabályozza. A II. rész „ Utasítás a Buda-
pest-székesfővárosi hitoktatók, illetve segédlelkószek 
számára." 

— „Minisztrálás Módja" czimü füzet jelent meg 
Keszthelyen Nádai Ignácz könyvnyomdájában. Össze-
állította Földi J . lelkész. E kiadás egyesíti magában 
mindazon előnyöket, melyeknek hasonirányu müvek 
örvendenek. A latin szöveg ugy van irva, a mint 
olvasni kell magyar betűkkel. A ministráns gyermek 
teendőiről bő magyarázatot, szabályokat és a templomi 
illedelmességről ad. E mellett a legolcsóbb a hasonló 
kiterjedésű kiadások közt. Ára 6 üli. Ajánljuk a hit-
oktató és tanitó urak figyelmébe. 

— A szeretet lángjai. Vagyis : Egyletek, és ájta-
tosságok Jézus szent Szive tiszteletére. Irta Tóth Mike 
Jézus Társaságának tagja, főgymn. tanár. Kalocsán, 
1^01. - 8-adrét 223 old. —r A könyv fölvilágosítást 
ad mindarról, mi Jézus sz. Szive tiszteletét illeti, vilá-
gos utmutatást nyúj t Jézus szent Szive társulatának 
megalapításához, és előadja az ájtatosságokat. melyeket 
eddig az egyház jóváhagyott, sőt búcsúkkal is ellátott, 
— kiváló gonddal ismertetvén a sz. kilenczed (novéna) 
nevezetű ájtatosság mibenlétét s elvégzésének módját. 
Ára 1-50 kor. 

— Római katholikus szertartástan. Irta Gerely 
József. — E tankönyv most hagyta el a sajtót három-
féle terjedelmű kiadásban s 68 fametszésü képpel. A 
nagy kiadás a közép-iskolák, képzők, a közép kiadás a 
polgári, a kis kiadás pedig a népiskolák részére készült. 
A kisebb kiadások szövege a nagyobban szórói-szóra 
bennfoglaltatik, a mit nem tudunk eléggé dicsérni, 
mert óriási könnyebbség a tanulóra, ha ugyanazt, a mit 
egy alsóbbrendű iskolában már megtanult, nem kell 
újra egészen más szövegezésben elsajátítania. Ez nagy 
idő- és munkamegtakarítás, a mit szerző — ugy lát-
szik — mindjárt ki is használt, a mennyiben tan-
könyvei jóval bővebbek a hasonló fokon hasz-
nálatos szertartástanoknál. Nem szeretjük a tulbő 
tankönyveket, ez esetben azonben nem teszünk kifo-
gást, mert meggyőződtünk egyrészt arról, hogy nincs 
benne semmi fölösleges, sőt talán a stílus nagyon is 
tömör, szűkszavú ; másrészt a szerző oly ügyesen ren-
dezte el s osztályozta pontokba szedve az anyagot, 
különválasztva a szükségest a hasznostól s ezt a meg-
említésre méltótól, hogy a tanár vagy hitoktató min-
den körülményesebb kijegyzós nélkül annyit vehet föl, 
a mennyit a helyi körülmények megengednek. Egyál-
talában elmondhatjuk, hogy kevés tankönyv for-
dult meg kezeink között, mely annyi jó tulaj-
donsággal lepett volna meg, mint ezek a Gerely-
féle szertartástanok. Nagy alapossággal készült, gondos 
munka. A fölosztás és kidolgozás logikus, könnyen át-
tekinthető. A fejezetek élén röviden, velősen körvona-
lozza a tárgyat, pontosan határozza meg a fogalma-
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kat, koncziz ismétlést nyú j t a katekizmusnak vonat-
kozó anyagából Magyarázatai igen józanok és helye-
sek. A szöveg szélére nyomot t tárgyjelzések kitünö 
fonalát adják a tartalomnak. Általános tetszésre fog 
találni néhány ujitás, melyeket eddig még egy szer-
tartástani tankönyvben sem lát tunk. I lyen a szentmise 
részeinek és az egyházi évnek egy pillantással át tekín-
liető, grafikus tábláz i ta ; ilyen a függelékben igen prak-
tikus módon közölt szentmise-szöveg magyar nyelven 
s a minisztráczió. 

Fametszésü képei szépek, t iszták, számosak és a 
a mí nevezetes, a szöveg közé vannak ékelve. 

Nyelvezete világos és igazán magyaros, a mi 
Gerely tankönyveinek már ismert tulajdonsága. 

Melegen ajánl juk e tankönyveket a hi t tanárok s 
hi toktatók figj^elmébe. A nagy kiadást pedig különö-
sen ajánljuk olvasásra felnőtteknek, kik a római Egy-
hez szertartásairól rövid, de alapos fölvilágositásokat 
óhaj tanak tenni. 

A három tankönyvet a Szent-István-Társulat adta 
ki, nyomdájának jól ismert gondosságával. Á r u k : a kis 
kiadás 56 fillér, a közép 1 korona 40 fillér, a nagy 1 
korona 80 fillér. 

VEGYESEK 
-f- Németországban a katholikus vallás kiszámít-

hatat lan hatású esemény századik évfordulóját érte el 
deczember 1-én : a saecularisatio, vagyis a kath. egy-
ház óriás méretű megrablásának évfordulóját . A kár, 
melyet az egyház a német politika e gonosz te t te ál t l l 
szenvedett, a szó teljes értelmében megmérhetet len. 
20 püspökség és 70 birodalmi föranggal biró apátság 
esett a saecularisatio zsákmányául. Ez vetet te meg 
a régi német római birodalom feloszlásának alap-
já t . A saecularisatióig a német fejedelmek tanácsában 
a katholikusok 55, a protestánsok csak 45 szavazattal 
birtak. Azontúl 131 fejedelmi szavazatból 78 esett a 
protestánsokra és csak 53 a katholikusokra. A mit 
iskolákban, zárdákban, földbirtokban, pénzben a kath. 
egyház Németországban a saecularisatio következtében 
vesztett, az igazán felülmúlja a képzelmet. Ennek az 
utóhatásai alatt szenvedtek és szenvednek a német 
katholikusok, és e küzdelmes szenvedés avatta őket a 
világ legnagyobb katholikus politikai hatalmasságává. 

— Főpapok adományai. Báró Hornig Károly vesz-
prémi püspök 100 koronát, dr Samassa József egri 
érsek 200 koronát, Szmrecsányi La jos apátkonok 40 
koronát, gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök 40 kor. 
és Császka György kalocsai érsek 200 koronát adott a 
pozsonymegyei közművelődési egyesület czéljaira. 

— Az egyetem budgetje. A budapesti kir. ma-
gyar tudomány-egyetem 1901 2. tanévi tör ténete meg-
jelent. (Acta Reg. Scient. Universitatis Hung. Buda-
pestinensis anni MDCCCCII—MDCCCCIII . fasciculus 
1- 1 —132 lap.) Nagy részletességgel van itt felsorolva 
minden. A 98. lapon kezdődik a „Szükséglet és fede-
zet" ' czimű rovat. I t t ki van tüntetve, hogy az egye-

tem személyi kiadásai 1 688,118 kor., dologi kiadásai 
1.048,415, összesen 2.757,053 koronára rúgnak. Ebből 
az egyetem saját vagyonának jövedelméből, illetve 
saját bevételeiből 1.433,119 koronát fedezett, az állami 
segély tehát ] .323,934 koronát tesz ki. Érdekesek a 
bevétel té te le i : tandij- jövedelem 700,000, egyetemi alap 
568,619, ápolási dijak 142,000, rendőri bonczolások 
1500. könyvtár i ju ta lék 13,000, a Pasteur-kórház jöve-
delme 8000 korona. Összeg a fenti 1433,119 kor. 

— Egy kiinonok nagylelkűsége. Dr Rada István 
prépost-kanonok, a kinek szépirodalmi munkássága a 
kath. irodalomban ismeretes, az összes kiadványaival 
megajándékozta a budapest i Mária-Kongregáczió és a 
budai kath. legény-egylet könyvtárá t . A nagylelkű ka-
nonoknak ezen nagybecsű könyvkollekczióért a neve-
zett egyesületek meleghangú köszönetét tolmácsolták 
Krywald Ottó a kongregáczió praesese és Pokorny 
Emanuel legény egyesületi elnök. 

— San frirolamo dei Schiavoni. Ez alatt a czim 
alatt Jelic Lukács u j röpiratot adott ki a Jeromos-in-
tézetnek tisztán horvát jellege érdekében. Az „Osser-
vatore Romano" kötelességének ismerte evvel az irány-
zatos pamflettel szemben kijelenteni, hogy a benne 
előadott tények az igazságnak nem felelnek meg. 

— Apró hirek. A vallás- és közoktatásügyi mi-
nister Fehér Ipoly pannonhalmi főapát urnák a kis-
megy eri pusztai iskola felállításáért köszönetét fejezte 
ki. — Mayer Béla vál. püspök kalocsai kanonok az 
„udvariasságról" ta r to t t nagyszabású felolvasást a kalo-
csai jó t . nőegylet nov. 23-iki estélyén. — Az adventi 
prédikácziókat a Vatikánban a pápa ós a pápai capella 
je lenlétében ismét della Pieve da Cotrone Pál kapuczi-
nus atya tar t ja . — Szent Benedek kryp tá jának kifes-
tését Montecasinóban a benczések beuroni müvészisko-
lájának adták által. — Pausa bíboros érseknek Firen-
zében szobrot emelnek. — A római régészeti akadémia 
Oreglia bibornok védnöksége alatt nov. 27-én kezdte 
meg üléseit. — Az u j braunschweigi törvény az átté-
rést egyik vallásról a másikra az életévek 14-ikében 
engedi meg. — Bécsben nov. 27-én Gruscha biboros 
érsek a főmegye espereseivel értekezletet tar tot t . — 
Brynych elhunyt königrätzi püspök vagyonát y3-ad 
részben a püspöki javak alkalmazott jainak nyugdi j -
alapjára, !/'.>"acl részben az Adalbert inumra, V^-ad rész-
ben beteg papok segítésére és helyi káplánságoknak 
plébániákká való átalakítására hagyományozta . — Ka-
locsán Hoffmann Károly dr apát, kanonok plébános 
felhívást te t t közzé katholikus i f júsági egyesület ala-
kítására. — Sopronban a 0 . M. Czeczilia-Egyesület 
győregyházmegyei tagjai nov. 27-én értekezletet tar-
tot tak Páder Rezső prépost-kanonok elnöklete alatt. — 
Győr városában a főp. szózat visszhangjaképpen széles 
medrű mozgalom indult meg egy kath. iparos-tanuló-
kat védő egyesület alapítására. — Gyémánt-mise. A 
mily ritka, ép oly magasztos ós lélekemelő ünnepség 
színhelye volt mult vasárnap, november 23-án, a sü-
megi plebánia-templom. Ezen a napon mutat ta be 
gyémánt-mise-áldozatját a Mindenhatónak Mild Mihály 
prépost , nyugalmazott sümegi plébános. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8- sss.1 
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Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szabad Egyetem. — Pázmány Péter. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A Magyar-
országból Amerikába kivándorolt tótok egy részének gyűlölete és harcza a magyarság ellen. — R ó m a : Motu proprio a katholikus 
hit védelmére. — C l e v e l a n d , O. E.-A. E.-A: A clevelandi r. k. püspöki székesegyház ünnepe. — Irodalom. DE F I D E DIVINA 

libri quatuor. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

Felhiirás előfizetésre. 

Szabad Egyetem. 

III. 

Azt mondtuk, hogy az „Esti Újság1 ' vezér-
czikke a Szabad Egyetemről gyönyörű, de 
veszedelmes. 

A gyönyört élveztük. Most lássuk a vesze-
delmet. 

Azt is mondtuk már, hogy a mi hibája 
van a gyönyörű vezérczikknek, a nagyszabású 
és nagyhatásúnak mutatkozó Szabad Egyetem 
ugyanabban a bajban szenved. 

Ezt kell most bebizonyítani. 
Minthogy pedig a nagyérdemű vezérczikk-

irónak hibája, tévedése, a Szabad Egyetem 
veleszületett bajából ragadt át r eá ja : ha ki-
mutatjuk, hogy mi a Szabad Egyetem vele-
született szervi baja, ezzel napfényre kerül 
egyúttal a nagyszellemü czikkiró tévedésének 
mineműsége is. 

Nos hát miféle szervi bajban szenved ez 
a mi alig megszületett Szabad Egyetemünk ? 

Az egészségnek, mely föltétele, szóval — mi 
hiányzik neki? Mi a ba ja? 

A baja — bocsánatot kérek az ő szülesztö 
doktoraitól — az, hogy — nincs vallása, hogy 
nincs semmi tekintettel a vallásra, hogy 
egyáltalában nincs benne sem figyelmesség, 
sem figyelmeztetés az Istenre, hódolat pedig 
iránta legkevésbé. Álláspontja Istennel és a 
vallással szemben a struczmadár-politika, az 
ignorálás. 

Erre nézve ket tő t kell bizonyítanunk. 
Tény-e a Szabad Egyetemnek vallási indiffe-
rentizmusa? Ez az első kérdés. Helyes-e, 
egészséges tényező-e az emberi, a nemzeti 
kul turában a vallás figyelmen kivül hagyása, 
mellőzése, s egyáltalában, tudományos eljárás-e 
a vallási ignorantiának a nemzeti tudomány 
és hatalom magaslatáról való pártolása, dédel-
getése, növelése? Ez a második kérdés. 

A mi az első kérdést illeti, két tény köz-
tudomású dolog ; köztudomásu dolog legalább 
a tudomány-egyetem körében. Az egyik az, 
hogy annak a Népszer a Főiskolai Tanfolyam-
nak, melyet erőnek erejével, vagyis a Tudomány-
Egyetem illetékes nyilatkozatának ellenére 
Szabad-Egyetemnek kezdenek elnevezni, előz-
ményei ugy indultak meg és ugy folytak jó dara-
big, hogy ez a magyar University Extension, 
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vagyis ez a magyar Népszerű Főiskolai Tan-
folyam, egészen ugy leszen szervezve, mint a 
bécsi egyetem Extensionja , népies tanfolyama, 
t. i. a vallás nagy kulturális tényezőségére 
való tekinte tből a hittudományi kar bevonásával. 
Ez az egyik tény. A másik tény, szintén köz-
tudomású ténj^ — az, hogy a magyar Univer-
sity Extension hosszú előkészítésének vajúdá-
sából és a szabadkőműves eredetű Szabad 
Lyceummal való alkudozás- és fuzionálásból 
egyszerre mint Deus ex machina, vagyis min t 
Minerva Jup i t e r fejéből, ugro t t ki, micsoda? a 
Szabad Egyetem, a h i t tudományi kar kizárá-
sával, a kul túra főnyomatéku , vallási momen-
tumainak teljes mellőzésével. 

Contra fac tum nul lum valet a rgumen tum. 
Szomorú tény és az t leczáfolni nem lehet, 
hogy a mit Szabad Egye temnek hi rdet a 
sajtó, az val lási lag indifferens, hi tközönyös 
in tézmény: a mi bizony elég nagy baj . Mert 
ha ő az t mond ja I s t ennek a szemébe, hogy 
nem kellesz nekem, ezzel ugyan az ég sarkai 
ki nem fordulnak helyükből ; ha azonban az 
Is ten visszavágja a „nem kellesz "-t a magyar 
népies főiskolára és az á l ta la t e r j e sz te t t kul-
turára , há t abból bizony keserves ba ja lehet i 
a nemzetnek . Mert az Is tennel nem lehet ám 
se paczkázni , se bu jóská t j á t szan i akarni. 

Es e mel le t t a veszedelmes oldala mel le t t 
a dolognak ot t van az a másik oldal is, a 
mely azt mu ta t j a , hogy a vallás ignorálása 
egyál ta lában nem mondha tó felvilágosító, 
tudományos el járásnak. Ez az elj aras a vallási I 
el tompultságban, sőt e lbutu lásban való szen-
vedésnek procrast inat iója , nemzedékekre , szá-
zadokra való kitolása. Tudományos eljárás-e 
váj jon az, ha a legfelségesebbet, a legmaga-
sabbat, czélzatosan k izár juk ott, hol a nemze t 
néprétegeinek ku l tu rá ra való kiemeléséről van 
a szó? Tudományos eljárás-e váj jon az, ha 
azt kiál t juk oda a kul turszonijasok tömegének : 
nyissátok fel szemeiteket minden igazságnak 
meglá tására és élvezésére, csak a vallással, 
avval ne törődjetek, ezzel íme én m a g a m 
sem törődöm, én, az emberi tudás és tudo-
mány legfőbb fóruma, legfőbb itélő széke ! ? A 
ki szelet vet, vihart arat . A ki a félmíveltek 
lelkébe a vallás i ránt lenézést vet, az ott , 
azokban az izzó lelkekben, bizonyos lehet 
benne, a vallás izzó megvetésé t és gyűlöleté t 
fogja aratni. Ne játszunk t ehá t az isteniekkel, 

a vallással szembekötősdi j á t é k o t ! Azoka t 
ignorálni nem lehet. Ignorá lásuk a t udomány 
részéről a t u d o m á n y és ku l tu ra vesztére vezető 
végzetes hiba. Régen megmond ta már Tertul l ián 
az ő erővel tel jes ,metsző jogászi nyelvével: „Haec 
est summa delicti, nolle agnoscere Eum, quem 
ignorare non possis." 

Ments Is ten, hogy félreértésre nyisson ez 
a felszólalás u ta t . 

Nem személyekről, hanem intézményről van 
i t t most szó. 

Hazánk , tudományos világunk ama jelesei 
előtt, kik a Népszerű Főiskolai Tanfolyam 
ezidei soroza tá t megindí tot ták, mély tisztelet-
tel emelek — és emelünk mindnyá jan kik i t t 
mos t a vallás ügyében érdekelve vagyunk — 
kalapot . Az in tézmény van elhibázva, nem ők 
hibáznak, midőn a magyar ku l tú rának nagy-
becsű felolvasásaikkal szolgálatot tesznek. 

És ezt a h ibá t még mindig jóvá lehet 
tenni . A Szabad Egye tem szelleméből még 
mindig lehetséges az „Esti Újság" jeles czik-
kelyébe is be fu rakodo t t amaz önfetfujás ábránd-
já t , mely egész az egyéniségnek a mindenség 
középpont jává való íelsrófolásáig kalandozik el 

ï ké té r te lmű szavaival, igenis, még mindig lehet-
séges kizárni. A kul tur tényezők sorában he-
lyet kell engedni, szót kell adni a tlieologiá-
nak is. Mert vannak az emberi léleknek húrjai , 
melyeken csak a hit és a theologia képes 
játszani . 

H a ezt a h ibá t ki javít ják, ha a nemzet i 
ku l tú ra emelésében és te r jesz tésében a theo-
logiát is szóhoz ju tn i engedik, akkor a Népszerű 
Főiskolai Tanfo lyam szervi ba ján segítve lesz, és 
az — egészséges o rganuma leend a nemzet i kul-
tú ra fejlesztésének. Mert benne lesz az Isten. 

A k á r megtör ténik pedig ez, akár nem, lel-
künk tel jes rokonérzésével üdvözöljük a katho-
likus lyceumi előadásokat, melyeket a II. és III. 
országos kathol ikus nagygyűlés a jánlot t , me-
lyeknek sorát Tomcsányi La jos J . t. at}^a nyi-
t o t t a meg a budapest i angolkisasszonyok dísz-
t e rmében t a r t o t t cyklusaival, * s azoka t a 
kathol ikus lyceumi e lőadásoka t , melyeket 
tava i a nagyváradi , ezidén a pécsi Kathol ikus 
Körben Margalits Ede dr előadása indí tot t meg.** 

* Lásd például a Skóla bölcseletéről tartott elő-
adásának bő kivonatát a M. A. ezidei nov. 19-i számában. 

** Pécsi előadása a Religio nov. 15, 19, 22-i 
sz.-ban jelent meg. 
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Ha hajlik a Szabad Egyetem a keresztény 
vallás és a theologia szavára, a katholikus 
lyceumi felolvasások hata lmas segítő tá rsa t 
nyernek a magyar nemzeti szellem vallásos 
jellegének megvédésében; ha nem hajlik, 
annál nagyobb szüksége van az országnak a 
katholikus lyceumi felolvasásokra, mert annál 
szükségesebbé válik az ország keresztény kul-
túrá jának megoltalmazása, melynek érdekében 
még a Szabad Egyetemmel szemben sem 
szabadna esetleg vonakodni felvenni a kesz-
tyűt. * * 

PÁZMÁNY PETER. 
Irta s a Pécsi Kath. Kor este'yén felolvasta 

dr Vass Bertalan. 
(Folytatás.) 

Pázmány 1570-ben született, 1593-ban felszentelt 
pap, 1616-ban esztergomi érsek lett, 1629-ben a pápa 
bíborral díszítette öt, 1637-ben halt meg. Elete ekkép II. 
Rudolf, II. Mátyás és II. Ferdinánd magyar királyok ural-
kodása idejére esik, mely időnek legnagyobb eseménye 
a 30 éves vallási háború. Kortársai közül majd külö-
nösen Bethlen Gáborral, Eszterházy Miklóssal, Rákóczy 
Györgygyei, s néhány hitujítóval kell foglalkoznunk. 
Eletének sokoldalú nyilvánulása közt tanulói, tanári 
pályájával főpapi és irói működésével kell megismer-
kednünk. 

Neveltetésének első benyomásait atyja Bihar-
megye alispánja előkelő házában, szülővárosában, Nagy-
váradon vette. 13 éves korában eredeti Kálvin hitét a 
kath. vallással cserélte fel, miben mostoha anyja be-
folyásán kivül nagy része volt Szántó István jezsuita 
tanárának, ki élénk polémiát folytatott az uj, reformált 
vallás hirdetőivel. Váradon kezdett tanulmányait Ko-
lozsvárott folytatta szintén a Jézus-társaságiak vezetése 
alatt. 17 éves korában belép e rendbe. Ujonczéveit s 
bölcseleti tanulmányait Krakóban, Bécsben végzi, hon-
nan négy évi theologiára Rómába kerül. I t t Bellarmin 
Róbert bíboros gyakorol rá mély benyomást, ki a kath. 
vellás védelmét kora egész tudományos készletével 
állította össze. 

27 éves korában pappá szentelve elüljárói Gráczba 
rendelték előbb bölcselet és fizika, utóbb theologiai 
tanárnak, az egyetemre. Kevés megszakítással, mialatt 
Vágsellyéről hittérítő és vitázó küldetést teljesített 
hazánk különböző helyein, 10 évet töltött Gráczban. 
Ez idei munkásságának emlékét kéziratban fennmaradt 
előadásai, * s magyar vitázó könyvei őrzik. 

Gráczból hazájába visszatérve Forgách Ferencz 
primás vette udvarába, hogy rendkívüli tehetségét s 
tudományát a megindult ellenreformáczióban felhasz-
nálja. A primás oldalán alkalma volt magát érvénye-
síteni az egyházpolitikai mozgalmakban ugy, mint 
térítői, szónoki hivatásában. Nem lehet biztosan meg-

* Most adja ki az egyetem. 

állapítani, hány és mely családokat térített vissza a 
kath. egyházba, de 30-nál többre megy azok száma. 
Neve ünnepelt és félelmes volt. 

Ez a tény indította Forgách prímást, hogy kirá-
lya segítségével Pázmánynak, halála esetére, biztosítsa 
a primási széket, melyet 1616-ban el is nyert s két 
évtizeden át betöltött. Magas méltóságában három 
irányban fejt ki áldásos működést egyháza s hazája 
javára: mint politikus, mint főpásztor s mint a közműve-
lődés apostola, tovább folytatva egyúttal irói ós szónoki 
tevékenységét. 

Elsőrangú közjogi állásánál fogva a politikai küz-
delmektől nem csak vissza nem vonult, hanem inkább 
annyira részt vett bennök, hogy érsekségének törté-
nete hazánk azonkori történetét is magába öleli. 

Politikai elve a béke fenntartása, az egyház és 
vallás igazának, édes hazája megmentésének gondolata, 
mindkettő régi fényének visszaállítása volt. 

Ez vezette őt akkor, mikor a Bocskay felkelését 
követő bécsi béke pontjaiban Forgách-csal szemben is 
megnyugodott ; mig ő vitairataiban egyháza igazát 
körömszakadtig védte, az uj vallással mint politikai 
tényezővel leszámolt, a lelkiismereti szabadság fényébe 
belenyugodott. 

Magyar nemzeti és keresztény egyházpolitika ve-
zette őt a Bethlen Gábor és a cseh háború okozta 
bonyodalmakban. Jelesen, mint II. Ferdinánd király 
hive s a kath. egyház őre, a nagytehetségű de ingatag 
lelkű Bethlennel szemben mindenkor erélyes fellépést 
sürgetett ; de végletekig nem tartotta tanácsosnak és 
szükségesnek az erdélyi fejedelem szorongatását, mert 
ez a török uralom terjesztését, másrészt a magyarság 
gyengítését — Ausztriával szemben eredményezhette 

i volna. 0 is azt tartotta, hogy az 1538-ban különvált 
erdélyi fejedelemség fenntartása létkérdés Magyaror-
szág önnállóságának megőrzésére. Általán, mikor a 
hosszú vallási háború egyes szakaiban Ausztria s a 
birodalom ügye gyengült s igy a reformáczió és a török 
uralom erősödött, Pázmány nagyobb ellentállást fejtett 
ki az erdélyi fejedelemmel szemben; mikor pedig erős-
bűit a német befolyás és a katholiczizmus ügye, hogy 
Magyarországot be ne olvaszsza a birodalomba, köze-
ledett Erdélyhez, annak erejét, önállóságát támogatta. 
Igy erősítette Rákóczy György ügyét ellenfeleivel s 
Eszterházy nádorral szemben is. Mivel közel állt a le-
hetőség, hogy Rákóczy Gusztáv Adolf svéd királylyal, 
a franczia udvarral s a portával egyesülve nyomaté-
kosan lép fel a császár ellen, Eszterházy erélyes akciót 
sürgetett ; Pázmány azonban, a nádorral különben is 
vetekedve elsőbbségben, Rákóczyhoz húzott, vele ba-
rátságos viszonyt ápolt, hogy ellensúlyozza Ausztria 
tulhatalmát hazánkban. Ily értelemben mondta egy 
izben-Kemóny Jánosnak, Rákóczy követének, Pázmány : 
„lm látod édes öcsém, nekünk elégséges hitelünk, te-
kintetünk vagyon most a mi kegyelmes keresztyén 
császárunk előtt ; de csak addig durál az, miglen Er-
délyben magyar fejedelem hallatik floreálni ; azontúl 
mindjárt contemptusban jutván, gallérunk alá pökik a 
német." 

50* 
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Tanácsai, tettei sulyját tekintve egyformán érvé-
nyesült a koronánál ugy mint nemzeténél, barátainál 
és ellenfeleinél. A király saját szavai szerint ugy bizott 
benne mint saját lelkében; az országgyűlés az ő tekin-
télye alatt választotta s koronázta meg II. Ferdinán-
dot, tette meg nádornak Forgách Zsigmondot, Eszter-
házy Miklóst, az ő emlékiratai védelmezték meg a je-
zsuita rend és saját méltósága tekintélyét az 1619-iki 
beszterczebányai gyűlés ellenében, — mely Bethlent 
királynak kiáltotta ki, a jezsuitákat száműzte, Pázmányt 
érseki székétől megfosztotta. 

Tekintélyét éreztette a szent székkel is, midőn 
mint II. Ferdinánd követe az általános béke érdeké-
ben fényes kisérettel Rómába utazott. A pápa Riche-
lieu franczia politikája hatása alatt nem volt hajlandó 
őt elfogadni. Erélyes fellépésével azonban kivitte, 
hogy egyes formakérdések mellőzésével meghallgatást, 
ura s a kath. ügy részére támogatást eszközölt ki. 

Mint főpásztor magas állásában figyelmét az egy-
házi élet felvirágoztatására irányozta. A fegyelmet 
megjavította, megyei, nemzeti zsinatokat tar tot t ; az 
egyházi javakat visszaszerezte, azok elzálogosítását, 
más czélra fordítását megakadályozta, papjai jobb 
anyagi ellátásáról gondoskodott, ily czélu alapítványo-
kat tett, a nagy egyházi javadalmak betöltésénél befo-
lyását érvényesítette, a főpapok végrendelkezési jogát 
visszaállította s rendezte akkép, hogy a hagyaték egy 
harmada egyházi czélokra forduljon. Templomokat 
épített, a szerzetesrendek virágzását előmozdította. 

Hazai és egyháztörténetünkben fényes betűkkel 
irta be nevét, mint a közművelődés apostola. A mohácsi 
vész ütötte sebek még élénken sajogtak Pázmány ide-
jében ; a pusztulást, melyet egyház ós vallás, iskola és 
tudomány, művészet és mesterség szenvedett, még nem 
heverte ki hazánk. A vallás és kultúra romjait a ne-
velés és oktatás eszközeivel kívánta újra felépíteni. 
Igy alapította Bécsben a Pázmáneumot, igy vetette 
meg alapját a nagyszombati egyetemnek, mely jelen-
leg a fővárosban teljesíti hivatását, s a szegény nemes 
fiuk nevelését czélzó nagyszombati konviktusnak ; tett 
alapítványt a római magyar-német kollégium tanulói 
részére ; hozta létre a pozsonyi kollégiumot s vette 
tervbe, hogy minden egyházmegye papnevelőt állítson 
fel. Egy millió forintra lehet tenni azt a pénzösszeget, 
melyet ő állásának akkor még nagyon szerény jöve-
delméből egyházi, vallási és iskolai czélokra fordított, 
a mivel örök példát nyújtott mindenkinek, hogy nem 
szóra, nem irásra, nem tanácsra és óhajtásra van szük-
ség a nagy konczepczióju müvek létrehozásánál, hanem 
pénzre és nagylelkűségre. 

Illesszük bele ebbe a nagy vonásokkal rajzolt 
keretbe Pázmány Péter irői egyéniségét. 

Első tekintetre szemünkbe ötlenek azok a nagy 
arányok, melyekben irodalmi munkássága mozgott. "A 
budapesti tud. egyetem alapításának ötödik évszáza-
dos évfordulóján, 1885-ben, hálája jeléül megindította 
müveinek összes kiadását, mely 14 nagy kötetre van 
tervezve. 

Szemünkbe ötlik, hogy csekély kivétellel müveit 

magyar nyelven irta s azokban nyelvtudása gyökeres-
ségének és gazdaságának, stilművészetének olyan jeleit 
adta, hogy ujabb prózairodalmunk egyik legkiválóbb 
művelőjének kell tekintenünk őt. 

Műveiben polyhistornak, mellette kiválóan katho-
likus ós magyar hazafinak mutatja magát, a nála más-
fél századdal idősebb Janus Pannonius pécsi püspök 
után, ki azonban müveit latin nyelven irta, hozzá ha-
sonlatos bő elme nem lépett fél koráig irodalmunkban. 
Később is soká várakozott hasonmására. Kora irói 
közül még a költő Zrínyi, a szentirásforditó Káldy 
György és méltó ellenfele Alvincy Péter válnak ki. 

Munkáit djtatossági iratok, hitvédő könyvek s szent-
beszédek csoportjára választhatjuk szét, melyek jófor-
mán ugyanezen sorrendben láttak is napvilágot. 

Az djtatossági iratok közt első helyen áll imádsá-
gos könyve, melyet „több jámbor keresztyének" kéré-
sére irt a magyar nép buzgalmának °melésére, követve 
a szentírás, szentatyák iratainak lelkét és saját lelke 
eleven hitének sugallatait. Az Istennel társalgó lélek 
vallási életének, minden szükségletére talál táplálékot 
és vigaszt e könyv elmélkedéseiben és imáiban, melye-
ket keresetlenség, hatásvadászó frázisok nélküli egy-
szerűség, őszinteség, melegség jellemeznek. A könyv 
még életében négy kiadást ért s napjainkig is csak 
nyelvezete avult meg, nem tartalmának szilárdsága és 
szépsége. 

Hogy lelki vigasztalást nyújtson a híveknek, le-
fordította Kempis Tamásnak Krisztus követéséről szóló 
s a biblia szépségeivel vetekedő művét, mely akkor 
már az összes keresztény nemzetek közkincse volt. 
Még török nyelvre is lefordították, mint maga Páz-
mány irja. Szt. Ágoston, Lactantius figyelmeztetése, 
hogy a vallásgj akorlat lényege Annak utánzásában 
áll, kit imádva tisztelünk, s a pogány Seneca szavai, 
hogy Istent csak az tiszteli eléggé, ki követi, vezérel-
ték őt e remekmű lefordításában, melyet akkép kívánt 
eszközölni, „hogy ne láttatnék deákból csigázott homá-
lyossággal repedezettnek, hanem oly kedvesen folyna, 
mintha először magyar embertül, magyarul íratott vol-
na." Mindkét czélját elérte. Növelte a vallásos érzüle-
tet, s a műfordításra követendő példát adott. 

Irodalmi munkásságának azonban javarészét a 
hitvédelem foglalta le. Nem is volt erre alkalmasabb idő, 
mint Pázmány kora. A mohácsi vész, mely egy általá-
nos állami és nemzeti sülyedés epilógusa, alapjában 
rendítette meg a kath. egyházat hazánkban. Az ország 
egy része a kath. Habsburg-király, a másik a protes-
táns erdélyi fejedelem, harmadik török uralom alá jut. 
A reformáczió tág kaput talál hazánkban, a hivők lel-
készek, tanítók nélkül szűkölködnek, a mohamedán 
garázdálkodás határt nem ismer. Nemzeti, vallási vi-
szálykodás emészti országunk erejét. A főkérdés, melyik 
az igaz egyház : a római-e, vagy a wittenbergai ? 

Pázmány életét teszi fel a harczra, egyháza iga-
zának védelmére. Egymás után zuditja vitázó köny-
veinek bombáit az újítókra, hol saját neve, hol Lete-
nyei és Szyl álnevek alatt. Legnagyobb előszeretettel 
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döngeti Alvincy Péter kassai s Gyarmathy Miklós hel-
meczi prédikátor tarthatatlan várait. 

Első irodalmi művét azonban Magyari István sár-
vári prédikátornak az országok romlása okairól irt 
könyvére irja feleletül. Alaposan czáfolva ellenfelét 
kimutatja benne, hogy nem az országalapitó katholi-
czizmus az uj vallás, hanem Luther tanítása ; hogy a 
gyónás, böjt, czelibátus nem uj találmányok, a katho-
likusok nem bálványozok; visszautasítja Magyari állí-
tásait, melyekkel a pápák, főpapok urhatnámságát, 
rangkórságát, a szerzetesek henye életét megrój ja s az 
ország nyomoruságaiért Pázmány a reformácziót teszi 
felelőssé. „Az te magad vallásából megtetszik, irja egy 
helyt, hogy addig volt az Isten áldása rajtunk, addig 
volt Országunk, mig az mi Hitünk virágjába volt : 
akkor kezdett romlani, mikor Ti támadátok Lajos Ki-
rály idejébe". „De talán azt itíled, hogy a mig Magyar-
ország bódog lön, addig nem az mi vallásunkon vólt, 
hanem az tiétek en : hogy Hunyadi János és Mátyás 
király is az Luther lova kantárát * tartotta. Ha ezt 
itíled, megérdemled tudatlanságodért, hogy az praecli-
kálló székből záp tyúktojásokkal * kergessenek ki." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 

Budapest, decz. 5. A Magyarországból Amerikába 
kivándorolt tótok egy részének gyűlölete és harcza a magyar-
ság ellen. — 

Az Amerikába Magyarországból kivándorolt tótok 
nagy része pánszláv befolyás alá került. Ezek kivet-
kőzve érzik magukat Magyarország és a magyarság 
iránt minden tiszteletből és becsülósből s nem mulasz-
tanak el egy alkalmat se a nélkül, hogy halálos gyű-
löletüknek izzó szavakban és izgató tettekben kifaka-
dást ne engednének. Ily alkalmul szolgált a gyűlölkö-
dés kitörésére az a hir, hogy Magyarországból haza-
fias papok mennek az amerikai tótokhoz lelkipásztorokul. 
Erre a hirre a r)JednotaíL nevü pánszláv lap 1 „ Vigyázz, 
jönnek a magyarok" czim alatt a következő lázító för-
medvényt bocsátotta közre: 

„Katholikus testvérek, nevezetesen New-York és 
Pittsburg táján vigyázzatok, mert a magyar kormány 
s a bősz tótfaló kassai püspök (sic !)Bubies két magyar papot 
küldöttek ki számunkra, hogy itt a tótokat a magyar 
járomban megtartsák. Az illetők nevei: Hodobay Mik-
lós Sztanka Hermányról (Sárosm.) és Kovács Sándor 
Szerencsről (Zemplénm.) Más hirek szerint még Albrecht 
Istvánnak Bártfáról (Sárosm.) is ki kell még jönnie. 
Ezek valamennyien három próbás magyar emberek ; a 
kormány ós a püspök akarják, hogy ezen papok min-
denütt elnyomják a tót szellemet, öntudatot ós irodal-
mat. Persze a mikor ide jönnek, igy szólnak majd hoz-
zátok : „hiszen mi is csak olyan „tótok" vagyunk, 
mint t i ! Ne higyjetek magyarónnak, ha mindjárt reve-
rendát visel is, ilyen magyar hajdúkat nem kell kö-

* Az eredetiben más kifejezések állanak 
1 „Az a tót újság, melyet minden tótnak, a ki Szövetség-

hez tartozik, járatnia kell." A „Magvarok Csillaga" 44. sz. 

rünkbe bocsátani. Testvérek, kérjetek tanácsot fajotok-
hoz hű lelkészeitektől, ha papra vagy pedig vallási, 
avagy egyházközségi ügyekben akár útbaigazításra, 
akár pedig segítségre van szükségtek. A kormánynak 
itt Amerikában már hét papja van, ezektől őrizkedje-
tek ! ! ! Ne hallgassatok azoknak bárminő csábító beszé-
deire. Gondoljátok meg, hogy a kassai püspök csakis 
magyaron papokat küld ide, a kik az óhazában nagy 
hazafiak és liberálisok voltak és szivvel-lélekkel ma-
gyarosítottak a községben, az iskolában s a templom-
ban! !" 

Ezt a nemtelen támadást Amerikában élő katho-
likus honfitársaink mindakét egyházi lapja nyomban 
rendreutasította. 

A „Magyarok Vasárnapja" cz. Jap verdiktje a 
következő : 

„A tótok papjainak kijövetele miatt tajtékzó pán-
szláv érzelmű „lelki vezetők" egész egyszerűen féltik 
a konczot. Politikájuk : a tót parókiákat elidegeníteni 
mindentől, a mi magyar, főleg pedig minden paptól, a 
ki magyar. Csakis igy remélheti ez a klikk, hogy az 
itteni tót parókiák egy része felett az eddig gyakorolt 
monopóliumot még egy ideig megtarthatja. A mi tót-
jaink azonban már aligha fognak ezután kötélnek 
állani a cseh érzelmű és nyelvű bujtogatóknak. Alig-
hanem a magyarországi tisztességes sárosi papok kijö-
vetele lesz a jeladás, a melyre a mi sárosi, abauji, 
zempléni, szepesi stb. tótjaink számon kérik a Magyar-
ország ellen izgató papoktól tót anyanyelvüket, a me-
lyet azok el akartak csehesiteni, az amerikaiak előtti 
becsületüket, a melyet országos csalók szövetségében 
a magyarországi mozgalmak ellen arczátlan hazugsá-
gokkal ós féktelen vadsággal intézett jámadásikkal 
koczkára tettek és vallásos életüket, a melybe ok nél-
kül bele viszik a nemzeti izgatások mételyét. Ha az 
Isten még nem büntette meg őket annyira, hogy tel-
jesen elvette az eszöket, be kell látniok, hogy a 
„Vigyázz, jönnek a magyarok !"-féle czikkek azon me-
rényletek, a melyek az egyházak bomlására vezetnek". 

A „Magyarok Csillaga" rendreutasítása még eré-
lyesebb és igy hangzik : 

Eddig a közlemény ! Ezt egy pap irta, és egy 
katholikusnak nevezett tót újság tette közzé. Nekünk 
papoknak egymással szemben a világi törvényszék elé 
csak akkor szabad mennünk, ha előbb ügyünket a 

i püspöki hatóság elé terjesztjük. Nos hát, mi tudjuk 
ezt a törvényt és igy tadjuk azt is, hogy a mi itt irva 
van, azt egy püspök sem engedheti meg. De sőt maga 
a római szent szék a leghatározottabban megtiltja, 
hogy egy pap egy püspököt ugy káromoljon, a hog}r 

itt a kassai egyházmegye püspöke káromoltatik. Angolra 
lefordítva e czikket tehát, beküldjük az illető pap 
megyés püspökének, s a kassai megyés püspököt 
ekként káromló pap ellen kérni fogjuk a canonicus 
eljárás megindítását. Hadd lássuk, vájjon mehet-e tovább 
is itt az a csúnya dolog a róm. kath. egyház köpe-
nyege alatt Amerikában, a mely eddig a tót templo-
mok egy részébe a szent kereszt tetején vitte be itt 
az oltárhoz a magyarság elleni gyűlöletet. Majd meg-
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látjuk tehát ezután, hogy vaj]on arra való-e itt a papi 
reverenda, hogy az egyes politikai czélokat szolgáljon, 
avagy arra-e, hogy az annak viselője még itt is tar-
tozzék szem előtt tartani azt a római elvet, hogy: 
sanctum sit nomen Episcoporum, azaz szent legyen a 
püspök neve." 

Szomorú, végtelen szomorú dolog biz az, hogy a 
szegény magyarországi népnek más hazába kell ván-
dorolnia, és még ott se élhet nyugalomban, ott se bol-
dogulhat — a magyarság ! = 

Róma, decz. 3. Motu proprio a katholikus hit védel-
mére. — 

Litteras ante annos duos dedimus ad Yirum Emi-
nentissimum vice Nostra ßomae fungentem, quibus 
effrenatam licentiam adsertoribus haeresum ipsa in 
Urbe permitti dolebamus. Hanc enim civitatem catho-
lici nominis principem Divina Providentia constituit, 
unamque delegit ex omnibus, unde in universum terra-
rum orbem, quemadmodum tot saecula factum pote-
state libera est, evangelicae doctrinae lumen diffunde-
retur. Quod quidem nobilissimum planeque divinum 
Romanae Sedis officium aperte deciarat, quam sit ini-
quum et quanto cum discrimine coniunctum, ut templa 
heic et scholae ab haeresum propagatoribus aperiantur, 
pravis infensisque opinionibus Nostro in gr ege disse-
minandis. Ut hisce igitur novis incommodis, quantum 
quidem erat in Nobis, occurreremus, recens opus 
Praeservationis Fidei, quod Nostris consiliis et studiis 
fuerat excitatum, libentissime probavimus. Verum ad-
crescunt misere in dies pericula et damna, ob earn que 
rem Apostolicae sollicitudinis caritate impulsi, lauda-
tum opus firmiore instruere praesidio statuimus ac 
deliberavimus, peculiare consilium S. R. E. Cardina-
lium eidem moderando praeficientes. Hinc sane Curio-
nes Urbani, quorum navitati vel maxime hac in re 
confidimus, maiora habebunt adiumenta ad sacerdotii 
partes cumulate omnique cum fructu explendas ; hinc 
etiam animos ad maiora praestanda egregii viri sument^ 
qui nomen ad hoc usque tempus amplificando operi 
magna cum laude dederunt. 

Quamobrem praesenti Motu-proprio Consilium seu 
Commissionem instituimus Operi Praeservationis Fidei 
moderando ac promovendo. Haec autem Commissio e 
nonnullis, quos Pontifex designaverit, S. R. E. Cardi-
nalibus const abit ; eligimus vero primos 

SERAPHINVM CRETONI 
FRANCISCVM D E PAVLA CASSETTA 
PETRVM R E S P I G H I 
SEBASTIANVM M A R T I N E L L I 

IOSEPHVM CALASANCTIVM VIVES. 

Quibus autem muneribus atque officiis supradi-
ctum Consilium incumbere debeat, quibusque regen-
dum sit legibus, proprio documento praescribimus. 

Háec interim décréta rata et firma consistere 
auctoritate Nostra volumus et iubemus. 

Datum ßomae apud Sanctum Petrum die vicesi-
ma quinta Novembris MDCCCCII, Pontificatus Nostri 
anno vicesimo quinto. 

LEO PP. XIII. 

Cleveland. 0 . E.-A. E.-A. A clevelandi r. k. püs-
pöki székesegyház ünnepe. — 

Ünnepeltünk, i r jaaz itteni „Magyarok Vasárnapja." 
Ünnepünk fenséges, magasztos, lélekemelő volt. Ünne-
peltünk egy érzelembe összedobbant szivvel, egy gon-
dolattal áthatott lélekkel. 

A clevelandi sz. Jánosról nevezett rk. püspöki 
székesegyház felszentelésének 50 ik évfordulója volt 
nov. 7-én. Cleveland városa minden katholikusának 
teljes részvéte, az egyházi főméltóságok, a nagyszámú 
papság megjelenése; a templomban lefolyt istenitiszte-
let fénye, az a felvonulása Cleveland összes katholikus 
egyleteinek, olyanná tették ezt az ünnepséget, amilyent 
Cleveland városa e nemben soha nem látott. Ragyogó 
fényes volt itt minden ; mégse a külsőség, hanem a 
sziv, a lélek egy történelmi valósághoz kötött vallásos 
érzelmek ünnepe volt. Emléke annak, hogy azelőtt 50 
évvel Cleveland városában a püspöki székesegyház fel-
szenteltetett, demonstrácziója annak, hogy a katholikus 
egyház az ő örök if jú isteni erejével, tanainak isteni,, 
örökváltozhatatlan igazságaival, szépségével utat tör 
magának, hódit s rövid 50 év alatt fényesen igazolja 
Krisztus Jézus igéretét : „En veletek vagyok minden-
nap a világ végezetéig." 

November 7-én vette kezdetét a jubileumi ünnep, 
8 püspök és érsek jelent meg nagyszámú helybeli és 
vidéki alsó papsággal az ünnepélyes istenitiszteleten. A 
székesegyházat ez alkalomra 30 ezer dollár költségen 
renoválták (egy-egy ablak 1000—1500 dollárba került,} 
mely óriási összeget a sz. János hitközség pénzkész-
lete fedezte — minden kölcsön igénybevétele nélkül. 

lü órakor vonult be a papság 2000 ember sor-
fala közt a püspöki palotától a már zsúfolásig telt 
templomba, melyben már jóval előbb helyet foglalt a 
politikai Cleveland, ólén a polgármesterrel. Elől a sze-
mináriumi növendékek, utánuk az alsó papság (200 
plébános és káplán), kiket aztán a vendég főpapok kö-
vettek, végül jöt t a celebráns püspök segédjeivel, ki 
a leborult népre áldását osztogatta. Amint a papság a 
templomba lépett, kigyúltak a hatalmas ivezetek villa-
nyos lámpái, megszólalt a fenséges orgona s elhelyez-
kedtek. Azonnal kezdetét vette a püspöki mise, mely-
nek evangéliuma után szószékre lépett 

P. J. Byan D. D. philadelphiai érsek, 
a szónokok szónoka. Történelmi eseményekkel dolgo-
zott s ezekből vaskövetkezetességgel levonta a katho-
likus egyház isteni diadalát. Prédikácziója az igazság 
erejével hatott s ez a hatás nagyon észrevehetően kiült 
még a nemkatholikusok arczára is. Érdekes statiszti-
kai adatai közt felhozta, hogy 50 évvel ezelőtt az egész 
clevelandi egyházi megyében csak 71 templom volt; ma van 
268! 50 évvel ezelőtt 21 pap dolgozott az Ur szőllöjében, 
ma 275 munkása van az Istennek ebben az egyházi me-
gyében; akkor 7 kath. iskola volt, ma van 144! 

Micsoda haladás ! Micsoda erő, mily öröm és di-
csőség ez ! 

Istenitisztelet alatt Giorza remek miséjét énekelte 
a kar művészi tökéletességgel. — A templom belsejét 
betöltő fényáradat, a gyönyörű ablakokon beszűrődő-
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színpompa, a hatalmas ivezetek. a remek szobrok, a 
gazdagság és harmónia, mely mindenen elömlött ; az 
az igazi benső ájtatosság, mely a sziveket fogva tartja, 
az a nagy nyugalom és boldogság, mely csak az 
oltár előtt térdeplőt lepi meg s mely ilyenkor a sze-
mekben, az arczon, minden mozdulaton természetszerű-
leg kifejezésre jut — sok protestánst gondolkodóba 
ejthetett . 

Este 7 órakor ünnepélyes vecsernye volt. 

A 10.000 felvonulása. 
A katholikus egyház bemutatkozása volt ez Cle-

veland városában. A ki látta, ezt a hatalmas, méretével, 
pompájával imponáló menetet — pedig mondhatjuk, 
egész Cleveland ott volt — az ugyan felejthetetlen 
emléket szerzett magának. 

Vasárnap, 9-én délután 1 és 2 óra között helyet 
foglaltak az egyletek a számukra kijelölt helyen. 30 
katholikus egylet várta az indulásra való jeladást, 
mely 2 órakor megtörtént. 12 szakaszba osztva vonul-
tak, minden szakasz élén banda — az Erie-, St. Clair-, 
Superior-, Euclid-utczákon keresztül. 10,000 ember volt 
a menetben. A legkülönfélébb egyleti viseletek, egyen-
ruhák, jelvények tarkabarkasága s a mellett a legna-
gyobb rend jellemezte a felvonulást. 

A magyar, ha akar, kitesz magáért. Katholikus 
egyleteink csapata a menet egyik legdíszesebb pontja 
volt. Menetünket 3 huszár vezette : Pipi József, Wei-
zer János, Horváth Mihály. Festői huszáröltözetük, 
gyönyörű paripáikon a tömegből kimagasló daliás alak-
juk már messziről feltűnt s általános bámulata tárgya 
volt a népek ezreinek. Utánuk a banda s aztán a Sz. 
Imre lovag-egyesület egy kadétja (Petro István) kezé-
ben a czim-lobogóval, melynek felirata jelentette a 
magyar egyesületek közeledtét. Ezt követte a kocsi, 
melyben ft. Böhm Károly és Messer schmiedt Géza lel-
készek ültek. Utánok az egyesületek tagjainak hosszu-
hosszu sora egyesületi zászlókkal és ismét egy ban-
dával. 

Az egész menet — az első szakasztól az utolsóig 
— ötnegyed óráig tartott ; a püspöki palota előtt fel-
állitott diszes emelvényről tapsvihar fogadta a magyar 
menetet. Ezen emelvényen foglalt helyet a püspöki 
kar : Horstmann, clevelandi püsp. ; W. H. Elder cin-
cinnatii érsek ; C. T. Maes covingtoni érsek, B. J . 
McQuaid rochesteri püsp. ; D. 0 . Donaghue indianapo-
lisi püspök ; praelátusok — s a többi egyházi méltó-
ságok, — nevezetesebb hitközségek plébánosai ; John-
son polgármester, Beacom, Madigan s több politikai 
előkelőség. 

A vonulás alatt Horstmann, Cleveland püspöke, 
áldást osztott az emelvényről. — Megkapó látvány volt 
az iskolás gyermekek tribünje, megrakva 500 kis diák-
kal ; — mindegyik kezében egy kis amerikai lobogó. 

A felvonulás után leleplezték L. A. Rappe, — a 
clevelandi egyházi megye első püspökének szobrát, 
melyet a kathedrális oldalán állítottak fel. A szobor 
bronzból készült, pompás gránit alapon áll s a püspö-
köt életnagyságban, teljes főpapi díszben ábrázolja. A 

leleplezés a szokásos ünnepségek keretében, egyházi 
és nemzeti himnuszok éneklése, harangok zúgása közt 
történt. A beszédet I. Horstmann clevelandi püspök 
tartotta. 

I R O D A L O M . 

-f DE F I D E DIVINA libri quatuor. Auetore 
Guilelmo Wilmers S. J . Opus postumum, post mortem 
auctoris editum cura Augustini Lehmkuhl ejusd. S. J . 
Cum approbatione Rmi Episcopi Ratisb. et Super. Ord. 
Ratisbonae, Neo-Eboraci et Cincinnati. Sumptibus et 
typis Friderici Pustet, S. Sedis Apostolicae et S. Rit. 
Congr. Typographi, MCMII. Nagy 8-r. 415 1. Ára 4-80 
márka. 

Első kérdés, ki volt Wilmers, második, milyen ez 
1 a könyv, s -mit ér? 

Wilmers Vilmos Jézus-társasági atya korunknak 
I egyik legkiválóbb dogmatikusa volt, a mi hittudomá-

nyi munkáinak ismertetéséből alább fog kitűnni. 
Szül. 1817-ben jan. 30-án Bókéban, Delbrück 

mellett Westfáliában. Még nem végezte el a gymna-
siumi tanfolyamot Paderbornban, midőn a Jézus-társa-
sága ujonczai közé fölvette. Belépése a rendbe 1834. 

' szept. 26-án történt. Rendje akkor Svajczban nagy 
virágzást ért el. Wilmers is itt végezte a novitiatust és 
bölcseleti és hittudományi iskolázást egész 1847-ig, a 
midőn szerzetét a győztes radikalizmus száműzte a ka-
tholikus kantonokból. Áldozópappá 1848. jun. 4-én, 
forradalmi időben szentelték fel. Eleinte Francziaor-
szágban, utóbb Belgiumban tanitott rendi intézetekben 
philosophiát és theologiát. Azután Németországban te-
lepedett le mintegy, és itt ugyanezeket a szakokat 
Kölnben, Bonnban, Aachenben, Maria-Laachban tani-
totta. Igy lett ő szerzetének, Németországnak, a kath. 
anyaszentegyház egyik legtanultabb s legtudósabb 
dogmatikusává a XIX. század második felében. Nagy 
tudása első izben a kölni tartományi zsinaton 1860 ban 
tűnt fel, úgyannyira, hogy e nevezetes zsinatnak dog-
matikai határozatait, a nagynevű Geissel biboros érsek 
megbízásából, Wilmers atya szerkesztette. 10 évvel ké-

I sőbb részt vett a vatikáni zsinatban, mint a bombayi 
apostoli vikárius tanácsos theologusa. Ebből az időből 

; való a második anonym munkája. Az ellenzék négy 
! nagyhirü harczosával vette fel a kesztyűt vAnimaduer-

siones in quatuor contra Romani Pontiücis infallibilitatem 
I editos libeUosczimű munkájában, és pedig a tudomá-

nyos világ Ítélete szerint teljes sikerrel. 

Németországban a hitoktatás terén Canisius Péter 
nyomdokaiba lépett s Decharbe rendtársával egyetemben 
halhatatlan érdemeket szerzett nagyobbszabásu hittani 
tankönyvei által, melyeknek elseje a 4 kötetes Lehr-
buch der Religio)), mely 1886-ban 4-ik kiadást ért el 
Münsterben. Ebből 1 kötetes kivonatot készített Kurz-
gefasstes Handbuch der Religion czimmel, melynek 3-ik 
kiadása 1891-ben jelent meg Regensburgban. Megírta a 
vallás történetét is 2 kötetben Geschichte der Religion 
im Anschluss an das Lehrbuch der Religion czim alatt, 
melynek 6-ik kiadása Münsterben 1891-ben jelent meg. 
Németország világi katholikus értelmisége ezekből a 
könyvekből tanulta ismerni vallását, mert azok iskolai 
és magánhasználatra vannak szánva közép- és főiskolai 
színvonallal. 

Miután rendjét Németországból a protestáns elfo-
gultság a katholikus Bajorország hitközönyös kormá-
nyának közreműködésével száműzte, Wilmers ismét 
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külföldön volt kénytelen menedéket keresni és Pie 
bibornok meghívására a poitiersi katholikus theol. 
főiskolában taní tot t theologiát. Innen Jersey szigetére 
került rendtársaival, s 1881 óta Angliában, majd Hol-
landiában működött , többnyire írással foglalkozva. 
Idejét német munkáinak u jabb és u jabb kiadásai fog-
lalták el. ezenfelül, ugy látszik, egy nagyszabású teljes 
alap- és ágazatos hi t tudományi vezérkönyvsorozat ki-
adása fogamzott meg agyában. Az alapvető hittudo-
mányt fel is dolgozta teljesen két kötetben, melyek 
közöl az egyiknek De Religione libri quinque, a másik-
nak De Christi EccUsia libri sex a czime. Az elsőt, mely 
a demonstratio christianát foglalja magában, 1896. okt. 
10-én, a másodikat, mely a demonstratio catholicát tár-
gyalja, 1897. aug. 1-én fejezte be. Mindakettő 1897-ben 
jelent meg Regensburgban. Bő. világos, magvas mind 
a kettő. Valóságos kincsesbánya. 80 esztendős kor 
érett alkotása. E nagy theologiai munká jának 3-ik kö-
tetén dolgozott s azt be is fejezte a fáradhatat lan 
aggastyán, midőn a halál 1896. május 9-én kicsa-
varta kezéből a tollat. Ez a harmadik kötet a 
fent kitett czimet viseli és mintegy bevezetés az 
alapvető hi t tudományból a részletes dogmatikába. 
Végső akarata értelmében rendtársa Lehmkuhl rendezte 
sajtó alá. Minthogy a kézirat csak fogalmazványa szer-
zőnek, a ki azt már nem volt képes átnézni, kibőví-
teni és kisimítani, a kiadónak kellett a munkát tel je-
sen sajtókészszé tenni. De ő tudós rendtársa iránt való 
tiszteletből csekély javításra szorítkozott. „Religionis 
duxi, úgymond, mea sensa sensis defunct i auctoris 
substituere, atque satius esse putavi opus minus per-
politum edere quam corrigendo res mutare . Quaprop-
ter ad minima quaedam emendanda me restrinxi." 

Wilmers postumus munká jában a nagy Suarez 
taná t ú j í t j a fel és védi, melyet u j abb időben sokan 
elhagytak, illettve mellőztek. Szerző a hit a,nalysisA-
nek suarezi tanát Lehmkuhl nyilatkozata szerint is oly 
ügyesen tud ja kifejteni és okokkal támogatni , hogy 
azt az olvasó előtt legalább is valószínűvé teszi. 

A kiadás igen gondos volt. 
Mutat ja ezt a többi között az, hogy háromféle 

táblázat vagyis index ad tá jékozást a munka tartal-
máról. Az első index a czikkelyek és fejezetek soroza-
tát adja, a második index betűsoros tárgymutató , a 
harmadik index betűsoros személymutatója az idézett 
Íróknak. 

VEGYESEK 

*** Gyürky Ödön kitüntetése. Még csak a kitün-
tetet t tudta Budapesten, mikor már mi tudtuk, hogy 
a szentatya a magyarországi társadalmi és irodalmi 
tevékenység fáradhatat lan munkását , a Kath . Körök 
Szövetségének ti tkárát , katholikus nagygyűléseink fő-
rendezőjét, à szent-Gergely-rend lovagkeresztjével tün-
tet te ki. Ebben az esetben a ki tüntetés oly érdemet 
ért, melynél csak az illető szerénysége nagyobb. Ő 
tudja, hogy szivünk mélyéből gratulálunk. 

— Az egri egyházmegyei papnyugdij-intézetnek 
1901-ben 27081 korona és 95 fillér volt a bevétele. 
Kiadása pedig 27081 korona és 93 fill. — A segélyalap 
bevétele 29392 korona és 51 fillér, kiadása pedig 27456 

korona és 47 fillér. Az egri főegyházmegye e szerint 
1901-ben 54 ezer 538 koronát és 40 fillért fordí tot t 
nyugalmazot t papja i ellátására. 

— Az egyetemi alap 1902. évi költségvetése. 
Bevétel-. Tőkék kamata i : 288,807 k. ; ingatlanok és 
haszonélvezetek jövedelme a pécsvárad-dunaföldvári és 
a sel lye-znióváraljai uradalmakból 215.701 k. ; az egye-
temi nyomda üz le t i jövedelme 80,000 k. ; házbér I. ker. 
ház u tán 7108 k. ; IV. ker. ház u tán 90,000 k. ; a fü-
vészkert 1000 • ölének haszonbére 100 k. ; a nemzeti 
szinház által fizetett haszonbér 38 k. Összes bevétel : 
681,854 Vor. Kiadás : Alapi tvánjá járulékok, és pedig a 
a csanádi papnevelde számára 720 k., a beszterczebá-
nyai székesegyház számára 2500 k., ösztöndijakra 
14,280 k., a vallásalapnak a budai vártemplom adomá-
nyához 2814 k., a tanulmányi alapnak 2419 k., a va-
rasdi (?) Orsolya-szüzeknek 1411 k., Budapes t fő- és 
székesvárosnak az egyházi zenére és egy ra jz tanár fize-
tésére 672 k., a bozsoki elemi iskolának jutalmakra 17 

! k., a közalapok kezelési költségeihez hozzájárulás 
75,253 k., összes alapítványi járulékok 100,106 kor., 

I kegyúri kiadások 11,938 k., özvegyek ellátási dijai 
59l k , vegyesek 600 k. A kiadások teljes összege 
113,235 kor. A bevételek és kiadások különbözete 
vagyis a tiszta jövedelem tehát 568,619 korona. 

— Apró hirek. A kassai egyházmegyében a 
Gedeon János halálával megüresedet t tarczali plébániai 
javadalmat a m . k. pénzügyministerium Blent Nándor kas-
sai püspöki t i tkárnak adományozta. — A jászói pre-
montrei-rend egyik érdemes tagja, Strache Bódog 
Tivadar dr, korának 32-ik évében nov. 27-én Meránban 

: elhunyt. A római Propaganda Collegium Urbanumá-
ban nov. 27-én nagy promotio volt. Theologiai babér-
koszorú tnyer tek 12-en, licentiatusok lettek 23-an, bacca-
laureusok 52-en ; a philosophiai doctor lett 10, licen-
tiatus 6, baccalaureus 26. — Ugyancsak a római 
Gergely-Egyetemen 28-án volt a nagy promotio Docto-
rok let tek a theologiából 64-en, a kánoni jogból 25-en, 

I a bölcseletből 48-an. A három tanszakból összesen 
391-en nyer tek baccalaureus fokozatot. Ezenkívül kü-
lönféle tudományszakokból 48-an érem által lettek 

j ki tüntetve. — A prágai egyházmegye papsága is ala-
I ki tot t Rechtschutzvereint az ellenséges sajtóval szem-

ben való védekezés szervezett felvételére. Tagjainak 
száma eddig 102. — A franczia kormány a következő 
congregatióknak adott autorisatiót : az irgalmasoknak, 
cziszterczieknek, t rappistáknak, az algíri fehér atyák-
nak, és az afrikai missionariusoknak Lyonban. Ellen-
ben, oly szerzeteknek, melyek tanítással és prédikálás-
sal foglalkoznak, továbbá a kartauziaknak és a szalé-
ziánáknak nem adott autorisatiót. — Az esztergomi 
főmegyében Tillmann Béla az „Alkotmány" szerkesztő-
ségéhez bocsát tatot t el. Káplánnak küldettek : Huszár 
Elemér Esztergom-belvárosba, Arany Nándor Nagy-
Kérre, Búzás Is tván Perbetére . — A győri egyházme-
gyében, O-Szőnyben, kath. i f júsági egyesület alakult, s 
a D. H. u j szerkesztője indítványt te t t kath. leányvédő-
egyesület alakítására a szombathelyi minta szerint. — 
Veszprémből Bada I s tván dr kanonok 100 koronával a 
pécsi növendékpapság Szent-Pál-Társulatnak alapító 
tagja i sorába lépett. — Alapos a remény, az „Orökimá-
dásu je lentése szerint, hogy az örökimádási templom 
építését Budapesten tavasszal megkezdik. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8- sss.1 
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D I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

, Perge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, curitatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora. Nos interim gr ati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. ' Vezéreszmék és Tanulmányok: Néhány nyugtalan német kath. tudós u. n. reform-mozgalmának apostoli kioktatása. — 
Pázmány Péter. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Borzasztó, „elszomorító, szinte kétségbeejtő vakmerőség" Debreczenben. — 
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R o t t e n b u r g : Igazi reform és álreform a katholikus egyházban. — E.-A. E -A. Pittsburgh. Egyházmegyei zsinat. — Hivatalos.— 

Vegyesek. 

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

FelhiYas előfizetésre. 

Néhány nyugtalan német kath. tudós u. n. 
reform-mozgalmának apostoli kioktatása. 

„Sie gehen irre, und führen irre ; 
sie haben selbst wohlmeinende ge-
täuscht - einmal auch mich." Kepplei 
rottenb. püspök decz. 1-én. 

Nagy ba ja van az egyháznak Francz ia-
országban; de még nagyobb ba j a kerekedhe-
tik, ha a főpásztorok ta lpra nem állnak, Német-
országban, És pedig inkább déli mint éjszaki 
Németországban, a mely u tóbbinak F u l d á b a n 
összegyűlt püspökei közös főpásztor i levelűk-
ben fogla lkoztak ugyan szintén az u. n. reform-
katholiczizmus mozgalmával , és XII I . Leo pápa 
bölcseségéből merítve, örökbecsű ok ta tás t ad t ak 
papságuknak az egyházhoz ragaszkodó hi thű 
szellem szeplőtelen megőrzéséről és ápolásáról ; 
ámde szavuk oly lágy és oly édesen hangzó 
vala, mint szent P á l é a filippiekhez : „ I taque 
f ra t res mei charissimi et desideratissimi, gau-
dium meum, et corona m e a : sic s ta te in 
Domino, char iss imi!" 1 

1 Philipp. 4, 1. 

Egészen más hangon szólalt fel Délen 
Keppler Vilmos P á l dr ro t t enburg i püspök. 0 , 
aki E h r h a r d könyvének „ Impr imatur" - t ado t t 
s a ki ezidén egyszer ebben az ügyben m á r 
ny i l a tkozo t t , 2 k ifej tve visszautasí tó ál láspont-
j a t az E h r h a r d á l ta l is pá r to l t u. n. reform-
katl iol iczizmussal szemben, — most , miu tán 
t apasz ta l t a , hogy az e lhunyt K r a u s nyug ta l an 
szel lemének örökösei n e m nyugszanak , hanem 
tovább ag i tá lnak és Münchenben gelehrten-
kongresszusoka t kezdenek t a r t a n i konfúzus és 
fennhé jázó terveik megvalós í tására , f. hó 1-én 
m a g a köré gyű j tö t t e káp ta l aná t , egyházme-
gyéje ké t esperesi kerü le tének papsápá t s pap-
nevelő in téze tének elüljáróit és növendékei t s 
hozzá jok „Igazi reform és álreform" czim a la t t 
oly p rog rammsze rű főpász tor i beszédet inté-
zet t , a milyen főpásztori a jakró l u jabb időben 
kevés h a n g z o t t el s a minőt h a j d a n a szent 
Athanázok , Cyrillusok, aranysz. J ánosok és 
Ágos tonok t a r t o t t a k akkor, midőn az egyhá-
za t va lamely lappangásból ki törni készülő eret-
nekség fenyeget te . 

Mihez is hasonl í tsuk h a m a r j á b a n Keppler 
püspöknek ezt a rendkívül erős és magvas 
főpapi szózatá t , mely mint a fül ledt nyári 
napon ki tör t vihar, s zakada t l an vi l lámlásban 
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szórja szerteszét Németországra az igazságok-
nak csillagrajait, az u. n. reform-katholicziz-
mus mozgalmának zavart fejű mestereire 
pedig lesújtó mennyköveket dobál, megsem-
misítő s csodás erővel megfogalmazot t Ítéle-
teiben? Mihez hasonló ez a je lenet valóban? 
Mert hogy ez a fellépés s ez a püspöki beszéd 
a felséges dolgok jellegét viseli magán, az 
kétségtelen. Az ember bámulva áll meg előtte. 
Olyan jelenetek ju tnak it t eszünkbe, mint mi-
kor ha jdan szent Pá l apostol levelében a gala-
ta iakat megleczkézteti, hogv — ha még an-
gyal szólna is le az égből és mást prédikálna 
nekik, mint a mit ő hirdet, ana thema legyen. 
Olyan jelenet ez, mint a miiven volt a ni-
caeai vagy efezusi zsinaton, midőn amott szent 
Athanáz, emitt alex. sz. Cyrill vádló és feddő 
beszédeiket a tudomány csábjaival kisértő 
eretnekséggel szemben kifejtették. Olyan jele-
net ez, mint a midőn Krisztus Urunk köte-
lekből korbácsot font s a szent helyen önzé-
süknek élő kufárokat a templomból kiker-
gette. 

Ez t a beszédet ú j ra és ú j ra olvasni és 
élvezni kell világszerte. Az egyház szelleme, 
a Szentlélek nyilatkozik meg benne, összetörve 
a tévelyt szentséges haragjában, s diadallal 
hordozva körül a győzelmes igazságot min-
denütt, hová hire és taní tása elhangzik. A 
reform-katholiczizmus le van leplezve, de le 
is van verve. A sor most azon van, hogy a 
tévelygők magukba száljanak és megtérjenek. 
Rendkívül élesen és kíméletlenül szól hozzá-
juk Keppler püspök, mert őt is félrevezették, 
a mint mondja, de csak „egyszer." Azonban 
aranyhidat is épít nekik, mert ő bebizonyí-
to t t a e beszédével, hogy lia valaki, ő képes őket 
az egyház szellemének ölelő karjaiba vissza-
vezetni — mint fensőbbséges tudós és mint az 
isteni t i tkoknak egyik fődispensatora. 

De fejezzük be e bevezetést, hogy több 
hely jusson magának a tüneményes főpásztori 
feddő és javító beszédnek! 

PÁZMÁNY PÉTER. 
Jrta s a Pécsi Kath. Kör estelijén felolcasta 

dr Vass Bertalan. 
(Folytatás.) 

Mellőzve egyéb hasonló tárgyú, irányú és hangú 
terjedelmes müveit, főmunkáját emelem ki, mely ama-
zokat részben magába öleli s Pázmány nagy szellemét 

' a maga teljességében tárja elénk. Ez az „Isteni igaz-
ságra vezérlő Kalauz", későbbi czimen Hodegus. mely 

! 1613-ban jelent meg először. A könyv három részben, 
mintegy ezer folió-lapon, összefoglalja a kath. vallás 

i egész rendszerét, emlékeztetve Bellarmin ós Bossuet 
hasonló irányú müveire. Bebizonyítja Isten létét a hit 
szükséges voltát, hogy az igaz hit csak a keresztény-
ségben, még pedig a római egyházban található ; ki-
mutatja, hogy a Szentírás nem a hitujitóknak, hanem 
a római egyház tanításának kedvez. 

Mindezt bámulatos készültséggel, de nem száraz 
tudományossággal, hanem elevenen, friss humorával, a 
természet és élet köréből vett példákkal, a kedélyt is 
foglalkoztatva, a guny fegyvereit sem mellőzve, ma is 

i élvezhető alakban nyújt ja . Festői képeket találunk 
benne a nagy természet berendezéséről, mint az isteni 
hatalom és bölcseség tanúbizonyságáról, a teremtett 
állatok hasznáról, az egek ékességéről, a levegőég s  
folyóvizek csudáiról, az emberről, mint az alkotás leg-
tökéletesebb remekéről. „Első tanúság az légyen, írja 
e tárgygyal kapcsolatban, hogy noha az Isten semmi-
ből teremthette a mi testünket, de azt akará, hogy az 
földből lenne kezdeti, az végre hogy az föld, melyet 
szüntelen tapodunk, megemlékeztetne az mi kicsin 
állapotunkról ós fel ne fuvalkodnánk semmi javaink-
ban : hanem az mi akaratosságunknak dagállyát az 
földnek emiékezetivei megfojtcsuk és gyakran azt 
mondjuk magunkban : Miben kevélykedhetik az por 
és hamu? Mit zúgólódhatik az fazekas ellen a cserép 
és földedény? Mi oka vagyon, hogy egy szócskáért 
haragudgyék felebaráttya ellen az fold, mely csak azt 
érdemli, hogy az emberek lábaitul tapodtassék ?" 

A műnek akkora hatása volt, hogy Thurzó György 
nádor neje latinra fordíttatta s Wittenbergbe küldte 
megczáfolás végett. Erre a feladatra Balduin Frigyes 
egyetemi tanár vállalkozott siker nélkül, tíz óv eltelté-
vel kiadva Hodegusát. Pázmány munkájának ujabb s  
bővített kiadásával és „A setét hajnalcsillag után buj-
dosó lutheristák vezetője" cz. munkájával válaszolt, 
melyet Balduin művének megjelenése utáni évben tett 
közzé. 

Közben „Csepregi mesterség" cz. könyvével felelt 
Nagy Benedek kőszegi iskolamesternek, ki Haffenref-

, fer tübingai tanárnak Zvonarics csepregi prédikátortól 
fordított munkáját a Kalauzt csipkedő előszóval ki-
sérte. Felelt Alvincinek „Itinerarium Catholicum" cz. 
támadására, hogy a Kalauz nem érdemel feleletet. 
Pázmány másban találja a hallgatás okát, midőn irja : 
„Mint az róka, sok ugrásival az fenakadott kolbászt el 
nem érvén, elhiteti magával, hogy madzag volna, és 
nem méltó rajta kapkodni : ugy ez is az róka, látván, 
hogy sem ira, sem szelenczéje nincs az válasz-tételhez, 

; bizonyt mond rajta, hogy méltatlan az Kalauz fele-
letre és nem érdemli, hogy valaki annak eltörlésére 

i spongyát szerezzen." 
Zvonarics Imre és Nagy Beoedek uj támadást 

intéztek Pázmány ellen, melyre ő ..Csepregi szégyen-
vallás" cz. művével válaszolt. Ellenfeleit morgóknak 
és sócéknek nevezi. „Szintén ugy vagyon dolgok ezek-
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nek az Morgóknak, írja az előszóban, mint midőn az 
erdeit (vadkant) megüzik, megfárasztyák és megsebe-
sítvén ináról leverik. Neki busul az fene marha ; nagy 
röfogéssel csattogattya fogát és rut tajtékot túrván, 
undokul agyarkodik, vergődik: maga (jóllehet) ezzel 
csak magát fárasztya, sebét öregbíti ós életét fogyasz-
tya. Ezek is az Morgók, érezvén magokban az erős 
bizonyságok lövöldözéseinek szaggatásií. igaz oltalom-
ban megfogyatkozván, szidalmazó tajtékot túrnak : 
agyakat trágár csattogással köszörülik : maga ezzel 
nem hogy kitepernék az igazságnak mélyen beléjök 
veretett dárdáját, de sőt öregbítik sebeket ós versen-
gésekkel verőfényre hozzák veszett igyeknek gyalá-
zattyát." 

Avval a meggyőződéssel veszek bucsut Pázmány 
Kalauzától s vitázó irataitól, hogy azokban a mai 
olvasó is sok tanulságot talál ; a kiknek pedig a lelkek 
gondozása a feladata, azoknak e művek tanulmányo-
zása, ismerete nélkülözhetlen. 

írói munkásságának harmadik irányát prédtkácziői 
jelzik, melyeket sokak szorgalmazására élete végén ; 
tett közzé. Mig vitairataiban Krisztus bátor katonájá- ! 
nak, itt a béke szelid apostolának mutatja magát. Nem 
annyira hitágazati tételeket fejteget az ezer lapnál 
többre terjedő foliókon, inkább az erkölcsök nemesí-
tését, gyakorlását tűzi ki czélul. A lázadó test táma-
dását zabolázza, oltja szenvedélyei tüzét, nyúj t bal-
zsamot a iélek sebeinek, orvosságot a kor beteg-
ségeire. 

Letöri kevélységünk szarvát, midőn testi s lelki 
nyavalyáinkat tárja elénk s magát a mindenséget is 
csak semminek tünteti fel Istenhez képest. 

A sorscsapások alatt összeroskadót visszavezeti 
az isteni Gondviselésben való megnyugvás útjára, a 
földi igazságtalanság, az erényes üldözése, a lator dia-
dala láttára hitét vesztő ügyét felkarolja s az isteni 
bölcseség itélő széke elé viszi, mely megpróbáltatást 
kiván az igaztól, az igaztalant pedig javulásra várja. 
Es ez igy van jól és isteni módon. Mert ha ez élet-
ben már ki kellene egyenlítődni mindennek, ugy bol-
dogsága csak annak lenne, a ki aranyon megve-
heti azt. 

Rendre veszi a társadalmi nagy problémákat, 
melyek megoldását keresi korunk, holott ő azt ke-
zünkbe adja. Szeressük felebarátunkat, ne csak szóval, 
szívvel, de tettekkel is. És ne csak felebarátainkat, 
hanem ellenségeinket is ; igazainkat törvényes és meg-
engedett uton kereshetjük, de nem bosszuállással, kö-
vetve Urunk példáját, ki mikor Pilatus előtt állt, nem 
haragudott rá, hanem szemeit égre emeli, hol az igaz 
Biró van, kinek Pázmány szerint csak hóhérai a földi 
igazságszolgáltatás emberei. 

Az alattvalókat figyelmezteti, hogy a földi hata-
lom Istentől van, neki engedelmeskedniök kell, de meg-
inti a fejedelmeket is, hogy alattvalóikon ne zsarno-
koskodjanak. Szintúgy ösztönzi a szolgákat, cseléde-
ket sorsuk békességes viselésére, kötelességeik hű 
teljesítésére, valamint a gazdákat, urakat, hogy cselé-
deiket ne tekintsék hatalmokba esett rabszolgáknak, 

testi s lelki épségökről gondoskodjanak példaadással és 
segítséggel, szóval velők humánusan bánjanak. 

A vagyonaránytalanság megszüntetésére ugyan-
azt ajánlja, mit XIII . Leo a mai szoczializmus orvos-
lására: az önmegtagadást ; tagadja meg magát szegény 
és gazdag egyaránt. A gazdag adjon, a mennyit csak 
adhat, a szegény tűrjön, a mennyit csak képes elvi-
selni. Sőt a gazdag többre van kötelezve, mint a sze-
gény. Ő több alamizsnát tartozik adni, mint a szegény 
ínséget elviselni. 

De sehol oly meggyőzőn, annyi melegséggel nem 
szól, mint mikor a családi élet belső rendjét ismerteti, 
mint kell a fiaknak tisztelni szülőiket, vagy a fiaknak 
istenes neveléséről, vagy mikor azt fejtegeti, mint kell 
a keresztény leányt nevelni ? 

A gyermekeket Isten parancsával, Krisztus urunk, 
Izsák pátriárka engedelmességének példájával inti a 
szülők iránti hálára, tiszteletre, mely érzelmeket a 
lelkipásztorok, tanítók, elöljárókra és öreg emberekre 
is ki kell terjeszteniük. A gyermeki ragaszkodás szép 

! példája gyanánt hozza fel a római leányt, ki élete 
' koczkáztatásával emlőivel táplálta halálra itélt anyját, a 

a mi mikor a római tanács tudtára esett, a szülőnek 
kegyelmet adott, a tömlöczöt leromboltatta s helyébe 
a szülékhez való kegyesség emlékére templomot 
emelt. 

A gyermeki gonoszságra egyebek közt Arisztote-
lesből vesz idézetet. „Egy haragos, fenetermészetü fiu 
volt, mely nagy szemtelenül először nyelvével szidal-
mazta atyját, azután üstökébe nyúlt s egy garádicson 
aláhurczolta. A nagy tűrhető Isten nem akará ezt min-
gyárt büntetni : de végre bétellyesité a törvényt, hogy 
ki mint bánt mással, ugy bánnyanak vélle. Mikor 
azért ennek is fia reánőtt vólna, ugy kezde bánni 
attyával, mint az attya bánt vala szülejével . . . A go-
nosz atyát az ő gonosz fia, egykor üstökön ragadá s 
nagyon meghurczolá a garádicson. Akkor felnyitá sze-
mét a nyavalya és eszébe jutván, hogy ő is igy bánt 
szüléivel, kérni kezdé fiát az ajtó küszöbénél, hogy 
tovább ne vonnya, mert ő is csak addig hurczolta vólt 
az attyát." 

A fiaknak istenes neveléséről szólva a keresztény 
pedagógia legszebb szabályait adja elő. Krisztus gyer-
mekségét tartva szem előtt a fiaknak szüléiket jelöli 
ki követendő példákul, „mert a gyermekek, mint a 
majmocskák, a mit látnak, hallanak, azt ábrázzák, kö-
vetik.1' „Téjjel eggyütt kell az isteni félelmet ós a 
bűnök gyülölségét csepegtetni a gyermek szüvébe." 
Találó szavakkal pirongatja a szülőket, kik többet ad-
nak a külső, mint belső nevelésre. „A szülék nagy 
gondot viselnek gyermekek testére. Ha egy kis nya-
valya éri, ha magát megsérti, minden dolgát elhadgya 
az anya és fiát sirattya kérleli, orvosollya ; ha balkéz-
zel nyul az étekhez fia, úgymond Plutarchus ; ha 
tekinteti, ha álla és dereka hordozása nem esik dísze-
sen ; ha egy hajaszála jól nem áll fejében; ottan meg-
dorgállya és mindaddig pirongattya vesztegeti szegény 
gyermeket, mig kedve szerént nem esik a dolog. De e 
mellett ha rest az isteni szolgálatban, ha csácsogó . . . 
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nem érzik a szülék oly keservesen efféle lelki nyava-
lyásokat". 

Szükséges, hogy jó tanitói s társai legyenek a 
gyermeknek. Azért tanították régente is papok a tudo-
mányokat. Erősen kikel a rossz könyvek olvasása ellen, 
melyek az ősi keresztény időkben tiltva voltak. „Bol-
dog Isten ! kiált fel, vallyon mit mondanának azok a 
jámborok, ha a mi üdőnket látnák? melyben akármi-
nemü rendbéli emberek azzal mutogattyák éles elmé-
jeket, hogy undok virágénekeket irkálnak, mellyeket 
mind gyermekek s mind leányasszonyok kardéra tud-
nak, és csaknem minden házak ezekkel zengedeznek." 
Es mit mondana Pázmány, ha a mai irodalom fattyu-
hajtásait látná! 

Kívánja végül, hogy a szülők meg-megrántsák a 
zabolyát gyermekeik szájában. Az atyai dorgálást 
tövishez hasonlítja, mely nem szaggatja, csak ótal-
mazza a gyenge rózsát. Az okos szülői fegyelmezés 
szuperlativumat végül igy fejezi ki : „Noha azért meg 
kell az atyáknak tartani a Sz.-Pál parancsolattyát, 
hogy fiókát mód nélkül és felettébb ne háborgassák, 
se haragra ne indítsák ; el ne essék szivök és el ne 
kedvetlenedgyenek minden dologban : de mindazáltal, 
mint a gyermeklovat, nemcsak püszögetni kell és simo-
gatni, hanem mikor kivántati, vesszőzni és ütögetni is 
kell és sokképen fogdosván, szájára nem kell ereszteni." 
Nem kívánunk viszszatérni a testi fenyíték alkalmazá-
sára a nevelésben, de e helyt Pázmány előtt is oly 
szülők lebegnek, kik a helyett, hogy gyermekeiket 
szükség esetén megdorgálnák, „kisdedfiok torkába töl-
tik a bort, hogy igyék, gyönyörködnek latorságában, 
katona gyermeknek, furcsa gyorselméjünek ítélik, ha 
mihent nyelvét tudgya mozgatni, jól tud szitkozódni." 
Különben a házi nevelés mindazon eszközöket megkí-
sérelheti, melyektől okosan sikert várni lehet. 

Hátra van, hogy megemlékezzünk azokról a taná-
csokról, melyeket Pázmány leányaik neveléséről a szü-
lőknek ad. Beszéljen ő maga, hogy annál élénkebb 
benyomást szerezzünk róluk. „Látom, úgymond, hogy 
a fiak nevelésére vagyon az Atyáknak valami gond-
gyok : mert iskolákban és udvarokba küldik ; lovagolni, 
vadászni, puskázni tanitgatyák őket ; de a leányok 
nevelésében nagy gondviseletlenség vagyon : mert 
tsinnyosgatás, ruha-tzifrázásgangoson-lépés, kevély-
ségre tanítás minden nevelések. Maga, ugy tetszik, 
igazán irta Aristoteles, hogy a leányok jó neveléséből 
áll fő-képen az országok becsületes állapottya : nem 
tsak azért, hogy fele az ország lakosainak asszony ; 

hanem azért is, hogy a férfiak jó nevelésenagy részre 
az asszonyoktul vagyon." 

„Ha az anyának ereje és egészsége szenvedi, maga 
dajkálja* leánykáját. 

„Ha pedig a kételenség más nevelőt kiván, oly 
dajkát válasszon, mely nem csak egészséges, hanem 
erkölcsében is dicsér°tes légyen." 

„Hat esztendős korában (a Scipiók és Gracchusok 
anyja példájára) orsó-rokka forgatásra, szövésre-fonásra, 
retze-kötésre, mesterséges varrogatásra tanítsa. Salamon 

* Az eredetiben más kifejezés áll. 

az okos asszony dicséreti között elől teszi azt ; hogy 
a szösztől és lentül nem kimélli kezét ; és ha Augus-
tus Tsászár azt akarta, hogy az ő leánya és unokája 
fonni tanullyanak, ha világbíró Sándor dicsekedve 
mutogatta a Persiabéli asszonyoknak Annya és Nénnye 
kezével szőtt ingeket : nem okoson gondolkodik, a ki 
uri személyéhez illetlenek véli a szövést, fonást." 

„Sőt, hogy nagy ob' kedvet találjon, mind leány-
korában szülőinél, mind házassága után szerelmes urá-
nál, szükség, hogy a leány tanuljon étketskéket is 
főzni. Nem tudom, ha vagyon foganatosb dolog, mely-
lyel magát kedvesbé tehesse az asszony, mint ha urát 
betegségében maga kezével főzött étekkel kinállya. 
Motskosb az asszony ember keze, mikor más férfiutói 
szorongattatik. hogy sem mikor az urának való főzés-
ben fazók-fogástul kormoztatik : éktelemb a tántzban, 
vagy kotzkajádzásban a leány uja, hogy sem az 
étekabárlásban." (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, decz. 9. Borzasztó, „elszomorító, szinte 
kétségbeejtő vakmerőség" Debreczenben. — 

Dehát, az Isten szerelmeért, mi történt Debre-
czenben? Kérem, kérem, tulajdonképen semmi sem 
történt valami különös. Bocsánat, de hát mégis csak 
kellett valaminek történnie, mikor a debreczeni „Pro-
testáns Lap," a leghiggattabb protestáns közlöny, a 
fenti szavakat látta jónak befogadni és kiadni. 

Nos hát mi történt tulajdonképpen Debreczenben? 
Ismételve mondjuk, hogy tulajdonkópen semmi se 
történt. Debreczenben minden folyik csendesen a maga 
medrében. Csak Erőss Lajos theol. akadémiai tanár 
látott valamit, ós kapott a kezébe szintén valamit, a 
mi Debreczenben már se nem idegen, se feltűnő nem 
lehet. A mit Erőss Lajos tanár ur Debreczenben látott, 
az egy hirdetés volt, mely igy szól : „Római kath. 
közkönyvtár és róm. kath. műkereskedés — Páduai 
Szent Antalhoz." Ez a könyvkereskedés hirdeti Debre-
czenben, „ott, hol a Battyányi-utcza a Szent Anna-
utczába torkollik," — az „ Uj Lap" világosságának 

! megjelenését Debreczen borongós egén ! Borzasztó! 
A mit a kezébe kapott Erőss Lajos theologiai akad. 
tanár ur, az még borzasztóbb vala. „Indulóban" volt 
a hirdetéstől, midőn „az utczai mélyen tisztelt hirlap-
olvasó közönség egy tagja hirtelen" (no még csak az 
kellett !) a kezébe nyomott egy „czódulát," melynek 
czime a következő : „Ima Páduai szent Antalhoz." 
(Szörnyűség ! Debreczenben !) 

Erőss Lajos theologiai akad. tanár urnák se kel-
lett több. Tizenkét apostol volt a világon. Tizenkét 
hasábra terjedő förmedvényt irt tehát és olvasott fel 
Erőss Lajos tanár ur a debreczeni hittanhallgatók által 
rendezett 2-ik „Prot, estélyen" 1902. nov. 30-án, „a 
babonáról" s ebben a förmedvényében Don Quixote-i 
gerjedelemmel vágtatott neki — minek? — a protes-
táns fantázia egy képzelt óriás szörnyének : annak, 
hogy mi katholikusok a szenteket „imádjuk." 

Risum teneatis amici ! 
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A folytatása el nem maradhat; de jövőre kell 
hagyni. ? ? 

Vácz, decz. 1. Ismeretterjesztő felolvasások rendezése 
az egyházmegye nagyobb városaiban. — 

Nagyérdekü, városunk szellemi és társadalmi szín-
vonalának emelésére nagyfontosságú esemény történt 
az elmúlt november hó folytán. 

17-én ugyanis a katholikus körben értekezlet volt 
a nagyobb városokban rendezendő ismeretterjesztő fel-
olvasásoknak városunkban is meghonosítása érdekében. 
Az értekezletre Motesiezky János kanonok, a kör elnöke, 
nagy számban hivta meg a város tudományos férfiait, 
kik ott meg is jelenvén, beható eszmecsere keretében 
el is határozták elvben a cziklikus előadások megtar-
tását, Csávolszky József cz. püspök, Czettler Antal, 
Motesiezky János, Bucsek István kanonokok mellett 
ott volt Eder Kálmán kir. aljárásbiró, a szemináriumi, 
nemkülönben a főgimnáziumi tanári kar több jeles 
tagja, köztük Csősz Imre dr és még mások. 

Az ügy fontosságának megfelelőleg élénk meg-
beszélések történtek az előadások ideje, helye, tárgya, 
rendezése felől. 

Minthogy azonban mindezek végleges megállapí-
tása határozott formát és rendszeres tervezetet kíván, 
az általános megbeszélések után szűkebb körű bizott-
ságot küldött ki az értekezlet, mely már 20-án délután 
megkezdte üléseit a részletek megállapítására. 

Örömmel üdvözöljük, írja a „V. K.u , tudományos 
férfiainknak e nagy reményekkel kecsegtető mozgal-
mát, melynek nagy hivatása van városunk szellemi 
nívójának emelésében. 

Valóságos eleven lexikonok gyanánt szerepelné-
nek ezek a cziklikus előadások, melyeket éppen azért 
neveznek igy, mert egy-egy ismeretkörhöz tartozó 
hasznos tudnivalókat összefüggő előadásokban vinné-
nek a hallgatóság elé és pedig népszerű, könnyed alak-
ban, ugy, hogy igazán észrevétlenül, szinte játszva 
mennének át a hasznos ismeretek a hallgatóság tu-
datába. 

Az előadók tudományos műveltségű férfiaink kö-
réből kerülnek ki, a kik főképen azokra a dolgokra 
fektetik a fősúlyt, a melyek úgyszólván naponkint elő-
fordulván szinte nélkülözhetetlenek a mindennapi élet-
ben s a melyek mégis sokszor nagyon is uj dolgok a 
közönség nagy része előtt. Társadalmi, művészeti, tör-
ténelmi, természettani ismereteket szinte mulatságos 
szórakoztatással oly mértékben tesznek ezek az előa-
dások a közönség közkincsévé, hogy szinte észrevétlenül 
emelkednék városunk a közel főváros intelligencziájára. 

Erre itt, a szellemi és társadalmi középpont köz-
vetlen szomszédságában csakugyan égető szükségünk 
van, mert bizony akármennyire látogatja is közönsé-
günk a fővárost, legföljebb az éppen nem utánozni 
való dolgokban lesz fővárosi ember, a legfontosabbak-
ban pedig mindig rajtunk ragad a „falusi" név. 

Erre és ezért van szükségünk ezekre az előadá-
sokra s mert tudjuk, hogy ezek szükségét raj tunk kivül 
még nagyon sokan érzik, azért merjük jósolni, hogy a 
szép vállalkozásnak méltó sikere lesz. 

Ebben a szép reményben üdvözöljük a szervező-
ket, a már is szép számmal jelentkező előadókat s az 
egész mozgalmat, melyre minden alakulásában vára-
kozással s figyelemmel tekintünk és magunk is rajta 
leszünk, hogy eszméi minél szélesebb körben méltó 
fogadtatásra találjanak. 

Róma, decz. 3. A Breviárium revisiójáról. — 
0 szentsége XIII . Leo pápa legújabban ebben az 

ügyben is bizottságot küldött ki. Feladata a bizott-
ságnak a római Breviáriumban előforduló szentek le-
gendáit vagyis életrajzi ismertetéseit revideálni. Az 
utolsó szó ebben az ügyben a S. Rit. Cong.-ót illeti 
meg, mely elé a bizottság egyöntetű javaslatot fog 
terjeszteni, mely az egyházi archaeologia, hageogra-
phia és történeti kritika által az ujabb századakban 
tisztázott dolgokat fogja felhasználni. Erre a széles-
körű tanulmányra fogják fektetni a római Breviárium 
uj kiadását. V. Pius óta ehhez hasonló rostáláson a 
Breviárium nem ment által. Ugy hallatszik, hogy az 
eddigi kiadások kímélésével a revideált Breviárium 
vagyis annak lectiói csak az ezentúl ordinálandó subdia-
conusoknál fognak kezdeni kötelezővé válni. Előbbi ki-
adások birtokában levő egyházi férfiak azokat is szaba-
don használhatják. 

Rottenburg, decz. 1. Igazi reform és álreform a 
katholikus egyházban. — 

Főtisztelendő Keppler Pál Vilmos dr püspök ur 
ma egyházmegyéje rottenburgi és horbi esperes-kerü-
leti papságának gyűlésében, a székeskáptalan és a pap-
nevelő-intézet tagjainak jelenlétében, a következő 
programmszerü beszédet mondotta el „az igazi és ál-
reformról" Krisztus egyházában : 

Ma én önök előtt egy szót akarok kimondani, 
mely egyidőóta országokon át hangzik szerteszét, majd 
mint csatára hivás, majd mint pártjelszó, majd mint 
divatos frázis, egy bűvös hangzású szót akarok kimon-
dani, mely mindig nyilt szivekre és fülekre talál. 

Ez a szó a reform jelszava. 
A mai világ sok reform kórosainak * csapatához 

ujabban ilyenek a katholikus táborból is csatlakoztak. 
Mind eme „modern" reformtörekvéseknek — mert ón 
ezekkel a katholikusokkal kivételt nem tehetek — 
közős tulajdonságuk az eszmék és czélok elmosódott-
sága, vagyis az, hogy arra nézve, mit akarnak és mire 
van képességük, bámulatos hiányában vannak az ön-
magukkal való tisztában létnek és igazán .tervtelenül 
bolyongnak a ködben. Ebben rejlik az ő gyengeségök, 
de veszélyességük is egyúttal sok éretlen és ítélet 
hiányában szenvedő emberre nézve. Épp azért itt a 
véges végső ideje annak, hogy értelmét világosan és 
határozottan megállapítsuk a reform szónak, melyet 
minden oldalról elcsavarnak, tévesen értenek és téve-
sen "alkalmaznak, — itt természetesen csak annyiban, 
a mennyiben ez a szó a katholiczizmusra alkalmazást 
nyerhet. 

* Lehet talán reformkereső is ; de reformsüchtig itt minden 
valószínűség szerint teljesen csakis a fenti magyar szóval 
fedezhető. 
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Két előzetes kérdéssel gyorsan lehet végezni. 
Először is azt kell kérdezni : Az egyházban, a katholi-
czizmusban lehet-e reformálni ? Minden bizonynyal ; de 
természetesen nem abban, a mi benne isteni, nem a 
dogmában, nem az erkölcsi törvényben, az üdvintéz-
ményekben, a szervezetben, hanem igenis csak abban, 
a mi benne emberi. Es ehhez az emberihez az egyház-
ban, a mint ezt már itt ki kell jelenteni, tartozik a 
katholikusok jellemélete. Másodszor azt lehet kérdezni: 
Szükséges-e jelenleg az ily katholikus reform? Annvi sebet, 
annyi betegségfoltot és jelet, annyi újonnan felfakadt 
daganatot látunk a mai katholiczizmus testén, hogy 
kénytelenek vagyunk azt felelni : Igaz, reformra szükség 
van. Azután következik a harmadik, a főkérdés, az 
égető kérdés : Hogyan kell az egyházban reformálni ? 
Melyek az igazi reformnak czéljai és ismertető jelei? Erre 
a kérdésre a feleletet ugy lehet legjobban megadni, ha 
a kérdést magát oly ténylegesen, oly konkréten, oly 
történetileg fogjuk, a mint csak lehet, és a puszta 
elmélettől és személyes vonatkozásoktol annyira tar-
tózkodunk, amennyire csak lehet. Minden a világos-
ságon és nyíltságon fordul meg. 

I. 
Az igazi reform mindenkor az alapból, belülről indul 

ki, nem kividről befelé. Reformálni ann}ü mint visszaala-
kítani. Ha valamely dolgot reformálni akarunk, mag-
váig, legmélyebb lényegéig kell hatolnunk és megvizs-
gálnunk, hogy a fejlődés és kialakulás vájjon rendes 
és szabátyszerü (normális) volt-e, vagyis megfelelő-e a 
lényegnek, a dolog magvának. Ha a katholiczizmust 
akarja valaki reformálni, akkor ennek isteni magváig 
kell hatolnia és azt kell vizsgálnia, hogy vájjon az 
emberi az ő megjelenésében és fejlődósében megfelelő-e 
az isteninek. Ott, hol nem felel meg, ott kell alkal-
mazni a reform emeltyűjét. De emellett az eddigi fej-
lődés folytonosságát nem szabad sem figyelmen kivül 
hagyni, sem keresztül törni ; az eddigi fejlődést óvni 
és folytatni kell. 

Az a reform tehát álreform lesz, mely a keresz-
ténységet vagyis az egyházat erőnek erejével vissza-
szorítani és lekötözni akarja a fejlődésnek arra a fokára, 
melyen 1500 vagy 500 év előtt volt az egyház vagyis 
a kereszténység. 

Egy férfiút ugy nem lehet reformálni, hogy őt 
gyermekruháiba tuszkoljuk vissza. Nem lehet sem ész-
ellenesebb, sem tudománytalanabb, sem történetelle-
nesebb dolgot képzelni, mint az egyház egész fejlődé-
sének ignorálásával egy ősegyházat, őskereszténységet 
összetákolni, és azt, mint a legtisztább alakot, mint 
legalaposabb reformot hiresztelni. Ez nem egyházi 
reform, ez reformegyház, melyet a reformkórosok saját 
gondolkozásuk szerint az alapokból kitört néhány kőből 
akarnak megszerkeszteni. A franczia positivista Lafitte 
„megmérhetetlen szellemi fensőbbségétaakatholiczizmus-
nak a protestantizmus felettabban látja, hogy mig amaz „a 
kinyilatkoztatás alapelvei körében való törvényszerű 
fejlődés elvének hódol és igy rendtartó továbbfejlődést 
tesz lehetségessé," addig emez, „szakadatlan lármával 
egy őskereszténységről, alapjában véve arra törekszik, 

hogy a vallási szervezetet, a szükséges fejlődés alapel-
vének ellenére, az ő magzatszerű (embryonal) állapo-
tában fogja le vagyis abba akarja visszavezetni." (Les 
grands Types de l'Humanité. III. Le Catholicisme. 1897. 
p. 376.) 

De tekintsünk már végig a mai katholikus reforme-
rek törekvésén és eljárásán? Tényleg a fenti érte-
lemben vett reformra törekszenek talán? Dehogy tö-
rekszenek erre. Azt állitják, hogy a katholiczizmust, a 
kereszténységet, az által akarják reformálni, hogy azt 
visszavezetik a lényegesre, a lényegtelent pedig lesú-
rolják róla. Ezt nekik nem lehet megengedni. Az ő 
felfogásuk nagyon is gyakran iskolaitanulós (schüler-
haft), gépies. A mit ők a katholiczizmusról levenni, 
lesúrolni akarnak, az a katholiczizmusnak éppen a leges-
legszebb virága, a legédesebb illata. It t hiányzik az 
értelem műveltségéből a finomabb Ítélet, a bensőséges 
műveltség, * a történeti, lélekbeli, istenies (gotterfülte) 
iránt való érzék. Igy esik meg ez a szobatudósokkal 
és szabadelvűekkel. Igazán mély miveltségü ember el-
lenben rokonszenvet érez a szellem és égyéniség bősé-

: ges kiáradása iránt, mely az egyház bensejében kez-
det óta pezseg, dúsan törve elő és omolva széjjel. Az 
ily ember tudja, hogy mívelésnek, mivelődésnek és 
miveltségnek, mely katholikus akar maradni, éppen 
itt kell, lehet és szabad csak megfogni a dolgot. Az 
egyházi szellemélet magas dómjából, a középkori mys-
tika nag}7szabásu világából példa gyanánt csak néhány 
kiváló jelenségre legyen szabad hivatkozni: Kempis 
Tamásra, Dantéra, a nagyon is kevéssé ismert szent 
Hildegárdra, szent Teréziára, a ki Dantét egyéni fen-
ségével felülmúlja és a kinek munkái a világirodalom 
legelső termékei közé sorolhatók. Az egyházi művészet 
kertjéből csak a, sajnos, szintén kevéssé ismert, dicső-
séggel teljes óvlám festészetre akarok hivatkozni. 

E helyett a bensőséges lelki élet helyett az ál-
reformerek a katholikusoknak csak külső észbeli életét 
hangsúlyozzák. A mi könnyű dolog. De ez ellen tilta-
kozni kell. I t t szellemre és lelkiességre van szükség, 
nem csak észre. A valódi katholikus kulturának arra 
kell törekednie, hogy a mívelt katholikus necsak töb-
bet higyjen, de többet is tudjon, mint a mívelt akat-
holikus. Az ő tudásának azonban a túlnyomóan ben-
sőséges lelkiesnek kell lennie, nem csupán észbeli 
működésekre kell vonatkoznia. 

Az ö míveltsége inkább középkori lesz mint 
„modern." A középkor szelleme külsőleg durva, benső-
leg nemes ; mig ellenben a „modern" emberek szelleme 
külsőleg csiszolt, bensöleg alacsony. Ki a modernek 
csábításait követi, fölöttébb nagy lelki veszedelembe 
keveredik. Ha kisujunkat adjuk oda az ördögnek, az 
egész kezet magával ragadja — A kereszténységet és 
katholiczizmust csak abban a szellemben és abból a szel-
lemből lehet reformálni, mely azt életre keltette és szakadat-
lanul élteti. I t t csak a Szentlélek lehet mértékadó, az 
egyházi reformoknak csak ő lehet a lelke. Ez minde-
nek előtt abban fog állni, hogy az istenellenes szel-
lemnek, a pokol, a világ, a „kor" szellemének nem 

* Die innere Durchbildung. 
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szabad betolakodni az egyházba. Hamis reform-törek-
véseknek csalhatatlan jele mindenkor az, hogy azok 
nem a Szentlélek nevében, hanem a „kor szelleme" 
nevében dolgoznak. Ezt itélővé, javítóvá, reformátorrá 
tenni az egyházban — ennek lealacsonyítását jelenti. 
Harnack szerint* már az is megsebesíti a keresztény 
vallást, a ki első sorban azt kérdi, hogy mit tett ő az 
emberiség kultúrájának haladására, és értékét e szerint 
akarja megállapítani: (Wessen des Christenthums, 5. 
1.). Mennyivel inkább meggyalázza a keresztény val-
lást az, ki őt oly illetéktelen bírónak veti alá, mint a 
milyen a modern kultúra. Valóban, az ily ember sem j 
az egyház lényegét, sem a modern kultúra mibenlétét 
nem ismeri. 

Azt mondják, a katholiczizmus elaggott valami, 
és nem látják, hogy éppen ez a modern kultúra, és 
emberiség mily vénhedt, s mennyire rászorul a megifjo- | 
dásra, mely csakis a kereszténységből és egyházból 
fakadhat. Vénnek lenni és fiatalon cselekedni, ez a 
tulajdonképpeni modernség, ez jellemzi az egész mo-
dern világot Már csak az is, hogy konokul nem akar 
hinni, maga a vénség, teljes ellentétben mindennel, a 
mi gyermekded és ifj ni. A modern kulturának arcza 
nem pozsgás, nem piros ; vonásai kiéltek, fáradtak ; 
koponyáján bűnösséget hirdető kopaszság terjeng. Re-
formálni annyi, mint megifjítani ; ámde a „modernek" ! 
képtelenek az egyházat megifjítani ; a modernségnek 
kell magát a kereszténység által megifjíttatni. Merő 
tudás vénség és vénné tesz ; a hit fiatalság és meg-
ifjít. If júság hisz, vénség kételkedik. 

Rosszul ismeri a katholiczizmust és politikai ér-
zék hiányáról tanúskodik az, ha valaki azt hiszi, hogy 
a katholiczizmus engedmények, kompromisszumok, 
lesurlások által szerezhet vagy szédeleghet ki magá-
nak a modern világban lét- és lakásjogot Bármennyit 
tépjenek le egyébiránt az egyházról, vagyis bármennyi 
engedményeket tegyenek is : a világ gyűlöletét és 
üldözését ki nem fogják kerülhetni, mindaddig, mig 
egyházukat teljesen fel nem adják. A mit a modern 
világ és kultúra a kereszténységen ki nem állhat, az — 
értelmi tekintetben a csoda, erkölcsi téren a tekintély. 
Mit használ az alkudozó katholikusoknak, ha az előb-
biben minden lehetőségen tul is összeszoritkóznak, az 
utóbbi alól pedig minden erővel kibontakoznak ? Mig 
a csoda teljes tagadásáig s a tekintély teljes elvetéseig 
nem jutnak, a modernek előtt kegyelmet ugy sem 
találhatnak. 

Az a remény, hogy kompromisszumok és enged-
mények által a „modern" embereket meg lehet nyerni 
a kereszténységnek és katholiczizmusnak, hiu epeke-
dés. Kit a modernség teljesen behálózott, azt éppen-
séggel lehetetlen már megnyerni. Ki pedig a modernségtől 
megcsömörlött, azt csak egészen más nyerheti meg. t. j 
i. az igazi hitélet, a hamisítatlan, csonkitatlan keresz- . 
ténység, nem pedig valami margarin katholiczizmus. A 
megtérések története százszorosan azt tanúsítja, hogy 
minden időben a legnemesebb hóditások és megnyeré-
sek nem „a legkevesebbet Ígérőknek szóló keresztény-
ség" számlájára Írandók — mint a protestáns Francis 
de Pressensé mondja, — hanem csakis az egyenes 
tekintetű lelkiességnek, a gyengéden szerető szigornak, 

* Erről a Janus-fejről , a „modern" protestáns theologia 
főemberéről, Hupper t dr igen találóan azt jegyzi, hogy ő nem 
egyéb miut maga a „modern gondolkodás keresztény köpönyegbe 
burkolva." Csak nagy tévedés és csalódás szerepeltetheti 
Harnackot a keresztény vallás nagv alakja gyanánt. Kepp-
ler püspök jól ismeri ezt a Janus-arczot . Árgumentácziójának 
veleje csak az, hogy ha még Harnack is igy : kath. vheologúsnak 
annál inkább kellene ismerni a ker. vallás természetét. Szerk 

a világosságot sugárzó dogmának, az évezredekkel 
daczoló katholiczizmus aczélkemény tekintélyének kö-
szönhetők. Azértis, ezek a modern reformerek teljes-
séggel rossz billentyűket ütnek „meg, hogy az egyház-
tól idegenkedőket megnyerjék. Ok szégyenlik magukat 
anyjuknak legszebb tulajdonságai miatt, ennélfogva 
elriasztanak, a helyett hogy vonzanának ; saját érde-
kük, saját czéljaik ellen dolgoznak. „A fegyelem útját 
nem tudták, és nem ismerték meg annak ösvényeit, 

és az tőlük messze távozott." (Bandi 3; 20, 21.) 
Ok tévedeznek és tévedésbe ejtenek másokat; még a 
jóakaratúakat is megtévesztik — engem is, de csak 
egyszer. (Folytatjuk.) 

É.-A. E.-A. Pittsburgh. Egyházmegyei zsinat. — 
A mult héten csütörtökön folyt le itt irja a 

mckeesporti „Magyarok Csillaga" nov. 7-iki száma, 
nagy ünnepségek között, a pittsburghi egyházmegyei 
papságának zsinati gyűlése. Van valami szép és meg-
ható egy-egy ilyen zsinati gyűlésen. Eltekintve ugyanis 
attól, hogy egy ily gyűlésen több mint 300 felszentelt 
pap jelenik meg, a hol valamennyi érzi s tudja, hogy 
közte s püspöke között az atyai és fiúi viszony, a leg-
intensivebb módon nyer itt kifejezést, már maga az a 
tény, hogy ott ügyét s baját valamennyi pap előter-
jesztheti igazainak ott elöljárói és paptársai között a 
legszabadabban védelmére kelhet, tapasztalatait a lel-
kipásztorkodás terén kifejtheti, a felmerült bajok orvos-
lási módját szabad discassió tárgyává teheti, óriási 
módon elősegíti a hitélet fejlesztését és a lelkipásztor-
kodás gyümölcsöztethetését a lelkiekben. Mert itt igy 
történt minden. Otthon, családi körben érezte ug}'anis 
magát valamennyi pap, tehát nem félhetett attól senki, 
hogy az ő bátrabb kijelentéseit valaki félre fogja ma-
gyarázni. Beszélt azért mindenki ugy, a mint ajkára a 
szót szive diktálta. Hisz érezte mind, hogyw a mi-
ről itt szó esik, az valamennyiünk ügye. Tehát igye-
kezett is ugy beszélni valamennyi, hogy a felmerült 
kérdésDen az ő szándéka legyen a legjobb és a leg-
szebb. S az egyházmegye főpásztora? Atyai jóindulat-
tal, szerető mosolylyal és a lelki öröm egy bizonyos 
nemével nézte, hallgatta végig, hogy az ő lelki fiai, 
Krisztusban segítő társai, miként lelkesednek s miként 
törekszenek egymást a szebb és jobb eszmék megvi-
tatásnál lelkesedve túlszárnyalni. Közbe sose szólott, 
csak a határozatok kimondása előtt emelte fel néha 
szavát, hogy az ő bölcs tanácsaival eldöntse, vájjon 
mi a felvetett kérdésben a leghelyesebb álláspont. A 
kik jelen voltak ott, igazán elmondhatták, hogy itt 
Jézus dicsőségének ügye tárgyaltatott az ő leghűebb 
katonái által. A zsinatot, délelőtt fél tiz órakor ünnepi 
szent mise előzte meg a püspöki templomban, hova a 
püspököt az egybegyűlt papság, karingbe felöltözve 
kereszt alatt kisérte be. Mise után az egyházmegye 
püspöki helynöke, főt. Tobin, gyönyörű egyházi beszé-
det mondott majd valamennyi pap az oltár előtt ülő 
püspök elé járult és a Szent Evangéliumra annak 
letette, illetve megújította a hűségi esküt. Ezután felol-
vasták a jelenlevők névsorát s majd bekísérték a püs-
pököt rezidencziájába. A gyűlés vita álá bocsátott 
tárgyainak letárgyalása csak délután ment végbe a 
püspöki lyceum dísztermében. Legtöbb ügy a lelki-
pásztorkodás belsőbb ügyeit illetvén, ez a híveket nem 
érdekelheti, ezt nem is ismertetjük. Volt azonban egy 
momentum, a mely nagyon is megérdemli a közfigyel-
met. S ez a lelkészi fizetések rendezése. It t pedig ki-
mondatott, hogy a jelen év november elsejétől kezdve 
minden lelkészkedő pap, tehát a káplánok fizetése is, 
évi egy ezer dollárban állapíttatik meg. Az a hitköz-
ség azért, a mely ezt nem képes megadni papjának, 
papját elveszti. E fizetésfelemelést az árakban mind-
inkább emelkedő élelmiszerek drágulása tette indo-
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kolttá. Es ez a kérdés is megfordul t a synodus előtt, 
a mely a káplánokat illetőleg ugy döntött , hogy mi-
után it t a káplán és a plébános egyforma fizetést kap 
a hitközségtől, azért hogy a káplánoknál is kidombo-
ritassék az, hogy ők testvérei és segítőtársai a plébá-
nosoknak csak, de nem alantasai azoknak ; azért ezek 
a hitközségtől kapott egy ezer dollárból, a plébános-
nak évente négyszáz dollárt tar toznak az ettől kapot t 
ellátásért fizetni, mig hatszáz dollárt maguknak tarta-
nak meg, vagyis a je len hó elsejétől kezdve, minden 
káplánnak itt. ebben az egyházmegyében, a plébánostól 
kapot t teljes ellátáson kivül havi ötven dollár rendes 
fizetése legyen. Nemcsak az czéloztatik ezzel, hogy igy 
a papi pályára a legjelesebb erők édesgettessenek, de 
az is. hogy a papok kápláni állásukban teljes megelé-
gedést nyer jenek és az önállóság u tán ne igen legyen 
nagy okuk törekedni. Vajha megértenék ot thon is azt, 
hogy mit jelent a pi t tsburghi egyházmegyének ez a 
nagy horderejű intézkedése. Fe lh iva to t t azután a pap-
ság, hogy igyekezzék oda hatni, miszerint a hivek 
hagyjanak fel a lakodalmaknál szokásos szeszes italok 
élvezetével, valamint azzal, hogy a felnőttek temeté-
sénél virágokat használjanak, mert ez ellenkezik az 
egyház szellemével. 

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

előterjesztésére dr Balits Antal soproni főesperes és 
győri kanonoknak a Boldogságos Szűz Máriáról neve-
zett Kőszeg melletti borsmonostori czimzetes apátságot, 
dr Giesswein Sándor locsmándi főesperes és győri ka-
nonoknak a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett birsi 
czimzetes apátságot, dr Zehetbauer Ottó soproni kano-
nok és plébánosnak a Szent Miklósról nevezet t csukási 
czimzetes prépostságot, végre Manninger Mihály magyar-
óvári esperes-plebánosnak a Boldogságos Szűz Máriáról 
nevezet t sághi czimzetes prépostságot adományozom. 

II . Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Streicher József paksi plébánosnak a 
kánai, másként kávai czimzetes apátságot, Fekete Ágos-
ton tolnai plébánosnak pedig a keresztelő Szent János-
ról nevezett zsámboki czimzetes prépostságot adomá-
nyozom. Kelt Schönbrunnban, 1902. évi november hó 
17-én. F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k . D r Wlassies Gyula, s .k. 

VEGYESEK. 
— Hetyey Sámuel pécsi püspök ur az idei kará-

csonyra a következő adományokat osztotta ki : a pécsi 
népkonyhára 1000 k., a szent Vincze egyletnek 400 k., 
a pécsi jó t . nőegyletnek 400 k., a pécsi izr. nőegylet-
nek 200 k., a Matessa árvaháznak 200 k., a kórházból 
elbocs. szegényeknek 200 k., a bud. külv. kath. kör-
nek 100 k., a jogak. segélyegyletnek 200 k., a szeg-
zárdi óvodának 200 k., a szegzárdi népkonyhának 200 
k., a mohácsi nőegyletnek 200 k., a szigetvári nőegy-
letnek 200 k., a vaiszlói szegényeknek 200 k., a duna-
földvári zárdának 100 k., a kath. egyletek orsz. szö-
vets. 1000 k., a völgységi járás szegényeinek 50 k., 
a pécsi egyházi zeneegyesületnek 100 k., a pécsi dalár-
dának 100 k., a pozsonyi magy. közm. egyletnek 40 k., 
összesen : 5290 korona. 

Az „ex libris" nevii könyvjegyek történetéről 
tar tot t igen érdekes felolvasást a würzburgi művészeti 
és régészeti egyesületben Stőhr t i tkár. Az „ex libris" 

tudvalevőleg jelvényes jegy, sokszor igen érdekes kép-
pel, annak kifejezésére, hogy kinek, mely könyvtár-
nak tu la jdona az illető könyv. Az első „ex librisB-ek 
a középkori zárdák könyvtára iban keletkeztek a 12 
században. Kiváló művészek, mint Németországban 
Dürer , Kranach, Holbein stb, nagy gonddal mívelték 
a művészetnek ezt az ágát. Felolvasó szerint a leg-
nagyobb magángyűj teménye „ex libris"-ékből Leinin-
gen grófnak van . 9000 darabból áll. 

— Apró hirek. Platz Bonifácz dr tankerület i fő-
igazgató t izévi jubi leumát ünnepel ték Szegeden. Az ünnep 
kiemelkedő pont ja a szegedi egyetem ügyének megsürgetése 
volt. — Don Lorenzo Ptrosi jelenleg u j oratoriumon 
dolgozik, melynek czime „Sancta Caeeilia" lesz, s me-
lyet a nagynevű szerző a Cultores Martyrum collegiu-
mának fog ajánlani. — Aranymiséjét muta t ta be Isten-
nek Budapest -Ferenczvárosban 8-án Kurcz Vilmos 
apátplébános. Maga ő emja is gratulált . — A „Vesz-
prémi Hir lap" erélyesen felszólal az ellen, hogy egy 
nem keresztény gyáros keresztény munkásait vasárnap 
dolgoztassa és szombaton adjon munkaszünetet . Hazánk, 
szerencsére, talán még Magyarország ! — A nyitrai 
nagyobb papnevelő- inté ie t M. E. I. I.-ja Immaculata 
napján diszgyülést ta r to t t XI I I . Leo pápaságának 25-ik 
évfordulója alkalmából. Hodobay Andor apátkano-
nok és amerikai gör. kath. apostoli visitator válasza 
Kovács Kálmán mckeesport i plébánosnak a „Magyarok 
Csillagá"-ban megje lent támadására a kassai „Felvidék" 
decz. 7-iki számában megjelent . A veleje az, hogy 
Hodobay Andor kanonok csakugyan a Propaganda 
által kinevezett „apostoli visitator". A többiben eré-
lyesen utas i t ja vissza Kovács támadásait . — A buda-
pesti Szent-Imre Egyesületben dr Glattfelder Gyula tb. 
elnök nagyhatású előadást ta r to t t a pápa csalhatatlansá-
gáról. — Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1902. évi 
decz. hó 10-én, szerdán, délután 5 órakor, Budapesten 
a középponti papnevelő-intézet aulájában (IV., Papne-
velde-utcza 7., I. emelet) rendes felolvasó ülést tart . 
Tárgysoroza t : 1. Dr Winkler József rendes tag felol-
vasása „Nietzsche erkölcstanáról." 2. Dr Stuckner János 
rendes tag felolvasása „Az öntudatlan a lélektanban." 

— Sajtókibaigazitás. Előbbi számunk irod. rovatában P. 
Wilmers halálának éve 1899-re javítandó ki.-

A szerkesztő telefouja. 
A. Gy. Az u j küldeményre csak újesztendő után kerülhet 

a sor. — K. L. Könnyen megszerezhető, mert közel jelenik meg 
és olcsó : a ,.Gregorianische Hundschau" havi folyóirat. Egy 
évfolyam ára 8 kor. Megrendelhető a „St3rriatl kiadó-könyvkeres-
kedésben Gráczban. — Jankó Gábor „földmives gazdának és asz-
talos iparosnak" Garesnicán, Belovárm., Horvátorsz. A mutatván \ -
szám megindult, a kivánt könyvjegyzék utána megy. 

J E L E N T É S . 
A „Religio-Vallás" 1903-tól kezdve „KRI-

T I K A I L A P O K " cz. havi folyóirattal , mint 
melléklappal kapcsola tban fog megjelenni , 
melyet a „Religio" előfizetői e régi lap szokot t 
előfizetéseért együt tesen fognak kapni. Külön 
j á r a tva az uj lap évi előfizetése 2 korona. E z t 
t a r to t t uk szükségesnek m. t. olvasóinkkal 
tudatni , kiket csak arra kérünk jelenleg, hogy 
kiki legalább egy uj előfizetőt, vagy megren-
delőt legyen szives magával hozni. A szerk. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8- sss.1 
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Budapesten, deczember 13. 

D A L M I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
1 3 I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

Perge alacriter m coepto tuo : praeliare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora. Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et vis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus. * 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„ Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : A római katekizmusról. — Pázmány Péter. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Az 
amerikai Apostoli Visitator veszedelme. — R o t t e n b u r g : Igazi reform és álreform a katholikus egyházban. — Vegyesek. 

ÜREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

FelhiYás előfizetésre. 

A róuiai ka tekizmusról . 
A liivő közönség ma is figyelemmel hall-

ga t ja ugyan lelkipásztora tanítását, intelmeit, 
de nem oly lelki előkészülettel, minőt Isten 
igéje megkiván. A napi sajtó, tudományos és 
szépirodalmi termékek, telve vannak a legté-
vesebb elvekkel; ezek észrevétlenül hat ják át 
a hivőközönség egész gondolkodását, egész 
lelkületét ; valamennyien ugyanis arra törnek, 
hogy a kinyilatkoztatást, az egyházat, a hitet, 
az ember természetfölötti hivatását gyökeres-
től kiirtsák az ember szivéből, szóval, hogy 
megsemmisítsék a keresztény gondolkodást és 
uj pogányságot állapítsanak meg, hogy eltün-
tessék a hivek lelkéből a sensu.s Christi-11 és 
helyette a naturalismust vezessék be a csa-
Iádba, a társadalomba, az állami életbe. 

Az ilyen elvektől á thatot t hallgatóság 
gyakran azon egyházi szónokot emlegeti ma-
gasztalással, ki választékos nyelvezettel, ügyes 
előadással g}^önyörködtetni tud, általános igaz-

1 I . Cor . 2, 16. 

ságokat fejteget, nem terjeszkedik ki részle-
tesen az anyaszentegyház tanításár a, a hivek 
kötelességeire, a bűn káros voltának feltünte-
tésére. Nem csoda azután, lia napról-napra 
nagyobb számban tűnnek fel oly szónokok, 
kik tanitási műkődésök főirányát a „placeat"-ba 
helyezik. Innen, magyarázható meg, hogy a 
prédikáczió-gyüjtemények egy részében nincs 
eléggé kidomborítva a dogmatikai elem, az 
igazságok elhomályosodnak a leirások, hason-
latok, idézetek nagy számától. Vannak, kik 
lelkes buzgalommal korszerű kérdéseket fejte-
getnek, de itt-ott a világiasság árnyalata tet-
szik ki soraikból, nincs meg bennök az egy-
házi kenetes hang, a benső katholikus érzés. 
Némely szónoknál a túlságba megy a költői 
elem, minek következtében a tanitás, oktatás 
nem érvényesülhet kellőképen. „A mit a püs-
pökök ós szerzetesek congregatiója 1894. 
julius 31-én kibocsátott rendeletében az olasz 
hitszónokoknál sürgetett, annak hiányát tapasz-
taljuk századunk magyar hitszónokainak leg-

' nagyobb részénél. A rendelet kivánja, hogy 
jámbor és tanul t egyének hirdessék az Isten 
igéjét. Ne conferencziázzanak, ne törekedjenek 
csillogó, hanem hasznos beszédre. Ne csak a 
jelen életre alkalmazzák az igazságot, s a 
jövőről semmit se mondjanak; különben csak 
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kedveskedni akarnak hal lgatóiknak, hogy tap-
sokat arassanak s azér t emlegetik az ismert 
hangzatos szó lamokat : haladás, haza, modern 
tudomány. Nem talál juk-e az i t t megró t t hibá-
ka t a magyar h i t szónokokban? Igy ve t t erőt 
a korszellem a hi tszónokokon s megfosz to t ta 
a prédikácziót azon sikertől, melyre lényegé-
nél fogva a keresz ténység kezdeté tő l igén}Tt 
t a r t o t t és l e rán to t ta azon polezáról, metyet az 
egyházban mindig elfoglal t .2 

A hi tszónoknak arra kell törekednie, hogy 
hallgatói megismerni óha j t sák a megfesz í te t t 
J ézus Krisz tus t és I s ten véghete t len j ó sága 
i ránt szere te t re buzdul janak . „Illud igi tur pri-
m u m videtur esse, . . . . u t fideles scire ex 
animo cupiant J e s u m Christum, et hune cru-
eifixum, . . . . u t fidelis populus ad immensam 
Dei erga nos boni ta tem amandam exci te tur ." 3 

E magasztos czélt akkor érheti el, ha az 
egyház szellemét ig}'ekszik követni , m e g t a r t j a 
a hi tszónoklat é rdekében k iadot t u tas í t ásoka t 
és fe lhasznál ja az előirt segédeszközöket ; egy 
szóval, ha szorgalmasan t anu lmányozza a 
római ka tekizmust . 

A tr ient i szent zs inat elrendelte, hogy a 
szentségek kiszolgál ta tása előtt a hívek meg-
felelő ok ta tá sban részesül jenek, és pedig a 
szent zsinat ál tal megál lap í tandó ka tek izmus 
szerint, iuxta fo rmám a sanc ta synodo in 
catecliesi singulis sacrament is praescr ibendam, 
quam episcopi in vulgarem l inguam fideliter 
verti a tque a parochis omnibus populo exponi 
curabunt ." á A zsinaton csaknem ké t évig dol-
goztak a katekizmuson, azu tán az egész ügyet 
a római szentszék elé te r jesz te t ték , hogy apos-
toli tekintélyével in tézze el és léptesse életbe, 
a mit a zsinat m e g k e z d e t t . 5 V. P ius p á p a a 
katekizmus szerkesztésére a legjelesebb liit-
tudósokból egy bizot tságot alakí tot t , mely 
munkála táva l 1566-ban elkészült : k invomatása 
előtt azonban még három jeles humanis t a 
dolgozott ra j ta , hogy a pontos t a r t a lom mel-
let t a lat in irály szépségeivel is ékeskedjék. 
„Catechismus Romanus habe tu r non modo ut 
doctr inae et scientiae, sed u t e loquent iae 

- Dr Milialovics : A kath. prédikáczíó története II. 
k.; 470. 1. 

:1 Catech. Rom. Proeem. qu. 10. 
4 Sess. XXIV. de ref. c. 7. 
5 Sess. XXV. de ind. libr. et catech. 

exemplum." 6 E munka az egész dogmat ikus 
és pastoral is h i t t udomán jmak vázla ta . Mindent 
m e g lehet benne találni, a mi a vallásos nép-
nevelésre szükséges és hasznos, s egyformán 
alkalm as a szentbeszédekre és a hitelem-
zésre való előkészület czéljából. Borromei sz. 
Káro ly elrendelte, hogy minden papnak könyv-
t á r á b a n meglegyen ez a katekizmus, és azt szor-
ga lmasan t anu lmányozza . Y. P iusnak az uj 
misekönyv behozata láró l szóló bu l lá jában a 
katekizmus, a breviárium és a misekönyv hatá-
rozo t t an mint szent könyvek vannak megne-
vezve : „Cum inter alia sacri Coneilii Triden-
tini décré ta nobis s t a tuendum esset de libris 
sacris : Catechismo, Missali et Breviario edendo 
a tque emendandis etc." 7 Azér t a római pápák 
ezen ka tek izmus t mint vezérfonala t és sza-
bá ly t ad t ák a papság kezébe és elrendelték, 
hogy a h i tben való ok ta tás a szerint tör tén-
jék. „Ac propterea hunc l ibrum. quem veluti 
ccitholicae fidei et christianae disciplinât normám, u t 
et iam in t r a d e n d a e doctr inae ra t ione consta-
re t omnium consensio, Roman i Pontif ices 
pastor ibus proposi tum voluerunt ." 8 

A vat ikáni zsinat tá rgyalása i a lkalmával 
I a római ka tek izmus haszná la tá ra igen nagy 

súlyt fek te t tek . Ki tűn ik ez a „Const i tut io" 
t e rveze tének következő szavaiból: „Quia vero 
opera sacerdotum . . . . christ ianus populus . . . 
abundant ior i e t iam coelestis doctr inae pabulo 
enutrir i incessanter debet, hinc usum Cate-
chismi Romani . . . . omnibus locorum ordi-
nariis, parochis, ceterisque sacerdot ibus in 
an imarum ministerio laborant ibus, quantum 
possumus, commenda tum volumus, u t una sit 
t r adendae fidei ad omniaque pietat is officia 
populum chris t ianum erudiendi communis regula 
a tque praeseriptio. A const i tuto tervezetének 
ezen idézet t pont jához az „Adnota t iones" czim 
a la t t a többi közöt t a következő észrevétel csa-
to l t a to t t : • „ . . . t a n t u m enim opus (Catech. Rom.) 
post Tr iden t inam Synodum conc inna tum et to t 
ubique laudibus celebratum, enixe era t com-
m e n d a n d u m eiusque usus inculcandus. 9 

Natal. Alex. ad histor. eccl. Supplem. I. 
pag. 132. 

7 Schőberl-Tóthfalussy : A kath. hitoktatás kézi-
könyve I. köt. 237. s. k. 1. 

3 Clem. PP . XIII . In Dominico agro, die 14. 
Junii 1761. 

y X. Schema constitut. de parvo Catech. Acta 
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Az egyház isteni t an i tása ugy halad e 
műben tova, ugy t á ru l elénk, min t a forrás 
t i sz ta vize. I rá lya szép, klasszikus, tömör rövid-
séggel. Minden szó a m a g a helyén van, n e m 
ta lá lunk benne fölösleges kérdéseke t ; n em 
beszél az egyes iskolák rendszereiről , egyes 
h i t tudósok nézeteiről csak annyiban érint i 
azokat , a mennyiben az egyház t an i t á sának 
megvi lágí tásához szükségesek. Az apostoli 
hitvallás t izenkét czikkelye meguju ló csodál-
kozással töl t el, fe j tege tése alapos és nagy-
szerű, a t an igazsága tűnik elő minden sorá-
ból, megragad j a a lelket, a Szent i rás és a 
szent a tyákból ve t t idézetek egygyé o lvadnak 
a tárgyalásnál . Mesteri kézzel ad j a elő a hé t 
szentséget , különösen a keresz tséget és az 
Oltár iszentséget . A z u t á n következik a t ízpa-
rancsola t és az Ur imádsága, fe j tegetései 
csak ugy ragyognak a kiváló szépségektől . 

Boldog az az áldozópap, ki e 'gyönyörű-
séges könyvet korán megismer te és igyekezet t 
az t haszná ra fordítani, szorga lmasan elmél-
kedve az abban e lőadot t igazságok felet t . 
Igen hasznos és épületes ok t a t á soka t mer í the t 
belőle a hivek lelkiüdvösségére, mer t magya-
ráza ta i va lóban gyakor la t iak és az egyház 
igaz t a n á t ad ják elő nemesen egyszerű és 
mégis emelkedet t irálylyal. 10 Nem ok nélkül 
nevezik e könyvet a dogmák t á r h á z á n a k 
„ cathol icorum dogmatum promptua r ium toti-
usque Theologiae c o m p e n d i u m . " " 

Az összes theologiai t u d o m á n y o k a t egész 
te r jede lmökben á t tek in ten i nagy fe ladat . Mint 
az égbol tozat naprendszerei , ugy t á ru lnak fel 
e lő t tünk a felséges igazságok. H a meggondol-
juk, mi t t e t t I s ten az ember üdvözítésére, ha 
t ek in t jük azon nagy szellemeket , kik lágel-
méjökkel megfigyel ték a t e rmésze te t , felemel-
kedtek a természet fölöt t i rendhez, vizsgálták 
a k inyi la tkozta tás t , megfe j ten i igyekeztek az 
örök igazságokat , a századok fo lyamán t á m a d t 
t év tanoka t bámula tos éleslátással, tudássa l 
megczáíol ták : mindezeket megfonto lva szeret-
nénk behatolni mindegyik szellemébe, hogy 
együt t érezzük á t azon boldogságot , mely az 

et Décréta ss. Concilior. Collectio Lacens. t. VII. 
p. 663. 

10 La Chaire et l'Apologétique au dix-neuvi-
ème siècle, par le R,. P. Fontaine de la comp, de Jésus, 
127. s. k. 1. 

11 Natalis Alex. i. m. 153. 1. 

igazság fénye mel le t t le lkükben á l landóan élt. 
Es ime az egyház gondoskodot t , hogy szivünk 
e vágya kielégítést n y e r j e n : összes t an í t á sá t 
előnkbe ad ja a római ka tek izmusban és pedig 
annyi unctióval , hogy olvasására te l jesen 
á té rezzük azon igazságot : igy kell az isteni 
dolgokról e lmélkedni és beszélni, ily szellem-
ben kell t an í tan i a t emp lomban és az iskolá-
ban. 12 Dr Kádár Ambrus. 

PÁZMÁNY PÉTER. 
Irta s a Pécsi Katii. Kör esté\yén felolvasta 

dr Vass Bertalan. 
(Vége.) 

„Tudom, a községnek nagyrésze azt itíli, hogy 
nem jó irnyia és olvasni tanulni a leánynak ; mert 
félő, hogy az olvasásból gonoszt ne tanullyon; és ollya-
kaí ne írjon, a miket ne kellene. De én üdvösséges 
dolognak itílem, hogy a keresztény leány, mindgyárt 
kisded-korában, vagy értelmes öreg asszony túl, vagy 
élemetes jámbor istenfélő embertül olvasni tanúllyon, 

j és a szép dolgok olvasásából tekélletes erköltsöket 
I végyen". „Az asszony szelidülhetetlen és mértéketlen, 

ha böltsességgel és szép tudományokkal nem ékesítte-
tik, és ezek oktatásával nem szelidittetik". „Nemtsak 
tántzolástúl, tsevegéstűl, heába-való játékoktúl elvon-
sza a leányt a tanúlás : ele a szép üdvösséges históriák 

! és oktatások olvasása úgy bétölti kedvét és gondo-
I lattyát ; úgy fel-emeli akarattyát a tisztességes élet 

kívánságára, hogy minden éktelen és tsintalan indúla-
tokat fáradtság nélkül megfojthat pásittyában". 

„Rejtve és magán maradgyon, szem-előtt, és fér-
íiak-között ne forogjon a leány". Nem kívánkoznék 
bezzeg a leány-asszony piatzra, vagy lakodalomba 
menni, ha meg-gondolná, hogy itílő-mesterek-eleibe 
mégy en". „Ha egy-ügyün beszél, tudatlannak ; értelmes 
szóllásáért álnak- és tsalárdnak mondatik ; ha szépen 
öltözik, kevély; ha az öltözettel nem gondol, otsmány ; 
ha valahová néz, azt mondgyák, hogy oda hajol szive, 
a hová néz szeme". „Ha a szükség kivánnya, hogy ki-
mennyen, annyáva mennyen". „ Ajándékotskákat ne 
küldözzön, se ne vegyen". Ne tánczoljon, mert „senki 
a tántzot tsak szökdösésért nem szereti". 

„A testi öltözetet a mi illeti, arrúl törvényt sza-
bott Isten, mikor Apostoli-által azt mondotta, hogy 
nem a hajók fodorgatása, aranyak fényeskedése, öltö-
zetek tzifrasága ékesíti a keresztény asszonyt ; hanem 

12 Der „Catechismus Romanus^ — ist nicht ein 
Katechismus im heutigen Sinne des Wortes, sondern 
ein catechetisches und homiletisches Handbuch für die 
Pfarrgeistlichen, dessen fleissiges Studium diesen nicht 
genug empfohlen werden kann. — Kirchenlexikon II. 
kiad. VII. köt. Katechism. * 

* Legyen szabad e nagybecsű czikkhez azt az óhajt fűzni, 
hogy a folyamatban levő káté-reform a római katekizmushoz 
igazodjék. Szerk. 

48* 



392 RELIGIO. LXI. év f. 1902. 

a szűnek Isten-előtt-való tisztasága". ..Nem tiltya Isten 
a tisztességes öltözetet: sőt akarja, hogy az aszszonyok 
ékes öltözetben jár janak: de úgy, hogy szemérmetesen 
és józanon ékesgessék magokat". 

„Ne kennye tehát a keresztény leány ortzáját 
idegen festékkel ; de tiszta vizzel szépen megmossa. 
Ne terittse verőfényre festett ha já t ; de baglyoson, 
tsoportoson. korpáson és szennyesen se hadgya fejét. 
Pésma szagokkal ne füstölögjön; de dohosságot sé 
szenvedgyen maga körül. Ertéke-felett drágábban ne 
öltözzék, de a mibe öltözik, tiszta légyen. Tükörbe a 
végre ne nézzen, hogy magát tzifrázza; de hogy fején5 

vagy ortzáján, dísztelen és illetlen valami ne légyen, 
meg-tekintse tükörében magát. És ha szép, el-tekéllye, 
hogy meg ne rútittya ékességét : ha rútatska, arra 
igyekezzék, hogy jó erköltsel szépegesse magát . . . 
A régi Atyák azt jelentik, hogy ördög zászlója és 
bélyege a kendőzés s Isten az itélet napján meg nem 
isméri és magátúl el-kergeti, a kiben nem a magai 
képét, hanem ördög festékét láttya . . . Nem-is hon-
ültében, hanem szem-eleibe menésben kendőznek az 
asszonyok. Es ebben világi módszerént-is esztelenül 
tselekesznek : mert nem hogy szerettetné ; ele sőt útá-
latossá teszi őket a kendő, melly az asszonynak gyenge1 

bőrét öszvevonsza, meg-égeti : fogait olly feketékké1 

teszi, mint-ha hóltt-szén darabok volnának, lélekzetit 
megdohosittya, ábrázattyát töpörödteti : és, ha e vilá-
gon annál szebb asszony nem vólna-is, a festék meg-, 
rutittya". ? 

„Jobb férjhez nem menni, hogysem olly emberhez 
menni, kinek inkább tetszik a festék, hogy-sem a sze-
mély. Mert, ha bolond vólna, a ki lovat akarna venni, 
és nem nézné a lovat, hanem öltözetit: annak sem 
lehet esze, a ki festékét nézi mátkájának, nem tekéle-
tességét. Azért bolondok a férjek, kik feleségekben; a 
szülék, kik leányokban, a mátkák, kik jegyesekben 
szeretik, és el-szenvedik ê  féle kendőzéseket". 

„Tizen-liét, vagy tizen-nyóltz esztendős-korokban 
tanácsollya Plátó és Aristoteles a leányok házasítását : 
a férfiak házasulására pedig Aristoteles iiarmintz-hat 
esztendőt kíván". „Nehéz iga a házasság: azért, mikor 
a tudós emberek-között az a kérdés támadott vólna : 
mitsoda rend, és szerzet terhesb, és nehezebb? Né-
mellyek azt mondották, hogy legnehezebb a Cartusiá-
nus-ok rendi: mivel, mint némák, senkivel nem szól-
lanak; soha, még-betegségekben-is, hust nem esznek: 
közel tiz óráig éjjel és nappal a templomban énekel-
nek. Mások azt állatták, hogy sanyarúbb a Szent-
Ferentz szerzete. De egy, a ki minden állapotokat jól 
megvizsgált, azt mondotta ; hogy nehezebb állapot nints 
a házasságnál, mellyel holtig köteleztetik ember: és, 
ha roszszúl talál házasodni, semmi könnyebbsége nem 
lehet; tűrni kell és szenvedni. Ez az oka, hogy, ha 
valamiben kivántatik, a házasúlásban kívántatik a 
vigyáz ás". 

„A keresztény leánynak nem szabad férjet ke-
resni, vagy házasságról szorgalmatoskodni ; hanem édes 
szüléire bizza magát". „A szülék-is ezeken járjanak és 
ugy válaszszanak társot leányoknak, mint-ha ma-

goknak választanák. Kövessék Temistocles példáját, 
kirül azt olvassuk, hogy mikor sok kérői vóltanak 
leányának, jámbornak adta inkább, hogy-sem gazdag-
nak : inkább akarván olly vöt, a ki pénz nélkül, hogy-
sem olty gazdagságot, melly emberség nélkül szüköl-
ködgyék. 

„Idejét és termetét is kell a legénynek nézni: 
mert, ha gyermek, nem tudgya megbötsülleni a házas-
ságot : ha igen üdős, egyéb kedvetlenséget-is szerez-
het ; de hihető, hogy hamar özvegységben hadgya 
feleségét, és árvaságban neveletlen gyermekeit". 

„De mindenek felett a religióra és vallásra néz-
zen a keresztény leány, hogy hamis vallású férjet ne 
válaszszon". „Hittülszakadás féleme vagyon e'féle ide-
gen-hitü házasságban : mert a szép szó, a szeretet, a 
fenyegetés, a pántolódás, és, ha ezek nem fognak, 
végre a vereség, megcsallya és hiti vesztésére viszi 
sokszor az aszszonyt". „Sok dologért elválasztyák, és 
uj házasságra szabadittyák a mostani tévelygők az 
embereket : mert vélekedések szerént, oldható az ő 
házasságok. A római Anya-szent-egy-ház vallása-szerént 
pedig semmi okon uj házasságra nem mehet ember, 
valamíg él házas-társa". 

Innen onnan 300 éve, hogy Pázmáuy ez intése-
ket adta a szüléknek leánygyermekeik nevelésére. Az-
óta a világ nagyot változott. Nem okvetetlen köve-
tendő elvekül, csak Pázmány és korának jellemzésére 
idéztem az ő tanításait, abban a hitben mégis, hogj^ 
okos szülők ma is találnak e tanácsok közt olyakat, 
melyeket haszonnal alkalmazhatnak a nevelésben. 

Nem teszem próbára tovább hallgatóim türelmét. 
Rövid akartam lenni, s hosszura nyúlt előadásom, a 
miért szives elnézést kérek. Egy pillanatra megfeled-
keztem arról, hogy a hallgatóságnak nem kell érdekes-
nek tartania mindazt, mit az iró vagy előadó érdekes-
nek talál. 

M. Porcius Cato minden beszédét avval végezte 
a római tanácsban : ceterum censeo Carthaginem esse 
delendam, vagyis azt hiszem, Karthágót el kell törülni 
a föld színéről. Én is hasonló módon kívánok végezni, 
azt állítva : censeo Hungáriám esse reaedificandam, 
azaz nézetem szerint Magyarországot újra fel kell épí-
teni. Igen, újra kell épiteni hazánkat vallásában és 
nemzetiségében. Nemzetiségében először, mert a hol 
nincs nemzet, ott nincs állam. A magyar nyelvet, ér-
zést, szokást, ész- és kézmüvet nem mellőznünk, nem 
kiköszöbölnünk kell, hanem pártfogásunkba venni. 
Ennek a szükségét hangoztatta nemrég egy kiváló ma-
gyar politikus hazánk déli és nyugati szélén, midőn 
igy szólt: „Meg akarjuk védeni először a nyelvhatá-
rokon lakó faj magyarságot idegen nyelvek előnyomu-
lása, idegen szellem vagy nemzeti közöny terjedése 
ellen. Meg akarjuk továbbá védeni nem magyar ajkú 
testvéreinket a nemzetiségi izgatások mérgező hatása 
ellen ; minden erőnket megfeszítjük, hogy leikökben a 
magyar haza szeretetét, az egységes magyar nemzet-
hez való tartozás átérzését, a hazai történelem hagyó-
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mányainak egységesítő kultuszát, a mindezekből eredő 
önérzetes magyar honpolgári tudatot és testvéries szel-
lemet fönntartsuk, ápoljuk, szilárdítsuk, fokozzuk". 
Nem erőszakkal, hanem példaadással, nem parancsszó-
val, hanem kulturánk felsőbbsógónek éreztetésével ; 
tudja meg a magyar hazának minden lakója, a magyar 
kenyérnek minden élvezője, hogy Magyarország nem 
izen hadat az idegennek, de megköveteli, hogy az 
állam nyelvét annak minden tagja értse, beszélje, köz-
szellemét, érzületét ápolja, tisztelje, mert ha azok el-
vesztek, elveszett az állam, a haza, a nemzet. Egyesül-
jön ez érzületben a magyar társadalom minden tagja! 

És újra kell építenünk hazánkat vallásában : hité-
ben és erkölcsében. Meg kell értenie a haza minden 
polgárának, hogy Magyarországot a keresztény elv 
igtatta be a müveit államok sorába, az adott neki 
alkotmányt, az tartotta fenn ezer éven át s az bizto-
sítja fennmaradását a jövendőben is. Meg kell ezt 
értetnünk, de nem erőszakkal, hanem szelídséggel, nem 
a más hitelvüek időtlen támadásával, hanem saját val-
lásunk felsőbbségének tettekben való megmutatásával, 
hogy mikor másokat jobbítani igyekszünk, javuljunk 
meg először magunk. 

Legyünk türelmesek s vallásunk, egyházunk iga-
zait védve ne követeljük, hogy Isten a mi kedvünkért 
a világot egy pillanat alatt megváltoztassa. Ha mi tö-
kéletesek vagyunk, adjunk hálát érte s ne kívánjuk, 
hogy Isten épen a mi fáradozásainkat jutalmazza a 
siker koronájával. Ha pedig, a mi valószínű, tökéletle-
nek és gyarlók vagyunk, gondoljuk meg, hogy vannak 
még gyarlóbbak is, s az isteni bölcseség gyakran a 
gyengeség erejét jutalmazza, a mint hogy Krisztus 
urunk tanításának terjesztésére nem a bölcseket, hanem 
pásztorokat, nem a császárokat, hanem, halászokat vá-
lasztotta, nemcsak az apostolokat, hanem a Sault, az 
egyház üldözőjét is meghívta, s Isten dicséretét nem a 
hatalmasok, hanem a kisdedek ajkával vitte végbe. — 
Mert az isteni Gondviselés utjai kifürkészhetetlenek. 
Avagy tán kételkedhetünk Urunk szavaiban : a pokol 
kapui sem vesznek erőt ra j ta? A mi kötelességünk az, 
hogy megadjuk Istennek, a mi az Istené, a császár-
nak, a mi a császáré, és vigyázzunk, nehogy mikor 
Isten dicsőségét hangoztatjuk, saját dicsőségünk haj-
hászatának bűnébe essünk. Egyesítsék e gondolatok a 
keresztény társadalom minden tagját ! 

Mindkét czél elérésére hasznavehető eszközöket 
nyújt nekünk régebbi irodalmunk tanulmányozása, s 
példát állit szemeink elé Pázmány Péter, a magyar 
biboros Cicero pályája és élete, ki mikor királyát 
védte, hazáját oltalmazta, mikor a harcztéren farkas-
szemet nézett protestáns ellenfeleivel, a magánéletben 
barátságos viszonyt ápolt velők ; mikor műveiben kí-
méletlen módon támadta támadóit, könyvein kivül bé-
két hagyott nekik ; mikor Bethlen Gábor elé fegyvert 
szegezett, a harcz után egyesült vele Káldi György 
biblia-fordításának kiadására. 

Köszönetet mondva a szives és türelmes meghal-
gatásáért Urunk szavaival végzem előadásomat me-
lyekkel Pázmány végezte egyik beszédét : Mártha, 
Mártha, sokban törődöl ; de csak egy az, ami szüksé-
ges. Mária a legjobb részt választá, mely el nem vé-
tetik tőle, — s ez az egy : szent vallásunk és édes 
magyar hazánk ügye. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 

Budapest, decz. 12. Az amerikai Apostoli Visitator 
önvédelme — 
megjelent, a mint t. olvasóink már tudják, a „Felvidék" 
decz. 7-iki' számában. Most tulajdonképpen a debre-
czeni eseten kellene itt most tovább körmölnünk ; 
de hát propter certum quoniam Hodobay Andor ap. 
vis. ur önvédelmének közlésével kell sietnünk. A 
védekezés maga személyes élü, a milyen volt a táma-
dás. A dolog velejére a kővetkező befejező részlet 
tartozik : 

Kérdem, mióta lett oly hires theologus, hogy a 
thelogiából mer dr. Yályi János eperjesi püspöknek 
leczkéket adni? hiszen a mikor aug. 18-án a főúrral 
találkoztam, theologiai ismeretei oly szánandó benyo-
mást tettek reám, hogy igazán elpudeálom magam, ha 
meggondolom, hogy egy kath. pap még mondhatni 
hitünk alapelveit se ismeri, és most oly rövid időn 
belül ily nagygyá nőtt ki, hogy egy dr Vályinak, ki-
nek hittudományi ösmeretei, hithüsége és páratlan 
hazaszeretete előtt az ország szine-java hódol, diktá-
torként előírja, hogy papjainak milyen elbocsátó leve-
leket adjon. Tanulja meg az ur, hogy nem méltó még 
dr Yályi János nevét is említeni, nem pedig kritizálni 
azt az áldott lelkű főpapot, kinek midőn öt a mult 
évben Kovács Kálmán lapjához hasonló sajtó méltat-
lanul meghurczolta, a társadalom minden rétege val-
lás, felekezet és rang különbség nélkül oly impozáns 
ovátiót csinált, hogy Kovács Kálmán ur sohse látott 
ilyet és nem is fog látni, ha száz esztendeig is fog 
élni. Azt sem tudja, hogy milyen hatáskörrel lettem 
kiküldve, no ehhez sincs a főúrnak semmi köze, én 
tudom kötelességemet és jogaimat ; Kovács Kálmán 
urnák pedig nem szükséges tudnia ; annyit pedig tud-
jon meg, hogy a kath. püspökökkel a legjobban meg-
értjük egymást és a ki részére csak kértem jurisdic-
tion meg is kaptam. Én a latin püspökök jogait res-
pectálom és azokat mindenkinek addig respectálnia is 
kell, mig a gör. kath. egyház külön püspököt nem 
kap, de hogy mikor kap és ki lesz az, ne féljen, öntől 
Róma tanácsot nem fog kérni. 

Yalótlan az az állítása, hogy a kath. püspökök 
nevén csak 1—2 gör. kath. templom áll, mert idáig 
azt találtam, hogy a brooklyni, younkersi, passaici, 
trentoni, philadelphiai, serantoni, clevelandi, freelancli, 
hazletoni nro. 3 és hazletoni nro. 6 stb. stb. állanak a 
latin püspökök nevén, sőt megnyugtathatom a tisztelt 
olvasó-közönséget, hogy tudtommal a kurátorok a ma-
gyarországi papok közül senkit ki nem dobtak a pa-
rochiából, ha pediglen a mi népünk lengyel papot meg 
nem tíirt, annak biztosan oka lehet. 

Hogy én csakugyan a Propoganda által kinevezett 
„apostoli vizitátor" vagyok, arról meggyőződhetik igen 
könnyen, csak menjen el Rev. Petrasovicshoz, ott 
találja Rampolla bibornok államtitkár eredeti sürgö-
nyét, vagy menjen kebelbarátjához, ki nem rég az 
apostoli Delegationál járt. Ilyen valótlanságokra vete-
medik az, kit szenvedélye elragad. Légből kapott ko-
holmány, hogy a coindbeeri Pa. hitközségnek én miat-
tam nmcs magyarországi papja: ez olyan rágalom, a 
melyet ezennel vissza utasítok. Szóljanak a tények ; 
f. évi julius 26-án jött hozzám Frangerben két wind-
beeri ember, kik arra kértek, hogy tiszt. Gribovszky 
Miklós munkács-egyházmegyei papért, kinek még ki-
jövetelem előtt 500 frtnyi útiköltséget küldtek, í r jak; 
én julius 28-án ugyancsak Frangerből irtani mél-
tóságos Firczák Gyula munkácsi püspök urnák 
Gribovszky ur érdekében, tehát 48 órán belül; azonban 
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a következő választ kaptam : „4906. sz. Nagyságos és 
főtisztelendő Hodobay Andor apát kanonok és apostoli 
vizitátor urnák. Seranton Pa. F. évi '28. számú felter-
jesztésére való hivatkozással van szerencsém tisztelet-
tel tudomására hozni nagyságodnak, hogy püspök ur 
ő méltósága f. évi május hó 25-én kiadott körlevelében 
közzétett intézkedése folytán az egyházmegyénkben 
jelenleg mutatkozó nagymérvű paphiány miatt mind-
addig, mig egyházmegyénk kellő számú papokkal el 
nem lesz látva, engedélyt nem adha t hogy áldozó pap-
jaink közül egyik, vagy másik az E.-Amerikában élő 
gör. kath. hivek lelki gondozása végett oda távozhas-
sák. Kiv. tszt. nyilv. mellett vagyok Ungvárt 1902. 
aug. hó 18. Dolinay Miklós s. k. püspöki-helyettes. 
Tehát láthatja kedves főúr, hogy rágalom, hogy én 
rokonomnak tartottam fenn e parochiát, hiszen akkor nem 
irtam volna Griborszkyért ; és hogy Windbeer Pa még 
mielőtt a válasz megérkezett volna Rev. Polivkát meg-
választották papjául, az nem az én hibám sőt ha Rev. 
Polivka oly jeles, oly buzgó és tanult pap, mint a 
milyennek lapjában feltünteti, ugy Windbeernek csak 
gratulálni lehet és a főúr is örüljön, hogy barát ja lett 
oly szerencsés. De avval se törődjék, hogy „Demik" 
és ..Jednota" mit irnak felőlem ; sem azok és annál 
kevésbé a főúr lapjának a dicsérésére sem vágyódom, 
mert igazán sajnálatra méltó az az egyén, kit maguk 
magasztalnak. Ime a tisztelt olvasó közönség meggyő-
ződhetett, hogy válaszomban a tisztesség határát át 
nem léptem és hogy csak paphoz illő fegyverrel véde-
keztem a bárdolatlan és papi tiszteséggel össze nem 
egyeztethető támadással szemben. 

Hodobay Andor 
apát-kanonok és apostoli visitátor." 

Rottenburg, decz. 1. Igazi reform és álreform a 
kathohkus egyházban. — 

Folytassuk a vizsgálatot : A katholiczizmus reform-
jának mindenek előtt vallási reformnak kdl lenni. Az ő 
elsőrangú hajtó erői és segédeszközei mind vallásiak, 
t. i. a természetfölötti üdverők és hegyszerek, a hit, a 
szentségek, a szent miseáldozat, az ima, a gyónás. A 
penitencziatartás szentsége maga a tulajdonképpeni 
reform-szentség. „A fülgyónástól nem kellett volna 
bennünket megfosztani", mondá Goethe. 

Az álreformálókat minden időben arról lehet meg-
ismerni, hogy terveikben éppen a vallási, a természet-
feletti erők nem jutnak szerephez, s igy ezek a tervek 
hidegek, üresek, kongnak az ürességtől. Legújabban 
valami „vallásos katholiczizmus"-féle dologról szoktak 
mindig beszélni. S itt azt várhatná az ember, hogy 
ezek az emberek a vallási reformerőket igen magasra 
becsülik, a vallási kötelességek teljesítésének legtöbb 
jutalmat Ígérnek. Szó sincs róla. Eljárásuk nem felel 
meg, sőt ellenkezik szavaikkal. Ez a benső igaztalan-
ság, ez ezeknek a törekvéseknek farizeizmusa. Két-
fenekü reformot kikérünk magunknak. Könnyű volna 
neveket említeni, ettől azonban annál inkább elállók, 
minthogy az, ki a jelszót kimondotta, * már nincs az 
élők között. Vallási katholiczizmust assisi sz. Ferencz 
hirdetett és valósított meg. Mért nem követik őt ezek a 
modern katholikus reformok? Hagyjanak nekünk békét 
az ö „vallási katholiczizmusuk"-kal, mely sehogy sem 
vallásos. Minden kötelességek elseje az igazmondás. Az 

* Kraus. Szerte. 

GIO. LXI. 1902, évi. 

ily reformok a benső igazság hiányában betegek. Goe-
the mondja : „Alávaló ember az, ki mástól azt kivánja, 
a mit maga nem teljesit," és Jézus azt mondja az 
Írástudókról: „Cselekedjetek a szerint a mit monda-
nak, de tetteik után ne induljatok." A mai reformerek 
ajkán jelszó gyanánt a „vallási katholiczizmus" lebeg; 
ők azonban tényleg a katholiczizmust mellőzik, és 
csak kuliurában és politikában dolgoznak. A kik igy cse-
lekszenek, vagy zavaros fejek, vagy hazugok, vagy 
mindakettő. A szeretet tanítványa i r j a : „Ha azt mond-
juk, hogy társaságunk van vele, — és sötétségben 
járunk, hazudunk, és igazságot nem cselekszünk." ** 
Ezek a reformerek „vallási katholiczizmust" követelnek 
és „mívelt katholiczizmust" termelnek, a mi épp az 
ellenkezője amannak. Ez kétszínű játék, ez visszata-
szító frázisgyártás. Azt mondják továbbá, hogy ők a 
katholiczizmust csupán az ő kulturális oldaláról akar-
ják szemügyre venni, eltekintve az ő belső egyházi, 
belső vallási oldalától. No hát ez lehetetlen. A katho-
liczizmus mint vallási tényező működik legfőbb fok-
ban és igazi értelemben kultúrtényezo gyanánt. Ez az 
ő míveltségét termelő ereje el sem választható az ő 

.vallási életerejétől, és csakis vele fokozható. Vallásos-
ság a míveltség tetőpontja. Ezt nem látják ezek a 
reformerek. 

A kereszténység, a katholiczizmus reformjának, ugy, 
mint maga a kereszténység és katholiczizmus teszi, cz em-
bert a legbensőbb bensejében kell megragadnia és javítania. 
Azért az ily reform mindig az egész ember, a lélek, az 
akarat, a, jellem, a lelkiismeret javítása, nem csupán az ész 
és tudás reformja. Az egész kath. hit, az egész kath. 
élet tartozik a lélekre, tartozik a szívre. A katholicziz-
mus reformja tehát nem származhatik a fejből, csak a 
szivből ; sose fog egyoldalulag csak az észre és ítéletre 
appellálni; mindenek előtt erkölcsi és csak másodsor-
ban vagy nem is fog értelmi ezélokat követni. Igy 
reformált Krisztus ; igy szent Ferencz ; igy szent 
Bernát. 

Minden álreformálónak közös vonása a rationalis-
mus. Második szava mindig mívelés, tudás, kultúra, 
tudomány. Nos, hát ezek mind nyomós, szükséges dol-
gok, hogyha nem visszás módon mivelik és gyakorol-
ják. De a hol vallási reformról van a szó, mindez ter-
mészetesen csak másodsorban jöhet tekintetbe. 

Azt a véleményt, hogy ószmíveltség ós tudomá-
nyos míveltség magától termi meg a jellem javitását, 
a tapasztalás meghazudtolja. Az ily vélekedésnek az 
egész történelem ellene mond. Kant ezt mondja : 
„Minket művészet és tudomány a míveltség magas fo-
kára emelt, mi tulterhelten vagyuxik czivilizálva ; 
de hogy valaki bennünket erkölcsileg mivelteknek tart-
son, ahhoz még sok hiányzik." Ez még százszorta iga-
zabb most, mint volt Kant idejében. Döntő, értékmeg-
határozó tényező, egyeseknél ugy mint egész népek-
nél, nem az ész, hanem az erkölcsösség. „Az agyvelő 
mainapság zsarnokoskodik a lélek felett," mondja Ver-
daguer, a spanyol költő igen találóan. „Az erkölcsösség 
végtére mindig győzni fog az értelmesség felett", hir-

** I. Joan. 1, 6. 
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deti még a franczia positivizmus hivatalos közlönye is 
{Revue occidentale 1902. II. 139.) És a józan emberi 
ész, magától, ugyanezt mondja mindenkinek. 

Je l lemgyengeség és jellemtelenség, ez a mai kor 
tu la jdonképpeni betegsége. Azért , minden reformnak 
jel lem-reformnak kell lennie. A modern emberiség any-
nyira haladt, hogy csaknem az egész emberiséget meg 
hódi to t ta ; hanem, ami a lelket illeti, nohát arra nézve 
a modern emberiség nemcsak kár t szenvedett , hanem 
úgyszólván elvesztette a lelkét. Yan-e valami lelketle 
nebb, mint a „modern" társadalom, kultúra, tudomány, 
irodalom és művésze t? A lélek re formjára van tehát 
szükség, nem észreformra. Hi t és tapasztalás egyaránt 
ezt tani t ja . 

Az igazi reform továbbá mindig népreform ; kezdődik 
a népnél, és alulról felfelé hatol, nem felülről le. Igy j á r t 
el Jézus az ö működésében, és az egyház az ő kifej-
lődésében. Minden igaz, Is tentől küldöt t reformálók-
nak küldetése és tanitása igy szólt a néphez ; ők soha 
se fordultak előbb, annál kevésbbé kizárólagosan a 
„jobbmóduakhoz", — a míveltekhez, az előkelőkhöz, 
hanem a szegényekhez, egyszerűekhez, együgyüekhez. 
A reform evangéliumát is mindig a szegényeknek kell 
hirdetni. Egyáltalában, a történelem törvényének lát-
szik lenni az, hogy habár a romlás felülről hatol le-
felé, a javulás és reform mindig alulról felfelé indul 
meg, működik és hatol előre. 

A modern és legmodernebb reformok nem népre-
formok, nem is akarnak, nem is lehetnek azzá. Az ő 
hirnökei és hordozói iníveltek akarnak lenni. Ez a 
dicsőség nálok minden; hogy ezt elérjék, épp azért men-
tek a reformerek közé. Az a reform, mely szemök 
előtt lebeg, mívelődési reform, mivelődési katholicziz-
mus." *** Gondjuk nekik csak a míveltekre van. Az a 
kivánalom, hogy mikép h igyjen és éljen a kath. nép, 
nekik a míveltekkel szemben kemény dió. Ok ezek-
kel szemben a keserű hitpilulát kultúrsziruppal szeret-
nék megédesiteni, a gyermekded hi tet tudós hittel ki-
vánják felcserélni. Ez rövidlátó, belátás nélkül való 
reformpolitika. A ki ilyen dologban csak a míveltekre 
számit, az rosszul számit. Hogyha a míveltek vagy 
félmíveltek már egészen a hitetlen mívelődés és tudo-
mány áramlatának adták át magukat , bármilyen legyen 
az a katholikus hit, ők ennek többé nem kaphatók. A 
csoda lesz i t t mindig az elhárí thatat lan akadály. I lyen 
tévedésekkel szemben szelídség nincs helyén, a rész-
vét és kimélet meleg borogatása i t t nem használnak. 
I t t műtéte t kell a szemen végezni. Azoknak az elva-
kult és felfuvalkodott míveltségi kórban szenvedők-
nek hályogát kell keresztül szúrni. Tudatá ra kell ve-
zetni őket annak, hogy nekik a hit még szükségesebb 
és érte nagyobb hálával tartoznak, mint a míveletlen 
nép, hogy nem tehetnek okosabbat, mintha a nép hi-
tét nagyrabecsülik ; hogy nekik épp ily egyszerű, be-
csületes, egészséges hitért kell imádkozni és fáradni, 
a milyen a köznépé. — A szegények voltak Jézus 
barátai, és Jézus a szegények barát ja vala. A lelki 
szegényeknek igérte oda Jézus a mennyországot, nem 
a tudósoknak. Fennhéjázás a nép megvetésére vezet. 
A modern reformerek előszeretete a míveltek iránt 
bennük gyakran a nép sértő megvetésével és mellő-
zésével jár . A keresztény hivő népet sokan közőlük 
csak misera contribuens plebsnek ta r t j ák és azt reform-
törekvéseikből megvetéssel kizárják. Hallani sokszor a 
falusi nép hitéletét „paganismus"-nak nevezni Büsz-
kén lenézik a gyermekeket és kicsinyeket, teljes elen-
tétben Krisztussal, szent Ferenczczel, minden nemes-
érzésü lélekkel. Az nem „vallási katholiczizmus", 

*** Bildungskatlioliezizmus. 

mely igy gondolkodik. Feledik Krisztus szavá t : „Le-
gyetek olyanok mint a „gyermekek". Követel ik, hogy 
az egyházi tekintély ne gondol jon annyit a „gyerme-
kekkel" a „felnőttek" kárára. Ámde, hogyha a fel-
nőt tek feledik Krisztus mondását : „Ha valaki a kicsinyek 
közöl,kik bennem hisznek, valakit megbotránkoztak, jobb 
lenne, ha malomkő köt te tnék nyakára és a tenger 
mélységébe meri t te tnék." (Máté, 18. 6.), akkor a tekin-
tély képviselőinek szent kötelessége a felnőttek ellen a 
gyermekek érdekében fellépni. Megvetése és mellőzése 
a népnek szellemileg és emberileg mindig szembe-
szökő jele a míveletlenségnek. Minden mély kérdés-
ben ezeknek a „mívelt" reformereknek a míveltsége 
fe lmondja a szolgálatot. Az ő reformuk, az ő mívelt-
ségök oly vézna, és csenevész, mint az ő „vallási 
katholiczizmus4 ' -uk. Mindez a három — nem az igazi for-
rásból ered, nem a szívből ; mind e három — távozás az 
Is tentől . Ezek a reformerek azt se tud ják , hogy hol 
és hogy ver az egyház és a nép szive. A katholikus 
egyház és a kathol ikus nép szive, az egg sziv. Az ál-
reformek vak lármájának, kétér telmű frázisainak, képmu-
tató f i togtatásainak nem fog sikerülni ennek a szívnek 
dobogását tulkiáltani. 

Némelyek e reformerek közöl annyira értelmesek 
legalább, hogy belát ják, miszerint nép nélkül vol taképen 
reformot csinálni nem lehet. De mivelhogy a mívelt-
ségbe már belebolondultak (vernarrt) , azt gondolják, 
hogy népreform csak ugy lehetséges, ha a népet a 
míveltek fokára emelik fel. Nem lát ják be, hogy a 
nép rétegeibe ily erőszakkal betolakodó míveltség ott 
mindig csak félmíveltséget hoz létre, mind ama lelki 
és szellemi nyomorúsággal egyetemben, melyek a tél-
mi veltséggel já rnak. Éles Trei tschke ítélete, de igaz : 
„Minden utczán hangzik manap : míveltség szabaddá 
tesz : ha minden utczán nem tapasztalná az ember, hogy 
félmíveltség miképp foszt ja meg az embereket szabad-
ságuktól s teszi őket a frázis szolgáivá. Minden fél-
míveltség szemérmetlent Ez t érdemes megjegyezni . Ha 
tényleg sikerülne a népet míveltek, helyesebben félmí-
veltek tömegévé átalakítani, akkor többé nép nem 
lenne ; az tönkre volna téve, azt meggyilkolták volna, 
egészséges természetessége, egyszerűsége, erkölcsi ér-
téke, reformereje tönkre menne. A mi hivő népünk 
akkor szocziálisták és anarchisták hordá jává válnék. 
Hisz tudvalevő dolog, hogy az egész szoczializmus fél-
míveltség eredménye. Yaj jon a német iskolai mívelés 
emelte-e valamiben a német erkölcsöket? Minden szak-
értő erre tagadólag kénytelen válaszolni. Iskolaköteles 
gyermekek gonosztet tei Németországban óriásilag nö-
vekednek. 1870 óta a német moralitás átlaga nem 
emelkedett , hanem sülyedt. Ez t meg kellene gondolni. 
Kétszeres, háromszoros szeretettel szorí t juk ennélfogva 
szivünkre a népet, mely napja inkban annyi lélekrontó 
veszedelemnek van kitéve, a nélkül, hogy erről csak 
sejtelme is volna. Minden igazhitű és jóakaró ember-
nek mainapság szeretetének egész folyamát kellene a 
jog és igazságért szomjazó nép rétegeire irányítani. 
Sziveket vigasztalni sokkal fontosabb ós szükségesebb, 
mint szellemeket felvilágosítani. Mi mindnyájan, kik jó 
katholikus érzéssel vagyunk megáldva, kivált mi, a nép 
pásztorai, kötelesek vagyunk az Is ten szózatát kö-
ve tn i : Vigasztaljátok, vigasztal játok az én népe-
met !" (Izai. 40, 1.) Hol legnagyobb a szükség, 
ott legközelebb van a segítség. A.zt m o n d j á k : Isten 
nem l i agy ja el a németet . Ez szép mondás. De még 
szebb ennél az, hogy — Isten a kathol ikust nem hagyja 
el. Dobogjon egybe szivünk ebbe a dobbanásba, ebben 
a vigasztalásban. A reformátor t tu la jdonképpen szive 
teszi azzá. A kinek nincs szive a nép iránt, 
az lehet nagy tudós, de biztos lehet, hogy nem 
reformátor. A „Schäbischer Merkur." a legújabb 
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pseudoreformáczió mozgalmának megjövendölte a s 0 1 / 
sát : ,.Az egé&z mozgalom a tanulószobából indult ki, 
ennek hatáskörén tul nem fog terjeszkedni, népmoz-
galom nem lesz belőle soha." Belátó hitetlen tudósok 
ugyanezt mondják. Vállat vonogatnak azokra a bóko-
lásokra, melyekkel őket az udvarias katholikus refor-
merek üdvözlik ; ők ilyen barátokról hallani sem akar-
nak ; maguk közt enyhén kinevetik őket. A pápa és a 
jezsuiták még mindig jobban imponálnak nekik Ha 
X I I I . Leo az ő nagyszabású szervező és reformáló 
működése mellett szent Ferencz követésére, a szent-
olvasó imádkozására. Jézus szentséges szive tisztele-
tére buzdít, hát ez előrelátás és okosság, mely szerény-
ségre figyelmeztet mindenkit . Ez a Szentléleknek szo-
kot t u t ja . Boldog ki rálép, Jézus ra j t a jár t , mi is ezen 
akarunk járni. Jézus a nép érdekében dolgozott a 
farizeusokkal szemben. Ma is követnünk kell őt ebben 
A modern reformerekből hiányzik a Krisztus követése. 
Azt is lehet mondani, hogy a valódi katholikus reform 
Mária, a szentséges Is ten-anyja jegyében mozog, a ki 
teljes volt egyszerűségben és bölcsességben. 0 volt j 
Jézus első és legjobb követője. Csak akkor lesz a j 
re form centrális, ha vallásunk centrumából fakacl s j 
oda visszakerül. Ez a lelki élet vérkeringése. Minden j 
igazi katholikus reform ismétlése a Bethlehem mennyei 
d rámájának: bölcsőben gyermek, körülte a nép emberei, j 
a születés a szentség méhéből tör tént , és körül te angya- ! 
lok énekeltek hálaadást. Fiat lux! 

Fogla l junk össze mindent. Az a gondolat, mely a 
kathol ikusokat csupán tudásuk szaporításával akadja 
emelni, végzetesen el van hibázva. Az ily gondolat, 
mely a szobatudomány lámpája mellet t születik, evvel 
a lámpával együtt alszik el. „Szeresd a tudományt , 
mondá sz. Ágoston, de még inkább az erényt." A 
katholiknsoknak első sorban jellemök, nem pedig tudá-
suk által kell az ellenfeleknek imponálni tudni . A katholi-
czizmus reformja a jel iem mélyedését, t isztulását, erő-
södését jelent i katholikus irányban. Ez a fődolog. Az 
igazi s helyes czélt kell szem előtt tar tani . Az első 
mindig az, hogy az élő katholiczizmus foglalatoskod-
jék, a papir katholiczimus * csak azután következik. A 
katholikusokat férfiasságra nevelni, ez a legjobb reform, 
ez — bosszantja az ördögöt, de örömére szolgál az Is-
tennek. 

A legújabb reformmozgalomnak nem lehet remé-
nye a sikerre. Hiába várunk világos, szabatos, hatá-
rozott javaslatokat út törői részéről. Czéljuk téves, esz-
közeikről hallgatnak. Ok sokat gondolnak, beszélnek, 
irnak a sorok között. Ők sokat tagadnak, és csak egyet 
állítanak : hogy a katholiczizmus nem eléggé mívelt. 
A mi nem is igaz. Egyébi ránt ez cura posterior lehetne 
igazán. Vájjon eléggé katholikusok e a katholikusok, 
ez itt a fődolog, a cura prima. Igy kérdezne szent 
Ferencz, az eddigi legjobb reformáló, s erre irányozná 
legfőbb gondját . 

Mi nagyon tar tunk tőle, hogy ez a mozgalom, ha 
kellő időben nem javí tanak raj ta , más gyümölcsöt 
érlelni nem fog, mint pusztulást és zavart , ha szakadás 
nem fog belőle következni. Azért ennek az i ránynak 
vezetőihez mi avval a sürgős, avval a szívélyes kérés-
sel fordulunk, hogy ebben az esetben lelköknek és a 
lelkeknek üdvösségét jól gondolják meg. Visszafordulni 
nem szégyen akkor, ha valaki zsákutczába került . Nagy 
szavak ilyenkor nem segítenek, hanem a nagylelkűség, 
az tud segíteni. Ezt az utóbbit k ívánjuk a tévedőknek, 

* Könyvírás stb. 

legyenek vezetők vagy vezetettek. Szeretetünk várja,, 
ha visszatérnek. Deutschkatholiczismus se szónak se 
tet tnek nem jó dolog. Hogy ó-e vagy uj, nem sokat 
vál toztat ra j ta . Emlékezzünk az apostol 2. Tim. 2, 
intésére. 1 Bízunk az Ur Istenben, hogy a reform-zsi-
dókhoz és reformtörökökhöz nem fog nekünk reform-
katholikusokat adni. Ezekre semmi Szükség. Nekünk 
katholikus férfiakra, Is ten katonáira van szükségünk. 
Kathol ikus férfiaknak eszök ágába se juthat , hogy 
reform-ügyefogyat takká ** vál janak. Az ilyenek marad-
janak a Vogesen-teken túl. Francziaországban uralkodik 
a f ráz is ; Németországban ura lkodjék az Isten igéje. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK 
— 74 püspök elitélve. Ez természetesen F ran-

cziaországban történik. A kormány elitélte valamennyit , 
de nem mer közőlük megbüntetni hír szerint csak ö t ö t : 
a besançonit, orleánsit, amiensit, séezit, nem és nizzait^ 
Ezeknek Combes, az exklerikus szabadkőműves főminis-
ter, „felfüggeszti" a fizetését. 

— Apró hirelí. Kaposvárot t Újvár y Ferencz vesz-
prémi kanonok, volt kaposvári plébános, nagyszabású 
kath. legényegyleti házat szándékozik építeni, szokott 
helyiségekkel, és szálóval, utazó legények számára. — 
Kikből alakult Puchón a Kaas Ivor bárót megbukta tó 
liberális p á r t ? Megfelelt a Nyitram. Sz. Zsidókból, 
beamterekből, pánszlávoknak ismert lutheránusokból 
és — állítólag Amerikában élő honfiakból. — A gör. 
kath. egyetemi ifjak budapest i internátusának ügye ha-
lad előre,. A kárászi espereskerület papsága és tanítói 
te temes összeget a jánlot tak fel a nevezett czélra. — 
Lubrich Ágost síremlékére a legújabb kimutatás szerint 
948 kor. 72 fillér folyt be. Mi ez a Lubr ich által dicső-
séggel megvívot t elvi harcz nagyságához képest a 
pedagógia te rén? Csak kegyelmes főpásztoraink nagy 
adományai emelhetik fél ezt az ügyet monumentális 
magaslatra. — Az Országos Református Középiskolai 
Tanáregyesület , mely áprilisban alakult, él és teljes 
erővel működik. Az alakuló közgyűlés bizottságot kü l : 
dött ki magyar irodalmi olvasókönyv szerkersztése véget t . 
Ez a bizottság nov. 23—24-én tar to t ta első összejöve-
telét Budapesten — és nagyszabású munkát végzett . 
A mi kath. középiskolai tanáraink a Kirá lyhágón innen 
mikor jönnek már össze megalakítani az ő tanáregye-
süle tüket? Hol késnek az éji homályban ? 

J E L E N T É S . 
A „Religio-Vallás" 1903-tól kezdve „KRI-

T I K A I L A P O K " cz. havi folyóirattal , mint 
melléklappal kapcsola tban fog megjelenni, 
melyet a „Religio" előfizetői e régi lap szokot t 
előfizetéseért együt tesen fognak kapni. Külön 
já ra tva az uj lap évi előfizetése 2 korona. Ez t 
t a r to t tuk szükségesnek m. t. olvasóinkkal 
tudatni , kiket csak arra kérünk jelenleg, hogy 
kiki legalább egy uj előfizetőt, vagy megren-
delőt legyen szives magával hozni. A szerk. 

1 A világias és hiábavaló beszédeket pedig távoztasd ; mert 
igen előmozdítják az istentelenséget. 

** Reformsimpel. 
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OKEMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

Előfizetési felhivás, 
mely egyúttal ujveretü irodalmi munkára 

való felszólítás. 
Ennek a „Religio-V állás" czimü katholikus egyházi 

és irodalmi lapnak sok szerkesztője, sok viszontagsága 
volt már. Nem csoda, hisz már 62-ik évfolyamába 
készül lépni. — Minden szerkesztője, — Szaniszló, 
Somogyi, Danielik, Zalka, ú j r a Somogyi, Pollák, Palás thy, 
Pollák másodszor, báró Hornig, Cselka — nevet és 
súlyt hozott be magával a lapba. A szerkesztők neve 
sulyjának pedig alapul mindig két nagy dolog szolgált. 
Első e két nagy dolog közöl a tárgy, melyet mívelésre 
a lap mindjár t kezdetben az alapitó Szaniszló ihletet t 
lelke szerencsés keze alatt tűzöt t ki vala. Vallás, 
nevelés, egyházi élet, tudomány, irodalom. Ezeknek 
nem közönséges, hanem lelkes mivelésére indult meg 
a „Religio." Es e tárgyak mind valóban oly nagyok, hogy 
minden fenkölt, nagyra, nemesre termet t pap és világi 
katholikusnak szakadatlan érdeklődését és munkálko-
dását képesek felkelteni és fenntar tani minden időn által. 
Nagy érdeklődésnek a „Religio" munkájának nagy tár-
gyai iránt szakadatlan fennállása sőt fokozódása, ime 
ez magyarázza meg, t. olvasó közönség, a váltakozó 
szerkesztők érdeklődést keltő országhirű neve mellett, 
a „Religio" második félszázadba került állandó fenn-
maradásának annál fel tűnőbb tényét, minél gyakrabban 
látta a különféle idők közönsége a „Religio" oldala 

mellől a rokon- és versenylapokat el-eltünedezni. A másik 
nagy dolog, mely a szerkesztők neve sulyjának szintén 
alapul szolgált és szolgál mainap is, a „Religio-Vallás^-
nak természetébe beolvadt az a szokása, hogy ez a lap 
folytonosan előre halad, ugy mint maga idő, s az u j 
helyzeteknek s viszonyuknak megfelelően, szakadatla-
nul -uj irodalmi munkaköröket fej leszt ki magából 
vagyis eredetileg felölelt nagy tárgyaiból . 

Magában véve is, valóban, érdekes és tanulságos 
a „Religio" átalakulásain s fejlődésének fokozatain 
végigtekinteni . A lap eredeti neve, melyet a j ámbor és 
áhitatos tudós Szaniszló adot t neki, „Religio és Neve-
lés" vala. Melléklapja „Egyházi Tudósitásoku czimén je-
lent meg. Amot t a h i t tudomány és a pedagógia ural-
kodot t ; emitt az egyházi köz- és magánhitélet nyer t 
középülésre kifejezést. A. mint a tudós és nagy apo-
logéta Somogyi a lap szerkesztését átvette, azonnal 
rányomta a lapra szelleme erővel tel jesebb fogá-
sának nyomait . Hogy a főlapban sebesebbé tegye 
a tudomány életének lüktetését , a nevelés ügyét külön 
lapnak szánta oda, s bevette s beolvasztotta a főlap 
keretébe az „Egyházi Tudósítások" czimü melléklapot. 
Ez az eljárás a tudományt és az életet• mintegy össze-
olvasztotta a magyar katholikus papság lelkében. Har-
madik fejlesztő te t te Somogyinak a „Religio" mellék-
lapjául az „Egyházi Literature,i Lapu meginditása vala. 
Ez a te t te Somogyit az uj magyar katholikus irodalmi 
kri t ika megalapi tójává avatta. Danielik ki ter jesztet te a 
lap látóképességét és hatóere jé t nemzetünk s a nem-
zetek politikai életére, s megmentője lön a lapnak az 
idegen uralom abszolutizmusának mostoha idejében. 
Zalka behozta a lapba a költészet és művészet, az 
egyháztörténelem és aj tatosság élénkebb mívelését. 

49 
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Pollák ideje átvezetés volt Palásthy tüneményes szer-
kesztőségébe. Az egész ország Palásthyra vagyis a 
„Religio"-ra figyelt és bámult ; de sajnos nem követték 
őt a közélet terén csak kevesen : azért kellett a de-
katholizácziónak ugy bekövetkeznie, a hogy az bekö-
vetkezett. Pollák másodizben az autonomia alapozásá-
val, Cselka a pápai tévmentesség katholikus hitének 
magyar dicsőségével, Hornig báró az igazi tudomány 
és a buzgóság élesztésével szereztek érdemeket maguk 
nak s gazdagították a „Religio" hatáskörének nagy 
tárgyait és feladatait. Mit tett alulirott 24 évre terjedő 
szokatlan hosszú szerkesztősége alatt, azt a m. t. ol-
vasóközönség 24 vaskos kötetben kinyomtatva látja 
maga előtt. I t t most csak egyet legyen szabad kie-
melni : a „Religio" sok éven át épitett és védett állás-
pontjának a nm. püspöki kar. Véleményében és az 
apostoli szentszék legújabb nyilatkozatában történt 
megerősítését az autonómiáról. „Hierarchiae seu Epis-
coporum nomen sanctum esto !" Ez volt, ez maradt, s 
ez lesz a „Religio" álláspontja mindig. A mi a „Religio" 
tartalmának tárgyi szaporodását illeti, a mostani szer-
kesztőség állította be a lapba a „Kath. Nevelés- és 
Tanitásügy", a „Kath. Egyesületi Elet és Köztevé-
kenység", s a „Kath. Autonomia" uj rovatait. 

Jelenleg, a körülmények kényszerítő hatása alatt, 
miután a Somogyi Károly által kiadott „Egyházi Lite-
ratúrai Lap" czimű melléklap megszüntetésével a főlap-
ban még Danielik alatt megnyílt „Irodalom" czimű 
rovat szűk keretnek bizonyult az irodalmi ismertetések 
és egyéb közlemények mellett az irodalmi kritika 
érdemleges és teljes kifejlesztésére, alulirott, 32 évi 
publicisztikai működés, 24 évre terjedő szerkesztőség 
tapasztalatai által sarkalva, a nagyhatású Somogyi 
példáját követem és az általa kiadott „Egyházi Lite-
ratúrai Lap" mintájára, havonkint egyszer, egyelőre 
féliven megjelenendő „Kritikai Lapok"-at adok mellék-
letül. Az uj lap Isten segítségével január közepén fogja 
magát bemutatni. A katholikus irodalom köréből indul 
ki ez az uj lap, vagyis a „Religio"-nál kezdet óta 
szigorúan őrzött katholikus állásponton fog állni, ámde 
igyekezni fog lassankint kiterjeszkedni az akatholikus 
felekezeti, sőt az összes u. n. profán tudomány és iro-
dalom terére, a hol, sajnos, tengerárrá duzzadt már fel 
a katholikus- és keresztényellenes tudás, izlés és alko-
tás eredménye : melynek romboló hatásától erős kriti-
ka vul kell szent István királyunk és Pázmány Péter 
szeplőtelen keresztény örökségét megoltalmaznunk. Az 
uj magyar katholikus kritikai lap alapszíneinek egyik 
főtonusa tehát apologetikus lesz, — erős irenikus szí-
nezéssel. Mert nekünk a kritikával czélunk nem elide-
geníteni, hanem mindenkit megnyerni az egy, szent, 
katholikus és apostoli vagyis az isteni igazságnak. 

A „Religio-Vallás" előfizetői az eddigi árért a 
„Kritikai Lapok"-at mellékelve kapják. A „Kritikai 
Lapok" külön járatására évi 2 koronával lehet elő-
fizetni. 

íme a régi, íme az ujveretű irodalmi munka, 
melyhez, akár mint iró, akár mint terjesztő munkatár-

sat, mély tisztelettel ezennel meghívunk minden önér-
zetes és intelligens katholikust. 

Isten áldása legyen rajtunk és a régi lappal az uj 
lapon ! A szerkesztő. 

Zrinyi Miklós a költő és a hadvezér. 
(Tanúimány. *) 

I r ta és a Pécsi Kath. Körben felolvasta : 
Kozári Gyula. 

Nemzeti történelmünk géniusza derengő fényt 
derít a magyar faj ősi ködhomályába. Az ősidők homá-
lyában a magyar lovas jellemvilága tárul elém perspek-
tívában. Látom szemlélő erejét, belátásának tisztaságát, 
felfogásának s ítéletének elevenségét, vitézi bátorságát 
és ügyességét. Ez idő óta állandó eszményképe a köz-
érdek, nemzeti összetartozás érzete és a szabadság sze-
retete. Szent István apostoli királyunkkal rálehelt a 
faj magyar ősj ellenire a kereszténység szelleme, a tisz-
tító, természetfölötti, isteni elem, és rendezettség áll be 
a világ, a lélek, a külső és belső, a szenvedély és 
önuralom, a test és lélek között. Megaczélosodnak az 
akarat izmai, fölmagasztosul termékenyítő életharmó-
niává a világnézet; májusi nap derűje s fénye ömlik 
eLa lelkeken, és a júliusi nap melege és bensősége 
alatt a harmonikus élet rózsaviránya derül. A termé-

j szetes szilajság megszelídül, a pogány erkölcsök testi-
I sége és modora a keresztény erkölcsök szellemi erejévé 
; és életösztönévé emelkedik, a faji fő jellemvonások 
: megnemesednek, és a keresztény műveltség százada 
I után, mint az agave, kifejtik fényüket, virágaikat és 

pompáikat a geniális Árpád-dynasztia uralma alatt. A 
lovagias nemzet vitézi vérehullásából emel védôbàst}'àt 
Európa polgárosodásának. A m.agyar faj nemes vonásai 
teremtik meg a kereszténység mérséklő, nemesítő és 
erősítő befolyásának égi ihlete alatt az ideális fajma-
gyart : a föld leglovagiasabb, legvitézebb, áldozatra 
szánt bajvívó hősét ; kiben a lét harmóniája fejti ki az 
önálló faji tulajdonságok keretében a keresztény lova-
got. Szivében kettős láng lobog : a hit és honszerelem 
lángja; de e lángok nem emésztenek, mint az érzéki-
ség ernyesztő, perzselő és dekadens lángjai, hanem a 
harmonikus ember, a fajmagyar ember, a magyar lovag 
jellemét alakítják át s tökéletesítik, mint valami isteni 
műteremben emberremekké. 

Felvonulnak lelki szemeim előtt a magyar és 
keresztény sziv lelkesítő ősideáljai : a nagy államalkotó 
és nemzeti apostol, szt. István király ; az Árpádház 
törékeny lilioma, a keresztény Magyarország jövendő 
reménysége, majd szomorúsága és gyásza, szt. Imre 
herczeg ; a nép regéinek, legendáinak, szivének hőse, 
kinek lelke még halála után is visszaszáll nemzete 
védelmére, szt. László király ; a nemzeti királyság pél-
daképe, a magyar imperializmus és a renaissance nap-

* Széchy: Zrinyi Miklós, Beöthy: Képes Irodalomtörténet. 
Arany J á n o s : Zrinyi és Tasso. Szász Káro ly : A világirodalom 
époszai, Salamon : Irodalmi tanulmányok. Dr Greksa : A székes-
fehérvári főgimnázium értesítője. Rónai Horváth J e n ő : Gróf 
Zrinyi Miklós Hadtudományi Munkái. 
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jának honunk egére feltűnő humanistája és keresz-
tény fejedelme, hollós Mátyás, az igazságos ; nemze-
temnek s Magyarország Patronájának lángelméjü s 
oroszlánbátorságu katonái : Hunyadi, Zrinyi, a sziget-
vári hős, ki — hős unokája kobzán zeng a dall — „az 
Krisztusért bátran holt." 

Végre előttem a halhatatlanság dicsfényében a 
fajmagyer lélek legideálisabb ha j tása : Zrinyi Miklós, a 
hadvezér és a költő. Államférfi, vitéz katona, nemcsak 
Montecuccoli vetélytársa, hanem hadi elvekben Napo-
leon és Moltke előfutára, az első öntudatos, ihlett ma-
gyar költő, kinek műveiben a századokon át bizonyos 
költői formákba verődött nyelv-töredékei ugy hever-
nek, mint titáni kézzel összehányt szikladarabok ; a 
magyar nemzeti éposz halhatatlan megteremtője s utói 
nem ért művészlelke ; a hitéhez hű s vitéz keresztény 
lovag. Költészetében igaz hit és bensőség ihleti. Ez 
táplálja a halhatatlanság mannájával alkotó művész -
lelkét, mert hisz halhatatlan alapokra fekteti műve 
alapeszméjét s erkölcsi világfelfogását, hogy elrabolja 
az elsőség pálmáját a világirodalom Helikon-berkeiben 
Virgil, Ariosto és Tasso elől. A mi költői concepciót, 
az eposzi fönséget, az alapeszme nagyszerűségét, a 
szerkezet és jellemrajz tökéletes bevógzettségét illeti, 
miként a vallásos világnézet nagysága, imponáló ereje, 
szerves eg}rsége és összhangzata felülemelkedik a po-
gány klassiczizmus fölé, s képzelme a humanizmus 
elegyes, ki nem forrott egység és magasabb harmónia 
nélkül szűkölködő discantja felett. Igaz hit és vallásos-
ság, keresztény világnézet vezeti királyához való jobb-
ágyi hűségben, ragaszkodásban, valamint vitézi har-
czaiban. Csak egy hiányzott, mit megvont tőle az 
isteni Gondviselés, bár ez által is megdicsőítette a 
nemzeti vértanúság koronájával, és a keresztény lova-
gok kaleidoskopját eredeti, önálló, nagy egyéniséggel 
gazdagította, mondom, csak egy hiányzott. „Sors bona, 
nihil aliud." Különben nemcsak mi, kik szeretettel, lel-
kesedéssel és keresztény magyar szivünk rokonérzésé-
vel és megindultságával merültünk el rendkívüli pálya-
futása és müvei buvárlásába, hanem vajha Európa és az 
Újvilág egyaránt tudná, hogy volt nekünk a XVII-ik 
században nemzeti hősünk és vértanunk, ki caesari, 
napoleoni és moltkei hadvezér tehetségekkel megáldva, 
korának legtanultabb és legvitézebb hadvezére volt s 
úttörő lehetett volna, ha a magyart dynasztikus lelke 
ősmélyeiben megérti a bécsi hadvezetőség. Minő lett 
volna Magyarország sorsa, ha nemzedékeket nem irtanak 
ki emberöltőkre, ha rakásra gyilkolt csecsemők hulláin 
nem tör elő a pusztítás és nem szenvedjük át a más-
fél százados török rabigá t?! 

A Zrínyiek ősei Brebirben székeltek, mint brebiri 
zsupánok, grófok. A Brebirek első fellepésük óta hom-
lokukon viselik kettős jegyüket : a lovagi hűséget a 
király iránt, és a vallásos ragaszkodást az egyház iránt. 
A század verdeső viharaiban, a mikor az egész társa-
dalom betegen vergődik, a világi uralmat féktelenkedve 
támadja, az egyházi fegyelmet, meghasonolva elhagyja, 
tengeri végvidékeinken a rendnek, nyugalomnak, kirá-
lyi tekintélynek és kath. hitnek támaszai és biztosíté-
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kai A magyar birodalomnak délnyugati határrészletét 
védelmezik a szerb királyság és a velenczei köztársa-
ság támadásai ellen. A Zrinyi-vár a hegy alján ós az 
őserdők homályai a Zrínyiek iskolája. S csak a török 
ellen való küzdés lángja lobogott bennök hevesebben, 
és hatalmasabban. Háromszáz esztendőn keresztül haza-
fias kötelességök teljesítésére, vérök ontására és íejök 
feláldozására mindig készek. Miklósnak, a költőnek és. 
a hadvezérnek ősein végig tekintve, háromszáz esztendő 
villogó viharaiból a hősök fényes sora rajzik elénk r 

kik a török ellen elvérzettek vagy győzedelmeskedtek. 
A költő és a haza epopejája hősének, a szigetvári vér-
tanúnak élete első fellépésétől magasztos vértanuságáig 
a törökön való diadalnak szakadatlan lánczolata. 

A költő, a hadvezér Györgynek, a szigetvári hős 
unokájának fia, 1620-ban született, a krónikás szerint 
„egy nagy üstökös csillag." Miklós első nevelése oda-
haza folyt le, nem a Kulpa völgyének várfokán, az 
Ozaly várban, hanem a család u j lakóhelyén, a csák-
tornyai várban. Kis gyermek volt, midőn vesszőparipa 
és katonásdi játék helyett a valódi paripa és katonás-
kodás szemléletében gyönyörködhetett , vagy izgalmas 
látványain edződhetett. A diadal, a borzalom látván}'ar 

yáltakozva kapta meg őt s már zsenge korában oltotta 
lelkébe azt a felfogást, hogy a legigazibb érdemnek ós 
dicsőségnek a harczot, a vitézkedést tartsa. Hiszen 
nemcsak a jelennek eseményei szóltak e felfogás mel-
lett, de a mult annyi beszédes emléke is. Komáromtól 
a tengerpart ig a Zrinyiék nevétől és hősi tetteitől volt 
hangos minden kőhalom ; magyar és horvát dalaiban és 
regéiben szólt rólok az ének. 

Midőn György a harminczéves háborúba sietett, 
Pázmány könyörületességébe ós pártfogásába ajánlotta 
az ő árva fiait, figyelmébe és gondviselésébe Muraközt. 
És csakugyan sejtelme valósult. Családi szentélyét nem 
láthatta viszont soha. A következő évben temették el 
részvéttel, a nemzet nagyjai és csáktornyai jobb-
ágyai szomorú részvétele mellett a remete pálosok 
Szent Ilona kolostorában. A végrendeleti gyámokon 
kivül a Zrinyi végakarata értelmében a Zrinyi-
árvák sorsát és fejlődését maga Pázmány kísérte gond-
dal. Miklós az ő felterjesztésére már 1628-ban (8 esz-
tendős korában!) megkapja a főlovászmesteri méltósá-
got, tehát zászlós úrrá lesz. Gráczba indult tanulmányra 
a jezsuiták intézetébe. Megismerkedett itt a latin és 
görög nyelvvel s a könnyebb remekírókkal : Cicero, 
Catullus és Propertius, Tibullus és Vergilius müveivel, 
sőt megkezdte á francziát és a spanyolt is. A mikor 
négy esztendei tanulmányozás után eltávozott az inté-
zetből, lelkébe Íródott a katholiczizmus erejének és 
életének annyi magasztos emléke, csodáló s lelkes sze-
retete. 1634-ben Nagyszombatban végezte a rhetorikai 
évfolyamot. Abban az időben, midőn a fiatal léleknek 
virágfakadása van, és mindennemű befolyások iránt 
legfogékonyabb, Pázmány maga körébe vette, hogy a 
nemzeti eszmék és érzések között fejlődjék és nevel-
kedjék, és Pázmány korszakos lángszellemének f é l t é -
vel s ékesszólásának csodás erejével még a nagyokat 
is bűvös igézetben tartotta. Meggyőződése szerint Isten 
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csak a katholikus egyházba visszatért nemzeteket 
részesíti áldásában. Lelkében ezzel a szenvedélyes 
meggyőződéssel mint szónok és iró egész életet áldoz 
fel e szent eszmének s meggyőződésének szolgálatában. 
1636. májusban a biboros Cicero rendelése szerint 
Senkviczy Mátyás esztergomi kanonok kíséretében 
olasz földre indul, miután megtanulta Pázmánytól, 
hogy az irás nem csupán gyönyörködtető játék, de 
diadalmaskodó fegyver és döntő ütközet eszméink 
érdekében, megtanulta, hogy minden állami és alkot-
mányi kérdést a nemzeti érdekek magaslatáról, az 
európai viszonyokra való tekintettel kell elbírálni és 
megoldani. Itáliában ez időtájt még mindig a renaissance 
ontotta a maga fényét, kincseinek gazdagságát ; Itália 
még mindig a vallás, a művészet, a költészet szent 
földe volt. Zrínyi a váltakozó és megragadó behatások 
alatt sokat tanult és tapasztalt, belemerült az olasz 
művészetbe és irodalomba, különösen Tasso és MachiaT 
velli tanulmányozásába és 1637. februárban uj eszmék-
ben s érzésekben forrva visszatért haza. Származásánál 
fogva vitéz, nevelésénél fogva politikus, hivatásánál fogva 
költő; s mindenütt a nemzet kifejezője, megszemélyesítő-
j e ; a magyar katholiczizmus dynasztikus hűségének és 
hazaszeretetének lángoló oszlopa. 

A csáktornyai várban, a Mura és Dráva védő karja 
által határolt tündérszigeten elhelyezkedett. A csák-
tornyai vár a Zrínyiek székhelye és a félsziget őrállo-
mása volt. A mocsarak gőze, nehéz levegője, sem egész-
séges, sem kellemes nem lehetett; de Zrínyi emberöl-
tője nem a mai idő kényes és finnyás nemzedéke, me-
lyet minden őszi szél lázba ejt és csoportosan letarol, 
mint hervasztó dér a falevelet ; még akkor lobogó vér 
lüktetett a feszülő erekben, az aczélos idegek, a SZÍVÓS 

izmok minden időjárást, minden levegőt elbírtak 
a harcz viharában a levertség veszélyére nevelt 
ifjak. Az idő háborúkkal volt terhes, a kemény 
küzdelem válságos veszedelmeinek szilaj szárnya csatto-
gott az emberöltő felett, a rekkenő hőségben és der-
mesztő fagyban vitézül kellett megállania. Csáktornya 
biztossága fölött, noha megosztoztak, együtt őrködtek 
a Zrínyi fiuk. Külföldi írók is bámulják a berendezés 
fényét, nagyszerűségét és a műkincseket. A vár fő- és 
melléképületeivel, a maga nagy öblös piaczával szük-
ség idején elegendő volt pár száz főnyi hadinép befo-
gadására, sőt gyakorlására is ; de Muraköz elszigetelt-
sége és a Zrínyiek rettegett neve megőrizte a táma-
dástól. A vártól szent Ilonáig vadas kertek húzódtak. 
A nép kizárólag horvát, csak elvétve akadunk magyar 
családokra, mind a mellett a Zrínyiek magasztos haza-
szeretetéből ezen az egész földön az igaz magyar 
hazafiság tüze lobogott. S mint a költő magyarnak 
született és nevelkedett a nemzeti szellem és nemzeti 
nyelv ihletével, de mert horvát jobbágyság közepett 
élt és már gyermekkorral anyanyelve mellett horvátul 
is beszélt, ezenképen jobbágysága horvátul beszélt, de 
hazafiasai! gondolkozott, és érzett, Magyarországnak 
valamennyi hű fia volt. 

Zrinyi őrködött. Az 1627. szőnyi kötés óta a 
török álnokság, rablás és zaklatás napirenden volt. 

Zrinyi azonnal a hadakozó béke vitézi villongásába 
illeszkedett, mert fiatal lelke hevében bűnnek és becs-
telenségnek tartotta ilyen nemzetnek megtorlatlanul 
szenvedni. 1639-ben kezdi, „szablyája élivel, ellenség 
vérével irni maga örök hirét." A kanizsai basa Zala 
völgyéig kalandoz, Egerszeget megrohanja, lángba 
borítja, lakosait levágja vagy fogságba hajt ja. A király 
tanácsosai a magyarországi bajokat és bonyodalmakat 
csak madártávlatból látják és a birodalmi politika szö-
vevényei miatt kicsinjűtve szemlélik. 1642-ben csak-
ugyan sikerül a törökkel a szőnyi békét megkötni. De 
a harminczéves háború mezején a svéd hadak diadal-
mas közeledése komoly veszedelemmel fenyegeti hazán-
kat, a nemzet pedig a vallásos és az alkotmányos 

j sérelmek miatt kedvetlen és elégületlen volt, a ható-
ságok vonakodnak az áldozattól. Zrinyi Miklós ellen-
ben nagyratörő lelkének sóvárgásával s családi hagyo-
mányainak követésével ajánlja fel szolgálatát királyá-
nak. A király január 29-én kinevezi az összes horvát 

I ezredek parancsnokának ezredesi rangban. A fiatal 
levente forrt, lobogott és szervezkedett. Gallos fővezér 
parancsára Árvába nyomult s a jablonkai szoros sza-
kadékos hágóin keresztül Sziléziába hatolt, hogy azután 
nyugatra fordulva Götz hadával egyesüljön s Olmütz 
alatt lovasságot vezessen. — A fiatal leventének itt a 
világháború mezején nagyravágj^va nőtt vezéri szárnya 
bontakozott és megereszkedett. A károlyvárosi genera-
latus az események gyors fordulatainak izgalmaiba 
veszett. 

I. Rákóczy György fejedelem svéd és franczia 
szövetségben, a török engedélyével a vallásos és az 
alkotmányos szabadság védelmére 1644. február elején 
három hadoszlopban az országba nyomuk. Zrinyi nem 

j lehetett egyebütt, mint a koronás király oldalán. Ez 
! volt a katholikus párt, és a német birodalom segítsé-

gétől várta a Nádor párt ja és Zrinyi Magyarország 
felmentését a török iga alól. Az ő szemében minden 
egyéb érdek kicsi volt a török kiűzéséhez képest. 
Zrinyi Szakolczára indal az összetoborozta három 
ezreddel. A mikor megérkezett, Ferdinánd éppen szem-
lét tartott. A fiatal levente kivont karddal, aranytól és 
bibortól csillogó szép hadi rendben vonult el előtte s 
ugy üdvözölte urát. Nyilt csatában a svédet szétverte. 
De Ferdinánd táborában csak egy Zrinyi volt. Ha 
hivei annyi lovagi hűséggel és jobbágyi hódolattal, 
annyi vezéri tehetséggel és katonai bátorsággal jelen-
nek meg és küzdenek a harczban, mint ő, a háború 
koczkája máskép dől vala el. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Dr K e r é k g y á r t ó Árpád. 

A kiváló tudós tanárról, a szeplőtelen hazafiságu 
magyar történetíróról, az anyaszentegyház hitéhez ra-
gaszkodó katholikus férfiúról, gyermekei, unokái, köz-
vetetlen rokonsága következő gyászjelentést adott ki : 
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Alulírtak mély fájdalommal tudatják kedves aty-
juknak, nagy atyjuknak, illetve apósuknak, Vámosgyörki 
Dr Kerékgyártó Alajos Árpádnak, kiérdemesült m. kir. 
tud. egyetemi tanár, köz- és váltó ügyvéd, sz. k. Pest-
város volt törvényszéki főjegyzője, tanácsnoka h. al- és 
főpolgármestere, a m. t. akadémia és erdélyi muzeurn-
egylet levelező s több tudományos társulat rendes és 
választmányi tagja s Vámosgyörk város díszpolgárának 
a halotti szentségek ájtatos felvétele után f. évi de-
czember 13-án esti 7 órakor, élete 84. évében történt 
gyászos elhunytát. A megboldogultnak hült tetemei f. 
évi deczember 16-án délután 3 órakor fognak a magy. 
kir. tud. egyetem előcsarnokából a róm. kath. egyház 
szertartása szerint beszenteltetni és a kerepesi-uti sír-
kertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő 
szent-mise áldozat szerdán deczember 17-én délelőtt 10 
órakor fog a belvárosi plebánia-templomban a Minden-
hatónak bemutattatni. Budapesten, 1902. decz. 14-én. 

Az ö. v. f. n. 

Budapest decz. 16. A debreczeni „kétségbeejtő vak-
merőségé esete. — 

Mi is történt hát voltaképpen Debreczenben. a 
hol 12,000 katholikus ember él, lakik és vallja az egy, 
szent, katholikus és apostoli hitvallást ? Mi történt ? 

A katholikusok kötelességszerűen vallják és gyako-
rolják hitöket, róm. kath. közkönyvtárt ós róm. kath. 
mükereskedést tartanak fenn és — tisztelik a szente-
ket, köztük a jótékonyság csodáit gyakorló páduai 
szent Antalt is. 

Nohát Magyarországon ez a vallás nem törvényesen 
bevett vallás ? Hát Debreczenben a törvényesen bevett 
vallás gyakorlása — „elszomorító, szintén kétségbeejtő 
vakmerőség?" Ej, ej! Nem is hittük volna. 

Végig olvastam azt az imát páduai szent Antal-
hoz, melyet a katholikus könyv- és műkereskedósen 
megütköző különben i. t. akadémiai tanárnak valaki 
„hirtelen" kezébe adott s melyen az illető i. t tudós 
úr megütközni s a maga debreczeni protestáns önérze-
tében megbotránkozni méltóztatott. Kérem szépen! Nincs 
abban az imában semmi, ami a katholikus hitvallással 
ellenkeznék. Az egészen a szentek tiszteletéről szóló 
katholikus hit bátorító, vigasztaló, lelki gyönyörrel 
teljes tana vonul végig. 

„Légy közbenjáróm (sz. Antal) s nyerj Istentöl 
segitő malasztot", „légy lelkemnek Isten előtt pártfo-
gója, szószólója, ügyvédje", „szivem epedve óhajtja a 
te pártfogásodat", „a te szent neved említése mint 
virágillat lengi át a földkerekséget" stb. stb. A tiszta 
kath. hit megnyilatkozása ömlik el az egészen. Hát 
Debreczenben, kérem, mit valljon az a 12,000 katholikus, 
ha nem a katholikus hitet ? Es a kath. hit vallását, 
ismét és ismét kérdjük, szabad-e „vakmerőség" czimén 
megtámadni és pellengérre állítani, mikor az törvénye-
sen bevett vallás ? 

Menjünk tovább ! 
Nemcsak a vádolt imát olvastam ám, de elolvastam 

az ima véletlen kézbesítésének ötletéből fakadt főrmed-
vényt is a „babonaságról" ; és abban azt a vádat, hogy 

mi katholikusok a szenteket „imádjuk", sehol semmivel 
sem találtam bebizonyítva. 

Sehol — semmivel ! 
A Zwingli esete, az Ap. csel. 14. 8—18. versei, a 

Jelenések könyvének 19. 10. verse nem ide vágnak, 
nem a szentek tiszteletét verik, tehát oly semmik, 
mint ha valaki abból, hogy mi a szentekhez imád kö-
zünk, az imád gyökérbe kapaszkodva, azt következtetné, 
hogy a mi imádkozásunk a szentekhez — imádás. Ilyen 
gyerek-játékokra csodálom hogyan lehet protestáns 
„szent" hitet alapítani. 

Egyébiránt actum agerem, magyarán szólva kicsé-
pelt szalmát hadaróznék újra, ha egy csipetnyi szót is 
vesztegetnék tovább a debreczeni, mint Pázmány mon-
daná, „oktalanul és vakmerőül" megesett esetlen táma-

! dásra. Pázmány Péter végérvényesen végzett e tekin-
tetben az atyafiakkal. Hodegusának 13-ik könyvében, 

, a hol a III. részben „Az ellenünk viaskodó bizonysá-
gok megrontatnak" ezim alatt nemcsak az Ap. csel. 
és a Jel. könyvből vett két ellenvetéssel, de vala-

I mennyi a szentírásból vett ellenvetéssel végzett, a 
kővetkező kijelentés kíséretében, mely mainap is 
hivja protestáns atyánkfiait a megczáfoIhatatlan igaz-
sághoz : „Az kik ily igen pökik markokat, hogy reánk 
támaszszák az Sz. Írást, bár csak egy szót, egy bötüt 
mutassanak az Isten könyvében, mely az tarosa, hogy 
az Szenteket nem szabad segítségül hinunk: ihon készek 
vagyunk melléjek állani, ós az Sz. írással tusakodó 
vélekedésnek ellenemondani. De magok is tudgyák s 
értik, hogy soliult ezt fel nem találhattyák : hanem, 
vagy az magok fejéből koholt magyarázatokkal, vagy 
igen esztelenül satuit Consequentiákkal igyekeznek eztis, 
mint egyéb tanításokat, az Sz. írás rámájára vonni." 

Kérem, tessék Pázmánynyal elvégezni a dolgot. 
Mert Pázmány nekünk is Pázmányunk, önöknek is, 
prot. atyafiak, Pázmányuk. Ne féljenek töle! Nem eszi 
meg; csak észre fogja téríteni. ?? 

Győr, decz. 11. Katholikus iparos és kereskedő tami-
lokat védő egyesület — alakult itt a polgárság nagy 
részvétele mellett. Az alakuló közgyűlés f. hó 8-án d. 
u. 5 órakor a Katholikus Kör dísztermében folyt le. 
A munkaszeretet ós a felebaráti szeretet nemes eré-
nyei töltötték el a jelenlevőket, kik komoly tapaszta-
lati tudással tárgyalták az egyesület szervezetét, fela-
datát s a czélt szolgáló eszközöket. 

A közgyűlés vezetésére, mint a D. H. irja, egy-
hangúlag dr Mohi Antal cz. püspököt jelölték, kit egy-
ben felkértek, hogy a megalakult egyesületet is végső 
szervezkedéseig gondozza. Mohi Antal cz. püspök rövid 
lelkes szavakban köszönte meg a közgyűlés bizalmát, 
ecsetelte az uj egyesület társadalmi jelentőségét, majd 
fölkérie dr Giesswein Sándor apát-kanonokot, mint e 
mozgalom vezérlő férfiát, hogy az előkószitő-bizottság 
munkálkodásáról számoljon be. 

Dr Giesswein Sándor, a D. H. főszerkesztője, mély 
tudományos alapon fejtette ki a társadalmi újjászerve-
zés szükségességét és irányát, majd a közéleti ellenve-
tésekre, a szocziáldemokraták csillogó, de tartalmatlan 
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érveléseire válaszolt, kidomborítván a keresztény tár-
sadalom hivatását a nemzet életében. Majd utalt arra a 
sok veszedelemre, melyeknek az iparossegéd és tanuló 
hitélete és vallásos érzülete a mai viszonyok között ki 
van téve : azért az orvoslást alul a tanulókon kell 
kezdeni. 

Tapasztalati érvekkel körülsánczolt erőteljes be-
széde nagy lelkesedést keltett a polgárság soraiban, 
ugy hogy az elnöknek szinte nem is kellett kimon-
dani az uj egyesület megalakulását, oly tomboló he-
lyeslés kisérte mindegyik szavát. 

Majd az alapszabályok felolvasása következett, 
melynek során hosszú, beható, értelmes vita fejlődött. 

Végül Mohi Antal cz. püspök egyezségre hozva 
az ellentétes véleményeket, az alapszabályokat elfoga-
dottnak nyilvánította ki s azt az egyházmegyei ható-
ság utján a belügyministeriumhoz fölterjeszti. Majd az 
ideiglenes választmányt és egy csonka tisztikart vá-
lasztottak, mely után Mold Antal cz. püspök lelkes, 
buzditó apostoli szavakat intézett a polgársághoz, ki-
tartásra erősítve lelküket. Hosszantartó éljen volt a 
válasz az erőteljes beszédre, s tettre vágyó lelkesedés 
között lassan oszlani kezdett a közönség. 

Rottenburg, decz. 1. Igazi reform és álreform a 
katholikus egyházban. — (Vége.) 

II. 

Sürgető szükségnek tartjuk, hogy az igazi refor-
mot utaira rávezessük. Az egyháznak veleszületett 
hajlama van a reformra, mely őt hajtani meg nem 
szűnik ; csak említeni kell az ő számtalan rendalapitói-
nak nagyszabású reformmunkáját, valamint sok pápa 
reformakczióját. S ez a reformhajlam egész a mai na-
pig működik. Épp most is egy nagy reformátor áll az 
egyház élén. A kath. egyház szakadatlanul reformál, 
hisz ezért van ; a pápa mindig reformál, a püspökök, 
papok mindig reformokkal foglalkoznak. De vannak 
idők, mikor a reformot az egyház vezetői nagy erély-
lyel folytatják, kiket minden rendnek és rangnak még 
a világiaknak is minden erőből támogatni kell. Ilyen 
időket élünk most. Eddig ama reformerek helyesen 
Ítélnek. Az aluszékonyságnak, a jellemgyengeségnek, 
a lapos mívelődési kórságnak, a felfujt rationalizmus-
nak a kath. táborban meg kell szűnnie. Ezt csak ugy 
lehet elérni, ha a katholikusok hitét megerősítjük ; és 
aki az ő hitöket erősíti, az erkölcsiségöket is izmosítja. 
Ehhez türelmes munka, szilárd elhatározás, rettenthe-
tetlen bátorság kell minden igaz kath. férfiú részéről. 
Péter sziklája nem azért van itt, hogy zavartalanul 
lehessen rajta aludni, vagy háta mögé elbújni; 
hanem, hogy szilárd alap legyen alattunk a munkára, 
az erők nekifeszítésére, a harczra. Ecclesia militans. A 
hit és élet közt levő üdvtelen viszály kell hogy 
helyet adjon az igazi hitélet egységességének, a bilcl-
ungs-katholikusok farizaismusa az alázatosságnak és 
szerénységnek. Engedelmességben fekszik az egyház és 
minden egyes ember üdve. A felemásság, gyávaság, 
emberfélelem, az áltudomány és álkultúra iránt való 

tekintetnek nem szabad többé engedni, hogy a katho-
likus férfierőt és jellemet gyengítsék és megrontsák. 

Az egyház, a katholiczizmus ereje az ö zárt, szo-
ros összetartásában áll. Oly időben, mint a maiak, a 
katholikusok külső összetartását, megzavarni, nagy 
oktalanság, vagy árulás. Főleg az ismert jelszóval. 
— politikus katholiczizmus, vallási katholiczizmus, — 
éket verni a katholikusok egyetértésébe, menthetetlen 
eljárás. Világos, hogy akár az egyiket, akár a másikat 
külön-külön, kultiválni teljes lehetetlen dolog ; együtt 
gyakorolva a vallási és a politikai katholiczizmus, a 
vallási elem feltétlen elsőbbségével, ez az igazi. Hibák, 
tökéletlenségek vannak, de ezek nem adnak jogot az 
elválásra, szakadásra, pártoskodásra, hanem igenis min-
den egyest arra köteleznek, hogy kiki a maga hivatása 
és állása körében az emelkedésre és javulásra közre-
működjék. Mindenkinek pedig jogot és képességet a 
reformra önmagán kell szereznie ; kiki magán refor-
máljon elsőben, névszerint a szellem férfiassága, az 
egyházhoz való SZÍVÓS ragaszkodás, a hit szerint iga-
zított élet, a tekintély iránt való készséges engedel-
messég, az igazi benső szerénység, és lehetőség szerint 
mindig a gondolkodás világossága által. Vizsgálja meg 
magát mindenki, azok a reformerek is, mennyiben fe-
lel meg ő maga ezeknek a szükséges kellékeknek és 
kívánalmaknak. Gyakorlati, igazi katholikus reform 
volt például a közös életről nevezett testvérek élete 
és működése, kikhez Kempis Tamás oly közel állott. 
Krisztus e kedvességgel teljes és mélyen érző szolgái-
nak működése épp ellenkezője annak, a mit a mai sze-
retetlen kritizálás és veszekedés termel. 

Tudományt mívelni, míveltségre törekedni, szükséges; 
de ennek a tudománynak és ennek a miveltségnek csak 
igazinak szabad lenni. Aranyat és talmit meg kell 
tudni egymástól különböztetni. Igazi a tudomány, ha 
tiszteli a hitet és belátja, hogy nem 6, hanem a hit 
alapja az életnek és üdvösségnek; igazi tudomány az, 
mely az absolut föltevéstelenség fantomja és hazug-
sága után nem nyargal ; igazi tudomány az, mely nem 
él abban az önaltatásban, hogy ő a világban az egye-
düli és minden, hogy ő a kizárólagos kultúrfaktor és 
joggyáros ; igazi tudomány az, mely bátran sikra száll 
az ellen, hogy istentelenség, hithiány és felekezeti 
gyűlölködés, a tudást, kutatást és gondolkodást lenyű-
gözzék. Miveltségnek is csak igazi miveltséget szabad 
gondozni ; tehát oly miveltséget, mely sem egyedül, 
sem túlnyomóan nem az észre és tudásra tekint, ha-
nem a mely lelken, akaraton, szellemen, jellemen nyug-
szik ; oly miveltséget, mely nemcsak oktat ós szoktat, 
hanem nevel is egyúttal ; oly miveltséget, mely nem táp-
lálja a fennhéj ázást, hanem a szellemet és szivet neme-
síti a gondolkodás és érzelem igaz egyszerűségével és 
tisztaságával ; oly miveltséget, mely nem megy kol-
dúlni a „modern" képzettséghez, hanem a katholicziz1  

mus saját míveltségi kincseiből és eszközeiből (mysz-
tikából, középkorból, szentek életéből, egyházi művé-
szedből, katholikus bölcseletből, theologiából ós költé-
szetből) táplálkozik. Spekuláczió magasabb mint 
„kutatás". A spekulácziónál pedig magasabban áll a 
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eontemplatio, mely Jákob lajtorjája, melyen Isten 
angyalai járnak le-fel. A katholikus míveltségnek ez a 
legbensőbb, leggyengédebb veleje. 

A 16. század u. n. reformáczióját mi kik katho-
likusul gondolkodunk, igazi reformnak nem fogadhat-
juk el. De mi távol állunk attól a gondolattól, hogy e 
miatt evangelikus testvéreinket okoljuk és vádoljuk. 
Mi elismerjük ós tiszteljük sokaknak jóhiszeműségét; 
mi őket magukat nem türjük hanem keresztény test-
véri szeretettel szeretjük. Nem tágitunk a reménytől s 
az Istenhez való imázástól, hogy egykor még lehetsé-
ges leszen ezekkel a máshitü testvérekkel szövetségben 
a társadalom oly szükséges reformján munkálni és a 
hitetlen tudomány s az álműveltség és képzettség ellen 
közösen sikra szállni, a vallásosságnak jogaiba való 
visszahelyezése, a keresztény hitnek s keresztény er-
kölcsöknek a világban ismét tiszteletre és uralomra 
való emelése végett. 

Félmiveltség az embereket csak szerencsétlenekké 
teszi. Tudás annyi mint hatalom, jóra vagy rosszra; 
rosszra akkor, ha nem az igazi hit vezeti. Isten nem 
azt kérdezi az embertől, hogy mit tanult, hanem hogy 
jó volt-e? Ez szól katholikusnak és protestánsnak egy-
aránt. E tekintetben mindaketten kezet foghatnak. 
Mindaketten találkozhatnak Isten előtt. Mindaketten 
a hitet fölibe helyezik a tudásnak, a szeretetet a fel-
fuvalkodásnak, a jó régiséget a rossz újdonságnak. A 
haladást in pejus mindaketten elitélik. 

Oly reformjavaslatokat, melyeket minden szabad-
kőműves aláir, se katholikus, se hivő protestáns nein 
fogadtatnak el. Ezt egyszersmindenkorra sibolet gya-
nánt kell elfogadni. Egyház és „páholy" közt nincs össze-
férhetőség, nincs „kibékülés". Megkísérlése az ilyenek-
nek ostobaság. Ki az észt a szellemi élet legfőbb 
illetékességévé teszi meg, az többé nem katholikusan, 
nem keresztényien gondolkodik. Az ily reformerek 
beködösítik a fejeket azon ürügy alatt, hogy felvilá-
gosítják. Főerősségök a frázis. Farkasok báránybőrben. 
Ugyan hagyják már abba az igyekezetet, hogy elhi-
tessék, miszerint ők katholikus vagy keresztény refor-
mátorok. Ez az elhitetés nem fog sikerülni. Csak 
szolgáljanak ők tovább âZ ^ 6SZ- istennőnek" ; mi nem 
irigyeljük tőlük e sorsot; de együttmenni velők nem 
mehetünk. Mi hivő, hitből élő katholikusok vagyunk, 
nem észkatholikusok. A hit ellen az ész nem ér 
többet, mint valamely testi szerv az ész ellen. 

Hamis és igazi reformert egymástól nem oly igen 
nehéz megkülönböztetni. Az igazi reformátor kora és 
a világ ellen dolgozik; az álreformer együtt pajtásko-
dik a világgal. Amazok az egyház tekintélye mellett 
fáradoznak, emezek ellene dolgoznak. Ennyi az egész. 
Reform, mely nem hitre és szeretetre van építve első 
sorban, mindig remény nélkül fog maradni. Mindazon-
által, mivel sok lelket megronthat, sikra kell szállni 
ellene. Reformot kezdeni nem lehet találomra bárki-
nek. Katholikus reformot csak a püspökökkel egyetem-
ben lehet csinálni. „A ki nem az ajtón megyen be a 
juhok aklába, hanem másunnan hág be, orzó az1 és 

lator". (Sz. Ján. 10, 1.) Jézusnak ez a nyilatkozata 
végez minden ál-reformtörekvéssel. A katholiczizmuson 
nincs mit reformálni; de igenis, a katholikusságon, 
azon sokat lehet és kell reformálni. Minden igazi re-
formnak ebből a distinctióból kell kiindulnia. A ki 
erre ügyet nem vet, ott kezdi, hogy megbotlik, s ott 
végzi, hogy elbukik. A mai állapotok Francziaországban 
elég figyelmeztetéssel szolgálnak. 

XIII . Leo azt a bölcs megjegyzést tette egyszer: 
„időt kell adni a tudósoknak, úgymond, hogy legyen 
idejök gondolkodni és tévedni". Ezt a szabadságot 
azonban már nem lehet megadni akkor, midőn e lel-
kek üdve kerül veszedelembe az által, hogy n é m e t e k 
az ő „gondolkodásukat és tévedésöket" itéletinségben 
szenvedő közönségre mint irányadót akarják feltuk-
málni. Ily esetekben megállást kell parancsolni. Ez az 
egyház pásztorainak és főpásztorainak kötelessége. En 
azért beszélek most. 

Mostanra elég legyen egyfelől, a katholikus re-
formra vonatkozólag egy haladást a rontás felé visz-
szautasítani, másfelől az igazi reformnak czéljait és 
feltételeit megállapítani. Egyes gyakorlati eszközökről 
és intézkedésekről, melyek út já t egyengetik a reform-
nak, ma nem szólok. Mindent a maga idejében. Igaz 
szeretet nem riad vissza attól, hogy messen és szakít-
son, ha szükséges. Az első szót neki kellett átadni. És 
ő szólott. 0 megállapította, vagyis helyreigazította a 
czélt a részint bona részint mala fide tett reform-javas-
latokkal szemben. Reformot a katholiczizmuson, igazit, 
épp ellenkező irányban kell megvalósítani, mint ahogy 
azt az ismeretes mai reformerek megindították. Ezt 
tanítja az egyház egész eddigi története. Ezt tanítja a 
józan emberi ész ; és ezt mondja fejünk, ezt mondja 
szivünk. Ezt ne feledjék ők soha. Ezt tartsák szemök 
előtt mindig : a katholikusnak mindenek előtt katho-
likusnak kell lenni ós maradni. 

Minden jellem életnek tetőpontja a kereszténység; 
a kereszténységnek pedig tetőpontja a szentek élete; ez 
pedig dicsőséges befejezését a martyr tövis-koszorujában 
éri el. Midőn valaki I. Napoleonnak azt a javaslatot 
tette, hogy „uj vallást szervezzen", ő ezt válaszolta : 
„akkor Golgothán kell átmenni; én pedig ezt nem 
akarom". Minden katholikus reform akkor bizonyul 
igaznak, ha a Kálvárián megy keresztül, — tárgyban, 
személyekben egyaránt. 

Befejezem. És ez a befejezés csak egy lehet : mi 
mindnyájan, gondolatainkat, aggodalmainkat, intelmein-
ket, javaslatainkat oda rakjuk keresztülvert kezeibe és 
keresztülszúrt szivébe annak, ki kezdő, közép és vég-
pontja minden igaz reformnak, — az istenember Jézus 
Krisztuséba. Esdve kérjük őt, hogy küldje el nekünk 
az igazi reform szellemét, az ő Lelkét, a Szentlelket, 
az Isten szellemét. Emitte Spiritum Tmrn, et creabuvtur, 
et renovcibis faciem terrae! 
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I R O D A L O M . 

Die modernen Ersatzi ersuche für «las aufge-
gebene Christenthim». Ein Bei t rag zur Religionsphi-
losophie und Apologetik von Monsgr. Dr. Engelber t 
Lorenz Fischer, Stadtpfarrer in Würzburg . Regens-
burg, 1903. 

Több oldalról nyi lvánul t óhaj e könyv tartalmá-
nak tüzetesebb ismertetése iránt Ezennel megadjuk. 
Mit akarnak a modern tudomány aberratiói a keresz-
tény vallás helyébe állítani'? Szerző, mellőzve több 
apróbb kísérletet avult dolgok felújítására, milyen például 
az alldeutschok „ Wotanismus• -a, Schultze budhismusa, 
Reich embervallása ; mellőzve továbbá Löwenthalnak 
„die Religion des Cogitantentums" nevű újdonságát is, 
a keresztény vallás helyettesítésére kigondolt vallási 
rendszerek nég}^ kakoevangéliumát különbözteti ésbirálja 
meg. Első kakoevangélium időrendben Comte positi-
vismusa, második Strauss materialismusa, harmadik 
Har tmann panmonotheismusa, negyedik Egidy ethiois- j 
musa. Mindegyikkel három fejezetben végez. Leí r ja az 
illető modern vallásgyártó personáliáit fölöttébb érdeke-
sen, azután a hírhedt vallásgyártó tanítását világosan és 
kimerítően, végre jön a tanbirálat a keresztény vallás 
hasonlíthatatlan fenségének diadalmas kitüntetésével. 

VEGYESEK 

.j.% Rómából az „Osservatore Romano" decz. 14-
iki száma hozta meg hozzánk XII I . Leo pápa -,Q"ae 
mari sinico" kezdetű bulláját , mely X I I pontban 
reformálja az u j politikai viszonyok következtében a 
Fülöp-szigeteken az egyház kormányzását . A X I I . 
pont egyenesen a néphez van intézve, „ut uni ta tem 
servet in vinculo pacis." 12-én je lent meg XI I I . Leo 
pápa körlevele Itália püspökeihez a papnevelésről. 

A szombathelyi püspök ur karácsonyi ajándékai. 
Szent-Vincze-Égyesület 300 k, szent Erzsébet e. 300 k. 
k. leányvédő e. 100 k, Fehér-Keresz t e. 100 k, k. legény-
egylet 250 k, nőegylet 100 k, rongyos e. 100 k, agg-
harczos e. 50 k, tűzoltó e. 50 k, dallos e. 50 k, ovoda 
e. 100 k, emberbaráti e. és gyógyí thatat lanok 200 k, 
keresk. i f jak e. 50 k, haladás 100 k, főgymn. segély e. 
80 k, Árvaház 30 k, kőszegi kath. árvaház 100 k, 
kőszegi gymn. segélyegyesület 60 k, körmendi kath. 
nőegylet 50 k, kőszegi nőegylet 50 k, zala-egerszegi 
nőegylet 50 k, zala-egerszegi népkonyha 50 k, zala-
egerszegi karácsonyfa-egylet 50 k, szombathelyi szépítő 
egyletnek 50 k, gazdasági e. 200 korona. 

- lieiktatás. Balogh Mihály máramaros-szigeti és 
Lengyel Endre liajdu dorogi vikáriusokat, előbbit rajki , 
utóbbit szobránczi préposttá tör tént kineveztetése alkal-
mából, Firczák Gyula püspök ur őméltósága, préposti 
állásukba f. hó 7-én Ungvár t vezette be és áldotta meg. 

— Az innsbrucki egyetemen a theologiai karnak 
jelenleg 277 hallgatója van. Köztük 194 konviktor, 82 
künnlakó, 166 theologus 58 egyházmegyéhez tartozik, 
111-en 12 különféle szerzetes rendhez tartozik, 135 
osztrák, 142 külföldi. Az egész világról azért külde-

nek Innsbruckba annyi theologust, mert az ottani 
theologiai kar 5 évi tanulmányi rendje mintaszerű. E 
szerint kell a budapesti tud. egyetem theologiai kará-
nak tanulmányi rendjé t kifejleszteni. Az 5 évből 
levonni már nem lehet. Innsbruck a világraszóló hódító 
példa. 

— A világ legnagyobb temploma. New-York 
katholikus lakosai körében mozgalom indult meg, hogy 
New-Yorkban oly hatalmas templomot emeljenek, 
amelyhez hasonló nincs a föld hátán. A templomot a 
konstant inápolyi Zsófia-templom mintájára építenék s 
nagyobb lenne a római Szent-Péter templomnál. A 
tervezet t templomban 70.0l0 ülőhely lesz. A templom 
hosszát 500, szélességét 400 lábra tervezik, legnagyobb 
magassága pedig 450 láb lenne. A templomnak négy 
mellékhajója lesz és kupolájá t nagyobbra tervezik a 
római Szent-Péjer temploménál. 

f Mély részvét te l vettük a következő gyászjelen!ést: 
A pannonhalmi szent 'Benedekrend tihanyi apátságának 
tagjai szomorú szivvel jelentik szeretett rendtársuk, 
Sipőcz Benedek, szent Benedekrendi áldozópap- s 
t ihanyi h.-plébánosnak, hosszas szenvedés és a hal-
doklók szentségeinek áj tatos fölvétele után 1902. évi 
deczember hó 12-én déli 12L/4 órakor, kora 53-ik, szer-
zetesi élete 29-ik, áldozó-papságának 25-ik évében, 
tüdőszélhüdés okozta kimultát . A boldogultnak hült 
te teme folyó hó 15-én, az apátsági templomban reggeli 
9 órakor bemuta to t t engesztelő szent mise-áldozat után, 
a t ihanyi sírkertbe fog nyugalomra vitetni. Tihany, 
1902. deczember hó 12-én. Az örök világosság fényes-
kedj ék neki ! 

— Apró liirek. A soproni kath. olvasókör elnökké 
Páder Rezső társaskáptalani prépostot, alelnökké Tálos 
Is tván dr-t, jegyzővé Lehner Mihályt, pénztárossá 
Hünner Rajmondot , könyvtárossá Aisleitner Józsefet 
választotta meg — T. olvasóink imájába a jánl juk a 
kath. sajtó elhunyt munkását, Bátky Lajos magyar állam 
vasúti tisztviselőt, a ki — szabad óráiban — az „Alkot-
m á n y i n á l szolgálta buzgón vallását és hazáját . — 
— A székesfővárosi tanács a Szent Istrán-basitika fő-
oltárképének festésével Benczúr Gyulát bizta meg. A 
mester már hozzáfogott az oltárkép festéséhez, mely-
nek főalakja a mennyországban trónoló szűz Mária. 
Előt te térdel szent István, aki fölajánl ja a magyar 
szent koronát. A képen van még szent Pá l és szent 
Pé te r alakja. — A Magyarországi Katholikus Egyesü-
letek Országos Szövetségének irodalmi szakosztálya 
deczember 16-án, kedden délután 6 órakor, a szövet-
ség irodájában, (IV., Molnár-utcza 11.) ülést tar tot t . 
— Nevezetes esemény a szombathelyi párbaj ügyében 
az, hogy a gyilkos Stieder György védelmére egy 
szombathelyi ügyvéd sem válalkozott. — A puchoi 
választási küzdelemből, ir ja az „Esztergom," egy nagy 
tanúságot vonhatunk le. Azt, hogy a keresztény fel-
fogásnak mindenki ellensége : kormánypárt , függet len-
ségi-párt, zsidó, kálvinista, lutheránus, a pán-germán 
és pán-szláv egyaránt. — Mgre conte Aversa, a bécsi nun-
tiatura volt t i tkára, Rómában a rendkivüli egyházi ügyek 
congregatiójának másodti tkárává neveztetet t ki. Gradus 
ad Parnassum ! — Drága a jándékot kapott az afganisz-
táni emir a persa sahtól. A Korán másolata ez, 
tömör aranyba kötve, gyöngyökkel, rubinokkel, gyé-
mántokkal ékesítve, 80.000 font sterling, vagyis 
1,600.000 márka értékben. Igy becsüli meg a moha-
medán az ő vallásának törvénykönyvét . Mit ér a 
Koránhoz képest a mi Szentirásunk ! 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Pamiövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, deczember 20. 50. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
1 3 I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1902. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praeha Domini. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.1 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : VILÁGSZEMLE. Két világ harcza. — Zrinyi Miklós a költő és a hadvezér. — Egyházi 
Okmánytár. XIII. Leo pápa bullája a Fülöp-szigetek egyházi kormányzása ügyében. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Kováts 
Kálmán monongelavölgyi amerikai r. k. magyar plébános.^— A g o s t a : A vallási helyzet Bajorországban. — R ó m a : A pápa a 
papnevelésről az olasz püspökökhöz. — Katii. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A Szent-István-Társulat igazgató választmányának 

ülése. — Kérelem a f t . papsághoz. — Irodalom. Karácsonyi újdonságok. — Vegyesek. 

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

F e l h í v á s előfizetésre: 

VILAGSZEMLE. 
Két világ harcza. 

„Das eigentliche, einzige und tief-
ste Thema der Weltgeschichte, dem 
alle andern sich unterordnen, ist der 
Confikt des Unglaubens und Glau-
bensGöthe, Westöstl. Divan. 

K é t világ van a szellemi t e r e m t m é n y e k 
életében kezde t ó t a ; azaz hogy nem egészen 
kezde t óta, hanem csak amióta a Sá tán , a 
gonoszságok nagy impresáriója, kikiál tva Isten-
nel szemben a „nem szolgálok" elvét, meg-
alapí tot ta , a rend vagyis az Is ten i ránt való 
engedelmesség éltető s boldogító vi lágával 
ellentétben, a rendet lenség, az Is ten ellen való 
lázadás és tusakodás ha lá l thozó felfordul t 
világát. 

Azó ta csakugyan ké t erkölcsi világ van 
ezen a világon : az egyiknek l á tha ta t l anu l 
élő, de l á tha tóan m ű k ö d ő 1 feje a t e remtő 

1 Invisibilia e n i m I p s i u s , a c r e a t u r a mímeli , p e r 
ea q u a e f a c t a s u n t , i n t e l l e c t a , conspiciuntur. A d R o m . 
1, 20. 

I s ten és az ő egyszülöt t Fia, a meg-
vál tó J é z u s Kr i sz tus ; a más iknak bitor-
lásból élő fe jedelme az I s ten ellen való láza-
dás és lázi tás szerencsét len fe l ta lá lója és zászló-
t a r tó j a a gonosz lelkek vezére, a Sátán. 2 

Is ten országában u ra lkodnak hit, r emény és 
szeretet , melyek az örök boldogság hazájával , 
a mennyországga l köt ik össze küzdelmes földi 
é le tünke t ; a S á t á n országában, mely szoro-
sabb é r te lemben ve t t vi lágnak is neveztet ik , 3 

ura lkodó p l ané ták szakada t l anu l a tel jes 
i s ten te lenségben végződő hitetlenség, a végső 
desperáczióba ful ladó vakmerő reménykedés , 
és az örök boldogta lanságba sülyedő szere-
t e t i ens ég. 

18 századon ál ta l a hit j egyében keletke-
ze t t és avval ké rkede t t tévedések vagyis eret-
nekségek os t romol ták Krisz tus igaz hi tét és 
annak sziklavárát , a kath . anyaszen tegyháza t , 
és abban Krisztus l á tha tó helyet tesét , a római 
pápá t . Hi t j egyében sütkérező hi tet lenség, — 
ta lán utolsó, az eddigiek közt kétségte lenül 
legnagyobb, — valóban nem egyéb a protes-

2 D i a b o l u s r e g n a t in m u n d o . S. Aug. S e r m . 23. 
a d f r a t r e s in e r e m o . 

3 E b b e n az é r t e l e m b e n v e e n d ő a világ sz. J á n . 
I . 2 . 16 : O m n e q u o d es t i n mundo, c o n c u p i s c e n t i a Gar-
n i s es t , e t c o n c u p i s c e n t i a o c u l o r u m , e t s u p e r b i a v i t a e . 

50 
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t an t izmus . Hogy hit jegyébe burkolódzó hitet-
lenség a protes tant izmus, m u t a t j a az, hogy az 
ő méhéből vagyis főelvéböl, a „szabad ku ta tás" 
elvéből születet t e világra a 18. század végén 
a teljes hitetlenség, az isteni tekinté lynek tel-
jes megvetése, a teljes morális, nem physikai 
antikrisztus, és — ez — szülő anyjától , a 
pro tes táns „szabad"' ku ta tás tó l örökölve nevét , 
„szabad gondolkodás" és „szabadkőművesség" 
neve a la t t u ra lomra emelkede t t a 19. század 
fo lyásában egész Európa felett , sőt az Európá-
ból a föld többi részeire k i te r jed t keresz tény 
czivilizáczió egész széltében-hosszában. 

Yan a pára t l anu l messze tekintő és mé-
lyen látó szent Ágos tonnak egy mondása , 
melylyel mintha csak a mi ko runka t a k a r t a 
volna jellemezni, annyira ráil lenek szavai szá-
zadunk összes emberiségére. „Totus mundus 
christianus est, et to tus mundus impius." 4 Való-
ban igy állunk. Nap ja inkban az egész emberi-
ség keresztény is, is tentelen is : keresz tény — a 
megvál tás á ldásainak örvendő és azokból élő hit-
buzgó részében, is tentelen — az isteni Meg-
vál tó t nem ismerő, az I s ten t ócsárló és káromló 
hi te t len részében. 

És különös j á t é k a 5 je lentkezik az isteni 
Bölcseségnek, J ézus Kr isz tusnak, a ké t világ 
embereinek egymást keresztező fekvéseivel éppen 
nap ja inkban . Valamint az anyagi világrend-
ben a nap minden törekvésnek czélpont ja és 
ne tovább ja : ugy a szellemi v i lágrendben is 
az Is ten mint t e remte t len nap. és a pápaság 
mint az emberiség szellemi életének természet-
felet t i leg t ámasz to t t isteni napja , — minden 
szellemi, minden erkölcsi törekvésnek czél-
pont ja i és ne továbbjai , még pedig mindaké t 
világ, a jó és a rossz részéről egyaránt . Az 
anyagi vi lágban nemcsak a napraforgó, hanem 
minden növény, minden állat, a napo t keresi 
minden ösztönével és törekvésével. Igy a szel-
lemi vi lágrend földi része is mind Is tenre és 
Rómára szegzi t ek in te t é t : az Is ten fiainak 
országa hittel, reménynyel , szeretet tel , a leg-
főbb boldogság u t á n való boldog epekedéssel, 
a Sá tán fiainak országa ostoba gőggel és 
megvetéssel, gyűlölet tel és a megsemmisi tés 

4 Tract. 4. super epist. Joan. 
5 „Cum eo (Deo Pâtre eram ego Sapientia) cun-

cta eomponens: et delectabar per singulos dies, Indens 
«oram eo omni tempore, ludens in orbe terrarum.u Prov. 
8. 30, 31. 

vágyának gyilkos kivánságával . Az aggteleki 
ba r lang sötét denevér - tanyájába fáklya-világ-
gal ha to l t be évek előtt egy társaság. Egy 
pisz to l j 'durranásra ezernyi ezer denevér kel t 
szárnyra s valamennyi , min tha csak összees-
küd tek volna, neki ron to t t a világosságot ter-
jesz tő fáklyáknak, hogy a szemöket bosszantó 
vi lágosságot kioltsák. 

Korunk hí te t lenségének liivei is, min tha 
csak a vi lágosságnak mennyből alászállott szel-
lemei végső „mementó mori"-t dörögtek volna 
az is tentelenek fülébe, ahányan csak vannak, 
mind összeszedelőzködtek, és e lhatározták, hogy 
az 1904-ik évben kongresszust t a r t anak Rómá-
ban, hogy kioltsák ot t a hi tnek Is tentő l támasz-
to t t v i lágát az emberiség egéről. Igy határo-
zot t a szabadkőműves t i tkos összeesküvés veze-
tése a la t t a szabadgondolkodók ezidei genfi 
kongresszusa . 6 

T e h á t 1904-ben a hi te t lenség orgiákat fog 
! ülni Rómában , szemtől-szembe a pápasággal , 

az isteni hit főletéteményesével és őrével. 
I Gyalázni fog ja a hitet, káromolni az I s t en t : és 
! a modern ha ladás szócsövei, a szabadelvű 

lapok, százezer és millió papi rdarabon a pápa-
I ság végéről fognak elmélkedni, bolondítva a. 
I bolondságokra ha j landó világot. 

Mi ébren élő katholikusok, — mi készü-
lünk erre az is tentelen római kongresszusra ; 
de egyál ta lában nem félünk tőle. Kr isz tus t is 
kereszt re feszí tet ték, mégis f e l t ámadot t és 
uralkodik. Es ő az t mondja n e k ü n k : „Bizza-
tok, én legyőztem a vi lágot!" 7 Mi készülünk 
t ehá t erre a kongresszusra, de nem félelem-
mel, hanem imádsággal , hogy bocsássa meg 
az i rgalmas Ur Is ten a vakoknak, hogy nem 
lá tnak, a denevéreknek, hogy ki nem ál lhat ják 
a világosságot. 

Előleges expiatióval készüljünk, valóban, a 
világ ama re t t ene tes botrányára , hogy a hol 
I s ten a menn}Tország a j t a j á t ál l í tot ta fel. ot t 
t ikos ha t a lmak és a romlot t emberiség a pokol 
t á tongó kapui t aka r j ák megnyitni és feltárni. 

Mert R ó m á b a n 1904-ben szörnyű dolgokat 
fog t i táni erővel hengergetni a szabadkőmű-
vesség. Előizét a tö r ténendőknek megad ta a 
genfi kongresszuson egy spanyol szabadkőmű-
ves, avval az indítványával , hogy a keresztény 

ti Univers, sem. quot. 1902. szept. 21. 
7 Sz. Ján. 16, 33. 



II. Félév. 50. sz. RELIGIO. 407 

keresztvetés szavai helyett „Az Atyának és 
Fiúnak és Szentléleknek nevében," az embe-
ség lelkének lehelése ezentúl szörnyű blasphe-
mia legyen . . . . Nem merem kimondani. A 
magyar nyelvet sem akarom e bűzös rothadt-
sággal megmételyezni. Francziául mondom az 
istentelenség formulá já t : „Maudit le Père, 
maudi t le Fils! maudit le Saint-Espri t !" 

Isten legyen irgalmas annak, a kinek lel-
kében ez a formula megfogamzott , — h a földi 
lény az illető ! 

A születendő édes Jézus tekintsen le 
reánk s küldjön erőt, hogy az ellene és az ő 
vallása ellen agyarkodó világgal és a pokol 
kiáradt perzselő tüzével szemben — épen és 
rendületlenül helytállhassunk ! 

„ 0 Emmanuel , Rex et legifer noster, expe-
ctatio gentium, et Salvator earum : veni ad sal-
vandum nos, Domine Deus nos te r !" 8 

Zrinyi Miklós a költö és a hadvezér. 
(Tanulmány.) 

I r ta és a Pécsi Kath. Körben felolvasta : 

Kosári Gyula. 
(Folytatás.) 

Nyolcz esztendő mult el, hogy Zrinyi Magyaror-
szágból hazatért. Ez idő alatt sokat élt, okult. Fer-
dinánd minden felhivására lelkesedve fölkelt, a táma-
dás, védekezés és vezérlés minden fogásában kivált. 
Lovagi hódolatában és jobbágyi hűségében magyar 
vérben is megfürösztötte kardját, mivel felfogása sze-
rint, hagyományainál fogva, a király volt a szent ko-
rona épségének megszemélyesítője, a törvényes rend-
nek és uralomnak letéteményese, mert nagy és magasz-
tos eszméjének kivitelét, a török kiűzését, a Habsbur-
gok erejében s a katholiczizmus szövetségében kereste 
s tertvezte. Mint sudaras tölgy a cserjéiből, már ugy 
emelkedett ki emberöltőjéből. Vitézi hirre és dicsőségre 
nem mérkőzhetett vele senki ; a fiatal levente az ország-
első leventéje volt. 

1645. őszén Muraközbe vonult. Meg akart háza-
sodni. Eszterházy nádor nagy szive megtört. A trón, 
melynek lelkesebb, ügybuzgóbb hive nem volt, bizal-
mát megvonta tőle ; a családi csapások annyira meg-
törték, hogy a vigasz elől sötéten elzárkózott. A nagy-
höiiányi udvarház gyötrő gyásza fölött és borongó 
bánatfelhőjén egy ragyogó napsugár derengett, Eszter-
házy lánya, Júlia, kinek nyomán öröm és derű fakadt. 
Mint a harmatos hajnal oly friss, arcza nemes vonásai 
és termetének lenge karcsúsága a 13 éves kis leány-
ban gyönyörű hajadont sejtetnek, ha egyszer szépsége a 
maga egész teljében és pompájában kibontakozik. 

8 Az utolsó adventi „Öu antiphona. 

Gyakori vendége a háznak Magyarország első leven-
téje. De reménysége aggodalommal, aggodalma vívó-
dással váltakozott; lelki harcza, zaklató szenvedése 
két esztendeig viharzott. Versenytársak jelentkeztek 
gróf Nádasdy Ferencz és Kázmér lengyel királyi her-
czeg személyében. A leányt Nádasdy herczeg kapta 
meg. Zrinyi pedig, csalódásával és keservével, mint előbb 
habozásával és küzködésével, a Dráva erdeit jár ta . 
Júlia reá nézve örökre elveszett. Dalokban keres 
vigasztalást. De szivének sebe csakhamar beforradott. 
1645-ben megismerkedett homonnai Drugeth Jánossal, 
ki Draskovics vendégszerető házában talált menhelyet. 
Klenovnikon megjelent Draskovics Borbála, a bán ser-
dülő leánya és Erzsébet. Tekintetében meglobbant a 
benső szenvedély csillogó fénye. Ha beszélt, klárisajka 
szépen szólt, és szelleme műveltségről tanúskodott. De 
tartózkodó, hideg és büszke. Zrinyi megkésett. A 
leány szivének már megvolt a maga eszménye. És 
Zrinyi nem is tartozott az apollói jelenségek közé. Ha 
hizelgő szava megáradt, ifjonti lelkességének és tüne-
ményes lángeszének szikrázása bizonyosan pazarul csil-
logott, ámde a leányok az álmadozás ábrándkorában 
egy ragyogó szemet, egy mosolygó szájat többre becsül-
nek Plato minden bölcseségénél és Homér minden 
énekénél. Zrinyi, ki annyi csatában diadalmaskodott, 
egy gyönge virággal nem boldogult. A vadászathoz és 
költészethez menekült szive sebeire iratos kenetért. Bo-
lyogva járta a Dráva erdeit. Vadat üldözött, pedig ő volt 
az üldözött. Vagy ha kifáradt s egy dőlt jegenyefára 
lepihent, lantot fogott, és panasza rajta felcsattogott. 
A szerelmes dalnok hiába zengi, marja a maga dalait. 
Lemondani nem tud, nagy bánat veri s szivét képé-
vel még inkább eltölti. Végre a leány régi eszményé-
től elpártol és egészen szerelmes dalnokához simul ; 
megnyilatkozik, hogy Zrinyi felesége lesz. Májusban 
Gergely napján a kézfogó is megvolt. Midőn a költő 
Pozsonyból a deres hóharmattal Csáktornyába megtér, 
menyasszonya elhidegül. Háborgása kitör, panasza 
felsir, éjjel nappal keservesen sóhajtozik. Bele fog 
nagy őséről fenséges alkotásába, a „Szigeti Veszede-
lem" Írásába. S mialatt ragyogó hősén csüng, nemzete 
és nemzetsége büszkeségén, dicső álmai között is 
fel-felmerül szive álma. Violája, kinek megnye-
rése végett azelőtt i f jú elmével játszadozott a 
szerelemnek édes versével. A „Szigeti Veszedelem" 
első énekében meg-megszólalt Zrinyi bús szenvedélye. 

A király kinevezi Zala és Somogymegyék főis-
pánjának és tábormesternek. A magyar néhány százévi 
történetének éposza darabosságai mellett is a legna-
gyobb és legszebb monumentum az elmúlt századokról, 
s a magyar költészet egy szárnycsapásával a világiro-
dalom ormaira emelkedett. A haza gyászos sorsa és a 
költő lelkének komoly magába szállása, egészséges s 
egységes világnézete, rajongó hazaszeretete és hithű 
katholiczizmusa ama források, melyekből Zrinyi halha-
tatlan alkotása táplálkozik, és általok s bennök a világ-
irodalom remekműveinek pantheonjába a magyar 
alkotó szellem és költészet diadalként bevonul. 

(Folytatjuk.) 
50* 



LXI. 1902. évi. 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

XIII . Leo pápa bullája a Fülöp-szigetek egyházi 
kormányzása ügyében. 

LEO PP. XIII. 
Ad futuram rei memóriám. Quae mari sinico 

oceanoque pacifico circumfusae, latissime patent insu-
lae, atque a Philippo I I Hispaniarum rege Philippina-
rum nomen sunt mutuatatae, vix ab Hernando de 
Magalhanes, saeculo X V I ineunte, apertae sunt ; sta-
tim, Crucis sanctissimae simulacro defixo in litore, et 
Deo sunt consecratae et catholicae religionis quaedam 
veluti libamenta habuerunt. 

Ex illo, Romanis Pontificibus, accedente Caroli V 
ac Philippi eius filii hispanorum Regum egregio dila-
tandae tidei studio, nihil antiquius fuit, quam ut insu-
lanos illos, idolatrico cultu viventes, ad Christi iidem 
traducerent. Quod cum, opitulante Deo, religiosis diver-
sarum familiarum alumnis strenue adnitentibus, secun-
dissime cederet; eo perbrevi annorum spatio deventum 
est, ut Gregorius X I I I de praeficiendo adolescenti 
Ecclesiae Antistite cogitarit, ac Manilanum Episcopa-
tum inst i tuent . Coeptis felicibus quae postmodum 
secuta sunt incrementa plenissime responderunt. Con-
cordibus enim Decessorum Nostrorum atque Hispania-
rum Regum industriis, deleta servitus, incolae litterarum 
atque artium disciplinis ad humanitem exculti,templa sum-
ptu magnifico erecta et instructa, auctus dioecesium nume-
rus ; ut Philippinarum gens et Ecclesia merito excel-
leret splendore civitatis, Religionis dignitate atque 
studio. Sic nempe Regum hispanorum tutela datoque 
illis a Romanis Pontificibus patronatu, recta atque 
ordine in Philippinis Insulis res catholica gerebatur. 
Verum quam illic armorum exitus publicae rei con-
versionem haud ita pridem attulit, pariter et sacrae 
intulit. Nam, dimissa ab Hispanis ditione, patronatus 
etiam hispanorum Regum desiit. Quo factum est, ut 
Ecclesia in potiorem libertatis conditionem devenerit, 
parto quidem cuique iure salvo atque incolumi. — 
Huic porro novae rerum conditioni, ne inde vigor 
ecclesiasticae disciplinae in discrimen veniret, qui mo-
dus agendi, quae temperatio responderet, nulla mora 
atque sedulo inquirendum fuit. Hanc ob rem, Venera-
bilem Fratrem Placidum Ludovicum Chapelle, Novae 
Aureliae Archiepiscopum, Delegatum Nostrum, extra-
ordinario munere, in Philippinas Insulas misimus, qui, 
rebus coram inspectis quaeque moram et sustentatio-
nem non haberent, ordinatis, ad Nos referret. Delatum 
officium is quidem pro fiducia Nostra explevit ; dignus 
propterea quem mérita honestemus laude. Postea con-
tigit ex auspicato, ut regimen civitatum Americae 
Foederatarum per legationem singularem cum hac S. 
Sede consilia directe conferre susceperit circa modum 
nonnullas rem Catholicam in Philippinis Insulis respi-
cientes quaestiones dirimendi. Coeptis libenti quidem 
animo fovimus et negotiatorum navitate ac moderatione 
iuvantibus, facile patuit aditus ad compositionem, quae 

nunc ipso in loco curanda erit. Quae igitur, auditis 
sententiis nonnullorum S. R. E. Cardinalium S. Con-
grega t ions extraordinariis negotiis praepositae, diutur-
noque consilio agitata Ecclesiae rationibus in Philippi-
nis Insulis conducere maxime visa sunt, praesenti 
Constitutione Apostolica edicimus et publicamus, spe-
rantes fore ut, quae Nos suprema Auctoritate consti-
tuimus, publici Regiminis aequitate ac iustitia favente, 
studiose sancteque observentur. 

I. — De nova Dioecesium circumscriptione. — Pri-
mum igitur de Hierarchia sacra amplificanda mens est 
ac propositum. Constituta quidem, ut diximus, a 
Gregorio X I I I Manilâna dioecesi, aucto sensim fide-
lium coetu tum indigenarum, qui catholica sacra sus-
ciperent, tum ex Europa advenarum, Clemens VII I 
Episcoporum numerum, qui praeessent, augendum cen-
suit. Quare Manilanam Ecclesiam Archiepiscopali titulo 
honestavit eidemque, tribus institutis dioecesibus, 
Episcopos Cebuanum, Cacerensem ac Neosegoviensem 
suffraganeos esse voluit. His porro, anno MDCCCLXV, 
additus est Episcopatus Iarensis. Attamen dioecesium 
harum ea est amplitúdó ut, ob intervallum quo loca 
dissociantur, atque itinerum difficultatem, vix contin-
gat Episcopis illas nisi summo labore quoquoversus 
lustrare. Quamobrem suadet necessitas ut, nacti O p p o r -

tunitäten! temporum, antiquas dioeceses arctiori termino 
definiamus. Eapropter , Manilano Archiepiscopatu ac 
dioecesibus Cebuana, Cacerensi, Neosegoviensi et 
Iarensi servatis, quatuor insuper adiicimus et institui-
mus dioeceses ; Lipensem videlicet, Tuguegaraoanam, 
Capizanam et Zainboangensem, universas, ut ceterae, 
Manilanae Metropoli suffraganeas. In Marianis praete-
rea Insulis Praefecturam Apostolicam creamus, quae 
Nobis ac Successoribus Nostris, auctoritate nulla inter-
posita, pareat. 

II . — De Metropolita deque Sufraganeis Episcopis. 
— Metropolitani titulo, qui potiatur in Philippinis 
Insulis, unus esto, Archiepiscopus Manilanus ; episcopos 
ceteros, tum qui antiquas obtinent sedes, tum qui 
recens institutas tenebunt, eidem subesse oportet, 
suffraganei officio atque nomine. Quibus vero iuribus 
Metropolita f ruatur quibusque polleat muneribus, eccle-
siasticae leges, quae modo vigent, edicunt. Quas qui-
dem dum leges inviolate servari volumus, etiam Métro-
politain inter et suffraganeos intégra esse semper 
sanctae amicitiae et caritatis vincula, eaque officiis 
mutuis, consiliorum communicatione atque episcopcdi-
bus praesertim coetibus pro locorum intervallis fre-
quentius agendis. arctius in dies firmari et obstringi. 
Maximarum enim utilitatum parens est atque custos 
animorum concordia. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, decz. 18. Kováts Kálmán monongelavölgyi 
amerikai r. k. magyar plébános, — l a p j á b a n , a McKees-
portban megjelenő „Magyarok Csillagá"-ban, folytatja 
erős észrevételeit Magyarország kormányának segitő-
akcziója felett, melylyel ez — az A. E.-Államokba 
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kivándorolt róm. és gör. katholikus magyar honosok 
ügyén óhajt lendíteni. Az amerikai plébános észrevé-
teleit minden esetre jó lesz meghallgatni, hogy Ítélni 
lehessen felettök. Legújabb vezetöczikkelye „Védekez-
zünk" czim alatt a kővetkezőket fejti k i : 

Különös helyzetbe jutot tunk mi amerikai magya-
rok : otthon segíteni akarnak rajtunk, s ime mégis 
lábunkra készítenek orvosságot akkor, mikor minekünk 
csak a fejünk fáj. 

Készítenek pedig annyira, hogy ha otthon jobban 
nem tekintenek körül, hát nekünk nem az itteni ellen-
séges áramlattal, de első sorban is az otthoni jó aka-
rattal szemben kell felvennünk a harczot, ha magya-
rok akarunk maradni. 

Az ugyanis, a mi otthon czéloztatik, hogy itt 
magyarul tudó tót papokkal rakják meg az itteni tót 
paróchiákat : reánk amerikai magyarokra nézve hatá-
rozottan egy lesz egy második tatárjárással. 

Amerikáról ugyanis annak, a ki itt évekig nem 
élt, Magyarországba informácziókat küldeni, nem lenne 
szabad. Nem pedig azért ; mert az ilyen ember, ame-
rikai szempontból, egy kis akklimatisaczió nélkül, nem 
képes helyesen elbírálni a helyzetet. 

Hogy otthon képes a tót és magyar egy tem-
plomban megférni, azt hiszik, hogy az itt is lehetsé-
ges, pedig hát sokkal nagyobb képtelenség ez Ameri-
kában, mint a fából való vaskarika. 

Es ez ilyen is lesz mindaddig, a meddig csak itt 
•többségben nem lesz a magyarság a tótság felett. 
Csakhogy ép ez az, a mit Magyarország nem akar 
megérni.* 

Magyarország ezenkívül még egyet nem akar be-
látni : ez pedig az, hogy a pánszlávizmus ereje itt csak 
másodsorban létezik a tót templomokban, de első sor-
ban a tót egyletekben rejlik, a melyek e templomok-
nak fentartói, urai és birtokosai. 

A mig tehát azokban nem fog magyar szellem 
^pirálni. addig itt hiábavaló minden erőlködés. 

Hisz ma is ép az a baj Amerikában, hogy ezen 
egyletek papjai túlnyomó részben magyarok, vagyis 
tótul tudó magyarok és ezek mégis a tót irányzat jár-
szallagján járnak, még pedig azzal az indokolással, 
hogy nekik ezt meg kell tenniök ; mert ettől függ az 
ő kenyerök. 

S ez képezi itt a mi megölő betűnket ; mert ez 
vezetett itt arra az elzüllésre, hogy magyarjaink egy 
része még Csak lelkiismeretbeli kérdést sem csinál 
abból, ha itt a magyar ügyekkel szemben ő a tótok 
szekerét tolja. 

Addig, a mig itt magyar templomok nem voltak, 
magyarjaink csapatostól léptek be a tót egyletekbe, 
ugy hogy ma ezek mintegy '28—30 százalékát képezik 
az itteni tót egyleteknek. Beléptek pedig azzal a hit-
tel, hogy ha egy magyarul tudó papnak magyar nem-
zeti szempontból nem bűn az ily egyletekhez való 
csatlakozás, akkor az nekik sem lesz bünük. 

S ime mégis azt látjuk, hogy az ilyen egyletek-
ben se magyarul nem szabad beszélni, se magyarul 

nem szabad levelezni, de sőt legtöbb helyen még a 
magyar egyházak tagjai is csak ugy lehetnek a ma-
gyar tagok, ha ezek a tót egyház terheit is viselik. 

Kérdezni vagyok bátor : nem-e vehető egy való-
ságos magyar hős számába az a szegény munkás em-
ber, a ki magát még ily áldozatok mellett is elszánja 
arra, hogy ily körülmények között a magyar egyhá-
zak köré is sorakozzék ? 

Es Magyarország kormánya, ha jobban meg nem 
fontolja a dolgot, igy oda viszi népünket, hogy az 
lassanként eltótosodik Amerikában. 

Miért ? Hát csak azért, mert a magyar embernek 
már vérében van, hogy csak akkor tesz valamit, a 
mikor már ujjára égett a veszedelem. (Vége köv.) 

Agosta. A vallási helyzet Bajorországban. — 
Erről nov. hó 2-ik felében igen illetékes tényező, a 

müncheni III. kerület o. képviselője, Geiger főtörvény-
széki tanácsbiró nyilatkozott a wolfratshauseni centrum-
párti népgyűlésen. Miután szigorú kritikát végzett Bajor-
ország financziális és politikai helyzetén ; miután keserű 
gúnynyal felpanaszolta, hogy Németország nyomról-
nyomra az egységes állam felé siklik tovább a „porosz 
pickelhaube" alá, Bajorország pedig oly ministerium 
által kormányoztatik, mely nem a többségét alkotó 
centrumból van véve: Bajorország vallásügyi helyze-
téről következőképpen nyilatkozott : 

„Az ország vallási helyzete sem mondható éppen 
rózsásnak. A gyorsan haladó idő pár év előtt a X X . 
század kapuit nyitotta meg. Es ez alkalomból azt haj-
togatták némely emberek, hogy a civilisatio annyira 
előrehaladt már, miszerint a keresztény vallást már 
bátran mellőzheti. Azt a keresztény vallást értették, 
mely vadonokat tett lakhatókká, mocsarakat szárított 
ki, embereket házépítésre, tudományra és művészetre 
oktatott ki. Ezt a kereszténységet akarják most már 
mellőzni. Egyházunknak ellenségei napjainkban nagyobb 
munkát fejtenek ki mint valaha, hogy a keresztény 
vallást a nép szivéből gyökerestől kitépjék. A hit-
hez ragaszkodó protestánsok száma is egyre kisebb 
csoportra olvad össze. Már vannak Németország-
ban protestáns lelkészek, kik Krisztus istenségében 
sem hisznek többé. Nálunk is, a vallásos érzés 
sok helyen megingott. Csodálkozni ezen nem lehet, 
miután a vallásellenes sajtó évről-évre egyebet 
nem tesz, mint elárasztja a közönséget kétségekkel, 
támadásokkal, gúnynyal minden ellen, a mi a vallásra 
emlékeztet, és fiaink a főiskolákon még azt a vallásos-
ságot is elvesztik, a mit a családból oda vittek. Az 
evangelikus szövetség Nürnbergben tartott gyűlésén 
nyíltan megüzente a háborút a kath. egyháznak. Es a 
ba jo j protestáns egyházi főhatóságnak egyik tagja eb-
ben a gyűlésben, és ebben a határozatban részt vett. 
És mégis azt vetik szemünkre, hogy mi nem adunk 
nyugtot, mi vagyunk türelmetlenek ! A mi nevünk 
„reichsfeinde", és azt fogják reánk, hogy utasításainkat 
Rómából kapjuk. Uraim ! En 20 óv óta vagyok a cent-
rum-fractio tagja ; én a párt vezetőségéhez mindig 
közel álltam, és ez alatt a 20 év alatt Rómából sem 
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én, sem a fractió valamely tagja Rómából utasításokat 
nem kaptunk. Ez a mese oly ostoba, hogy én nem 
értem, okos emberek hogyis foglalkozhatnak vele ko-
molyan." 

Szónok itt kitért Baden nagyherczegség vallási 
viszonyaira, hol a szabadelvűek 2 kolostor megengedése 
miatt dühöngnek és lázitanak a kath. egyház ellen — 
a „vallásszabadság" korában. Egy müncheni lap is oly 
támadásokat engedett meg magának a bádeni kolostor-
ügy miatt, hogy még a bádeni szabadelvűek is meg-
sokalták a buzgóságot. Azután igy végezte be be-
szédét : 

„Figyelmeztetem önöket a bajor önérzet felébre-
désére, melyhez nagyban hozzájárult az a mélyen, 
igen mélyen sértő levél, melyet egy magas ur Swine-
mundéből irt a regens herczegnek. Kitűnt ez alkalom-
mal, hogy hová jutottunk s mit engedhetnek meg 
maguknak az emberek. Azt hiszem, hogy ezúttal már 
azoknak is kinyilt a szeme, kik aludni látszottak. I. 
Lajos királyunk mondotta: „Bajorok, ti nem arra 
valók vagytok, hogy titeket megrontsanak!" En azt 
hiszem, hogy ő azokra a tulajdonságokra gondolt, me-
lyek minden bajor szivében gyökereznek: a bajor haza-
szeretetre, a bajor király hűségre, a bajorok bensőséges, 
öntudatos és szántszándékos ragaszkodására ami szent, 
katholikus egyházunkhoz !" 

Viharos tetszés koszorúzta meg a bátor szó-
kimondást. 

Rónia, decz. 14. A pápa a papnevelésről as olasz 
püspökökhöz — körlevelet intézett, mely decz. 8-án kelt 
és ma jelent meg az „Osservatore Romano"-ban. Ugy 
látszik, ez az ügy nagyon szivén fekszik XIII . Leo 
pápának. Es méltán. Hisz a keresztény élet ujjászü-
lesztése a népben mindenek előtt a papságtól függ; ez 
pedig erővel teljes és feddhetetlen szellem uralma nél-
kül e tekintetben sal infatuatumnak bizonyul, — a 
népreformra nézve — hasznavehetetlen. 

Hajlamok és törekvések észlelhetők oktalan és 
végzetes újítások felé ; ámde a papságnak felette kell 
állni és maradni az emberi vélemények és rendszerek 
minden változandósága felett. A papi rend lényegében, 
czéljában, eszközeiben, természetfölötti intézmény. 
Azokat az igyekezeteket tehát, melyek a papi nevelést 
és életet a világiak nevelésével és életével összeke-
vernék, kárhoztatni kell. 

A papság nevelésében mindazonáltal okos tekin-
tettel kell lenni az idők különféle viszonyaira, hogy 
a papság tevékenysége hatásossá, gyümölcsözővé vál-
jék ; azonban lényeges tulajdonságai a papságnak min-
dig szent tudomány, ájtatosság és épületes élet marad. 

Ez a pápai körlevél okfejtésének menete. Követ-
keznek azután gyakorlati utasitások a papnevelő-inté-
zetek kormányzására, a növendékek felvételére, tanul-
mányaira, egyetemi tanfolyamaira. Ö szentsége emlé-
keztet a franczia papsághoz intézett körlevelére, 
melynek egy-egy példánya van mellékelve a mostani 
levél mindegyikéhez. Szükséges, hogy a kispapok 
minden külvilági agitácziótól távoltartassanak és min-

denek felett legfőbb teendőikre készüljenek: a prédi-
káczióra és gyóntatásra. 

Ez fölöttébb elő fogja segíteni a papság társadalmi 
akczióját, melyre a pápa már számtalanszor figyelmez-
tetett és buzdított. Most ismétli ezt, és. sürgetősebben 
mint valaha buzdít e tekintetben arra, hogy a papság 
menjen a ker. néphez, melyet a szoczializmus vesze-
delme fenyeget. Azonban a papság köteles eme szoci-
ális akczióját is a püspöki tekintélynek alárendelni. 
Szemináriumi tanulmányaik végén a kispapokat meg 
kell ismertetni a társadalmi kérdésre és a keresz-
tény demokracziára vonatkozó pápai okmányokkal. 

Az életbe kilépő papok kiváló buzgósággal for-
duljanak a néphez. Ehhez XIII . Leo pápa főbb voná-
sokkal programmot állít össze. A papságnak név szerint 
tekintettel kell lenni azokra az intézményekre, melyek 
a tömegek erkölcsi és anyagi helyzetének javítását 
czélozzák és terjesztetnie kell a nép között az evangé-
liumi szeretet és jogtisztelet elveit, melyek a kölcsö-
nös kötelességeket szabályozzák az emberi társada-
lomban. 

A nép körében a pap féltékenyen őrizze magasz-
tos papi jellegét és méltóságát. A pápa borromei szt. 
Károly példáját állítja a püspökök elé; az olasz pap-
ságot pedig lelkesen buzdítja arra, hogy igyekezzék 
legelőrehaladottabb lenni a gondolkodás és tevékeny-
ség egységességére nézve az által, hogy föltótlenül 
engedelmeskedik Krisztus helytartója szavának. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. I 
— A Szent-István-Társulat igazgató választmánya 

f. hó 18-án sok tekintetben nevezetes ülést tartott. 
Zichy Nándor gróf elparentálta Kerékgyártó Árpád dr 
elhunyt tagot. Kisfaludy Á. Béla dr alelnök jelentette, 
hogy a titkári állást a jövő közgyűlés fogja betölteni. 
Szóba került a társulat tisztikarának fizetésrendezése. 
Bemutattatott a szervezeti szabályzat és a kezelési 
utasítás tervezete. A társulat a jövő évben tartandó 
Rákóczy-emlékünnep alkalmából magyar fordításban, 
előszóval és jegyzetekkel fogja kiadni II. Rákóczy 
Ferencz vallásos szellemű konfesszióit. 

Kérelem a ft. papsághoz. 

Három évvel ezelőtt mindenki örömmel vette 
tudomásul a budapest-angyalföldi kármelita-templom 
megnyitását ; de arról kevesen tudtak, hogy az építtető 
rendnek több mint kétszázezer korona adósság maradt 
a nyakában. 

Sőt sokan talán azt is gondolták, hogy miután a 
templom elkészült, az arra szánt alamizsnájokra nincs 
is szükség. Igy történt azután, hogy a jótékonyság 
forrásai, melyekből a templom egyedül épült, csakha-
mar majdnem teljesen kiapadtak, holott az építésre 
kölcsön vett összegek tetemes kamatai mellett nagy-
részt ma is fönnálló tőke igen lassan törleszthető. Az 
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egyedüli eszköz a vállainkra nehezedő anyagi terhek 
viselésére és némi könnyítésére irodalmi termékeink, 
könyv-, kép- s egyéb kiadványaink értékesitése. Az 
ezeken maradó csekély haszon képezi úgyszólván egye-
düli forrásunkat, amiből magunkat a lehető legszeré-
nyebb módon fönntartjuk és adósságainkat kicsinyen-
ként törlesztgetjük. 

Ily körülmények között reméljük, hogy a ft. pap-
ság nem veszi tőlünk rossz néven, ha azon alázatos 
kéréssel fordulunk hozzá, hogy kiadványainknak aján-
lása, terjesztése által ügyünket fölkarolni és bennünket 
támogatni kegyeskedjék legalább addig, mig a nem 
magunk, hanem Isten és szegény népünk érdekében 
csinált adósságainkat kifizethetjük. 

Könnyen tehetik ezt azok, kik egyéb stipendiu-
mok hiányában templomunk javára gratis szentmisék 
végzésére vállalkoznak, vagy akik az egyes ünnepi 
alkalmakra ajándékozni szokott könyveket, képecské-
ket és egyéb ájtatossági czikkeket tőlünk rendelik. 
Különösen fölhívjuk a ft. papság figyelmét részint uj, 
részint régebbi kiadványainkra, melyeknek árjegyzéke 
nálunk kapható. Imakönyveink megírásánál és kiállítá-
sánál mindig azon voltunk, hogy ne sablonszerű, ha-
nem tartalomra és kiállításra nézve egyaránt kifogás-
talan műveket adjunk katholikus hivő közönségünk 
kezébe. Kötéseinket akkora választékban készíttettük, 
hogy a legszegényebb is megszerezheti a neki valót, 
de viszont a legfinomabb izlés is kielégítést talál. 

Igen sokszor kerestek nálunk szétosztásra való 
képeket, melyeket eddig csak külföldről, magyar szö-
veggel onnan is vajmi nehezen lehetett kapni. Ez in-
dított bennünket arra, hogy lehető szép kiállítású, 
magyar szöveggel ellátott képecskéket készíttessünk 
és bocsássunk t. vevőközönségünknek aránylag igen 
mérsékelt árakon rendelkezésére. Ugy ezekből, vala-
mint rózsafüzérekből gazdag választék áll raktárunkon. 

Amennyire módunkban áll, könyveket és képecs-
kéket erga sacra is küldünk és pedig minden levonás 
nélkül, egy koronával számítva. Senkinek terhére lenni 
nem akarván, ismételjük, hogy ezen alázatos kérel-
münk megírására egyedül a szükség által kényszerítve 
szántuk el magunkat, azon reményben, hogy segély-
kiáltásunk nem hangzik el hiába a pusztában. 

Kiváló tisztelettel 
a budapesti kármeliták. 

I R O D A L O M . 

Karácsonyi újdonságok. 
— A „Szent József Lapja" első száma megjelent 

a következő tartalommal : „Adventkor (vers). A her-
czegprimás ő eminencziájának áldása a „Szent József 
Lapjá"-ra. Czélunk. Krisztusi szeretet: irta dr Pro-
hászka Ottokár theologiai tanár. Jézus, Mária, József 
(vers), irta Kozáry József tanár. Szent József tiszte-
lete, irta P. Antal. József, Dávidnak fia, könyörögj 
érettünk, irta Szentesy Alfonz. Karácsony (képpel). Jó 
Pásztor, irta Fischer Ágoston, a „Jó Pásztor" zárda 

lelkésze. Görög szertartású katholikusok rovata : irta 
Prodán János, a „Kárpáti Lapok" szerkesztője. Mise-
ének Páli Szent Yinczéről (zenével). A „Szent József 
Lapja" megjelenik minden hó 1-én és 16-án 16 oldal 
terjedelemmel. Az esztergomi főegyházmegyei hatóság 
engedélyével és ellenőrizésével szerkesztik és kiadják: 
Szentesy Alfonz és ifj. Hets Ödön, főmunkatárs Fis cher 
Ágoston. Előfizetési ár egész évre csekély 3 korona, 
megrendelhető Budapesten, III. nád-utcza 3. sz. a. 

— A Miatyánk könyve. Beküldetett a könyv 
is, a következő ismertetés is : A karácsonyi könyv-
piaczra aligha került az idén stílszerűbb munka, mint 
az a „Miatyánk könyve," mely Egyházy Ágoston és Társa 
kiadásában jelent meg. Ez a munka nem a hagyomá-
nyos díszművek fajtájából való, amelyek csak arra jók, 
hogy nagy formájuknál és czifra kötésüknél fogva 
helyet foglaljanak az úgynevezett művelt családok 
asztalán. A „Miatyánk könyve" csak pazar és finom 
kiállítására nézve díszrnű, ele tartalmánál fogva arra 
van hivatva, hogy a valóban művelt olvasónak min-
dennapi lelki szükségletét elégítse ki. A kiadók való-
ban szerénytelenség nélkül mondhatják el a könyv 
előszavában, hogy vállalatuk megteremtésén egyesült 
erővel munkálkodott a művészi ihlet és a vallási áhí-
tat. A művészet ezúttal tehát a legtisztább forrásból 
merített, a legszentebb tárgyhoz nyúlt, s örömmel 
konstatáljuk, hog}^ a próbát teljes siker koronázta. 
Szólnunk kell mindenekelőtt a szövegről, amelynek 
föladata az volt, hogy parafrazisa legyen az Ur gyö-
nyörű, örök imádságának. Gerely József, a szövegíró, 
aki különben sem ujoncz e téren, pompásan oldotta 
meg a szokatlan és nehéz föladatot. Az isteni témához 
gyönyörű emberi változatokat irt. Parafrázisai nem 
föleresztése, fölhigítása a remek szövegnek, hanem 
érdekes, megkapó továbbszövóse olyan nyelven, mely 
a legszebb bibliai emlékekből merít inspirácziót, mely-
nek fénye és ereje elkápráztatja és megrendíti az 
olvasót. A hét kérés illusztrácziói nem magyar festő 
ecsetje alól kerültek ki, minthogy a kiadóknak eredeti 
illusztrácziók nem állottak rendelkezésre. Krzesz József-
nek, egy lengyel festőnek képeit használták föl s 
választásukat fölötte szerencsésnek mondhatjuk. A 
szláv fajnak mélységes hite s nagy reális érzéke 
vezette a festő ecsetjét, s e képeken az élet esendő-
sége ós nyomorúsága, ezzel szemben a hit malasztja s 
az imádság fölemelő, tisztító hatalma valóban megra-
gadó erővel ju t kifejezésre. A kiadók azonban még 
ezzel sem érték be ; a képekhez még keretrajzokat is 
készíttettek, a melyek a maguk spiritualistikus finom-
ságával gyönyörűen egészítik ki az illusztrácziók nagy 
realistikus hatását. A keretrajzokat Bőrre Tivadar 
készítette, aki csak régi sikereit gyarapítja ismét. A 
fába metszést Moreili Gusztáv végezte. 0 sem szorul külön 
dicséretre. A diszmű egész kiállítása ékes tanúság-
tétel amellett, hogy a kiadók sem fáradságot, sem 
költséget nem kíméltek s igazi művészi ambiczióval 
fogták föl érdekes föladatukat. A nyomdai kiállítás 
pazar és Ízléses s a könyvet a legjobb lélekkel ajánl-
hatjuk mindenkinek. Ára 40 korona. 
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— Egy régi hazai könyvtár. Magyarország leg-
régibb könyvtára kétségtelen a pannonhalmi, mivel 
szent Is tván első királyunk alapította. Sok viszontag-
ság, ta tár török pusztítás u tán nagy nehezen mindig 
újból feléledt e nevezetes gyűj temény. Egy ily ú j já-
alakulás utáni 1658-ból való régi jegyzékét találta 
meg és adta ki most Récsey Viktor dr főkönyvtárnok. 
Igen jellemző ezen jegyzék, mivel ezen korból egy 
teljes könyvtár i jegyzéket sem birunk hazánkban. I t t 
22 szakra osztva megtalál juk az akkori hazai és kül-
földi nevezetesebb munkák lajstromát. Közvet lenül a 
török dúlás u tán 2318 kötet sok egy hazai könyvtár-
ban. Találunk i t t oly irói neveket és müveket , melyek 
eddig hazai bibl iographiánkban ismeretlenek. Igj^ Him-
melreich Tibor, Miksa és Rudolf királyok t i tkárának, 
Győri Is tvánnak, Sennyei Is tvánnak és P á l f y Mátyás 
főapátnak ismeretlen munkái. Külföldi magyar vonat-
kozású ismeretlen m u n k á k : Arconati , Boschieri, Fe r -
rari, Galli, Ottho, Maut, Pessina, Rosenthal és mások-
nak ezen régi jegyzékben előforduló művei. Egybe-
hasonlításul érdemes felemlíteni, hogy bár a rendnek 
1786-ban való feloszlatásakor könyvtára az egyetemi 
könyvtárba vándorolt , Pannonha lmának ma már 136.844 
kötetnyi könyvtára van. Az érdekes régi jegj^zék 
Lampel Róber t bizományában kapható . 

VEGYESEK. 

— Császka György kalocsai érsek ur a kalocsai 
íőgymnázium Mária-congregácziójának a „Congrega-
tiói Értesí tő" XVI . füzetének megjelenése alkalmából 
200 koronát kegyeskedet t adományozni. Ugyancsak ő 
exclja a Miasszonyunkról nevezet t Iskola-nénék kalo-
csai intézetében 15 év óta virágzó Mária-congregatio 
czéljaira 100 koronát volt kegyes küldeni. 

— Az egri egyházmegyei r. k. kántortanítók 
nyugdíjintézetének 1901-ben összes levétele 13687 kor. 
és 94 fill. ; összes kiadása pedig 12548 kor. és 38 fill. 
Készpénzmaradványa eszerint 1902-re 1139 korona és 
56 fillér. Ezen nyugdi ja lap összes vagyonállása kész-
pénzmaradványban, az egri á j ta tos alapítványi hivatal-
nál 5 % kamatra elhelyezett tőkékben, magánkötvé-
nyekben, megajánlot t segélyösszegek u tán be nem fizetett 
kamatokban, hátralékos tagsági di jakban és késedelmi 
kamatokban, 166 ezer 278 korona és 56 fillér. 

— A katholikusok számának emelkedése Német-
országban a lefolyt évtized alatt túlszárnyalta a pro-
testánsok számának szapodorását. A protestánsok sza-
porodásának arányszáma 13,55°/0, a katholikusoké 
15,01°/n. Ennélfogva a protestáns lakosság átlagos 
arányszáma 62,77°/0-ról leszállt 62,5O0/0-ra, ellenben a 
katholikus lakosságé 35,76°/0-ról 36,06u/0-ra emelkedett . 
Ennélfogva 10,000 lakosra, a protestánsoknál 27-tel 
kevesebb, a katholikusoknál 30-czal több esik, mint 
10 év előtt. Vagyis a katholikusok összesen 170,000-
rel nagyobb szaporulatot muta tnak fel, mint a milyen 
a 10 év előtti arányszám szerint őket megilletné. 

— A győri egyházmegyei pályázat eredménye. 
A bold. Zalka püspök által alapított egyházmegyei pá-
lyázaton az unitáriusokról irt munkájáva l f t . Nyőgér 
Antal káptalandombi lelkész nyer te el a jutalmat , a 
másik dijat pedig ft . Gerebenics Sándor káptalandombi 
lelkész érdemelte ki az Isteni Gondviselés a zsidó nem-
zet történetében czimü pályamunkájával . 

— Modern litánia az a 14 kérésből álló litánia, 
melyet a rochesteri anglikán püspök adott ki legújab-

ban hívei használatára. A legmodernebb ügyek vannak 
benne tárgyalva. Az első mindjár t igy szól: „A jó 
tanács és vezetés szellemét Chamberlainnak a gyar-
matügyi t i tkárnak, és mindazoknak, kik Délafrika 
paczifikácziójában részt vesznek." Egyik kérés igy szól: 
„Hogy a rochesteri egyházmegyei tvjavaslat (templo-
mok és iskolák ügyében) a parlamenten szerencsésen 
keresztül menjen." 

— Főherczegnő adománya katholikus egyetemre. 
Királyunk leánya, Mária Valéria kir hgnő, Salvator 
La jos főherczeg neje, a salzburgi kath. egyetemre 
2000 koronát küldött . 

— Apró hirek. Vinczehidy Ernő dr Torontál-
megye helyet tes alispánja a főszolgabíróknak és polgár-
mestereknek u j utasí tást adott az iránt, hogy az elül-
járóságok hivatalos működése vasár- és ünnepnapokon 
az istentisztelet ideje alatt szüneteljen. — A „Fejér-
megyei Napló" azzal az örvendetes hirrel lepte meg 
olvasóit, hogy az ottani kath. középiskolai internátus 
a megvalósulás stádiumába lépett . P á r nap előtt vet-
tek az intézetnek 29,000 koronáért házat . Vivant ! — 
A „ Veszprémi Hirlapu-ban lelkes buzdítás je lent meg a 
kath. lyceumi előadásoknak Veszprémben a pécsiek 
mintá jára való megindítása ügyében.—Érdekes és tanul-
ságos czikket fejezet t be a „Közművelődés"— „A katho-
likusokat üldöző protestánsokról Magyar- és Erdély-
országban". — O felsége a király legközelebb két cz. 
kanonokot nevezet t ki. Az egyik Adám Iván pápa-
kovácsii plébános a veszprémi megyében, a másik Martin 
József filippovai esp.-plébános a kalocsai főmegyében. 
— A pécsi „Kath. Kör "-ben legújabban Greksa Kázmér 
dr czist. r. tanár Mikes Kelemenről ta r to t t felolvasást. 

I Ez már a 62-ik felolvasás a pécsi ..K. K."-ben. — 
! Szombathelyen Vidos La jos kanonok és papnevelőinté-

zeti igazgató szent Márton püspök szobrát e napokban 
1 ünnepélyesen benedikál ta a papnevelő - intézetben. 
! Szent Márton tudvalevőleg a pannóniai Sabariában 
j született . — A III . osztrák katholikus nagygyűlést 

1903. húsvét u tán készülnek megtartani . — 500 
éves egyetem lett a würzburgi egyetem f. évi decz. 
10-én. Ezen a napon kelt 500 év előtt IX . Bonifácz 
megerősítő bullája. — Keppler ro t tenburgi püspök u j 
székesegyházat készül építeni, méltót 650,000 lélekből 
álló egyházmegyéje nagyságához. Karácsonykor lesz az 
egész egyházmegye területén gyűj tés . — I. Napóleon-
ról a „Magyarország" Roseberry műve nyomán azt a 
nevezetes t ény t konstatál ja, hogy az u jabb kor legna-
gyobb hadvezére a magyar katonát tar to t ta legjobb 
katonának s a vele szembe kerül t hadvezérek közöl a 
magyar Alvinczyt becsülte legtöbbre, a kivel egyszer 
5 nap és öt éjjel szakadatlanul küzdött , mig véletlen-
ségből legyőzhette. 

w J E L E N T É S . 
A „Religio-Vallás" 1903-tól kezdve „KRI-

T I K A I L A P O K " cz. havi folyóirattal , mint 
melléklappal kapcso la tban fog megjelenni, 
melyet a „Religio" előfizetői e régi lap szokott 
előfizetéseért együt tesen fognak kapni. Külön 
já ra tva az uj lap évi előfizetése 2 korona. Ez t 
t a r to t t uk szükségesnek m. t. olvasóinkkal 
tudatni , k iket csak arra kérünk jelenleg, hogy 
kiki legalább egy uj előfizetőt vagy megren-
delőt legyen szives magáva l hozni. A szerk. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8- sss.1 



Megjelenik e lap heten-
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minden 
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IV., Papnövelde-utcza í 
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levélben, intézendők. § 

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

Budapesten, deczember 24. 

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

SZ. II. Félév. 1902. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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tének — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

F e l h í v á s előfizetésre. 

Valami a „Religio" melléklapjáról, 
az ő és a m. t. olvasóközönség érdekében 

A jelentés erről az u j lapról decz. 17-én ugy 
szólott, hogy az — január közepén fog maga bemu-
tatkozni. 

Időközben azonban innen is onnan is óhaj nyil-
vánul t aziránt, hogy egyet-mást tá jékozta tásképpen 
tüzetesebben mondjunk el még róla. 

Legyen tehát ! 
Czélja a lapnak a tudomány és irodalom teréről 

lassanként mindent kri t ika alá vonni, a miben a téve-
déstől mentes kereszténység vagyis a katholiczizmus 
isteni elvei érdekelve vannak. Természetes dolog, hogy 
minden apróságra nem fog ki ter jeszkedni a lap ; csak 
nagy dolgokkal, csak előkelőbb, bár kisebb arányú 
irodalmi termékekkel fog foglalkozni, még pedig kiváló 
tekintet tel a hazai szellemi fej lődésekre és áramla-
tokra. 

Az óriás tárgykeret teljes felölelése, világos, hogy 
időt kiván, világos, hogy az csak — a jövő zenéje 
lehet. Kifej le t t tölgy nem áll elé készen egy pillan-
tásra. Csemetét kivánunk, a jövendő nagyság min-
den erejével és kellékével ellátva, a magyar kritikai 
irodalom talajában meggyökereztetni . 

A lap egyelőre három részből vagyis rovatból fog 

állni. Fé l ivnyi nagysága csak a lényeget, a keretek 
alapvonalait engedi elhelyezni. Az első rovat iráuy-
czikkeket fog adni a kri t ika köréből, a második bírála-
toknak lesz szentelve, a harmadik rovatba kisebb köz-
lemények jönnek . 

Ez t t a r to t tuk egyelőre, jogosan nyilvánult óha j -
tásra, szükségesnek elmondani. 

Is ten velünk ! *** 

A M e g Y á l t ó s z ü l e t é s e . 
Parvulus filius hodie natus est 

nobis. 

Az évezredek folyamán hangoztatot t sza-
vak : Rorate coeli desuper . . . . testet öltöt-
tek. A gyermek megszületett , kiről Gábriel 
arkangyal te t t említést a názáreti sz. szűz 
előtt — ime méhedbe fogansz és fiat szülsz, 
kit Jézusnak fogsz hívni. Áldot t légy testben 
megjelent isteni második személy! Leborulva 
imádjuk az isteni Gondviselést, mely a ma 
született gyermekben, mindnyájunkra nézve 
üdvöt adott. Kisded karjait , alighogy e világra 
jött, már is ölelésre tar t ja , bezárva azokba az 
emberiséget ; mintha jelezné, hogy jöjjön s ne 
idegenkedjék azoktól. Igaz, hogy egész élete 
e földön a szenvedések tengerében fog lefolyni; 
születése perczétől fáj szive mindvégig, a 
kereszt-halálig: de azért emberek, ha halljátok 
szavait, meg ne keményítsétek sziveteket ! A 
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szegényesen összetákolt jászol, a selejtes ruhá-
za t , a barmok lehelete, az együgyű pásztor-
emberek környezete , később az ácsműhely, a 
halászok csapata , a végnélküli üldöztetés , a 
csúfos halálnem : meg ne tán tor í t son benne teke t 
.a hozzávaló ragaszkodásban. Hiszen folyton han-
goz ta t t a , hogy a szegénység megkönnyí t i az 
u t a t a mennybe való ju táshoz , s hogy a nél-
külözések, a szenvedések, eszközök a mennyei 
k incsek elnyerésére. Nem csoda, ha a mindig 
a test és a világ szelleme szerint igazodó embe-
riség tel jesen nem ér te t t e meg az Üdvözí tő 
s z á n d é k á t ; mikor még a közvet len közelben 
t a r tózkodó tan í tványok is kétkedéssel fogad ták 
szavai t és csak akkor jö t t ek rá a valódi érte-
lemre, amikor m a g a a Szent lélek is felvilágo-
s í to t t a őket, J é z u s szent taní tásáról . 

Hiszen bo t ránynak , babonaságnak , előíté-
let eknek nevezték el a keresz ténységet a zsi-
dók. pogányok, mind já r t te r jedésének kezde tén ; 
logikai köve tkezménykén t miér t legyen jobb, 
h i thűbb a könnye lműen gondolkozó kor, mely 
f á jda lom, mindinkább elveszíti é rzékét az esz-
ményi szép és nemes dolgok i ránt — s egész 
bá t ran , kihivólag csak a szemmel lá tha tó és 
érzékei körébe eső egyedekről vesz tudomás t . 
H i t , te drága a j ándéka Is tennek, — nem hatol-
ha tsz be minden kebelbe ! 

Bár oda férkőzhetnél az anyagias gondol-
kozáshoz, melynek rabja ivá le t tek azok is, kik 
bár belá t ják és belátniok kellene a ker. egyház 
üdvös működését , — mégis szivök távol áll e 
szentséges in tézmény bá tor felkarolásától . Sz. 
Á g o s t o n szer in t : vaz ég legfőbb ajándéka többet 
érő az aranynál, ezüstnél, pénznél, birtoknál és gaz-
dagságnál: a hit ajándéka 

Régó ta beszélteti már ezt az egyház ; a 
h i tszónokok ernyedet len buzgósággal mily meg-
h a t ó a n hirdetik e napon a szegénységben szü-
l e t e t t Megváltót , mintegy r eámuta tva a sze-
gény ál lapotra, mely az ember t nem alacso-
n y í t h a t j a le, ha maga az Üdvözítő is annak 
hódol t s készséggel karo l ta fel. Süke t fülekre 
t a l á l a szó, bármily kenet te l jesen legyen is 
e lmondva : az érzéki világ a lemondást nem 
aka r j a ismerni. Az erkölcs dolgában va jmi 
kinosan vajúdó kor m á r a kisdedbe olt ja be a 
gyönyör érzetét , mely annak kielégítésénél 
t i la lmat nem tűr meg. Nem esik-e botrányul , 
hoffv a fejledező i f júság is i s tentagadó és 
.gúnyosan kaczag, ha téves lépteire a hit szel-

lemében figyelmeztetik? Igaza volt annak, ki 
az t mondo t t a , hogy az aszfal ton elszárad az 
i f j ú ság : azaz hacsak elméjét tömik meg a 
különféle t udományokka l és lelke par lagon 
hever, közönyös az isteni dolgokkal szemben: 
minő lesz a gyümölcs, ha ilyen a v i rága ; sok 
minden t fog tudni, csak egyet nem, mi pedig 
egész jövő erkölcsi életére is k iha t : a boldo-
gító h i tnek bir toklását . 

E szomorú ál lapot mel le t t felemelő, lel-
ke t vidámító, egy jobb jövővel kecsegtető, ha 
lá t juk, hogy ez anyagias korban, mely csak 
élvezni akar , szabad vagy tilos ú ton is, — 
ta lá lkoznak hi thű i f jak, kik á j ta tos t á r su la tokba 
beiratkozva, megvet ik azon korszellemet, mely 
szivökből aka r j a ki ir tani a vallásosságot. A 
világ fiai, min t J ézusunk mondja , élelmesebbek 
az ő n e m ü k b e n a világosság fiainál. E modern 
időben jól t ud j ák a világ fiai, hogyha egyszer 
elvonták az i f ju-korban a figyelmet a h i t szabta 
elvektől, a férfi- korban egész nyi l tan fog már 
fellépni az elveiktől sza turá l t ember, minden 
ellen,, mi az isteni hitre vonatkozik. Fel t ehá t 
ker. iijuság, nevelők és papok, a társulatok 
jó tékony intézményei t karo l já tok fel, i t t fogjá-

I tok megismerni a keresz tnek erejét, mely kereszt-
nek becsüléséért m á r is oly szép harczot viv-

i tetők. H a h a z á n k n a k hithű i f júsága leszen, nem 
eshetünk kétségbe, jövőnk felett . 

Kisded Jézus , ki napsugá rkén t szálltál le a 
szűznek méhébe, szállj be szivünkbe is, szállj 
az i f jú nemzedék keblébe is. Légy üdvözölve 
a szalma-ágyon, úgy min t az egek fényében 
t rónusodon. Dicsőség a magasságban Is tennek, 
béke nekünk e földön élő embereknek ! Tedd 
magadévá a földhöz annyira ragaszkodó em-
beriséget és akkor bizton e lmondhat juk : 
Loque tu r pacem in gent ibus et potes tas ejus 
a mar i usque ad mare ! . . . Breth Gyula. 

Zrinyi Miklós a költó és a hadvezér. 
(Tanulmány.) 

I r ta és a Pécsi Kath. Körben felolvasta : 

Kosári Gyula. 
(Folytatás.) 

Feleségének elvesztésével az 1651-ik év tavaszán 
Zrínyi visszatér lantjához s vergődő szivének pana-
szait elzengi Orpheus képében. Majdan szenvedésének 
zaklató kinja könnyebbedésre s feledésbe olvad. Csák-
tornyai magányában sajgó érzéssel mereng a múlton, 
kesergő és boldog szerelmének emlékein, olvasmányai 
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közben nagy őseinek, a vitéz leventéknek halálos har-
czain és fényes diadalmain, vallásos elmélkedéseivel a 
Krisztus keresztjén és a megváltó érdemein. A meren-
gések, álmodozások és töredelmek ez idején veszi ke-
zébe költői műveinek gyűjteményeit és határozza el 
kiadását. Nyomtatás közben készül a „Feszületre" czimü 
vallásos költeménye, mely ebbe az időbe legjobban 
illik, hiszen az ember sohasem érzi Istent magához 
közelebb, mint ha szive vérzik, szive fáj ; a vallás 
vigasztalását és áldását erősebben, mint nagy boldog-
ságban és csapásban. 1651-ben jelenik meg: Az Adriai 
Tenger Syrenája, Gróf Zrinyi Miklós, Obsidio Szige-
tiana czimmei Bécsben, az ismert jelmondással: Sors^ 
bona nihil aliud. * 

Munkája értékének szépsége s hire ma is nagy s 
még egyre nő ; költői neve ma is zeng s még hosszan 
zeng a századok visszhangos csarnokában. Mert Zrinyi 
költő, csodajelenség a maga idejében s marad mindig. 
Meglátszik ugyan művén a régi római klassziczizmus s 
a nagy olasz renaissance nagy énekeseinek ihlete, és 
megnyilatkozásában mégis nemzeti s eredeti : azért 
minden idő magyarja gyönyörködhetik és lelkesedhetik 
rajtok. 

Es miről szól a Szigetvári veszedelem? Nagy okért, 
a nemzeti megváltásért fogant, hogy igaz hittől elsza-
kadt és bünbeesett magyarság megtérve, a haragvó 
Istent kiengesztelje, vallásos fellángolásával és meg-
tisztelő harczával a törököket kiverje, az országot a 
pogány alól felszabadítsa : a szigeti leventék önfelál-
dozásáról és Zrinyi Miklós vértanuságáról szól. A 
nemzeti történelem folyamából szerencsésen van kivá-
lasztva, mely egész korszakot zár le és Budavár bevé-
tele csak a költő eszménye marad. A megvalósulást 
később a vértanúság mennyei trónjáról szemlélhette. 
A nemzet megváltásának eszméje a kor lelkében fo-
gant, a nemzet lelke, lelkének legbensőbb vágya, re-
ménysége és hite nyilatkozik meg benne. Ez eszme 
Istvánffy történetében, Eszterházy irataiban, Karnaru-
tic Zadranin horvát költő Szigeti veszedelmében, az 
idők vallásos elbeszéléseiben és töredelmes jeremiád-
jaiban, állami okmányokban meg levelezésekben újra 
s újra megjelenik. Az általános bűntudatot szinte tör-
vénybe czikkelyezi a nemzeb. Ha nagy költő az, ki a 
nagy eszméket ós érzéseket, melyek emberöltője szi-
vében és lelkében éltek, a leghatalmasabban fejezi ki 
és a jövőbe látó próféta-lélekkel a jövő eszményképeit 
tűzi ki nemzete, kora elé : ugy Zrinyi nagy költő. 
Előtte csak moralizálok, tanitók és krónikások a köl-
tők ; Zrinyi igazi költő. 

Nyitányával mindjárt az expoziczió magaslatára 
és fenségére emelkedik. Mert aki előbb ifjú elmével, a 
szerelemnek édes versével s a Viola kegyetlenségével 
küzködött, most Marsról zeng. Fegyvert és vitézt éne-
kel, ki meg merte várni Szolimán haragját. Énekében 
segítségért a Szűz anyához, a szentséges királynéhoz 
fordul, kinek koszorúja nem rothadó zöld babérból, 
hanem fényes mennyei csillagokból, a holdból és a 

* Hadtudományi munkáiban számtalan helyen magyarázza 
a jelmondatot. Mindenütt az isteni Gondviselést érti alatta. 

szép napból van kötve, hogy adjon tollának erőt és 
ugy írhasson a mint volt^ arról, ki Fia szent nevéért 
bátran halt. Irgalmától kéri, engedje meg, hogy önfel-
áldozó hőse neve és jó hire, mely köztünk most is él, 
bővüljön valahol nap jár-kél. Hadd lássák a pogány 
ebek, hogy aki Istentől fél, soha meg nem halhat, ha-
nem örökön örökké él. 

Főitéletét Zrinyi Tasso és Virgil után fogalmazta 
de lépcsőzetes emelkedésben felülmúlja mindkettőt, 
Zrinyi Tasso után a Múzsa helyett a Boldogságos Szü-
zet hivja segédül. Tasso bocsánatot kór a világi bájér t 
és kenetért, mig Zrinyi a meggyőződés hangján szól: 
„Adj pennámnak erőt, hogy írhassak, mint volt, — adclr 

ki Fiad szent nevéért bátran holt." Nem száll le, mint 
Tasso társalgó hangba, hanem folytat ja : „Te ki szűz-
anya vagy, és szülted Uradat, Azt ki örökkén volt s 
imádod Fiadat, ugy mint Istenedet és nagy monarchá-
dat, szentséges királyné, hivom irgalmadat." Tassa 
művét itt ajánlja, Zrinyi dedikáczióját a magyar nem-
zetséghez előszava homlokára tűzi. Az istenanyától 
magához az Istenhez röptében bármily fellengző aján-
lat csak bágyasztaná a hangulatot. 

Zrinyi önfeláldozása sem egyszerű vitézi tett, ha-
nem nemzeti váltság, minek teljesítésére Isten maga 
választja el. A segélyrehivás felszárnyaló hangja, a 
buzgó hit és igazságszeretet megnyilatkozásában, a val-
lásos érzések s eszmék egyre fokozódó erejével egye-
nesen be égbe vezet, hol Krisztus nevével, a keresz-
ténység védelmében szenvedett halál örök életet biz-
tosit. Az ég minden fönsége és ragyogása feltárul előt-
tünk. 

Megdöbbentő képet rajzol a magyarság erkölcsi 
sülyedéséről. A Mindenható látja a magyarok erkölcsi 
romlottságát; haragra lobban, hogy a töröknek oly ha-
talmat ad, mikép a rossz magyarokat elveszti, kemény 
nyakukat igába töri. Ha hozzá kiáltnak, nem hallgatja 
meg őket, mig boszuja harmad és negyediziglen be 
nem telik. Ha idején magukra nem eszmélnek és meg-
nem javulnak, haragja és átka fejökön lesz ; ellenben» 
ha bűnöket megbánják és töredelmesen megtérnek, a 
haláltól életre hozza őket s érettük a törököt, büntető-
eszközét, haragjának vesszejét eltöri. Alektó furiát a 
török szultánhoz küldi, hogy a magyarok ellen inge-
relje. Szolimán roppant seregét Magyarországba vezeti 
Eger és Sziget ostroma közt haboz. Zrinyi a vész kö-
zeledésére rendes szokása szerint a feszület előtt térdel. 
A királyi szent dalnok és az ó-szövetség ihletett him-
nuszainak nyelvén könyörög Istenhez, — a ki eddig 
mindenben segítsége, pajzsa, kőfala, győzhetetlen — 
fegyver és minden reménysége volt. Mindennap u j vét-
ket követ el, s atyáink is bűnösök voltak, de ne ebből 
csináljon törvényt, hanem a saját véghetetlen irgalmas-
szivéből. Mély töredelemmel, bűnös voltának meghatá 
vádolásával, de vallásos szivének akkor megmérhetet-
len kegyelmébe vetett hitével könyörög, fájdalma a 
maga és nemzete megsokasodott vétkei miatt meg-
megárad és fohásza a vezeklő érzések jajduló erejével 
fel-felzokog, mint a koronás zsoltáros bibliai himnusza. 
Isten meghallgatja, minek jeleként a feszület háromszor 
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lehajlik hozzája és tudatja vele, hogy szép lelke égbe 
száll, hol angyalok és cherubinok íogadják s Isten jobb 
kezére állítják ; de hogy koronája fényesebb legyen, 
abban a kegyelemben részesül, mikép a pogány ellen 
Isten szent nevéért vértanúságot szenved. Szolimán 
vára ellen jő s mint éhes farkas lesi halálát, de hatalma 
ereje Szigeten megtörik, maga is az ö kezétől vesz el. 
Zrinyi lelke csak ekkor fog főlszállani. Fia György 
nevét föltámasztja, tündöklő fénybe vonja s nemzetsé-
gét felvirágoztatja. A feszület lehajlásával és megszó-
lalásával Isten egyenesen Zrinyi Miklóst jelöli ki a 
kereszténység védelmére, ki nemzete megbünhödése 
fejében a maga drága vérével fizet, melynek egyetleu 
cseppjét a Deli Yid mondása szerint az egész musul-
mán hit meg nem éri. Zrinyi vallásosságának és haza-
fiságának erejéből mindvégig nemzete megváltója je-
gyével homlokán halad előre. Egész szigeti pályája a 
ragyogó dicsőség lángirása ; a védelem folyamán örökké 
ott lebeg felette, mint az Ur lelke a vizek fölött, is-
teni küldetése. Azért le nem győzhető, ha veszedelem-
ben forog, az ég az ellenséggel szemben megoltal-
mazza. 

Zrinyi, Yid és társai csupa keresztény vitézek. 
Isten kisérti őket, mint ötvös az aranyat a tűzben, s 
mivel látja hüsógöket, az égben szép koronát készit 
nekik. Isten veri, haragját méri rájok, mert bűneikért 
itt megvette büntetését s betöltötte igazi törvényét. 
Eltöket el kell veszteniök, de haláluk csak lépcső lefcz 
az igaz örömre. Azért a mily vitézül éltek, oly vitézül 
haljanak, hogy ezzel a világnak példát adjanak s ne-
vöknek tisztességet nyerjenek. Utolsó napjok megszé-
píti minden elmúlt dolgukat. Hadd lássa a pogány, 
hogy a kereszténynyel Isten van a végső óráján is. 
— Zrinyi diszbe öltözködik, két arany pereczet csatol 
karjára, száz aranyat tesz zsebébe hóhérja jutalmául. 
Isten pedig ül vala székében, körülötte a Méltóság, 
Fényesség, Szerencse és Természet állanak' szolgálatra 
kész nagy alázatossággal, előtte a dicsőség foly nagy 
patakokkal s végtelen kegyelmével olyan, mint a vég-
telen tenger. Égi zene szól; a megszámlálhatatlan 
lélek. mennyei seregek, cherubok és szeráfok kara 
énekel. Isten elmondja, hogy a szigetiek már eleget 
harczoltak és sok vért hullattak az igaz hitért. Fegy-
verkezzék fél Gábor angyal és tár-ai kezükön hozzák 
fel az égbe, Isten elébe. Gábor egyedül száll le a 
várba. Egyik kezében lángoló pallos, másikban szép 
pálma-ág és koszorú. Gábor bőszen üt a fekete ördö-
gökre. Zrinyi ötszáz bátor vitézével kitör kegyetlenül, 
mint oroszlán a barlangból. A világrontó népek, föld-
emésztő seregek. Delimán összeriad és Szulejmán, a 
világverő császár, mint a nyárfalevél ugy reszket. A 
mint a törökök közé vág, háta mögött az ötszáz vitéz 
ötszáz halál. Delimánnak fejét kettészeli, és harczolva, 
öldökölve tovább halad, a pogányt százával halomba 
hányja. A bán fegyveres szörnyű villámlásával a sok 
ezer bosztancsi és számtalan spahruglán között is utat 
csinál magának s derekában a vérszopó Szelindeket, a 
világ tolvaját ketté szakítja s vérét, életét a földre 
bocsájtja. Igy lesz vége a nagy szultánnak Isten 

kegyelméből, a Zrinyi kegyelme által, az ő dicsé-
retére. 

A bán visszatekint. Serege elmarad s a török 
kard miatt hull. Yitézeit a Krisztus tisztességeért s a 
maguk jó híréért hősi halálra buzdítja, hiszen Isten 
országa már megnyílt előttök s ott rothadatlan koro-
nát nyernek. S azok vígan hullanak el, hogy leikök 
Isten elébe mehessen. Yégre Zrinyi is golyóktól találva 
földre hanyatlik. Az angyali sereg ekkor leszáll, a 
szigeti hősök lelkeit égbe emeli, hol szép muzsikaszó 
fogadja őket. (Yége köv.) 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

XIII . Leo pápa bullája a Fülöp-szigetek egyházi 
kormányzása ügyében. 

LEO PP. XIII. 
III. — De Capitulo Metropolitana deque Capitulis 

Ecclesiarum sujfraganearum. — Canonicorum collegio 
honestari Ecclesiae Metropolitanae decus et splendor 
postulat. Quae vero stipendia Canonicis singulis, 
elapso tempore, ab hispano regimine numerabantur, 
unde in posterum peti debeant, Delegatus Apostolicus 
videbit ac suggeret. Quod si, reddituum exiguitate, 
numerus Canonicorum, qui adhuc fuit, servari haud 
quiverit, sie ad pauciores contrahatur, ut, minime sub-
duetis iis qui dignitatum nomine veniunt, ad decern 
saltern censeantur. Archiepiscopus autem tum digni-
tates dictas et Canonicatus, tum rmiversa, quae in 
Ecclesia Metropolitana sunt, bénéficia privo libreroque 
iure conferet : iis quidem exceptis, quae vei communi 
lege, Sedi Apostolicae reservantur, vel in cuiusvis 
patronatu sunt, vel concursus conditione obstringun-
tur. In ceteris porro cathedralibus templis constitui 
Canonicorum collegia vehementer optamus. Quod quam-
diu perfici haud poterit, Episcopi viros aliquot, pietate* 
scientia, gerendarum rerum usu conspicuos, e gemino 
clero delectos, Consultores habeant, prouti scilicet in 
dioecesibus aliis, Canonicorum coetu similiter carenti-
bus. Ne vero in eiusmodi cathedralibus aedibus, quae 
Capitulo carent, sollemnium sacrorum dignitas deside-
retur, Consultores, quos modo diximus. Episcopo ope-
ranti adstabunt. Qui si ratione aliqua praepediantur, 
Episcopus alios e clero cetero, tarn saeculari quam 
regulari, digniores sufficiet. 

IY. — De Sede vacante in Dioecesibus sufraganeis. — 
Dioecesis suffraganea quaevis, Collegio Canonicorum 
exspers, si Episcopo orbari contigerit, eam Metropolita 
administrandam suseipiet : qui si deerit, propinquiori 
Episcopo procuratio obveniet, ea tarnen lege ut Yica-
rius quamprimum eligatur. Interea vero demortui Epi-
scopi Yicarius generalis dioecesim moderetur. 

Y. — De clero saeculari. — Quoniam experiendo 
plane compertum est, clerum indigenam perutilem ubi-
que esse, curent diligenter Episcopi, ut indigenarum 
sacerdotum numerus augeri valeat ; ita tarnen ut illos 
antea ad pietatem omnem ac diseiplinam instituant, 
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idoneosque norint, quibus ecclesiastica munia deman-
dentur. Quos vero usus et experientia praestantiores 
ostenderit, eos ad potiores procurationes gradatim ad-
vocent. Id vero maxime commendatum habeant qui in 
clero censentur, ne abripi se partium studiis unquam 
sinant. Quamvis enim communi lege sit cautum, ne 
qui miiitat Deo se implicet negotiis saecularibus ; pe-
culiari tarnen modo, ob temporum rerumque adiuncta, 
hoc in Philippinis insu]is ab hominibus sacri ordinis 
devitandum ducimus. Praeterea, quoniam animorum 
coniunctione praecipua vis est ad grandia quaevis at-
que utilia perficienda, earn, pro religionis bono, sacer-
dotes omnes, nulla exceptione, sive e saeculari clero 
sint, sive in religiosis familiis censeantur, inter sese 
studiosissime foveant. JDecet sane ut qui unum sunt 
corpus unius capitis Christi, non sibi invicem invi-
deant, sed unius sint voluntatis, caritate fraternitatis 
invicem diligentes. Cui quidem caritati provehendae 
disciplinaeque simul vigori servando, meminerint Epi-
scopi prodesse plurimum synodales conventus subinde 
cogere, pro opportunitate locorum ac temporum. Quod 
si faxint una erit facile omnium sentiendi ratio una-
que agendi. Ne vero conceptus semel ardor in cleri 
hominibus deferveat, et ut virtutes sacerdotio dignae 
retineantur et crescant, pium spiritualium Exercitiorum 
institutum vel maxime conducit. Curent idcirco Epi-
scopi, ut quotquot in sortem Domini vocati sunt, tertio 
saltern quoquo anno, in opportunum locum ad aeter-
narum rerum meditationem secedant, quo scilicet ac-
ceptas a mundano pulvere sordes eluant et ecclesiasti-
cum spiritum instaurare queant. Satagendum insuper 
est, ut sacrarum disciplinarum studium frequenti exer-
citatione in clero vigeat : Labia enim sacerdotis custo-
dienl seientiam, qua nempe docere possit fideles, qui 
legem requirent de ore eius. Nihil vero ad hunc finem 
aptius quam collationes habere saepius, tum de re 
moruin, tum de liturgicis quaestionibus. Quod si aspe-
ritas itinerum, contractus sacerdotum numerus, aliaeve 
id genus causae conventus eiusmodi ad disceptandum 
impediant ; optimum factu erit, si ab iis qui coetui 
interesse nequeunt praepositae quaestiones scripto 
enodentur et Episcopis statuto temj)ore submittantur. 

VI. — De seminariis. — Quanti faciat Ecclesia 
adolescentium seminaria, qui in cleri spem educantur, 
perspicere licet ex Tridentinae Synodi decreto, quo ea 
primum sunt instituta. Oportet idcirco Episcopos om-
nem operam industriamque impendere, ut domum in 
sua quisque dioecesi habeat, in quam tirunculi militiae 
sacrae a teneris recipiantur atque ad vitae san-
ctimoniam et ad minores maioresque disciplinas for-
mentur. Consultius autem erit si adolescentes, qui lit-
teris student, aliis utantur aedibus ; aliis vero iuvenes, 
qui, litterarum cursu emenso, in philosophiam ac 
theologiam incumbunt. Utrobique autem alumni per-
petuo degant, quoad sacerdotio, si meriti quidem 
fuerint, initientur ; nulla unquam, nisi ex gravi, causa, 
facultate facta ad suos remeandi. Seminarii regimen 
Episcopus optimo cuique demandet, sive e saeculari 
«lero sive e regulari, qui scilicet regendi prudentia 

usuque praestet vitaeque sanctitate praecellat. Quae 
autem a Nobis Nostrisque Decessoribus saepe sunt 
edicta abunde docent quo pacto quove modo in sacris 
seminariis studia sint ordinanda. Sicubi vero semina-
rium desit, Episcopus alumnos dioecesis suae in vici-
niorum dioecesium Seminariis educandos curabit. Nulla 
insuper ratione permittant Episcopi, ut seminarii aedes ulli 
pateant nisi iis adolescentibus, qui spem aiferant sese Deo 
per sacros ordines mancipandi. Qui vero ad civilia munia 
institui volent, alias, si res sinunt, obtineant aedes, 
quae convictus vel collegia episcopalia nuncupentur. 
Illud denique cavendum summopere, ex Apostoli prae-
cepto, ne cuipiam Episcopi cito manus imponant ; sed 
eos tantum ad sacra evehant sacrisque tractandis ad-
hibeant, qui diligenter explorati, debitaque scientia ac 
virtute exculti, ornamento dioecesi usuique esse pos-
sint. E seminario autem egressos ne sibi permittant 
penitus ; sed, ut vitent otia nec sacrarum scientiarum 
studia intermittant, consilium est quam optimum illos, 
quinquennio saltern a sacerdotio suscepto, periculo 
quotannis subiicere de re dogmatica et morum, corem 
doctis gravibusque viris faciendo. Quia vero aedes 
Romae patent etiam iuvenibus e Philippinis insulis, 
qui maioribus disciplinis dare operam velint; pergra-
tum Nobis eveniet, si Episcopi delectos subinde ado-
lescentes hue mittent, qui religionis seientiam, in ipso 
veritatis centro acquisitam, cum suis deinde civibus 
utiliter communicent. Sancta autem haec Sedes pro 
sua parte curabit opportunis modis ad potiorem cul-
turam melioremque ecclesiasticam formam clerum 
secularem provehere, ita ut apto tempore reperiatnr 
idoneus qui cleri reguláris partes in pastoralis mune-
ris procuratione suscipiat. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 18. Kováts Kálmán monongelavölgyi 

amerikai r. k. magyar plébános ujabb nyilatkozata. — (Vége.) 
Még talán a lángszavu Szent Pál aposton maga 

sem tudná e nemzet valamennyi fiával megértetni azt, 
hogy mit jelent az, nemzetiségét megőrizni hűen. 

S ez az oka, hogy Amerikában már több ezer 
ember tanulta meg a tót nyelvet és ez ma büszke arra, 
hogy ő neki a kinek előbb egy betűnyi tót tudománya 
sem volt, ma egyforma, akar tót legyen az ő egylete 
akár magyar. 

Hát még mi lesz akkor, ha majd Magyarország 
is segédkezet nyúj t ahhoz, hogy itt a hol úgyis elnyelte 
magyarjaink egy tekintélyes hányadát a tótosodási 
áramlat, maga fogja a magyarul is tudó tót papok 
kiküldésével hirdetni azt, hogy a tót egyletek által 
fentSCrtott templomok körüli csoportosulást ő maga sem 
tar t ja bűnnek? 

Kérdem, vájjon ezzel nem-e maga fogja elrontani 
azt, mit otthon iskoláival épített ? 

Hát csak jöjjön, a minek jönni kell! Mi helyt 
állunk és megvédjük magyar voltunkat, a végső 
szál emberig, de ha édes hazánk maga fog abba bele-
kényszeríteni majd igy a tót papok kiküldésével ben-
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nünket, hogy jutalmul öreg korunkba angol nyelvű 
katholikus papokká legyünk, hát akkor a következ-
ményekért legyen a felelős ő. 

Pedig a végső vég ez lesz. Mert ne feledje el, 
hogy azok a tót papok, a kik itt ma a pánszlávizmus 
legerősebb oszloposai, magyarul majdnem valamennyien 
tudnak ós ép ezért tudtak oly sok magyart a tót egy-
letekbe bevinni. 

Csak mutassa meg tehát Magyarország, hogy 
becsületes küzdelmünkért nekünk is csak a Somonyi 
Ernők sorsa lesz s jutalmunk — ebből majd a nép is 
levonja itt a konzekvencziát. 

És van-e csak egyetlen egy tót egylet is egész 
Amerikában, a melynek hivatalos nyelve legalább a 
levelezésben magyar lenne ? Sőt a templomok építé-
sébe is nem-e az ily magyarul is tudó tót papok vit-
ték bele azt a magyarságot, a melynek nyelvét e 
templomból azután kihagyták űzni? 

Vagy mutassanak fel az a hivatalosan hazafiasnak 
feltüntetett tót papok itt csak egyetlen egy egyletet is, 
a melyet magyar érzelművé ők formáltak át ? 

Erre képtelenek ; ámde például Dénes Ferencz 
New-Yorkban, tót templommá csinált át egy magyar 
templomot, mert ebben, ma mikor New-Yorkban tiszta 
magyar lelkész is van, csak arra való a magyar haza-
fiság hangoztatása, hogy ez ott azt a szerepet töltse 
be, a mit a madárfogdába csalogatásra kitett éneklő 
madár szokott, a madarász kezében. 

Hát csak bízza reá Magyarország erre az áram-
latra, a melynek itt ily múltja van, fiait, a következ-
ményeket majcl ő fogja meglátni egy évtized alatt. 

Mert ma csak egy részünk veszett el, de akkor 
elvesz itt az egész magyarság, mert hisz ma is meg 
van a proczessus arra nézve, hogy itt eltótosodjunk, 
de ezzel a testtel, maga a magyar kormány fogja ehhez 
meggyorsítani a gép kerekét. 

Ki adta erre meg az impulsust ? Nem tudjuk, de 
a ki megadta, az rutul félrevezette az egész magyar 
kormányt; mert Amerikában ezzel csak előnyt adott a 
magyar elemmel szemben a tótoknak, s igy előmozdí-
totta az amerikai magyarság beolvadását idegen nép-
elembe. 

Mi mint kijelentettük véglehelletig fogunk küz-
deni e nemzetünkre nézve veszedelmes áramlat ellen, 
de ha az ár elsodor bennünket, s mi érett gyümölcs-
ként fogunk, Magyarország egyenes szándékából, az 
ellenség ölébe hullani, a felelősség érje azokat, a kik 
ma jobban hittek a hivatalos de hazug informátióknak, 
mint a szegény, de becsületes igazmondásnak. 

Sokat szeretnénk még irni, de Amerikában talán 
félreértenének bennünket is s igy tollúnk miatt igaz-
mondásunkért a börtönbe jutnánk. Erre pedig addig 
nincs szükség, a meddig ragyog felónk egy kicsi 
reménysugár, hogy otthon talán mégis csak majd 
megértenek bennünket. 

Magyar hazánktól nem kértünk s nem várunk 
semmit, talán még azt se kapjuk meg tőle, hogy kopor-
sónknak egykor ő adjon sírként egy ölnyi hosszú föl-
det ; azt azonban hazafiúi szeretettel kérjük ma, hogy 

ne rohanjon abba bele, hogy itt a tótoknak előnyt 
adjon felettünk, tót magyar lelkészek kiküldésével, 
mert ezzel csak nemzetiségünknek ássa meg itt a 
sirj át. 

Higyje el nekünk, hogy az az áramlat, a mely 
ezt akarja, pusztán csakis pénzért dolgozik. Rut önér-
dek van a háta megett, a melynek katonái közül, az 
idealizmusért bizony egy se fog halálba rohanni soha. 

I t t pedig az oly hadsereg nélkül, a mely erre nem 
képes, jobb meg sem kezdeni a csatát; mert annak 
vége úgyis csúf kudarcz lesz. 

Eljő nemsokára az idő, a melyben majd leplezni 
fogunk, és akkor talán- otthon is megértik azt, hogy 
miféle népség volt az, a mely Amerikából csak titkos 
jelentésekben merészelt Magyarország kormánya előtt 
megjelenni. Kovdts Kálmán. 

Norvégország. Protestantizmus, mely nem tud egyér-
telmű feleletet adni arra, hogg mi az az evangélium ? 

Ez őszön, október hóban, Krisztiániában lutherá-
nus államegyházi „püspökök" és pásztorok nagy érte-
kezletet tartottak. Égyházuk nagy érdekei, és bajai ke-
rültek napirendre. Felvetették a többi között azt a 
kérdést is, hogy mit kell tulajdonképpen evangelium 
alatt érteni. Felvetették pedig azért, mert a hitközsé-
gek mindenfelé világos és határozott választ követel-
nek e tekintetben az illető lelkészektől. A „vitát" -
egész parlamentárisan — Ödland theologiai tanár nyi-
totta meg. Fejtegetése alatt már világosan mutatkozott 
a hires protestáns egyhitüség, melyben minden van, 
csak egység nincsen. Beszéltek jobbra, beszéltek balra; 
de egység, vagyis egyértelműség arra nézve, hogy mit 
kell evangelium alatt érteni, az sehogysem akart létre 
jönni. Pedig hát felelni kellett, mert a nép kivánta. 
Némelyek a mellett okoskodtak, hogy ilyen körülmé-
nyek között jobb lenne hallgatni. Mások azonban be-
bizonyították, hogy hallgatni ez esetben lehetetlen, 
mert a nép követeli a feleletet. Yégre szavazattöbbség-
gel döntöttek a mellett, hogy nyilatkozni fognak. 

De most állott csak elő a nagy bökkenő : az, 
hogy mit feleljenek hát most egy értelemmel, mikor 
nem értenek egyet. A norvég protestáns „püspökök" 
és pásztorok nem volnának Luthernek méltó fiai, ha 
ilyen esetre is ne tudnának pastoralis prudentiáj okkal 
kibúvó lyukakat nyitni. Teljes egyenetlenségök daczára 
egyhangú határozatot hoztak tehát s egyhangú feleletet 
adtak arra, hogy mit kell evangelium alatt érteni. De hogy 
miképp lett a lehetetlenség lehetséges, az ám az érdekes. 
Kifecsegte e titkot a Krisztiániában megjelenő „Dagbla-
det" nevü újság. Megmagyarázta, malitiából-e vagy együ-
gyüségből, az mindegy, de megmagyarázta a hivatalos 
jelentésnek ezt a tátongó hézagát, még pedig a követ-
kezőképpen : „Tényleg egyenetlenség uralkodott a 

i gyűlés felett arra nézve, hogy történjék-e nyilatkozat. 
Bizonyos oldalról az ily nyilatkozatot egyenesen hum-
bugnak nevezték ; más oldalról tág zsáknak nevezték a 
javasolt nyilatkozatot, melybe minden vélemény befér. 
Kifejtették, mennyire tartózkodni kell a nyilatkozatra 
nézve határozni, miután világos, hogy a nyilatkozat 
tartalmára nézve nincsen, nem is lehet egyetértés." 

Hogyan egyeztek meg tehát mégis egyhangúlag a 
nyilatkozatban ! Először is, a mint láttuk, szótöbbség-
gel kimondották, hogy nyilatkoznak ; azután az elnök, 
igazi lutheránus bölcseséggel, avval a kéréssel lepte 
meg a konferencziát, hogy „azok az urak, kik a java-
solt nyilatkozathoz hozzá nem tudnak járulni, szavazás 
előtt legyenek szivesek a termet elhagyni". 
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Dictum factum! Egész raja a belenem egyezőknek 
vonult ki. A benmaradottaknak azután cgyhanyulag elfo-
gadták a nyilatkozatot. 

íme a protestáns egyetértés és egyhitűség ! 
A krisztianiai „Dagbladet" az egész eljárásra azt 

mondja, hogy nem nehéz rá az alkalmas szót megtalálni. 
„Humbug"-ot értett s igaza van. 
Szegény nép, — te pedig várhatod az igazságot 

az evangéliumról akár az Ítéletnapig ! 

Róma, decz 23. XIIJ. Leo karácsonyi beszéde. — 
A pápa ma a biboros Collegiumot fogadta, a mely 

átadta karácsonyi, üdvözletét. A bíborosok szószólója 
Oreglia, a Collegium dékánja volt. Az üdvözlő beszédre 
a pápa azt válaszolta, hogy jubileumának esztendeje 
az egész kath. világban a szeretetnek szakadatlan meg-
nyilatkozásaira adott alkalmat ; ezt a jubiláris évet azon-
ban megzavarták olyan társadalmi események, a melyek 
szivét bánattal töltötték el. Sajnálkozással beszélt a 
pápa a válásról szóló olasz törvényjavaslatról, a mely 
a keresztény rend fölforgatását és az államoknak a 
pogány naturalizmus alapjára való visszaállítását jelenti. 
A szent atya azután a keresztény-demokrata akczió 
jelentőségére utalt. Ezt a kornak és szükségleteinek 
megfelelő akcziót jóváhagyta, de egyúttal pontosan körül-
irta a czélt, az eszközöket és a határokat, ugy hogy ha 
valaki tévedésbe esik. az nem tulaj donitható auctoritativ 
vezetés hiányának. Ebben a munkában dicséretes buzga-
lommal vesznek részt kiváló személyek, ugy Olasz-
országban, mint a külföldön, különösen néhány száz 
fiatal ember. 0 buzdította a papságot, hogy ezen a 
téren bizonyos szempontok figyelembe vételével mű-
ködjék. A demokraczia eszméje, ugy fölfogva, a hogy 
az egyház fölfogja, nemcsak csodálatos módon meg-
egyezik a kinyilatkoztatott tannal és a vallási meg-
győződésekkel, hanem egyenest a kereszténység által 
született és növekedett nagygyá, a mely ezt az eszmét 
az evangélium hirdetésével a népek között elterjesz-
tette. Ettől a keresztény demokracziától eltérő uton 
halad egy lázító és istentelen mozgalom, a mely egé-
szen más utakat követ. Keserves napok várnak az 
államokra. A keresztény népmozgalom, a mely 
egyenes ellentétben áll a szocziáldemokracziával és 
ennek káros befolyását korlátok közé szorítja, már ez 
által is nem kis szolgálatot fog tenni a polgári társa-
dalomnak. 

I R O D A L O M . 

AZ EGYETEMI MÁRIA-CONGREGATIO 
ÉRTESÍTŐJE, Budapesten, 1902. évi deczember hó 
8-án. Első füzet. Kézirat gyanánt. A Stephaneum nyo-
mása, 1902. 8-r. 27 1. 

= EMLÉKLAPOK AZ IPAROS IFJÚSÁG 
MÁRIA-GYÜLEKEZETÉNEK első évéről. A Stepha-
neum nyomása, Budapesten, 1;02. 16-r. 24. 1. 

Most csak egyszerű bemutatására szorítkozunk itt 
e két nagybecsű füzetnek és a bennök ismertetett 
két „Mária-gyülekezet"-nek. Lesz idő, hely és alkalom 
mindakét, fölöttébb üdvös intézmény életébe mélyebb 
betekintést nyújtani m. t. olvasó-közönségünknek. Az 
egyetemi congregatio élén F. Damian János S. J, az 
iparos ifjúság gyülekezetének élén P. fíóta Ernő S. J. 
állnak. Nagy hivatást tölt be mindakettő. Ez utóbbi-
nak munkája nehezebb, mert az iparos név szerényebb 
levén az egyetemi névnél, amannak kevesebb emberi 
védnökség áll oldala mellett, mint ennek. Mindakettő a 
legmagasabb fokú pártolást érdemli. Mit adjon meg és 
tartson fenn nekik az ajándékhozó kisded Jézus bőves-
bőven. 

VEGYESEK. 
— Rómában f. hó 16-án volt Campello Henrik 

gróf volt vatikáni kanonok, utóbb éveken át (20 évig) 
ókatholikus „főpüspök, főpásztor" és minden egyéb 
visszatérése, illetve visszafogadása az anyaszentegj^ház 
ölelő karjaiba, a római délamerikai papnevelő intézet 
kápolnájában. Tehát a szerencsés megtért nem utazott-
el Délamerikába vezekelni, a hogy ezt vele egy ma-
gyar lap megcselekedtette. A szent aktust a szent 
Officium nevében mgre Adami czimz. caesariai érsek 
végezte, a nevezett intézet növendékeinek jelenlétében, 
Te Deummal és a megtértnek megáldoztatásával. 
Rákövetkező nap, vagyis decz. 17-én, az „Osservatore 
Romano" Campello grófnak egy levelét közié Vaughan 
bibornok westminsteri érsekhez decz. 8-áról, a melyben 
örömmel tudatja a biboros érsekkel az Immaculata 
ünnepén tett abjurátióját s kéri ő emját, hogy tekin-
tettel azokra az anglikánokra, kik hajlandók voltak 
már a római kath. anyaszentegyház kebelébe vissza-
térni, s kiket Campello gróf magaviselete botránkoz-
tatott meg és tartott vissza, a megtérésről őszinte 
bűnbánatát ós nyilatkozatát nyilvánvalóvá tenni kegyes-
kedjék. 

— A mult hét eseménye. Kohl Medárd dr fölsz. 
püspök ur a biboros hgprimás oldala mellől f. hó 20-án, 
rendes kísérője, Nemes Antal dr budavári apátplébános 
kíséretében, Rómába utazott, hogy ő szentsége előtt 
Vaszary Kolos bibornok, hgprimás és esztergomi érsek 
ur újévi hódolatát és jókivánatait tolmácsolja. 

— Kath. ifjúságunk ujabb római zarándoklata. 
Glattf'elder Gyula dr, a Szent-Imre collegium igazgatója 
és Lieber Henrik, a collegium prefektusa húsvét heté-
ben újból ifjúsági zarándoklatot vezetnek Rómába, 
mely egyszersmind tanulmányúttal lesz egybekapcsolva, 
Flórenczen és Yelenczén keresztül. Bővebb értesítést 
kaphatni a Szent-Imre collegiumban Budapesten, Ullői-ut 
22. szám alatt. 

— A bécsiek nem tudják feledni Bécs ceutralisz-
tikus régi dicsőségét, a midőn ez a híres város an der 
schönen Donau „Reichshaupt- und Residenzstadt"-ja 
volt a régi Ausztriának Bécs városa tudvalevőleg 
szintén ajándékot küldött a császár példájára a pápá-
nak, ez utóbbinak negyedszázados jubileuma alkalmá-
ból. Az ajándék felirata a következő: „Ecclesiae catho-
licae beatissimo patri — Leoni XIII . P. M. — in 
piam pontificatus memóriám quinque per lustra glo-
riqsissime gesti hoc summae — venerationis ac singu-
l a r s pietatis signum — Vin dobon a — imperii austriaci 
caput regnique sedes." Maga az ajándék 1 és 1/.1 méter 
magas márványszikla, benne két arany-éremmel, me-
lyeknek egyike XIII . Leo sikerült arczképét mutatja. 

— A szombathelyi Páli szent Vincze-egyesület 
e hó 8-án tartotta meg a püspöki elemi iskola eg}'ik 
nagyobb termében szokásos félévi közgyűlését, melyet 
dr Stegmüller Károly praelátus ur ő méltósága nyitott 
meg s a felebaráti szeretet gyakorlásáról szép példák-
kal fűszerezett beszédében a működő tagokat a szegé-
nyek látogatásában való kitartásra és állhatatosságra 
buzdította. Az egyesület állapotáról, a látogatott sze-
gény családok, férfiak és tanulók segélyezéséről az 
elnök tett előterjesztést, felsorolván azon bevételeket 
is, melyeket Szombathely lakosságának ritka áldozatkész-
sége folytán a szent Antal perselyekből kapott. A 
lefolyt 20 hét alatt 30 családot 41 gyermekkel, több 
munkaképtelen férfit és néhány tanulót is segélyeztek 
s összesen 1356 korona 42 fillért adtak ki élelmiszerek, 
lakásbér, és ruhanemüekre. Nagy lelkesedést keltett, 
midőn bejelentette a közgyűlésnek, hogy megyés püs-
pök ur ő méltósága 300 koronát küldött az egyesület 
czéljaira, mely összeg egy részéből azonnal tüzelőfa 



420 RELIGIO. LXI. évf. 1092. 

fog a szegények számára beszereztetni. A gyűlésen a 
tagok nagy számmal s vendégek is voltak jelen. 

— A párbajozás ellen pompásan metsző meg-
jegyzést te t t az „Esztergom", jellemezve a modern 
magyar lovagiasságot. Lovagiasság erénye alatt régente 
értet ték az özvegyek és árvák védelmezését. Most lo-
vagiasság : boldog feleséget özvegy gyé és szegény 
gyermekeket árvákká tenni. A jeles czikk oda konklu-
dál, bogy minden tisztességes világi uri ember lépjen 
be a párbaj ellenes ligába. 

— Isten a megmondhatója, hogy apáczáink mennyi 
áldozatot hoznak a nevelésnek. Marosvásárhelyt a fe-
renczieknél tapasztal tam azt, a mit most a „P. K. u a 
paksi főnöknőről közlött, hogy t. i. a kik közőlük kül-
földön születtek, i t t nálunk nemcsak megtanul ták a 
magyar nyelvet, de azon képesitő vizsgálatokat is te t-
tek, hogy Magyarország leányainak nevelését előbbre 
vihessék. 

— A berlini egyetemen a jelen félévre 7091 ren-
des hallgató van beiratkozva, az előbbi félévben a 
rendes hallgatók száma 6471 volt. Ezenfelül még 6309 
egyén jogosult előadásokat hallgatni, ugy hogy a ta-
nulók összes száma 13,400, kik közöt t 552 nő. Azt a 
rengeteg 13,400 számot ugy kell érteni, hogy vala-
mennyi berlini főiskola bele van számitva a tud. egye-
tembe, és pedig a polyteclinikum 3350, az erdészeti 
akadémia 123, a gazdasági főiskola 407, a művészetek 
akadémiája 380, az állatgyógyintézeti főiskola 550 hall-
gatóval. 

— Két doktorráavatás folyt le hétfőn, délelőtt 
11 órakor a bécsi egyetem theologiai fakultásán s 
mind a két promóczió magyarokkal tör tént . Az egyik 
promoveált főt. Bazsó István, papneveidei tanár volt, a 
másik főt. Schwarz Gusztáv, papneveidei lelki-igazgató, 
mind a kettő Yáczról. Az utóbbi t sürgős elfoglaltsága 
miatt Dr Balicka József, augustineumi tag képviselte. 
A promóczict, melyen számos magyar theologus volt 
jelen, az egyetem e. i. rektora, Dr Gussenbaum Ernő, 
Dr Scherer Rezső, a theol. fakultás dékánja, s főt. 
Schneider püspök jelenlétében Dr Neumann Vilmos e. 
tanár végezte, melynek végeztével Dr Bazsó I s tván 
latin nyelven beszédet mondott , melyet nagy éljenzés 
követet t a magyarok részéről. 

— Püspöklátogatások a Pázniáneumban. Folyó 
hó 11-én mélt. Majláth G. Károly gróf. erdélyi püspök 
ur b. személyének jelenlétét élvezhették a Pázmáneum-
ban, ki beszédet mondot t a papnövendékeknek nagy-
érdekű és fontosságú témáról. Az ő távozása után alig 
egy héttel rá mélt. Széchenyi Miklós gróf, győri püspök 
ur szerencséltette látogatásával az intézetet , — mig 
legutóbb, f. hó 21-én, főt. Kohl Medárd, fölsz. püspök 
ur j á r t a pázmániták közt, kiséretében főt. Nemes 
Antal dr, kir. várpleb,ános úrral. 

— Apró hirek. A nagyváradi polgármesterről 
mult napokban az a hir keringett , hogy megti l tot ta az 
„Uj Lap" utczai árusítását. A polgármester ur elfeledte, 
hogy a Tisza-korszakon már túlestünk. Az u j belügy -
minister kénytelen volt őt e tekintetben a híres „sza-
badelvű" végzés megsemmisítésével kioktatni . — 
Esztergomban Walter Gyula dr praelátus, primási 
iroda-igazgató, és Kereszty Viktor dr theol. tanár, a 
M. S. szerkesztője decz. 22-én érték el áldozópappá 
szentelésük negyedszázados jubi leumát . A két országos 
nevü férfiúnak szívből fakadó ad multos annos ! —- A 
svájczi freiburgi kath. egyetem orvostudományi kar t is 
kap legközelebb. A kanton nagytanácsa 71/2 millió 
jutalomkölcsön felvételét határozta el a klinikák és 

más orvostudományi szükségletek fedezésére. — Fran-
ciaországban 3250 szabad szerzetesi iskolába 200,255 
növendék jár t . A szerzetek megszűntével z/3-részben 
megszűntek a vallásos iskolák is és csak 1/s~ 
részben alakultak szabad vallásos iskolák. Mi tör-
tént a 200,000 gyermekkel, kérdi a „Journal des Dé-
bats". J/3"rész vagyis 65,715 a vallástalan állami isko-
lákba, Yg-rész vagyis 64,548 az időközben alakult 1173 
szabad magániskolába ment át, mig a legnagyobb 7á~ 
rész, vagyis 68,002 gyermek sehová se j á r iskolába. 
Igy épít a szakadkőművesség ! — „Ahol a kincsetek, 
ott a szivetek", mondja a Szentírás. A budapest i „Prot, 
egyh. és isk. Lap" is, szólva a franczia egyházüidö-
zésről, elárulja, hogy az ő „kincse", melyért szive 
dobog, nem Krisztus egyházában van, hanem az egy-
házat üldöző szabadkőművességben. Egyetér t a szabad-
kőművességgel az egyházüldözésben. Tetszik neki. 
Megrovása nincs ellene. — Argentiniában közös főpásztori 
levelet adtak ki a püspökök korunk nagy bajairól, 8 
fejezetben. 1. A Charitas gyakorlása. 2. Jó , rossz sajtó. 
3. Iskolák és alapítandó tud. egyetem. 4. A katholiku-
sok politikai kötelességeiről. 5. Protes táns propaganda. 
6. Társadalmi bajok. 7. Házasság és válás. 8. Katholi-
kus egyesületek fejlesztése. — Sárospatakon erősen ütik 
a dobot a „Magyar Szó" fenntar tása érdekében. Még 
a király rheumájá t is bele vonják az okoskodásba és 
még azt is t ud ják már a. királyi rheumáról, hogy az 
„a sziv felé húzódik". Azután pedig — borzasztó el-
gondolni — a klerikalizmus fog uralkodni. Tehát meg 
kell menteni a „Magyar Szót"-t, ez a jelszó. 300,000 
koronára van szükség — részvényekben. Censor, a 
czikkiró, azt censeálja a többi között, hogy : „Ma (is) 
4 hét alatt készen állana a forradalmi ; hadsereg". Hol 
jár az atyafiak esze! — Esztergomban karácsony ünne-
pén minden templomban pápai áldást osztanak a 9 
órai öreg mise után. — Az osztrák kormánynak roppant 
finom (?) érzéke és tapintata van a kath. egyház iránt. 
Muta t ja például ezt az, hogy Sziléziában Kopp bibor-
nokot landeshauptmann-stel lvertreterré te t te valamely 
liberális nagyság után. 

— Köszönetnyilvánítás. Hálás köszönetet tarto-
zunk mondani az 1903-iki Névtár beküldéseért, a 
beküldés sorrendjében, a következő nagyérdemű szer-
zetes rendeknek : a pannonhalmi főapátságnak, a kegyes-
tanitórend főnökségének, a zirczi apátságnak, a J . t. 
budapesti házfőnökségének. 

— Sajtóhiba-igazitás. Lapunk decz. 17-iki 49. számában, 
az első czikk közepe tá ján ez a két szó „et Sacerdotum" a sze-
désből kiesett. Kérjük a jeligét e szerint íyy kiegészíteni : 
„Hierarcbiae seu Episcoporum et Sacerdotum nomen sanctum 
esto." Ennek az értelmét minden kánonjogvégzett ember tudja . 

J E L E N T E S . 
A „Religio-Vallás" 1903-tól kezdve „KRI-

T I K A I L A P O K " cz. havi folyóirat tal , ' mint 
melléklappal kapcso la tban fog megjelenni, 
melyet a „Religio" előfizetői e régi lap szokot t 
előfizetéseért együt tesen fognak kapni. Külön 
j á ra tva az uj lap évi előfizetése 2 korona. E z t 
t a r to t t uk szükségesnek m. t. olvasóinkkal 
tudatni , kiket csak arra kérünk jelenleg, hogy 
kiki legalább egy u j előfizetőt vagy megren-
delőt legyen szives magáva l hozni. A szerk... 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (TV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel :> frt. 

Szerkesztő lakása • 
Budapest1» 

VI.. Bajza-urcsï. Ms sz.. 
hova a i!»u m.»>emi 
részét liífcî  ^-«den 
küldemeny .̂•»•»-'iidő. 

Előfizethetni 
minden 

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

könyvnyomdájában, 
IV.. Papnöveide-utcza 
Ü. sz. alatt, hova a 

nt'taláni reclamatiók is, 
bér 111 entes nyitott 

levelben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
h a t v a n e g y e 

Budapesten, deczember 27. 52. 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
D I K É V F O L Y A M 

. 

SZ. II. Félév. 1902. 

„Perge alacriter m coepio tuo : praehare praelxa Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora. . . Nos interimgr ati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolica,m Benedictionem per ama,nier impertimus.* 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
„ Additos tibi animos auctoritate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felieius incumbas." 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szentséges atyánk XIII . Leo pápa körlevele Olaszország püspökeihez a papnevelésröl és a 
papi méltóság illő viseléséről és gyakorlásáról. — Vegyesek. 

OKEMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

Az előfizetés, illetve megrendelés gyors el-
intézését kér jük, hogy a lap i rányi tásában fennakadás 
ne történjék, "^g j f 

Lapunk mai száma d közbejöt t 2 ünnepnap 
miat t csak félivre ter jed. Ezt bőven kárpotol ják az 
autonómiai kongresszus és a kath. nagygyűlés alkal-
mából adott kétszeresen, háromszorosan bővítet t szá-
maink. 

SZENTSÉGES ATYÁNK 

XIII. LEO P Á P A K Ö R L E V E L E 
OLASZORSZÁG PÜSPÖKEIHEZ 

a papnevelésröl és a papi mél tóság illő 
viseléséről és gyakor lásáró l . 

Tisztelendő Testvérek ! 
Üdvözlet és Apostoli Áldás. 

Pápaságunk kezdete óta f igyelmünket a társada-
lom súlyos állapotára fordítván, csakhamar rá jö t tünk , 
hogy apostoli kötelességeinknek egyik legsürgetősebbje 
az, hogy a papság nevelésére kiváló gondot fordítsunk. 
Belát tuk ugyanis, hogy minden igyekezetünk a nép 
körében a keresztény élet megúj í tására kárba vesző 
dolog, hogyha a papi körben a papi szellem ép és erő-
vel teljes nem marad. Azért is sohasem szűrnünk meg, 
a mennyire Tőlünk tellett, részint korszerű intézmé-
nyekkel, részint idevágó Rendelkezésekkel, erre a czélra 
törekedni. Most peclig különös gondosság lep meg Min-

ket, t isztelendő testvérek, az olasz papság iránt, hogy 
még egyszer tá rgyal juk át reá vonatkozólag ezt a 
nagyje lentőségű dolgot. — Valóban, ez a papság szép 
és szakadatlan bizonyítékai t n y ú j t j a tudományosságá-
nak, jámborságának, buzgóságának ; örömünkre szolgál, 
hogy ehhez dicsérettel adha t juk még hozzá e papság-
nak készségét, melylyel, követve a püspökök buzdítá-
sát ós vezetését, a Nekünk fölöt tébb szivünkön fekvő 
kathol ikus mozgalomban részt veszen. Nem hal lgathat-
j u k el azonban lelkünknek aggodalmát sem, midőn 
lát juk, hogyan ter jed itt is ott is k ígyóként csúszva 
egy bizonyos neme a meggondolat lan új í tások i ránt 
való vak szeretetnek, a szentély szolgáinak nemcsak 
nevelésére, de sokoldalú működésére nézve is az élet-
ben. Könnyű belátni a következményeket , melyeket 
siratni fog kelleni, hogyha ez új í tási viszketegek ter-
jedésének kellő időben vagyis azonnal ú t j á t nem áll-
juk . — Ennélfogva, hogy az olasz papságot korunk 
veszedelmes befolyásaitól megóvjuk, czélszerü dolog-
nak ta r t juk , tisztelendő testvérek, ebben a leveliink-
ben hangosan ismételni azokat az igaz és vál tozha-
tat lan elveket, melyeknek a papnevelés és az egész 
papi szolgálat felett uralkodniok kell. 

A kathol ikus papi méltóság, mely eredetében isteni, 
lényegében természetfölött i , jellegében vál tozhatat lan, 
nem olyasvalami intézmény, melyet az emberi vélemé-
nyek és rendszerek változásaihoz lehetne idomítani. 
Mint Jézus Krisztus örök papságában való részvevés 

"köteles a papság az idők végéig folytatni ama feladat 
teljesítését, melyet a mennyei Atya az ő test télet t Igé-
jére bizott mondván : „Sicut misit me Pater , et ego 
mitto vos." 1 A lelkek örök üdvét munkálni, mindig ez 

1 Joan. XX, 21. 
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lesz az a nagy feladat, mely alól a papság magát soha 
ki nem fogja vonhatni; valamint hogy ezt a feladatot 
megoldhassa, soha sem lesz szabad megszűnnie a gon-
dolkodásnak és cselekvésnek amaz isteni szabályaihoz 
fordulni, melyeket Jézus Krisztus adott neki akkor, mi-
dőn apostolait az egész világra kiküldötte, hogy a 
népeket az evangéliumra megtérítsék. Azért emlé-
keztet leveleiben szent Pál apostol arra, hogy a pap 
nem egyéb mint „küldöttje," „szolgája Krisztusnak," 
„kiszolgáltatója az ő titkainak," 2 és ugy tünteti fel őt, 
mint magasztos helyre állítottat.3 mint közbenjárót az 
•ég és föld között, hogy Istennel az emberinem legma-
gasabb érdekeiről tárgyaljon, melyek az örökéletre 
tartoznak. Ezt a fogalmat adják nekünk a szent köny-
vek a papi méltóságról, mint természetfölötti intéz-
ményről, mely valamennyi földi intézmény felett áll és 
teljesen, ugy mint az isteni az emberitől, el van tőlük 
választva. Ugyanez a magas eszme lép világosan 
«lénkbe a szent atyák műveiből, a római pápák és 
püspökök oktatásából, a zsinatok végzéseiből, az egy-
házi tanítók és katholikus iskolák egyhangú tanításából. 
Sőt elmondhatni, hogy az egyház összes hagyománya 
e tekintetben egyetlenegy nagy hang, mely azt hirdeti, 
hogy a pap egy „második Krisztus," és hogy a papi 
hivatást ugyan itt e földön gyakorolják, azonban azt 
joggal a mennyei foglalkozások közé lehet számítani," 4 

mert az ő kezelésére magas mennyei dolgok vannak 
bizva, és neki hatalom adatott, melylyel Isten még 
angyalt sem bízott m e g ; 5 hatalom és szolgálat bízatott 
reája.- mely a lelkek vezetésére, vagyis a „művészetek 
.művészetére" 0 vonatkozik. Azértis, az egyház, a pap- i 
ság nevelését, tanulmányát, erkölcseit, szóval mindazt, ! 

a mi a papi fegyelemre tartozik, mindig mint külön 
egészet tekintette, mely nemcsak külömbözik, de el is 
van választva a közönséges világi élet szabályaitól. — 
Ezt a megkülömböztetést és elválasztást napjainkban 
is változatlanul kell fenntartani, és minden igyekezet 
mely oda irányul, hogy a papi nevelést és életet kö-
zössé tegye vagy összekeverje a világiakéval, hely-
te lení te tnek kell tekinteni nemcsak a keresztény szá-
zadok hagyománya, hanem maga az apostoli tanítás 
és Jézus Krisztus rendeletei által is. 

Mindenesetre, azt mondja a józan ész, hogy a 
papság nevelésében és a papi hivatás teljesítésében 
tekintettel kell lenni az idők különféle körülményeire. 
Ennélfogva távol áll Tőlünk a gondolat, hogy elves-
sük azokat a változtatásokat, melyek a papság mun-
káját a társadalomban, melyben élnie kell, hatásosabbá 
hivatvák tenni. Magunknak is ugy látszik, hogy a pap-
ságban igyekezni kell az alaposabb és finomabb mívelt-

- II. Corinth. 5, 20. 6, 4. 1. Cor. 4, 1. 
3 Hebr. 5. 1. 
4 Sacerdotium enim in terra peragitur, sed caelestium or-

•dinum classem obtinet ; et iure quidem merito. S. Joan. CJirysost. 
X)e Sacerdotio 1. 3. n. 4.) 

1 Etenim qui terram incolunt in eaque coram or an tur, ad 
«a, quae in caelis sunt, dispensanda commissi sunt, quam ne-
que Angelis ne que Archangelis dedit Deus. (Ibid. 5.) 

" es>t artium regimen animarum. S. Gregor. M. Regül. 
Past , Parte 1. c. 1.) 

séget előmozditani, és működése számára tágasabb 
mezőt kell megnyitni. Azonban minden más ujitást, 
mely bármi tekintetben kárára lehetne annak, a mi 
a papban lényeges, mint tényleg kárhoztatandót kell 
elitélni. A pap mindenek előtt tanítóul, a lelkek orvo-
sául és pásztorául van felállítva, és ő oly czélra vezet, 
mely a jelen élet határa közt nem fér el. Világos, 
hogy ezeknek a magas hivataloknak nem fog megfelelni 
a pap, hogyha ugy. amint kell, nem lesz jártas 
a szent és isteni dolgok tudományában ; hogyha 
kellőleg nincs felszerelve avval az áhítatos lel-
külettel, mely őt Isten emberévé teszi, hogyha nem 
igyekszik tanításának erőt adni példájának hatásossá-
gával, ugy mint ezt a szent pásztoroknak az apostol 
mondja: „Forma facti gregis ex animo."7 Akárhogy 
fordulnak az idők, akárhogy változnak és átalakulnak 
a társadalmi viszonyok, a katholikus papban ezeknek 
a sajátos és legfőbb tulajdonságoknak kell a hit elvei 
szerint ragyogniok ; minden más természeti és emberi 
felszerelés ajánlatos lesz ugyan, de a papi hivatalra 
való tekintetben csak másodsorban és viszonlagosan 
fog latba eshetni. — Hogyha azonban észszerű és 
igazságos, hogy a papság, a mennyire lehet, a jelenkor 
szükségleteihez simuljon, másrészről azonban köteles-
sége és szükséges, hogy a kor rossz áramlatát necsak 
ne kövesse, hanem annak erővel teljesen ellenálljon. 
Es ez az eljárás, mig egész természetesen megfelel a 
papi méltóság magas czéljának, egyúttal működését is 
gyümölcsözőbbé tudja tenni, amennyiben tekintélyét 
emeli és tiszteletet szerez neki. — Nagyon is világos 
tény az. hogy a naturalizmus szelleme a társa-
dalmi szervezetnek még legegészségesebb részét is 
megfertőztetni törekszik. Oly szellem ez, mely ez el-
méket elkapatja és minden tekintély ellen fellázitja; 
mely a sziveket elaljasitja, és az örök javak elhanya-
golásával, mulandó javak hajhászására hajlítja. Nagyon 
kell tartani attól, hogy ez a gonoszjellegü és már na-
gyon elterjedt szellem még a'papokra is, különösen a ke-
vésbbé tapasztaltakra, némi befolyást találjon gyakorolni. 
Szomorú következményei lennének ennek — a maga-

j viselet ama komolyságának megfogyatkozása, a mely 
! komolyság a papnak olyannyira illik, továbbá köny-

nyelmű engedés mindenféle újítás csábjainak, engedet-
len s fennhéjázó fellépés az elüljárósággal szemben, 
hiánya minden meggondolásnak és mértéktartásnak a 
vitatkozásban, pedig mindezekre a hit és erkölcsük 
ügyében nagy szükség volt és van mindenkoron. D« 
még sajnálatosabb eredmény következnék belőle, mert 
ez a keresztény nép karával volna összekötve, t. i. az 
Ige szent szolgálatában, amennyiben itt oly nyelv 
jönne forgalomba, melyet az evangelium hirdetőjé-
nek jellegével összeegyeztetni nem lehet. 

Ezeknek megfontolása által indíttatva, kötelessé-
günknek tartjuk újból és fokozott igyekezettel ajánlani 
azt, hogy a papi nevelő intézetek aggályos gondosság-
gal tartassanak meg abban az ő sajátos szelleműkben, 
valamint az ész, ugy egyszersmind az akarat nevelé-
sére nézve. Ne feledje soha senki azt, hogy ezek az 

• I. Petr. 5. 3. 
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intézetek kizárólag arra vannak rendelve, liogy az 
ifjúságot nem emberi hivatalokra, bármennyire helye-
sek és tiszteletreméltók legyenek is ezek, vannak ren-
delve előkésziteni, hanem „Krisztus szolgáinak és Isten 
titkai kiszolgáltatóinak"8 imént említett magas hivatására. 
Ebből a teljességgel természetfeletti tekintetből, a mint 
ezt már a franczia papsághoz 1899. szept. 8-án inté-
zett körlevelünkben említettük, könnyű lesz nagybecsű 
szabályokat levonni, nemcsak a kispapok nevelésére 
nézve, hanem a végett is, hogy az őket nevelő intéze-
tektől minden benső és külső veszedelem, mely az 
erkölcsi és vallási rendre nézve lehetne káros, távol 
tartassék. —- A mi a tanulmányokat illeti, minthogy a 
papságnak semmiféle jó tudomány haladásától elma-
radnia nem szabad, a tanrendbe felvétessék minden 
a mi az u j módszerekben valóban jónak és hasznos-
nak bizonyult; hisz minden idő hozzá szokott járulni 
az emberi tudás előbbreviteléhez. Mindazonáltal Mi 
azt akarjuk, hogy e tekintetben friss emlékezetbe 
idéztessenek ama rendeleteink, melyek a klasz-
szikus irodalomra, főleg a bölcseletre, a hittudo-
mányra és a velők rokon tudományszakokra vonat-
koznak. Jónak láttuk e levélnek egy-egy példá-
nyát ide csatolva megküldeni nektek. — Mindenesetre 
kívánatos dolog, hogy az if jú leviták, a mint ez köte-
lességök is, tanulmányaikat szent intézetek árnyékában 
végezzék. Azonban mivel súlyos okok néha azt mutat-
ják tanácsosnak, hogy néhányan közölük nyilvános 
életben élve látogassanak egyetemeket, soha sem sza-
bad ily esetekben feledni azt, hogy ezt a püspökök 
nekik mily nagy okok és gondosság mellett engedhe-
tik csak meg.y — Azt akarjuk továbbá, hogy mindenki 
ragaszkodj ék hü megtartásához a más ujabb okmányokban 
adott utasításoknak, különösen a mi az olvasmányt és 
egyebeket illet, mik az ifjú levitáknak alkalmat adhatná-
nak bárminemű agitácziókban kifelé részt keresni.10A pap-
nevelő intézetek növendékei ekkép, drága idejök fél-
használásával és leiköknek teljes nyugalmával, fognak 
teljesen elmerülni tanulmányaikba, melyek arra hivat-
vák, hogy őket érettekké tegyék a papi méltóság nagy 
kötelességeire, különösen pedig az isteni ige hirdeté-
sére és a gyóntató székre. Meg kell gondolni jól, 
hogy mily súlyos a felelőssége az oly papok-
nak, kik a keresztény nép oly nagy lelki szüksége 
daczára ttilajdonképpeni hivatásos munkájukat a szent 
szolgálatnak amaz ágaiban elhanyagolják, valamint az 
oly papoké is, kik hivatásuk ama teljesítésében nem okos 
és tapintatos (illuminata) munkát végeznek ; ezek is, 
azok is, saját hivatásuknak rosszul felelnek meg oly 
dologban, mely nagyon métyen belevág a lelkek üd-
vösségébe, Es itt titeket, tiszt, testvérek, figyelmeztet-
nünk kell azokra a különleges utasításokra, melyeket 
az Isten igéjének kiszolgáltatására vonatkozólag bocsá-

s I. Cor. 4. 1. 
Instructiö Verspcctum est S. Congr. EE. et RR. dat. 21. 

Jul. 1896. ad Italiae Episcopos et Faniiliarum Eeligiosarum 
Moderatores. 

lft Istruzione della S. Congr. degli AA. EE. SS., del Gen-
naio 1902., sul azione popolare cristiana o democratico-cristiana 
in Italia. 

tottunk közre ; 11 azt kivánjuk, hogy ezek az utasítá-
sok bőven hozzanak gyümölcsöket. A penitencziatar-
tás szentségének kiszolgáltatására nézve pedig vegye 
mindenki eszébe, mily ezigoru Ítélettel sújtja a mora-
listák legkiválóbbika és legszelídebbje azokat, kik al-
kalmatlanságuk daczára be mernek ülni a gyóntató 
székbe ; 12 és mily nem kevésbbé szigorú XIV. Bene-
dek, a kitűnő pápa panasza, a ki az egyház legnagyobb 
ká.rai közé a gyóntatókban a rnorál-theologiai tudo-
mány hiányát sorolta, a minek pedig bírása az oly 
szent hivatal viseléséhez fölöttébb szükséges. 

De arra a magasztos czélra, hogy az Urnák méltó 
szolgái nevekedjenek a szentély árnyékában, szükséges, 
t. t., hogy a tudományos kimívelésen kívül fokozódó 
életerővel és éberséggel fegyelmi és nevelő vezetés is 
irányítva legyen szemináriumaitokra. — Ezekbe csak 
oly ifjakat vegyetek be, kik alapos reményt nyújtanak 
az iránt, hogy magukat állandóan az egyházi szolgá-
latnak fogják szentelni. 13 Távol kell őket tartani az 
érintkezéstől, még inkább az együttéléstől, oly ifjúkkal, 
ki£ papi pályára lépni nem szándékoznak ; az ily tár-
saságot ideiglenesen és különös gondosság mellett 
csak tűrni lehet, mindaddig, míg az egyházi fegyelem 
szellemének megfelelően nem lehet a papjelöltekről 
gondoskodni. El kell bocsátani mindenkit, kik nevel-
tetésük folyamában a papi hivatásnak kevésbbé ked-
vező hajlamokat mutatnak ; a felszentelésre való bo-
csátásnál pedig a legnagyobb ügyeléssel kell eljárni, 
szent Pál komoly intelme szerint Timotheushoz : „Manus 
cito nemini imposueris." 14 Mindezekben minden más 
tekintetet háttérbe kell szorítani, mert azokat alá kell 
rendelni a szent szolgálat magas méltóságának. •—• 
Fölöttébb szükséges továbbá az is, hogy a papnevelés 
vezetői és tanárai a növendékek lelkében Jézus Krisztus 
élő képét alkossák meg, a mi minden nevelés tető-
pontja, a maguk példájával is hozzájárulva ehhez, hiva-
taluknak kiváló körültekintésével és tapasztaltságával. 

Az elüljáró példás viselete, kivált az ifjúsággal 
szemben, a legékesebben és legmeggyőzőbben szóló 
beszéd, hogy bennök meggyőződés keljen és izmosod-
jék meg kötelességérzetükre és a jó szeretetére nézve. Ez 
a messzevágó munka névszerint a lelkiigazgatóban 
kiván nem közönséges okosságot és fáradhatatlan buz-
galmat; azértis ezt a hivatalt, melynek hiányát sehol 
sem látjuk szívesen, oly papra kell bizni, ki a keresz-
tény tökéletesség utján teljesen járatos. És soha sem 
lehet neki eléggé szivéré kötni azt, hogy növendékeibe 
a legnagyobb állhatatossággal igyekezzék becsöpög-
tetni és ott ápolni az ájtatosságnak azt a nemét, mely 
mindenkire nézve gyümölcsöző, de különösen papra 
nézve megbecsülhetetlen. 15 Arra kell törekednie neki, 
hogy növendékeit if jú embereknél nem ritka ama ve-
szedelmes tévedéstől óvja meg, hogy t. i. tanulmá-
nyaikban való buzgóság által elragadtassanak a szen-
tek tudományában való öntökéletesítés kötelességének 
elfeledésére. Mennél mélyebb gyökereket vert az ájta-
tosság a kispapokban annál jobban lesznek előkészítve 
ama nagy és erős áldozatos szellemre, mely nélkülöz-

Istruzione della S. Cong, dei VV. e RR. del 31. Luglio 
1894 a tutti gli Ordinari d'Italia ed ai Superiori degli Ordini e 
Congregazioni religiose. 

12 S. Alfons. M. De Liguori, Pratica del Confes-ore, c 1 
§. III. n. 18. 

13 Cone. Trid. Sess. XIII. c. 18. de ret. 
'i I. Timoth. 5, 22. 
15 I. Timoth. 4. T —8. 
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hetetlenül szükséges tulajdonképpeni hivatásuk teljesí-
tésében az Isten dicsőségére és a lelkek üdvére. Isten-
nek legyen hála, az olasz papságban nem hiányzanak 
tagok, kik jeies példát nyújtanak az iránt, hogy mire 
képes az Ur oly szolgáj ki ilyen szellemtől van 
áthatva ; s csodálatos valóban sok papnak a nagylel-
kűsége, kik, hogy Jézus Krisztus országát terjeszszék, 
szabad elhatározással messze országokba sietnek, fá-
radni, nélkülözni, küzdeni mindenféleképen, ós ha szük-
séges vértanúhalált is szenvedni. 

Ezen a módon, gondos és szerető szorgalom által 
vezéreltetve, lelkének és szellemének illő kiművelésé-
ben fog az ifjú levita lépésről-lépésre ugy alakulni, 
a hogy azt hivatásának szentsége és a keresztény nép 
szükséglete követelik. A tanulás ideje valóban nem 
rövid, és azt mégis a szemináriumi élet idején túlra is 
ki kell terjeszteni. Nagyon helyén való ugyanis, hogy az 
ifjú áldozópapok első igyekezeteiknél ne legyenek 
vezető nélkül, hanem hogy akkor őket haladottabbak 
tapasztalata támogassa, hogy buzgóságuk, okosságuk, 
ájtatosságuk éretté legyen ; hasonlóképp üdvös az is, 
hogy messze terjedjen az a szokás is, mely szerint az 
ifjú áldozópapok, majd akadémiai gyakorlatok, majd idő-
közi értekezletek által, állandó összeköttetésben marad-
nak a szent tanulmányokkal. 

Világos, t. t., hogy mindaz, amit eddig ajánlot-
lottunk, a papság ama társadalmi tevékenységének, 
melyet Mi mint korunk nagy szükségletét több alkalom-
mal ajánlottunk, nemcsak nem árt, sőt azt nagyban 
elősegíti. Mert az általunk sürgetett szabályok megtar-
tásának követelése erősen védi azt, a mi az ily tevé-
kenységnek éltető lelke. — Azért mi itt is, és pedig 
még hangosabban, ismételjük, mennyire szükséges az, 
hogy a papság a keresztény néphez menjen (vada al 
popolo cristiano), metyet minden oldalról ostror o'-
nak, és mindenféle hazug ígéretekkel adagol különösen 
a szoczializmus, hogy ősi hitéletétől eltántorítsa ; azon-
ban mindenkinek egyéni tevékenységét alá kell ren-
delni azok tekintélyének, leiket a Szentlélek állitott 
Püspököknek Isten országa kormányzására ; e nélkül 
az eljárás nélkül a legnagyobb zavar és rendetlenség 
következik be, kárára éppen annak az ügynek, melyet 
védeni és előmozdítani akarnak. E czélból kívánatos-
nak tartjuk azt is, hogy a kispapok, szemináriumi 
neveltetésök végén, kellő kioktatást nyerjenek azokban 
a pápai iratokban, melyek a társadalmi kérdésre és a 
keresztény demokracziára vonatkoznak, tartózkodva 
egyébiránt, a mint már emiitettük, bármiféle részvevés-
től a külvilági mozgalmakban. 

Miután pedig papok lettek, kiváló igyekezettel 
forduljanak a néphez, mely mindenkor az egyház nagy 
szerető gondjainak tárgya vala. Megszabadítani a nép 
fiait a lelki és örökkévaló dolgokban való tudatlanság-
tól és gondos szeretettel őket tisztességes és erényes 
életre vezérelni ; megerősíteni a felnőtteket a szent 
hitben, szétverve az ellenkező balvéleményeket, és 
megizmosítani őket a keresztény élet gyakorlásában; 
előmozdítani a katholikus világiak körében azokat az 
intézményeket, melyek valóban hathatósaknak bizo-
nyultak a tömegek erkölcsi és anyagi javulására ; elő-
harezosa lenni mindenek felett az evangeliumi igazsá-
gosság és szeretet elveinek, melyekben a polgári köz-
életnek kiegyenlítő rendezése rejlik : ime ezek a papság-
társadalmi tevékenységének főbb részei az ő nemes 
teljesítésében. Hanem hát tartsa szeme előtt a papság 
mindenkor azt is, hogy a nép közt is a papnak a maga 

istenszolgai fenséges jellegét épen kell fenntartania ; 
hisz ő testvéreinek a feje, főleg animarum causa1 . Min-
den oly módját a néppel való foglalkozásnak, melynél 
a papi méltóság szenved, mely az egyházi kötelessé-
gek és fegyelem kárával jár, nem lehet elég hangosan 
elitélni. 

Ime, t. t., ez az, a mit apostoli hivatalunk tuda-
tában Nekünk, tekintve az olasz papság mai viszon}rait, 
ki kellett nyilvánítanunk. Nem fér leikünkhöz kétség 
az iránt, hogy ebben a nagyjelentőségű és messze-
vágó ügyben, ti buzgóságtoknak legserényebb és szere-
tettel legteljesebb igyekezetét fogjátok a mi gondos-
ságunkhoz csatolni, fellelkesedve különösen bor. szent 
Károly, a nagy érsek példáján. Hogy pedig rendele-
teinknek sikerét biztosítsátok, gondoskodjatok róla, 
hogy a ti tartományi értekezleteiteknek napirendjén 
legyen és ott oly módjait az eljárásnak állapítsátok 
meg, melyeket az egyházmegyék különféle szükségei-
hez képest legczélszerübbeknek találtok. Határozatai-
toktól és rendeleteitektől a Mi tekintélyünk támasza 
nem fog elmaradni. 

Es most, szavakkal, melyek a Mi atyai szivünk 
mélyéből fakadnak, mindnyájatokhoz fordulunk, kik 
Itália papjai vagytok, lelketekre kötve azt, hogy 
mindnyájan együtt és külön-külön tegyetek erős foga-
dalmat arra, hogy mindig méltóan fogtok magasztos 
hivatástok szelleméhez eljárni. Hozzátok, az Ur szol-
gáihoz, sokkal nagyobb okkal mondjuk, mint mondá 
sz. Pál az egyszerű hívekhez : Obsecro itaque vos ego 
vinctus in Domino, ut digne ambidetis vocatione, qua 
vocuti estis.1'1 Közös édes anyánk, az anyaszentegyház 
szeretete frissítse és erősítse meg köztetek a gondol-
kodás és cselekvés egyértelműségét, hogy erőitek foko-
zódjanak, működéstek termékenynyé legyen. A val-

1 lásra és társadalomra nézve oly veszedelmes időben, 
midőn a világ minden népének papsága fel van híva, 

: hogy szorosan egyesüljön a keresztény hit és erkölcs 
védelmére, hozzátok, szeretett kedves fiaink, kiket 
különös kötelékek fűznek az apostoli szentszékhez, 
kiválóan illik az, hogy mindenek előtt járjatok pél-
dával elül, és elsők legyetek Jézus Krisztus helytartója 
szavainak és rendeleteinek megtartásában. 

Egyébiránt, az isteni kegyelmek záloga legyen 
apostoli áldásunk, melyet reátok, t. t., ós a gondotokra 
bizott összes papságra, szivünk áradó szeretetével 
osztunk ki. 

Kelt Rómában, Szent Péternél, a szeplőtelen 
fogantatás napján, 1902. decz. 8-án, pápaságunk 25-ik 
évében. XIII. Leo Pápa. 

VEGYESEK. 
-f- Rómából érkezett örömhír szerint XIII . Leo 

pápa t. kamarásainak sorába felvenni méltóztatott Szé-
kely István drt, a budapesti k m. tud. egyetem ezidei 
dékánját. A magyar papság jelesének kitüntetéséhez 
sokan, igen sokan, szivünk mélyéből gratulálunk. 

A szerkesztő telefonja. 
— Sokfelé. Köszönet a megemlékezésért s a testvéri lel-

kesitésért. 

16 S. Greg M., Regül Past. Par II., c. VII. 
17 Ephes IV. 1. 

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

Budapest. 1902. Na^v Sándor könvvnvonviáiábó!. (IV.. Paonöv^hie-ut.cza 8- sz.) 
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tőnél, és Nagy Sándor ! 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N E G Y E 

Budapesten, deczember 31. 

D A L M I E S 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. 1902. 

Perge alacriter m coepto tuu : praeiiare praeha 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 irnpertimus 

IX. Pius a szerk. 1871. márcz. 27-én. 
.Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 

XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok : Békeség a. küzdelemben. — Zrínyi Miklós a költő és a hadvezér. — Egyházi Okmánytár• 
XIII. Leo pápa bullája a Fülöp-szigetek egyházi kormányzása ügyében. — Egyházi Tudósítások-. B u d a p e s t : Nyilt levél Széli 
Kálmánhoz, Magyarország ministerelnökéhez. — N a g y v á r a d : A Kath. Kör ünnepélye Schlauch Lőrincz bibornok emlékére — 
S t r a s s b u r g : "Fiók-Concordatum az apostoli szentszék és a német császár közt a strassburgi egyetem kath. theologiai fakultása 

ügyében. — Irodalom. A magyar sziv. — Vegyesek. 

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

A z előjizetés, i l l e t v e m e g r e n d e l é s g y o r s el-
i n t é z é s é t k é r j ü k , l i o g y a l a p i r á n y i t á s á b a n f e n n a k a d á s 
n e t ö r t é n j é k . 

Békeség a küzdelemben. 
— Az óév alkonyán, az újév hajnalára. — 

Az egyház a békeség fe jedelmének országa, 
minden működésében előre á tgondol t terv, 
czélszerüség, isteni erőtől á t h a t o t t bölcseség, 
rend uralkodik. E békés országlást angyalok 
hi rdet ték az emberiségnek és egy csodálatos 
csillag szelid fénye je lezte . Dicsőség a magasság-
ban Istennek, és a földön békeség a jóakaratú em-
bereknek. 1 Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk 
imádni őt.2 De honnan van mégis, hogy az 
egyháznak békés országlása mel le t t folytono-
san küzdenie kell ; honnan magyarázzuk meg, 
hogy századról-századra u jabb és u jabb har-
czokat kell vivnia a téves tanok, az erkölcsi 
hanyat lás ellen? Foly tonosan küzd, és mégis 
békeségben uralkodik. Igen, békeséget élvez 
küzdelmében, mer t a rend fenséges nyugal-
mával fo ly ta t ja az isteni Üdvözí tőnek meg-

1 L u k . 2, 14. 
2 M á t é 2, 2. 

váltási munká j á t , pax est tranquillitas ordinis.3 

H á r m a s i rányú isteni működése ad j a meg neki 
a békeséget a küzdelemben : hitből él, r emény-
nyel néz a jövőbe, és te rmészet fö lö t t i szeretet-
től van á t h a t v a minden működése . 

A hi t ereje nyi latkozik meg egész életé-
ben, a hi te t ger jesz t i fel minden t ag jában , 
ennek fényével vi lágosít ja meg a gye rmeke t 
és fe lnőt te t , az i f jú t és öreget, a tudós t és 
tuda t l an t . Mi is volna az ember összes tevé-
kenysége hit né lkül? Tévelygés, erkölcsi hanya t -
lás, a törvények megvetése . A hi t kegyelme 
indí t j a ar ra az embert , hogy az egyház tekin-
télye előtt meghajol jon, tan i tása i t mint isteni 
igazságokat elfogadja. Mennyi türelem, béke-
szeretet , á ldozatkészség nyilvánul a m a g á n 
és t á r sada lmi életben, hol igazi keresz tény hi t 
uralkodik a szivben és te t tben . A hol igaz 
hit uralkodik, ot t a pol i t ikát nem a m a g á n 
érdek, hanem az igazság és a közjó előmoz-
ditása vezérli. A hol az egyház működik, o t t 
fejlik, felvirul a valódi czivilizáczió, mer t az 
e m b e r t ' te rmészetfölöt t i igazságokkal gazda-
gí t ja és életét természet fölöt t i czél felé irá-
nyí t ja . 

Nem mulandó czélokért való küzdés t e h á t 
a keresztény működése az egyház vezetése 

3 S. A u g . D e i c iv . D e i 1. 19. c. 13. 
47 
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mellett , hanem folytonos, rendszeres tevékeny-
ség azon biztos reménytől kisérve, hogy ma-
gasz tos rendel te tésé t el is éri egykor. Ezen 
remény lebeg szeme előtt, midőn a természet i 
és természetfölöt t i igazságokat megfontol ja , 
midőn az isteni kegyelem felhasználásával és 
segítségével győzedelmeskedik az érzékiség 
fe le t t és szenvedéseivel igyekszik elérni az 
örök életet. Ezen reménység uralkodik az egy-
házban és minden t ag jában . Nem fél az egy-
ház a veszedelemtől, t á m a d j a n a k bármily 
üldözések, a felforgatások közepet te a győzelem 
biztos reményével néz a jövőbe, mer t isteni 
erő ada to t t neki. Confidite, ego vici mundum. 

Igy halad az egyház hittel, reménységgel 
és el jut a békeség forrásához, a szeretethez, 
pax causatur ex charitate secundum ipsam rationem 
dilectionis Dei et proximi.4 Szere te t te l hirdeti az 
igazságot , czáfolja a tévetyt , szeretetből t an i t j a 
a jót , i r t ja a rosszat, szeretetből áldozza fel 
ö n m a g á t és minden t ag j á t az emberiségért 
és minden egyes emberér t , szeretetből 
t a r t j a fenn isteni ha ta lommal megállapí-
t o t t szervezetét , szeretet sugárzik elő összes 
tevékenségéből , és igy békeséget élvez küzdel-
meiben. E békeséget élvezte, midőn a hatal- j 
mas római birodalom tüzzel-vassal üldözte ; ez 
él t benne, midőn a nyers ha ta lom megdölté-
vel meghoz ta a ba rbá r népeknek a keresz tény 
ku l tu rá t és nagyszerű keresztény tá rsadalmi 
és állami életet fe j lesz te t t ; ez uralkodik benne 
m a is, midőn meghiúsí tani igyekeznek mívelő 
munká lkodásá t , midőn a téves t anok özönét 
.zúdítják ellene és lerombolni igyekeznek mind-
azt , a mit az emberiség ideiglenes és örök 
boldogságaér t eddig létesí tet t . A régóta duló 
ádáz harczok közt a békeség zászlóját lobog-
t a t v a re t ten the te t lenül jár az egyház a m a g a 
u t ján , — különösen abban üli diadalát , hogy 
a, tévelyek és a romlot t ság zűrzavaros mámo-
rában, midőn a kath. hi tet szertelen á rmány 
végveszélylyel fenyegeti , mégis fenköl t erény 
hinti szét az egyház kebelében áldásai t s a 
keresztény népekben megujul az egyetértés, a 
szere te t , a hősi e lszántság szelleme. Egyre uj, 
be lá tha ta t l an vidékek nyílnak meg az evan-
gél iumnak. Az egyház virágzik Amerikában, 
életre ébred és napról-napra t e r jed Ausztráliá-
ban. Indiában s a Keleten, Afrika ál lapota is 

4 S. Tkom. Summ, th., 2. 2. qu. 29. a. 4. c. 

vigasztaló képet nyú j t és lassankint befogadja 
a keresztény szel lemet . 5 

Az óév alkonyán, az ú jév hajnalán , a 
családi, t á r sada lmi és állami élet azon vezérei r 

kik az egyház áldásos tevékenységét megbé-
ní tani szeretnék, aggoda lmasan kérdik egy-
más tó l : mit hoz a jövő év, nem fogja-e romba 
dönteni az eddigi munkát , mit kell tenni, 
hogy a liarcz óha j to t t diadalra vezessen. Az 
egyház ellenben mint mindenkor, ugy az újév 
kezde tén is, küzdve békét hirdet a népeknek, 
loquetur pacem in gentibus, és a békeség fejedel-
méről diadallal énekli : orietur in cliebus ejus jus-
tifia et abundantia pacis, et adorabunt eum omnes 
reges, omnes gentes servient ei. 

Dr Kádár Ambrus. 

Zrinyi Miklós a költő és a hadvezér. 
(Tanulmány.) 

I r ta és a Pécsi Kath. Körben felolvasta : 

Kosári Gyida. 
(Vége.) 

Zrinyi epopeiája az égből indul ki és az égben 
végződik. " A természetfölötti, a vallás, az eszme, a 
katholikus hit és meggyőződés a mü eszméjében gyö-
kerezik és szervesen fejlődik, a költő vallása ihletével 
és művészi tudatosságával alkalmazva a szigeti hősök 
megdicsőülésében a legteljesebb virágzásra jut. Minden 
egyenként és együtt a kereszténység szellemének és 
hitének legközvetlenebb és leghatalmasabb kifejezése. 
Ez a kereszténység voltaképen a katholiczizmus, mert 
a szigeti kapitánynak az igaz Istentől és igaz hitből 
elszakadt „bálványimádó" magyar nemzetet kell meg-
váltani, erre a hivatásra természetesen csak katholikus 
hős lehet alkalmas. Zrinyi valóban nemcsak az epopeia 
eszméje és vallásos nézeténél fogva, de saját öröklése 
és meggyőződése szerint katholikus. A török ellen 
való küzdelem hazafias és vallásos motívumokon épült. 
A törökellenes háborúk jelszava nemcsak a „haza," 
hanem „Jézus" kiáltása vele. Feltünteti a költemény 
a kereszténység erkölcsi fenségét a mozlim felett.* 

A költő Istvánfi történetéből és a még élő száj-
hagyományokból merít. A történet a valóságból átvéve 
s a képzelt részek annyira a történet szelleméhez van-
nak idomítva, hogy a történet költőivé, a költészet 
történetté válik. A mi eposi czéljára alkalmas s a 
meddig alkalmas, a történelemből átveszi, de csak 
addig, a meddig költői czéljának és keresztény világ-
nézetének megfelelő, de itt átteremti az eseményeket 
és a jellemeket megokolja. Mint jellemfejlesztő a leg-

5 Leo PP . XIII . Quam aspera in ecclesiam, 10. 
Nov. 1884. 

* Arany, Széchy és a mi tudósunk, dr Greksa, kimutatták 
a Zrinyiász önállóságát, eredetiségét és tisztultabb keresztény 
világnézetét, mint Tassónak. 
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nagyobb epopeiák magasabb rendű stíljét használja. 
Nem szavakkal, hanem cselekvéssel tünteti föl a közös-
séget, a jellemet. 

Egészében szerves és összhangzó, az egész alko-
tás keretébe illő és a rendek természetes és szerves fejlő-
déssel kapcsolódnak, az érdek folyton fokozódik és 
végkifejlődésével ragad meg szivünk gyökeréig. Hova 
tovább fokozódnak a szenvedélyek, tisztul az erény, 
élénkebbé válik a küzdés, magasztosabbá a cselekvény, 
s végső perczeiben mintegy összekeveredik a menny, 
föld és pokol, hogy az erkölcsi fenség annál fensége-
sebben diadalmaskodjék e mysztikus csatában. 

Az eposz hazafias czélzata, serkentő buzdításai 
hatástalan hangzott el, de a későbbi körülmények meg-
mutatták, hogy a világesemények logikáját csak a 
költő értette meg. Hazánk egyik legnagyobb költője a 
tetteknek és egyik legnagyobb embere, a jellemmel 
elfoglalt gyakorlati ember s a jövőbe látó próféta-
szellem. — A török kiűzésében, az ország felszabadu-
lásában senki a költőnél a szigeti Zrinyi Miklósnak 
méltóbb öröklése nem lehetett. O volt a nemzeti esz-
me leghívebb vezére. Az egész nemzet szeme rajta 
csüggött. O volt a jövő igének is záloga. Jóllehet az 
udvar az 1655. a nádorválasztáskor a rendek csodál-
kozására a jelöltek sorából kihagyta, a koronázásban 
mégis résztvett. Megírja a „Siralmas Panaszt", azt a 
merész és eszes fejtegetést a nemzet kiáltó sérelmeiről. 
Az országos állapotoknak ép oly megkapó képe, mint 
megdöbbentő tükre az. Megírja hadtudományi munkáit, 
melyeket a régiektől tanult és önállóan kieszelt, de 
melyek a korabeli methodizmussal homlokegyenest 
ellenkeztek, melyek ma is csonkítatlan értékkel bírnak 
a napoleoni és moltkei hadviselések után, sőt Napoleon 
és Moltke elveit alkalmazzák. Igy bátran tanítója lehe-
tett volna Montecuccolinak, a maga egész emberöltő-
jének, melyet századokkal meghaladott. Ha Zrinyi 
Miklós egy nagy nemzet fiának születik, mint Rónai 
Horváth Jenő, a jelen katonairója mondja, föllépésével 
tán halomra dönti a methodizmus hadi művészetét, s 
neve mint hadtudományi remekíróé ma világszerte 
ismerős lenne. 

Midőn 166^ban a török Váradot megvette, Zrinyi 
hirtelen Kanizsára üt. A bécsi kormány letil t ja; ő 
kitörő bosszúságában kardját a földhöz vágja, de 
engedelmesen Csáktornyára vonul vissza. Fölháboro-
dásában a nemzet fölháborodása alszik. Zrinyivár eme-
lésében és lázas készülődésében a nemzet izgalma 
lobog. S megírja a török áfium ellen való orvosságot, 
mely a legnemesebb és legderekabb riadó, mely valaha 
elhangzott. Gyújtó lángszavával figyelmezteti a magyart 
a törökre, és bebizonyítja, hogy a magyar csak ma-
gyar hadvezér alatt, állandó nemzeti hadsereggel, 
mentheti meg magát. A politikus szózata államférfiúi 
lángelmét tanusit; a katonai emlékirat pedig a láng-
eszű hadvezérre vall. Zrinyi benne a nemzet felszaba-
dulása s az európai kereszténység védelme érdekében 
lángoló hévvel és ragyogó érveléssel szónokol, mialatt 
a kardja markolatjára ütve feltör szivéből a féltő és 
szerető felkiáltás: „Ne bántsd a magyart!" 

1662-ben Montecuccoli sétahadjárata miatt Erdéty, 
koronánk egyik legszebb bogiára elpusztul és a gőgös 
olasz egy nagy röpiratban védekezik a maga dicsőíté-
sére és magyarság haditudományának, sőt vitézségének 
becsmérlésére. Zrinyi névtelen levelében nemzete jóne-
vének védelmére kel. Szellem, tudás, guny, mély haza-
szeretet és nemes önérzet mutatkozik benne, a szinlő 
nagyrabecsülés, szemrehányás, gúnyolódás, felháborodás 
és megvetés erős hangviharaival játszva, végül a szá-
nalomnak és nevetségnek dobja oda a nagyképűsködő 
hadvezért. Az ő haragjában és gyűlöletében a nemzet 
haragja és gyűlölete tombol, mely előtt elfogódva és 
megigézve állunk meg, mint valami megdöbbentő fer-
geteg előtt, de azután elszomorodunk, mert mint fel-
czikázó villámsugár a sötét elborulás éjszakájában, 
a XVII. század végén a létért való küzdelembe 
ijesztő pillantást enged vetnünk. Ezt az olasz soha 
el nem felejtheti. Montecuccoli és Zrinyi szem-
közt állanak egymással. Montecuccoli csak portyáz 
és a megütközés elöl kitér. Zrinyi folyton csatároz. 
Minden megjelenése egy-egy diadal, melyet Magyar-
ország és Ausztria népe lelkesedve hall, sőt az egész 
német nemzet csodálva emleget. A regensburgi tanács-
kozásba meghívják, a hol beleegyeznek az 1664-iki 
téli hadjáratba, melyet eszélylyel és szerencsével haj t 
végre. 

Egész Európa bámult Zrinyi gyors és vitézi 
menetén. A pápa köszönő levéllel, a király herczegi 
diplomával tünteti k i ; Stájerországban és Regensburg-
ban ünnepélyes körmeneteket tartanak győzelmeinek 
hiróre. A hős hire és dicsősége ormán állott. De Mon-
tecuccoli forrt és áskálódott ellene. A fővezérletet 
meg kellett osztania. Terveit elvetik és kudarcz lesz a 
vége. Zrinyi mint a szárnyatörött sas hull alá a ma-
gasból. Montecuccoli lerontatja várát. Következik a szt. 
gothárdi csata és a szerencsétlen vasvári béke, minden 
igaz hazafinak elborulására és elkeseredésére. Zrinyi 
csáktornyai otthonába vonul családja körébe. A csák-
tornyai erdőben vadászgat, mig november 18-án vad-
kan áldozatává esik. 

íme ! az eszményi fajmagyar lélek képe, kiben a 
vallásos, a katholikus világnézet kifejleszti a harmoni-
kus ember ideálját, a magyar keresztény lovagot, a 
magyar nemzeti irodalom a katholikum eszményi és 
harmonikus műalkotásának nagymesterét, a nagy 
katholikus költőt, kit a legtisztább és legbensőbb val-
lásos meggyőződés ihletett, hogy az epopeia fönséges 
glóriájában öltöztesse nemzete vértanuságát. Nemcsak 
a Homérek és a Virgilek, hanem a Danték és Tassok 
pantheonjában biztositott a maga és nemzete számára 
halhatatlanságot. íme ! a katholikus hit és honszeretet 
összeszövődésének, összeforradásának, honunk, állami-
ságunk, alkotmányunk és művelődésünk megalapításá-
nak, szervezésének és kifejlesztésének tündöklő fáklya-
fénye, ős képe és lángoló oszlopa ! Világító torony 
vérrel és viszály lyal nemzeti nagy létünk tragikumának 
történelmében, tanuságaul annak, hogy az igaz magyar 
vitéz hazáját lángolón szereti, agya minden sejtjével, 
hű szive minden dobbanásával, hogy a magyar lélek 

53* 
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szövetébe van szőve, a szive rostjaiba forradva, mint 
ős sejt és ősparány, a szent koronához, a magyar 
királyhoz való jobbágyi hűség, törhetetlen ragaszkodás : 
a „Vitám et sanguinem!" A magyar király nevének 
csak hallatára még zajgó szive és forrongó lelke 
háborgatásait is le tudja csillapítani, mint Petur bán 
térdre rogy és szemei a hűség könyeibe lábbadnak. 
Korában a magyarság legelső költője és hőse, a 
jelennel elfoglalt gyakorlati ember s a jövőbe látó 
próféta, s mint egyike a hadtudományi iró ma is a 
legelsők között foglal helyet, mert lelkéből a nemzet 
lelke szólt, kardjában a nemzet vitézi ereje villogott. 
Minthogy nem magának, hanem fajának élt, mint az 
örök nemzeti géniusz megtestesítője, neve, emléke, 
dicsősége, fénye örök; nemcsak magára, de egész fajára 
ragyog vissza. 

Vallásos, hithű hazafi, ki áldásos élted minden 
lépését, nagy szived minden dobbanását, vallásos meg-
győződésedért, királyodért és hazádért áldoztad, Te 
irtad : Az ki Istentől fél, soha meg nem hallhat, hanem 
örökké él. Te már elvetted hited és honszerelmed 
hűségének mennyei glóriáját! Ez ünnepélyes szent 
órában, melyet dicsőségednek, halhatatlanságodnak a 
mi okulásunkra szenteltünk, szellemed szárnyain körül-
lebegsz ! Könyörögj Istennél, kihez földiimádságod a 
zsoltárok fönséges nyelvén szólt és hymnusaiban csa-
pongott, hogyha forrón szeretett, édes magyar hazánk-
ban, az ő szent nevének, ártatlan fia vérének nincs 
böcsületi, jóságos cselekedeteknek nincsen keleti, sem 
öreg embernek tiszteleti, de sok feslett erkölcs és 
nehéz káromlás, irigység, gyűlölség és hamis tanácslás, 
fertelmes fajtalanság és rágalmazás, emberölés és örö 
tobzódás vagyon, ne büntessen szigorúan, „ha hozzá 
megtérnek, megbánván bűnöket, halálról életre ismét 
hozza űket." Hős hazafi, anyaszentegyházadnak, a 
hazának, az egész kereszténységnek vitéz virága ! 
taníts meg szeretni egyházat, királyt, hazát és nemze-
tet, „hogy szép keresztény hitet lábok alá ne nyomják 
s ne gyönyörködjenek különbnél különb vallásokban." 

„Vitézek Istene ! íme a Te szolgád 
Nem szánta éretted világi romlását. 
Vére hullásával nagy betűkre formált 
Ily subscribálással néked adta magát 
Ö vitéz véréért vedd kezedbe fiát.-4 

Szűz Anyánk, kinek égi sugallata alatt állott 
ihletett dalnokod és irta meg hallhatatlan eposát, kinek 
lobogója és védelme alatt rohantak a csaták tüzébe, 
meghaltak vagy győzedelmeskedtek a Zrínyiek ; — régi 
jó Patronának, nemzeti létünk egének ezeréves csillaga, 
ragyogj tovább, vezesd választott népedet, dicsőségére 
Istennek, javára a hazának s bizonyságára a Te vezető 
fényességednek ! Ugy legyen ! 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

XIII . Leo pápa bullája a Fülöp-szigetek egyházi 
kormányzása ügyében. 

L E O PP. XIII. 
VII. — De religiosa puerorum eraditione deque 

Manïlana studiorum Universitate.—Verum non ad eccle-
siastica solum seminaria Episcoporum industrias spe-
ctare oportet: adolescentes enim e laicorum ordine, 
qui scholas alias celebrant, eorum etiam curis et pro-

HO. LXI. évf. 1092. 

videntiae demandantur. Est igitur Antistitum sacrorum 
officium omni ope adniti, ut puerorum animi, qui 
publice litteris imbuuntur, religionis scientia ne care-
ant. Quae ut rite tradatur, videant Episcopi ac per-
ficiant, ut et magistri tanto muneri sint pares, et libri 
qui adhibentur, nulla inficiantur errorum labe. Quo-
niam autem de scholis publicis sermo incidit, Lyceum 
magnum Manilanum, a Dominicianis Sodalibus Inno-
centii X auctoritate conditum, mérita sine laude prae-
terire nolumus. Quod, quia doctrinae integritate prae-
stantiaque doctorum floruit semper, neque exiguas 
peperit utilitates, non modo ab Episcopis omnibus 
benevole haberi cupimus, sed in tutelam Nostram 
Nostrorumque Successorum ultro recipimus. Quare, 
privilégia et honores a Romanis Pontificibus Innocen-
tio X et XI et Clemente XII eidem concessa plenissi-
me confirmantes, illud Pontificiae Universitatis titulo 
augemus, quique gradus accademici in eo conferuntur, 
eandem vim habere volumus, quam in ceteris Ponti-
ficiis Universitatibus obtinent. 

VIII. — De Begularibus. — Opportunitatibus novi 
in regione illa rerum ordinis concedens S. haec Sedes 
Apostolica statuit tempestivis provisionibus religiosis 
viris adesse, qui redire intendunt ad vitae rationem sui 
Instituti propriam, deditam nempe omnino sacri mi-
nisterii operibus, bonorum in vulgus morum profectui, 
rei christianae civilisque pacifici convictus incremento. 
Alumnis ergo religiosarum familiarum enixe commen-
damus, ut quae, nuncupatis votis, officia susceperunt, 
sancte impleant, nemini idlam offensionem dantes. Prae-
cipimus, ut clausurae leges inviolate servent; quaprop-
ter teneri omnes volumus decreto illo, quod, editum a 
Congregatione super Episcopis et Regularibus die XX 
iulii MDCCXXXI, Clemens XII decessor Noster Lit-
teris apostolicis Nuper pro parte die XXVI augusti eius-
dem anni confirmavit. Clausurae autem ea sit norma 
iique sint fines, quae Decreto alio edicuntur, a S. 
Congregatione Propagandae Fidei die XXIV augusti 
MDCCLXXX, Pio VI approbante, interposito. Ceferum 
Religiosi viri, quotquot in Philippinis versantur, -illos 
summopere revereri atque observare meminerint, quos 
Spiritus Sanctus posuit regere ecclesiam: et arctissimo 
concordiae et caritatis foedere cum saeculari clero 
coniuncti, nihil antiquius habeant quam in opus minis-
terii, in aedificationem corporis Christi, sociatis stu-
diis, vires omnes intendere. Porro ut dissensionum ele-
menta penitus eradantur, in Philippinis etiam Insul is 
observari in posterum volumus Constitutionem Fir• 
mandis a Benedicto XIV datam VIII id. novembris 
MDCCXLIV, itemque aliam Romanos Pontifices, qua 
Nos VIII id. maii MDCCCLXXXI nonnulla contro-
versiarum capita inter Episcopos et Missionarios Regu-
läres in Anglia et Scotia definivimus. 

IX. — De Paroeciis. — Quae Paroeciae curioni-
bus e Religiosis Familiis sint demandandae, Episcopi 
videant, collatis sententiis cum earumdem Familiarum 
Praesidibus. Quod si quaestio de ea re oriatur, nec 
privatim componi queat, caussa ad Delegatum Aposto-
Hcum deferetur. 
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X. — De Missionibus. — Ad cetera argumenta, 
quibus Ecclesia magistra, opportune cavetur ne fides 
merumque integritás aliaque ad aeternam animorum 
salutem pertinentia detrimentum capiant, accedunt 
equidem summaeque sunt utilitatis spiritualia Exercitia 
quaeque vulgo Missiones audiunt. Optandum quapropter 
omnino est, ut in provinciis singulis, singulae saltern 
condantur domus, octo plus minus Religiosis viris ex-
cipiundis, quibus sit unice praestitutum urbes subinde 
ac pagos lustrare dictaque modo ratione. sacris concio-
nibus populos excolere. Quod tarnen, si fidelibus utile, 
necessarium profecto illis est, qui Evangelii lucem non-
dum hauserunt. Ubi igitur agrestes ad hue gentes occur-
runt immani idolorum cultui addicti, sciant Episcopi 
et sacerdotes teneri ad earum conversionem curandam. 
Quare inter illas etiam stationes fundentur pro sacer-
dotibus qui apostolico munere fungantur, nec solum 
idololatras ad Christiana sacra traducant, verum etiam 
pueris instituendis dent operám. Hae porro stationes 
sie erunt ordinandae ut deinde opportuno tempore ad 
Praefecturas vel Vicariatus Apostolicos evehi queant. 
Ne autem qui ibidem sacris occupantur necessaria ad 
victum promovendamque fidem desiderent, hortamur 
ut in dioecesi quaque, incolumi quidein Lugdunensi 
Institute quod a Propagatione Fidei appellatur, pecu-
liares coetus instituantur virorum ac foeminarum, qui 
fidelium symbolis colligendis praesint, collectasque 
Episcopis tradant, Missionibus aequo iure ex integro 
distribuendas. 

XI.— De disciplina ecclesiastica — Conciliandae clero 
fidelium existimationi nihil conducit effieacius, quam, 
si quae sacerdotes docent verbo, ea simul opere com-
pleant. Cum enim ut Tridentina Synodus inquit, a 
rebus saeculi in altiorcm sublati locum conspiciantur, 
in eos tamquam in speculum reliqui oculos coniiciunt 
ex iisque sumunt quod imitentur. Quapropter sie decet 
omnino clericos vitam moresque suos omnes compo-
nere, ut habitn, gestu, incessu, sermone, aliisque omni-
bus rebus, nil nisi grave, moderatum ac religione ple-
num prae se ferant ; levia etiam delicta, quae in ipsis 
maxima essent, effugiant, ut eorum actiones cunctis 
afferant venerationem. Sed enim pro hac diseiplinae 
ecclesiasticae instauratione proque plena Cons'titutionis 
huius Nostrae exequutione Venerabilem Fratrem Ioan-
nem Baptistam Guidi Archiepiscopum Stauropolitanum, 
Delegatum Apostolicum extraordinarium ad Philippinas 
Insulas mittimus, Personam Nostram illic gesturum. 
Cui propterea opportunas tribuimus facultates ; insuper 
etiam in mandatis dedimus, ut proricinalem Synodum, 
quam primum per adiuneta licuerit, indicendam ac 
celebrandam curet. 

XII. — Animorum pacificatio ac reverentia in eos 
qui praesunt habenda. — Restât modo, ut ad Philippi-
narum incolas universos paterna caritate sermonem 
convertamus, eosque maiore qua possumus contentione 
hortemur, ut unitatem servent in vinculo pacis. Postu-
lat hoc christianae professionis officium : Maior est nam-
que fraternitas Christi quam sanguinis : sanguinis enim 
fraternitas similitudinem tantummodo corporis refert, Christi 

autem fraternitas unanimitatem cordis animaeque demonstrate 
sicut scriptum est, Act., IV, 32: Multitudinis autem cre-
dentium erat cor unum et anima una. Postulat religionis 
bonum, quae prima fons et origo fuit earum laudum, 
quibus Philippinarum gentes superiore tempore fio-
ruerunt. Postulat denique sincera Caritas patriae, quae 
ex publicis perturbationibus nil nisi damna eapiet ac 
detrimenta. Eos qui impérium tenent, ex Apostoli prae-
scripto, revereantur, omnis enim potestas a Deo est. Et 
quamvis longinquo oceani spatio a Nobis seiuneti, sci-
ant se esse in fide Apostolicae Sedis, quae sicut illos 
peculiari complectitur dilectione, tutandarum ipsorum 
rationum nunquam curam abiiciet. Decernimus tandem 
has nostras litteras nullo unquam tempore de subrep-
tionis aut obreptionis Nostrae alioque quovis defectu 
notari vel impugnari posse, et semper validas ac fir-
mas fore, suosque effectus in omnibus obtinere, ac in-
violabiliter observari debere, non obstantibus Aposto-
licis atque in synodalibus, provincialibus et universa-
libus Conciliis editis generalibus, vel specialibus sanc-
tionibus, nec non veterum sedum Philippinarum et 
Missionum inibi constitutarum et quarumcumque Ec-
clesiarum ac piorum locorum iuribus aut privilegiis, 
iuramento etiam, confirmatione Apostolica, aut alia qua-
cumque firmitate roboratis, ceterisque contrariis qui-
buscumque, peculiari etiam mentione dignis ; quibus 
omnibus quatenus supra dictis obstant, expresse dero-
gamus. Irritnm quoque et inane decernimus, si secus 
super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel 
ignoranter, contigerit attentari. Yolumus autem, ut ha-
rum litterarum exemplis etiam impressis, manuque 
publici Notarii subscriptis et per constitutum in eccle-
siastica dignitate virum suo sigillo munitis, eadem 
habeatur fides quae Nostrae voluntatis signification!, 
ipso hoc diplomate ostenso, haberetur. Nulli ergo ho-
minum liceat hanc paginam Nostrae erectionis, consti-
tutionis, restitutionis, dismembrationis, suppressions, 
adsignationis, adiectionis, attributionis, decreti, man-
dati ac voluntatis infringere, vel ei ausu temerario 
contraire. Si quis autem haec attentare praesumpserit, 
indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et 
Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum. 

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pisca-
toris die XVII Septembris MDCCCCII. Pontificatus 
Nostri Anno Vigessimo quinto. 

L. f S. Card. ALOIS. MACCHI. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 30. Nyilt levél nagymélt. Széli Kál-

mánhoz, Magyarország minister elnökéhez. — 
Ez a czime" — javitva — annak a 8 hasábos 

kiáltványnak, a melyet Kováts Kálmán, monongahelai 
róm. kath. magyar plébános, az ó-hazához, — amint az 
Amerikába szakadt magyarság hazánkat nevezi, — még 
pedig az ó-hazában nem kevesebbhez, mint az ország 
kormányzásának ezidőszerinti felelős fejéhez, Széli Kál-
mán ministerelnökhöz intézett. 

Tárgya a nyilt levélnek a Magyarországból Ame-
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rikába kivándorolt magyar-orosz és magyar ajkú gör. 
katholikus hittestvóreink vallásügyi, egyházi helyzete 
és állapota. Amivel pedig ez a tárgy fel van szerelve, 
az egy végtelen hosszú vádlevél Hodobay Andor eper-
jesi apátkanonok, amerikai gör. kath. visitator ellen, a 
kit Kováts Kálmán sok-sok mindenféléről vádol, külö-
nösen pedig nepotizmust vet szemére és azt irja rová-
sára, hogy viszályt keltett a két éjszakmagyarországi 
gör. kath. egyházmegyéből, az eperjesiből és munká-
csiból Amerikában működő papság között. * A virulen-
tus nyilt levél eleje igy szól : 

Kegyelmes Uram ! 
Az, a mi Amerikában ma a görög katholikus 

egyházi életben megy, nem a hitélet fejlesztése többé, 
de egyenes ut a vallási anarchiához. 

Tizenhat éve immár, hogy itt magyar görög ka-
tholikus papok működnek, de azok életében eddig is-
meretlen volt még az a szomorú jelenség, a mely ma 
itt nagyságos Hodobay Andor működése óta ész-
lelhető. 

Papság áll ma itt papsággal szemben, még pedig 
azok közül, a kik eddig egy szent ügyet : a gör. kath. 
hitet szolgálták. 

Alább olvashat Nagyméltóságod egy nyilatkoza-
tot, amelyben az eperjes-egyházmegyei papság nyilt 
és ellenséges szándékú vádakat emel azon munkács-
egyházmegyei gör. kath. papság ellen, a mely eddig 
tizenhat év óta úgyszólván egyedül védte meg a tótul 
is tudó ruthéneket Amerikában attól, hogy az itt se 
muszka, se pánszláv ne legyen. 

S ime, most az az eperjesi egyházmegyei, nem 
orosz, de tót nyelvű papság, a mely Hodobay Andor 
7 havi ittléte óta, sokkal nagyobb számban importál-
tatott be Amerikába, mint az elmúlt tizenhat év alatt, 
azzal vádolja meg az itt magyar nemzeti szempontból 
elévülhetlen érdemekkel biró munkács-egyházmegyei 
jó magyar papságot, hogy az félre vezette és botlá-
sokba ugratta bele nagyságos Hodobay Andor visita-
tor urat. 

Már maga e vád alapja elég szomorú ; mert köz-
felfogás szerint nem a hadseregnek kell a vezért ve-
zetni, hanem a vezérnek a hadsereget. 

Lényege pedig egyenes abszurdum. Hisz ép az 
volt a baja itt Hodobay Andor visitátor urnák kez-
dettől fogva, hogy csak rokonai informácziói után in-
dult és igy nemcsak ellenségeinek tekintette azokat, a 
kik itt már előbb tekintélylyel birtak, de neki és ro-
konságának nem hizelegtek, de a szó teljes értelmé-
ben valóságos családi érdekeket is istápolt, majdnem 
minden dologban. 

A vége pedig igy szól : 
Ma, mikor azt látom, hogy e kérdésben hallgatni 

egy a hazaárulás bűnével ; sőt az ő (Hodobay) egyik-

* Hogy mily nagy és súlyos dolog ez az amerikai magyar 
ügy, kitűnik abból, hogy már 1,503,000-re tehető csupán csak az 
E.-A. E.-A.-okba tőlünk kivándoroltak száma. Hogy pedig pél-
dául csupán csak a munkácsi egyházmegyéből hány pap van 
kint Amerikában, arról a magyar papság 1902-iki Egyetemes 
Névtára egész hosszú névsorral tanúskodik. 

másik általam betekintett népességi kimutatásai sem 
állanak reális alapokon s igy azokat nyomban halomra 
dönthetik Rómában azok az évek óta itt minden lel-
késztől bekivánt jelentések, a melyeket az amerikai 
püspökök magukhoz itt már évek óta minden év ele-
jén bekivántak tőlünk, itten élő róm. és gör. katholi-
kus lelkészektől ; nehogy e miatt újból kudarczot vall-
jon Rómában a leendő gör. kath. vikáriatus, s igy a mi 
ügyünk előbbre vitele is, hát felemeltem szavam. 

Felemeltem pedig azért, mert biztos forrásból 
tudom, hogy itt a gör. katholikusok érdekében semmi 
sem fog történni a nélkül, hogy ebbe az amerikai mél-
tóságos püspöki kar is bele ne egyezzék. 

Azok adataival "szemben tehát ne jelenjék meg az 
én magyar hazám oly statisztikai kimutatásokkal, me-
lyeket a mi szinte eskü alatt hozzájuk beterjesztett 
kimutatásaink majd halomra döntsenek. S ezért irtam 
meg a mit itt megirtam. 

A miket irtam, tudom hogy oly dolgok, hogy ha 
ezeket beigazolni képtelen lennék, le kellene tűnnöm a 
közélet színpadáról, már pedig erre semmi kedvem 
nincs. Miért is nehogy mindenünk koczkára kerüljön 
itt, a hol bizony magyar nemzeti szempontból ma már 
sok minden koczkára kerülhet, főtisztelendő Hodobay 
Andor visitátor ur ellen a fenti vádak miatt hivata-
los vizsgálatot kérek, mert Magyarország az ő érdekeit 
oly emberre, a ki 7 havi ittléte alatt immár ennyi 
botlást követett el és családi politikájával már ennyi 
keserű következményeknek lett az okozója, hacsak 
nem akar egy ujabb római kudarcznak eléje nézni, 
tovább nem bizhatja. 

Es e vizsgálat megejtésével nem konzulátusokat 
kérek megbízni, a kik egyházi tekintetben korrekt fel-
világosításokkal innen eddig sem szolgáltak, de vala-
mely nagyváradi, kalocsai, székesfehérvári, stb., szó-
val olyan kanonokot, a kit Amerikában rokoni kötelék 
senkihez sem fűz. 

Hazafias tisztelettel 
McKeesport, 1902. decz. 7. 

Kováts Kálmán, 
monongahelavölgyi róm. kath. 

magyar lelkész. 

Nagyvárad. A Kath. Kör ünnepélye Schlauch Lőrincz 
bibornok emlékére. — 

A kegyelet adóját rótta le f. hó 21-én a Katho-
likus Kör dr Schlauch Lőrincz bibornok-püspök emlé-
kezete iránt. A kör előadásainak idei sorozatát lehetetlen 
volt méltóbb névvel megkezdeni, mint a kör elhunyt 
nagynevű védnökének, megalapítójának, Schlauch bi-
bornoknak nevével. 

Az Orsolya-zárda nagyterme zsúfolásig megtelt ez 
alkalomra egyházi és világi előkelő közönséggel. 

Böszörményi Géza ügyvéd rövid elnöki megnyi-
tója után a műkedvelői énekkar adott elő egy öt szó-
lamu énekszámot dr Szemethy Géza pápai kamarástól, 
szerző saját dirigálása mellett. Czime : „Statuit illi 
summum sacerdotium". Szövegét szerző az ó-szövetségi 
szentírásból vette. Magyarul a következő : „Főpappá 
tette őt és megdicsőítette nagy dicsőséggel, hogy legyen 
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vezérök és öltözködjék bíborba, a ranyba! . . . " Erre a 
szövegre a zenét öt szólamra (két soprán, alt, tenor és 
basus) Palestrina-stilben irta meg a szerző lidiai (ötö-
dik) egyházi hangnemben. 

A preczizül előadott szép ének nagy hatást tett. 
Utána, mint a „Tiszántúl" irja, az ünnepély fény-

pontja, Radnai Farkas püspök emlékbeszéde követke-
zett. A nagy franczia essayisták méltó magyar társá-
nak bizonyitotta magát Radnai püspök. Ekesszóló és 
mégis keresetlen. Előkelő és mégis közvetlen. Szelle-
mes és mégis a dolog mélyén járó. Hallgatóit egy 
helyen a ragyogó stilus, másutt a mély gondolat, s 
mindvégig a gyönyörű előadás bilincseli le. A ki éle-
tében már segitő társa volt dr Schlauch Lőrincznek, 
holta után is méltó emléket állított neki gyönyörű 
beszédével. Az egész közönség feszült figyelemmel 
hallgatta a szónokot s végül viharos tapsokkal adott 
kifejezést elismerésének. A jelenvolt előkelőségek hozzá-
siettek gratulálni s pár perezre az egész ünnepély 
megakadt. 

Utolsó pont ismét dr Szemethy Géza által irt ének-
szám volt ; czime : „Áldott legyen emléke." Három 
versszakból álló szöveggel, melynek két első verssza-
kára egy gregorián chorál-szerü dallamot irt szerző a 
IX. tónusban négy szólamu vegyes karra, mindegyik 
versszakot másképen dolgozva fel ellenpontozatosan s 
a dallamról vett motívumokkal. A hangnem dominán-
sán (frigiai zárlattal) befejezett melódia után a 3. 
versszak uj dallamot és feldolgozást nyert a kis tercz-
czel lej ebb áthelyezett Xl-ik tónusban (á-dur skálá-
ban). Kezdte négy szólamu női kar, folytatta négy 
szólamu férfikar és befejezte az egyesitett két kar 
nyolez szólamu ensemble-ja, polyphon stílben. A befejező 
rész különösen mély hatást tett a közönségre, mely a 
szerzőt viharos ovácziókkal tüntette ki. 

Szövegét szintén dr Szemethy irta s a következő-
leg hangzik : 

Áldott legyen s örök emléke köztünk 
Velünk maradjon őrző szelleme, 
Jézusa keblén' boldogan pihenjen 
S áldása szálljon árva népire ! 

Nem lát halált, nem zárja sirnak éje, 
Nevét kiáltják késő századok, 
A sir-homályból szentelt bíborának 
Sugára-fénye ékesen ragyog. 

Boruljatok rá illatos virágok, 
Szellő susogj fülébe édesen, 
Szemére szállj le bűvös égi álom, 
Örök jutalma U r Jézus l e g y e n . . . ! 

A kitűnően összetanult, művészi színvonalon álló 
énekkarban főszerep az Immaculata-zárda óvónő-ké-
pezdészeinek jutott, kiknek bájos, gyermeki lágy 
hangját pompásan egészítették ki a műkedvelő énekes-
nők és énekesek. 

Strassburg. Fiók-Concor datum az apostoli szent-
szék és a német császár közt a sírassburgi egyetem kath. 
theologiai fakultása ügyében : — 

„A strassburgi egyházmegye növendékpapjainak 
tudományos kiképeztetése egy katholikus theologiai fakultáson 

fog történni, melyet az ottani egyetemen kell alapí-
tani. Egyidejűleg az ottani püspöki papnevelő-intézet is 
fenn fog maradni és működését a nevezett kispapok 
gyakorlati kiképzésére nézve fogja folytatni, a kik ebben 
az intézetben a papi hivatal gyakorlásának minden 
terére nézve fognak kellő kioktatást nyerni. 

A hittudományi karban következő szakok lesz-
nek képviselve : 

1. Bölcselet-hittudományi propaedeutica. 
2. Dogmatica. 
3. Morális. 
4. Apologetica. 
5. Egyháztörténelem. 
6. O-szövetségi szentirás-magyarázat. 
7. Uj-szövetsógi szentirás-magyarázat. 
8. Kánonjog. 
9. Pastoralis theologia. 
10. Egyházi régészet. 
A tanárok kinevezése a püspökkel való előzetes meg-

egyezés után történik. 
A tanárok kötelesek, hivatalukba való belépés 

előtt, az egyház szabályainak megfelelőleg, a dékán 
kezébe professio fldeit tenni. 

A kar és tagjainak viszonyára nézve az egyház-
hoz és az egyházi hatóságokhoz ugyanazok a megálla-
podások irányadók, melyek a bonni és boroszlói ka-
tholikus theologiai fakultásokra vonatkozólag vannak 
érvényben. 

Ha az egyházi hatóság bebizonyítja, hogy valamely 
tanár hiányos igazhitüség vagy a papi állás követel-
ményei ellen elkövetett durva sérelmek miatt tanári 
hivatalának tovább viselésére képtelennek tekintendő, 
abban az esetben a kormány az illetőnek mielőbb való 
pótlásáról fog gondoskodni és szükséges lépéseket fog 
tenni, hogy az illetőnek részvevése a fakultás ügyei-
ben megszűnjék." 

I R O D A L O M . 

= A magyar s z í t . Irta Sziklay János. VA magyar 
szivu De Amicis olasz iró „II Cuore"-jának ötletéből 
született, tartalma azonban teljesen eredeti, magyar, 
és a magyar diák életének képét nyújt ja . A szerző 
fájdalmasan tapasztalta, hogy De Amicis világhíres 
Cuorejából szándékosan száműzetett minden vallásos 
momentum, bár másrészt a hazafias érzése felkeltésében 
a munka valóban kiváló. Épen ez a körülmény adta 
kezébe a tollat. A Magyar Sziv oly jellemképző könyv, a 
melyben a hazafias érzések mellett az ifjúság nevelésében 
szerepet vivő vallásos mozzanatok, nemkülönben a keresztény 
erkölcsi elvek és erények is helyet találtak. A Magyar Sziv 
a mindkét nembeli ifjúság számára rendkívül érdekes 
és tanulságos olvasmány. Szebb, alkalmasabb karácso-
nyi ajándékot egy szülő sem adhat gyermekének, mint 
ha megveszi a jeles magyar iró e díszesen illusztrált 
munkáját. Ara egész vászonkötésben 2 kor. 40 fill. 
Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalá-
ban Budapesten, VIII. Szentkirályi-u. 28. sz. 
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VEGYESEK. 
*** Rómából érkezett tudósításunk szerint X I I I . 

Leo pápa karácsony előtt decz. 23-án a szent Collegium 
fogadása előtt az ő nobile anticameráját , legbensőbb 
szolgálatának előkelőségeit fogadta. Azután következet t 
a bíbornoki testület tisztelgése, a kivonatosan már 
ismertetet t allocutióval. 

— Az esztergomi kath. legény-egyesületnek 
Vaszary Kolos bibornok, hgprimás, esztergomi érsek ur 
500 koronát adományozott . 

— Változások a kassai püspöki udvarban. Vient 
Nándor püspöki t i tkár tarczali plébánossá neveztetvén 
ki, helyébe mint püspöki t i tkár Hartsdr István, mint 
szentszéki jegyző dr gróf Csáky Ador ján , és mint püs-
pöki szertartó Tószt Barna kaptak kinevezést. 

— A legnagyobb karácsonyi ajándékot a besz-
terczebányai egyházmegye papsága kapta lelki atyjától , 
a megyés püspök úrtól. Rimely Károly dr püspök ur 
ugyanis szegényebb sorsú plébánosok javadalmazásának 
emelésére 53.000 koronás alapítványt tet t . 

— Protestáns egyetem kath. naptárral. Há t van 
ilyen is'? Van Norvégországban, a krisztiániai egyetem, 
mely az ő 1903-ra szóló naptárában a következő ka-
tholikus emlékeket említi : Gyertyaszentelő B. Asszony, 
Gyümölcsoltó B. Asszony, Mária mennybemenetele , 
Kisasszony, Mária felajánlása, Mária fogantatása. Van 
benne továbbá hamvazó szerda, böjt-vasárnap, okt. 
13-án ereklyeünnep, decz. 17-e „ 0 Sapientiau nap, a 
római breviárium „ 0 " antiphonái értelmében. A pro-
testantizmus ebben a kalendáriumban nem a protes-
táns vallás nagyságainak tiszteletében nyilvánul, — 
Lutherről szó sincs benne, — hanem a királyi család 
nevenapjainak felvételében. Nov. 15-ike például Oskar 
Bernadot te napja, a ki a katholikus vallást Norvég-
országba bevitte, sz. Olaf király, szintén szerepel a pro-
testáns naptárban. A protestánsoknak tehát csak egy 
kicsit alaposabban kellene gondolkodni, és azonnal 
könnyen megtalálnák a kath. alapot maguk alatt min-
denütt . 

— Kitiinő buzdítás je lent meg a „Magyarország"-
ban arra, hogy a törzsökös magyar nemesség fiai foly-
tassák apáik munká já t és a politikai pálya mellett a 
katonai pályán igyekezzenek a magyar hadsereg meg-
teremtésében közreműködni. Az, a mit e derék napilap 
a magyar i f júság jelenleg követe t t eljárásáról mond, 
igazán arczpiritó a bürók t in tá ja u tán sóvárgó élhetet-
lenségre nézve. Milyen fonák, ugym. a M., — és elgondol-
ni is szörnyű gondolat az, hogy a honszerző és fenntar tó 
elemek fiai törik magukat végrehajtói és segédtelekkönyv -
vezetői állások után, amidőn itt van hadseregünk, melyet 
idegenek vezetnek." 

— Mit is mondott II . Frigyes porosz király? 
Aki a clevelandi r. k. püspöki székesegyház 50 éves 
jubileumi ünnepségeit végig élte, i r ja a M. V., bizonyára 
eszébe ju to t t , nem egyszer, de többször is, H. Fr igyes 
protestáns porosz király nyilatkozata. E király ugyanis, 
protestáns létére nem átallotta megvallani, h o g y : „A 
kálvinisták Istennel ugy bánnak, mint szolgájukkal ; a 

lutheránusok, mint hozzájuk hasonlóval ; a katholiku-
sok, mint Istennel." 

— Apró l i i rek. A katekizmus átdolgozására ala-
kított bizottságot Mailáth Gusztáv gróf püspök ur 
1903. j anuár 2-ára hivta össze. Ebből az alkalomból 
lapunk, jövő évi 1. számában, nagy figyelemre méltó 
tá jékozta tó czikk íog nevelés-és tanitásügyi rovatunkban 
megjelenni. — Pécset t két jó tékony egyesület, t . i. a 
Jó tékony Nőegylet és a Szent-Vincze-Egyesület szövet-
séget kötött, a melynek értelmében havonkint közös 
konferencziát ta r tanak és a jó tékonyság gyakorlását 
egymás közt beosztják. — A világ nyolczadik nagy-
hatalmassága a pogány Japán birodalom lesz. Evvel 
az a j og jár , hogy nagyköveteket küldhet a többi 
hatalmasságokhoz -s ugyanilyenekre tar that igényt. 
Érdekes a dologban az, hogy Japán Ausztria-Magyar-
ország nagyhatalmi állását tu la jdonképpen semmibe se 
veszi, vagyis inkább csak Németország függelékének 
tekinti, a mennyiben berlini nagyköveté t bizza meg 
bécsi képviseletével is. Szépen állunk ! Es ezért a 
nagyhatalmi állásért kell Magyarországnak tönkre 
menni ! — Zászlósznitelés volt decz. 8-án Pécset t 
a _Miaszonyunk"-ról nevezett nőzárdában. Wajd i t s 
Gyula kanonok-plébános igazgató szentelte fel a képez-
désznők Mária-congregati ójának zászlóját — Troli 
Ferencz pécsi nagyprépost a málomi templomot kifös-
te t te és azt decz. 9-én ujra-felszentelte. — 3 millió 
„katholikus sajtó-alap" összeadakozásáról és egy nagy 
kath. napilap alapításáról volt szó minap. Tessék rész-
vénytársaságot alapítani ! — A katekizmus átdolgozása 
ügyében szervezett bizottságba Kassáról Csiszárik János 
dr theol. tanár és Andruscsiukevicz Henrik eperjesi 
helyettes plébános küldettek ki, mint egyházmegyei 
képviselők. — Jótevő képviselő. Csernoch János dr o. 
gy. képviselő kerületében, a mióta képviselő, 6130 
koronát osztott ki jó tékony czélokra. — Kath. laptár-
sainknak azt k ívánjuk az ú jév alkalmából, hogy hitet-
len vagy színtelen lapot ne ajánl janak többé a kath. 
közönségnek ; egymást pedig megbecsüljük és részre-
hajlás nélkül támogassuk! 

EJV Lapunk összes munkatársainak és olvasóinak 
boldog újévet kivírnunk. 

A szerkesztő telefonja. 

F. J. Mire ez a lapszám kezéhez érkezik, szives levelére 
a választ is megkapta. M. L. Önnek igaza van. Nincs mit félnie 
az Orsz. Pázm. E. papösszeiratási akcziójától. Hisz csupa katho-
likus lapokat járat. Nem is itt van a dolog bibéje, hanem ott, 
hogy főpásztorok vétetnek a járatott lapok lajstromozásánál 
közegül igénybe. 

W J E L E N T É S . 
A „Religio-Vallás" 1903-tól kezdve „KRI-

T I K A I L A P O K " cz. havi folyóirattal, mint 
melléklappal kapcsola tban fog megjelenni, 
melyet a „Religio" előfizetői e régi lap szokott 
előfizetéseért együt tesen fognak kapni. Külön 
já ra tva az uj lap évi előfizetése 2 korona. Ez t 
t a r to t tuk szükségesnek m. t. olvasóinkkal 
tudatni , kiket csak arra kérünk jelenleg, hogy 
kiki legalább egy uj előfizetőt vagy megren-
delőt legyen szives magával hozni. A szerk. 

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

Budapest, 1902. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8- sss.1 


	Tartalom
	1. szám��������������
	2. szám��������������
	3. szám��������������
	4. szám��������������
	5. szám��������������
	6. szám��������������
	7. szám��������������
	8. szám��������������
	9. szám��������������
	10. szám���������������
	11. szám���������������
	12. szám���������������
	13. szám���������������
	14. szám���������������
	15. szám���������������
	16. szám���������������
	17. szám���������������
	18. szám���������������
	19. szám���������������
	20. szám���������������
	21. szám���������������
	22. szám���������������
	23. szám���������������
	24. szám���������������
	25. szám���������������
	26. szám���������������
	27. szám���������������
	28. szám���������������
	29. szám���������������
	30. szám���������������
	31. szám���������������
	32. szám���������������
	33. szám���������������
	34. szám���������������
	35. szám���������������
	36. szám���������������
	37. szám���������������
	38. szám���������������
	39. szám���������������
	40. szám���������������
	41. szám���������������
	42. szám���������������
	43. szám���������������
	44. szám���������������
	45. szám���������������
	46. szám���������������
	47. szám���������������
	48. szám���������������
	49. szám���������������
	50. szám���������������
	51. szám���������������
	52. szám���������������
	53. szám���������������
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	353����������
	354����������
	355����������
	356����������
	357����������
	358����������
	359����������
	360����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������
	373����������
	374����������
	375����������
	376����������
	377����������
	378����������
	379����������
	380����������
	381����������
	382����������
	383����������
	384����������
	385����������
	386����������
	387����������
	388����������
	389����������
	390����������
	391����������
	392����������
	393����������
	394����������
	395����������
	396����������
	397����������
	398����������
	399����������
	400����������
	401����������
	402����������
	403����������
	404����������
	405����������
	406����������
	407����������
	408����������
	409����������
	410����������
	411����������
	412����������
	413����������
	414����������
	415����������
	416����������
	417����������
	418����������
	419����������
	420����������
	421����������
	422����������
	423����������
	424����������
	425����������
	426����������
	427����������
	428
	429
	430����������
	431����������
	432����������


