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A 

T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio-Vallás" 1900. I. félévi folyamához. 

Vezéreszmék és tanulmányok. 
Század utánunk, század előttünk. Szerk. 1. 
Nm. és ft. dr Bessewffy Sándor csanádi püspök ur ka-

rácsonyi szózata. 1, 2. 
Mi lesz az autonómiával? Szerk. 2. 
Hódolat az Oltáriszentség előtt. (Költ.) Balassy I.-tól. 2. 
Venite adoremus ! X. Y. 3. 
Mélt. és ft dr Rimely Károly beszterczebányai püspök ur 

főpásztori szózata. 
Bevezetés a magyar kereszténység 9 százados jubileumá 

nak irodalmi ünneplésébe. Szerk. 4. 
Ének Jézus szent nevéről. (Költ.) Balassy I.-tól. 4. 
Jézus szentséges neve, P. 0. G. 4. 
Az ős magyar keresztény „Halotti beszéd" theologiája. 

Szerk. 5, 6, 7. 
Mélt. és ft. Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur jubileum-

évi szózata. 5, 6. 
Autonomiánk és az apostoli szentszék. Szerk. 7. 
A legfőbb kegyuraság egyházunk és autonomiánk kereté' 

ben. Szerk. 8. 
A chinai birodalom megnyílása az európai emberiség előtt 

kedvező-e a keresztény vallás terjedésére? 8. 
Elnöki megnyitó beszéd, melyet az Aquinói Sz. Tamás-

Társaság közgyűlésén tartott dr Városy Gyula praela-
tus elnök. 9. 

Az erdélyi és az anyaországbeli katholiczitás az autonó-
miában. Szerk. 10. 

Venerabili Fratri Georgio Császka Aeppo Coloc. et Bács. 
LEO PP. XIII. 11. 

Jelek az egyház egén s az autonomia talaján és szemha-
tárán. Szerk. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

Szózat a szent év elején. Mélt. és fr. gr. Majláth G. K. 
erdélyi püspök ur tőp. leveléből. 15. 

Főm és ft. Vaszary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek ur nagyböjti főpásztori körlevele. 16. 

A kath. papság és az irodalom. Elnöki beszéd a Szatmár 
egyházmegyei írod. Kör ben dr Steinberger F.-től. 17. 

Kinyilatkoztatás es felvilágosodás. Irta dr Szentimrey 
Gábor. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 31, 32. 33 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42. 

Mélt. és ft. Fehér Ipoly főapát ur böjti főp. körlevele. 
18, 19. 

Mélt. és ft . gr. Majláth G. K. erdélyi püspök ur nagy-
böjti íőp. körlevele. 20, 21. 

Egyház és haza. Irta és a budapesti Kath. Körben fel-
olvasta dr Glattfelder Gy. 23. 24. 

Az újra megtalált paradicsom. Weisz után Makra-Rózsa. 
24, 25, 28,29. 

Korszellem és katholiczizmus. Irta és a budapesti Kath. 
Körben felolvasta dr Glattfelder Gy. 25, 27. 

A Szent-Istvár;-Társulat kettős ünnepén. 26. 
Fő m. és ft. Vaszary Kolos bibornok hgprimás és eszter-

gomi érsek ur megnyitó beszéde. 26. 
Dr Kisfaludy Á. Béla Sz.-I.-T. alelnök jelentése. 26. 
Jézus kereszthalála. 29. 
Jézus feltámadása. Szerk. 30. 
Magyarország és a kereszténység. Irta és a pécsi Kath. 

Körben felolvasta dr Szilvek L. 30, 31. 

A 19. század eszméi társadalmi szempontból. Irta és a 
kalocsai Kath. Körben felolvasta Komárik I. J . t. atya. 
32, 33, 34, 35. 

Az uj váczi püspök. A legfelsőbb kinevezés. 33. 
Valami a Rómába elindult nemzeti zarándoklat alkalmá-

ból. Szerk. 33. 
A püspöki kar irányelvei az országom katholikus autono-

,-paiai szervezet megalakításához. Szerk. 34. 
/ A kereszténység és az emberi lélek. Irta és a pécsi Kath. 

Körben felolvasta Kozáry Gy. 38, 39, 40, 41, 42. 
XIII . LEO pápa válasza Császka György kalocsai érsek 

úrhoz Magyarország jubileumi feliratára. 41. 
De la Salle^ sz. János, az iskolatestvérek alapitója. Irta 

Fischer Ágoston. 43, 44, 45, 50, 51, 52. 
Pünkösd. Irta Breth Gy. 44. 
Egyházi beszéd, melyet a kereszténység 1900 éves és a ma-

gyar katholiczizmus 900 éves jubileumán a római late-
ráni bazilikában mondott Fehér Ipoly pannonhalmi 
főapát ur. 45, 46, 47. 

A magyar kereszténység 900-os jubileumán. Beszéd, a 
szombathelyi növendékpapság ünnepén mondotta dr 
Stegmüller K. praelatus. 46. 

Országos Kath. Nagygyűlés, Felhivás. 47. 
Mélt. és ft. Takács Menyhért jászói coadjutor ünnepélyes 

bevonulása a prépostság székhelyére. 47. 
Jézus Szive. (Költ.) Balassy I.-tól. 48. 
A katholikos kongrua-bizottság működése. 48. 
A kereszt, a kereszt. Szerk. 49. 
Sz. Alajos társulata Alapszabályai. Fischer A,-tói. 49. 
Vallás-béke Magyarországon. Szerk. 50. 
Kir. magyar tudomáuy-egyetemünk a krakói egyetem 

500-os jubileumán. 51. 
Egy félév napirendje. Szerk. 52. 

Egyházi Okmánytár. 
Decretum Burdigal. beatificationis et canonisationis v. 

servae De Joannae de Lestonac fundatricis Ordinis 
Filiarum B. Mariae V., 9. 

Nekrológok. 
Nóvák Antal szatmári nagyprépost. 3. 
Szabó György veszprémi kanonok. 4. 
Szekeres János rozsnyói nagyprépost. 25. 
Szekerák^ Kálmán tomaji cz. apát, sárospataki esp.-pleb. 43. 
Winter Ágost pozsonyi kanonok. 52. 

Egyházi Tudósítások. 
AJ Belföld. 

Budapest. A jubiláris főpásztori levél. 1. — A kettős 
jubileum alkalmából kiadott főpásztori levél. 3. — A 
kettős jubileumi főpásztori szózat. 5. — Néhány szó az 
autonomia mozgalmához és a róla szóló vitához. 7. — 
Imádkozzunk. 9 — A keresztény magyar államiság saecu-
laris ünnepe az ország szivében. 15. — Kire hárul most 
már az autonomia ügyében a felelősség? 17. — A ma-
gyar királyság 900-os évfordulóját meg fogja-e ünne-



pelni az ország és a királyság? 19. — Tapogatódzások 
és guerilla harczok az auronomia körül. 22. — Guerilla 
portyázások az autonomia körül. 23. — A Szent-István-
Társulat ünnepéről. 26. — A kié az ifjúság, azé a jövő. 
27. — Katholikus intelligenczia nevelese. 28. — Az 
ország kegyeletének figyelme Esztergomon. 30. — A 
protestánsok vesztesége. 32. — Két pillantás a kath. 
társadalmi életre. 33, 34, 35 — Az imént tartott ev. 
ref. konvent némely aktái. 36 — Valami az autonómiá-
ról, egy nyilatkozat és a 27-es bizottság összeülése 
alkalmából. 37. — XIII. Leo pápa két szállóigéje. 41. 
— Három prot. egyházkerületi gyűlés. 43. — Terro-
rizmus az Akadémiában. 44. — A városok kongresszusa. 
45. — Szabó Jenő indítvanya a kongrua ügyben. 48. 

Csanádi egyházmegye. Zarándoklat Rómába. 3. — 
Csicsáky 1 pápai kamarás telhivása Magyarország katho-
likusaihoz nemzeti jubileumi zászló kitűzése iráut a 
lateráni bazilikában. 37. — A római zarándoklat után 
főp. szózat. 41. 

Ecséd. Az 1900. évi jubileumi búcsúról. 6. — Az itthoni 
nemzeti jubileumi búcsú ügyében. 34. 

Eger. Valami az egyházmegyei könyvtárról. 41. 
Eperjes. Májushavi ájtatosság. 46. 
Erdélyi egyházmegye. Főpásztori intézkedés a jubileumi 

évnek mennél g}ümölcsözöbbé tevése iránt. 1. — Spiri-
tizmus és kálvinizmus Gyergyóban. 9 — F ő p bérmaut. 44. 

Esztergom A kath. kör évi közgyűlése. 6 — Luczen-
bacher Pál emlekezete. 23. — A 900-os jubileum elő-
készítő bizottsága. 29. — Csáky Károly gróf váczi 
püspök. 32. — A szent év és a Regnum Marianum. 
38. — A magyar kereszténység és királyság 900-os 
jubileuma ügyében. 39. — A 900-os jubileum meg-
ünneplése az iskolákban. 42. 

Esztergomi főmegye. Esperes-kerületi nyílt levél. 44. 
Győr. A győri egyházmegye száí év előtt és most. 8. — 

A győri kath iskolai autonómiáról. 35. 
Gyulafehérvár. A szent év és a 900-os évforduló meg-

ünneplése az erdélyi egyházmegyében. 20. — A nemzeti 
római zarandoklatból hazaérkezett főpásztor fogadta-
tása. 40 

Kalocsa. P . Votka János emléke (1825 — 1899.). 2. — 
Szent István ereklyetartójáróJ. 18. — Munkásainkért. 
32. — A nemzeti római zarándoklatról főp. szózat. 39. 

Kassa. Uj katholikus lap. 2 — Jubileumi főpásztori 
levél. 3, 4 5 6. — Két gyűlés. 15. — A jászóvári 
prém. r. praelatus coadjutora. 18. — Katii, népegye-
sületeket alapítsunk 22. 

Nagyvárad. Félszázados szerzetesi jubileum.-3. — Vinkler 
püspök diszpolgári oklevele. 25. — A kath. legény-
egyleti zászló felszentelése. 47. — A káptalan válasza 
a sz. László templom ügyében. 48. — Dr Schlauch 
Lőrincz bibornok legújabb alapítványa. 49 

Német-Lad. A csökölyi esperesi kerület adomány az O.-
P.-E. nek. 42. 

Nyitrai egyházmegye. Sz. missio Mocsonokon. 1. — A 
1. sz. káptalan uj nagyprépostjának diszpolgársága. 21. 

Pannonhalma. A jubileumi év megszentelésének rendjé-
ről főpásztori szózat. 4 

PéCS. Főpásztori szózat a római útról. 7. — Főp. felhívás 
a tanítók gyermekei számára létesítendő tápintézet 
ügyében. 19. — A pécsi egyházmegye mint úttörő. 21. 
— Missziók után. 28. — Főp. íelhivás a szeut évnek 
és a magyar katholiczizmus 900-os fenállásának a kath 
iskolákban megünneplésére. 31. — Jubiláris ünnep-
ségek Pécsett. 39. — A hittanhallgatók sz. Pál-tár-
sulata. 50. 

Szatmár. Főp. levél dr Steinberger Ferenczhez az egy-
házmegyéből távozása alkalmából. 21. — Egyházmegyei 
tanitó segélyegyleti közgyűlés. 27. — A plebánosi szék 
betöltése. 50 

Székesfejérvár. Főp. szózat az egyházmegye hódolatáról 
a pápa előtt és a pápa kegyes válasza. 23. — Egy 
plébános, a ki hiveinek mindene. 39. — A megyés 
püspök hazaérkezése Rómából. 46. 

Szeged. Ünnepély a szeged-alsóvárosi zárdában. 45. — 
Jézus szivének. 45. 

Szepesi egyházmegye. Jubiláris ünnep. 33. 
Szombathely. Növendékpapok a kath. egyetem érdekében. 

1. — Az emberiség felajánlása Jézus szentséges szivé-
nek. 42. 

Temesvár. Főp. nyilatkozat a római zarándoklatról. 30. 
VaCZ. Az egyház jogai mellett. 6 — Az egyházmegye 

első lépései a püspöki kinevezés hirére. 35. — Főp. 
felköszöntők a püspöki felszentelésen. 52. 

Veszprém. Szabó György kanonok halála, élete, emlé-
kezete. 6. — Rituale Romano-Veszprémiense. 16, 18, 
20, 24. — A pápa megyés püspökünkhöz. 28. — Fő-
pásztori bérmaút. 45, 46. 

B) Külföld. 
Annecy. Isoard püspök tiltakozó levele Waldeck-Rousseau 

ministerelnökhöz. 31. 
BéCS. A katholikus jótékonyságügyi kongresszusról. 46. 
Cannes. A fizetésétől megfosztott püspök tiltakozása. 31. 
Francziaország. A katholiczizmus és a világkiállítás. 33. 
Kina. A katholikus missziók szenvedéseiről. 36. 
Köln. A papnevelés ügyében. 33. 
London. Egyházi Statisztika. 31. 
Lourdes. A hetenkint való szent áldozás mint általános 

szoká«. 14. 
Montpellier. A fizetésétől megfosztott püspök tilta-

kozása. 31. 
München. A tudomány nagy hatalom. 17. 
Paderborn. Az uj püspök. 40. 
Páris. A kath. körök, egyesületek és ügyek nemzetközi 

kongresszusáról. 4. — A népdal az apostolkodás szolgá-
latában. 9. — Egy pillantás a mai franczia kath. egyház 
hajszolt és üldözött eletébe. 34. — A nemzetközi kath. 
kongresszus ügvében 36 — A világkiállítás szent 
miséje. 37. — Katholikus tájékoztató a világkiállításon 
és Párisban. 38. — Kath. érdekek a világkiállításon 
40 — De la Salle János szentté avatása. 40. — A 
kath. missziók a világkiállításon XIII. Leo pápa támo-
gatásával. 41. — A világkiállítással kapcsolatosan szer-
vezett missziókiállitás megnyitása 42. — A világ meg-
lepetése. 43. — Richárd bibornok főp. levele a Szent 
Lélek tiszteletéről. 46. — Hivatalos merénylet a szent 
kereszt és feszület ellen Reimsben. 50. 

Róma. A kath. egyház izmosodása a XIX. században. 6. 
— A világ Mefisztó-állama. 8. — A „Revue des deux 
Mondes" zarándokuton a Vatikánban. 14. — XIII. Leo 
pápa brevéje Brunnetièrhez. 15. — A Vatikán hivatalos 
jelentése a magyarajku gör. kath. zarándoklat fogad-
tatásáról. 21. — XIII. Leo pápa allocutiója. 22. — A 
jubilemi évek lefolyásáról. 24. — XIII. Leo pápa levele 
a piemonti püspökökhöz. 25. — Üdvözlet Rómából. 35. 
Jubileumi hirek. 40. — A szenttéavatás ünnepéről. 42. 
— A Vatikánból. 49. 

Salzburg. Haller bíboros emléke. 38. — Haller bibornok 
utódja. 40. 

Trier. Egy hitvalló püspök a kulturharcz idejéből. 29. 
Viviers. A fizetésétől megfosztott püspök tiltakozása. 31. 

A „Religio-Vallás" Tárczája. 
Egy pillantás a XIX. század életére. 2. 
Diadal-ének. (Költ.) Ketnenes Ferencztől. 4. 
A kath. hitterjesztés áldozatai. 4. 
Sión szava. (Költ.) Elszavaltatott a bpesti közp növpap-

ság m. e. i. i. ünnepélyén. 15. 
Akadálya e az egyház a haladásnak? 19. 
A szent-kereszt-utja. (Költ.) Balassy I.-tól. 20. 
Az Í3teni megtestesülés helye, dr Moravits M. tói 24. 
A töviskorona. (Költ.) Balassy I.-tól. 25. 
A feltámadás. (Költ.) Balassy I.-tól. 30. 
Júdás csókja. Scblőr után Nogáll L. 30. 
XIII. Leo pápa 12 éves korában irt költeménye sz. Alajos-

ról, ford. Csicsáky I. 34. 
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Regényeink és katholikus regényíróink. T.-tól. 36. 
Katholikus regények é8 kath. regénykritikusok. Válasz. 

Mihályfi Á. drtól. 37. 
A vértanúság. (Költ.) Balassij I.-tól. 39. 
M. kir. honvéd Ludovica Akadémia ismertetése. 43. 

Katholikus Autonomia. 
Az országos autonomiai kongressîus összehiva. 4. 
Zichy Nándor gr. részletes nyilatkozata az autonómiáról. 5. 
A kettős autonomiai megbivó. 6. 
Kié a jövő az autonomiai mozgalomban ? 7. 
Az „Esztergom" nyilatkozata az autonomiai vitáról. 8. 
Az autonomiai értekezletek. 9, 10. 
Akongresszusülései. Jan. 31-én. Hoványi Gyula dr, Győrffy 

Gyula előadók ; fehr. 1-én. Lubrich Ágoston, Hortoványi 
József dr, Zichy Nándor gróf beszédeik. 9. — Febr. 3. 
Kiss János dr beszéde, Horánszky Nándor indítványa; 
febr. 5. Szabó Jenő, Hrábár Endre dr, Rakovszky István, 
Vaszary Kolos bibornok bgprimás beszédeik. 11. —-
Febr. 6. Szinnyei-Merse József, Mladoniczky Nándor, 
Rónay Jenő, Pozsgay József kanonok, Apponyi Albert 
gróf, Pletényi Endre, Ruffy Pál beszédeik ; febr. 7. 
Borsodi Géza, Asbótli János, Steécz György dr, Timon 
Ákos dr, Günther Antal dr beszédeik ; tebr. 8. Schlauch 
Lőrincz dr bibornok, Sághy Gyula dr beszédeik, 12. — 
Febr. 9. Pásztély Jenő, Zichy Nándor gróf, Hován 
József, Kanócz István, Hoványi Gyuía dr, Győrffy Gyula 
beszédeik. 13. 

Ugrón Gábor febr. 5 iki beszéde. 12. 
Pozsgay József dr pécsi kanonok beszéde. 13. 
Dudek János dr beszéde. 13. 
A febr. 10-iki záróülés és szavazás. 13. 
A 27-es bizottság első ülése. 14. 
Simonyi-Semadam Sándor dr autonomiai beszéde. 14. 
Püspöki értekezlet márcz. 3-án. 19. 
Ministeri kiküldöttek az autonomia ügyében. 21. 
A 27-es bizottság máj. 10-iki ölése. 38. 
A kath. autonomia lényeges jogai. Sarmaságh GK-tól. 44, 

45, 47, 48, 49, 50, 51. 

Kath. Nevelés- és Tanitásügy. 
Katholikus tanitóink jubiláris kongresszusa. 42. 

Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. 
A „Religio" programmjának országos visszhangja. 4. 
Jelentés a zarándokpapoknak honfitársaik javára Róma 

terütén adott jurisdictióról. 4. 
Országos Magyar Czeczilia-Egyesület. 6. 
A nemzeti zarándoklat országos bizottsága. 6. 
Aquinói Szent-Tamás-Társsság. 7, 9, 19, 38. 
Hatalmas lépés előre a kath. egyesületi élet terén. 8. 
Szent Antal kenyere. 8. 
Katholikus tevékenység Erdélyben. 8. 
Szent-István-Társulat. 14, 15, 26, 48. 
Szent-Imre Egyesület. 14. 
Az országos római zarándoklatról. 17, 21, 22. 
Budapesti Kath. Kör. 21, 33. 
A kath. nemzetközi tudományos kongresszus magyarországi 

előkészítő bizottsága. 21. 
Kath. irók és hirlapirók országos értekezlete. 22. 
Országos-Pázmány-Egyesület. 22, 26. 
Budapesti központi Oltár Egyesület. 23. 
Főpásztoraink és a kath. sajtó. 27, 29. 

Keresztény szövetkezeti központ. 27. 
Felhivás ujabb zarándoklatra. 42. 
Országos Katholikus Nagygyűlés. Felhivás. 49. 
Az eucharistikus római zarándoklat. 49. 

Irodalom. 
Lengyel J., Giordano Bruno 1. 
Őrangyal. 1. 
Orczy T. bárónő, Imakönyv. 2. 
Mortier 0 . P., Sainte-Pierre à Rome. 6. 
Vercruysse Tóth M. s. J., Uj és gyakorlati elmélkedések, 

2. kiad. 6. 
Bányay J., A római katholikus, görög katholikus, és 

görög keleti vallások közötti viszony. 7. 
Giessivein S. dr, Reflexiók a kath. autonomia szervezetére. 8. 
Cenner L., Ostorpattogás. 16. 
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Í Megjelenik e lap heten-
. ként kétszer: 
S czerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
Szerkesztő lakása : 

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

•ijlMI 
Előfizethetni 

minden 
kir postahivatalnál : 

Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

köny vny omdáj ában, 
IY., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a 

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 
iiMuiuiumi 

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

Budapesten, január 3. 1. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
1 3 1 K E V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1900. 

nPerge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem vncende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionevi peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezereszmék es Tanulmányok. Boldog újévet ! — Század utánunk, század előttünk ! — Nm. és ft. Dr Dessewífy Sándor 
csanádi püspök úr karácsonyi szózata. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A jubiláris főpásztori körlevél. — E r d é l y i e g y h á z , 
m e g y e : Főpásztori intézkedés a jubileumi évnek mennél gyümölcsözőbbé tevése iránt. — N y i t r a i e g y h á z m e g y e : Szt. misszió 

Mocsonokon. — S z o m b a t h e l y : Növendékpapok a kath. egyetem érdekében. — Irodalom. — Vegyesek. 

BOLDOG ÚJÉVET ! 
Az előfizetés korai, gyors lefolyása nagy segítség. 

Ezt kérjük, a hosszú előfizetési felhívások útvesztője nélkül. 
A szerlc. 

S z á z a d u t á n u n k , 
század előttünk! 

„Regi saeculorum immortali, invi-
sibili, soli Deo — honor et gloria in 
saecula saeculorum. Amen." 

I. Tim. 1. 17. 

Az időt, ha 
kintünk, nappal, 

a perczektől és óráktól el te-
hét tel , hónappal, évekkel ós 

századokkal, meg ezredekkel szoktuk mérni . 
Min alapszik ez az időszámítás, ós vájjon 

egyenlő alapon nyngszik-e az időszámításnak 
valamennyi e módja? 

A nap, a hónap, az év szerint való számí-
tás — az anyagi vi lágnak Isten által megálla-
p í to t t rendjón nyugszik. Nap, a. m. az az idő, mely 
a la t t a föld sa já t tengelye körül egyet fordul. 
Hónap, a. m. az az idő, mely a la t t a hold pá lyá j á t a 
föld körül befut ja . Év, a. m. az az idő, mely a la t t a 
föld napkörüli ú t j á t végig já r ja , visszatérve a 
körforgás törvénye szerint oda, a honnan egy év 
előt t kiindula. Az időt így, ezekbe a közökbe, 
ezeken a módokon, maga a jóságos Is ten osztot ta 
be, midőn ezt a földet, tes tünknek születésénél 
ós halálánál fogva édes anyjá t , a naprendszerben 
elhelyezte. 

Az időnek hét szerint való számítása, az is 
is teni rendelkezésen alapszik, csakhogy ennek az 
isteni rendelkezésnek m á r egészen más, t. i. 
lelki, szellemi ós valóságosan szent jellege van. 
Mig ugyanis a nap, hónap és év az anyagi világ-
ban folyó életnek ós munkának az időmér téke : 
addig a hé t az emberiség szellemi életének ve-
lejét a lkotó vallási fo lyamat keretének mond-
ható, és rendel te tése az, hogy az emberek lelki 
életének hét rő l -hét re szakadat lanul megadja a 
ha lha ta t l anságra és örökkévalóságra valóság, va-
gyis az örök boldogságra i rányul tság becsét, ér té-
ké t és mér tókét . 

Hogyan kell ezt é r teni? 
A dolog é r te lme egyszerű. A nap, hónap és 

óv — időmérték, melynek anyaga is, fo rmája 
is a mulandó, t es t i vi lágrendbe tar tozik. A hét 
ellenben időmér ték , a melynek csak anyaga, a 
hét nap, van a mulandó, test i világrendből véve, 
él tető fo rmája t isztán szellemi dolog, t. i. a lelki 
életnek Is tenre és a vele tö l tendő boldog örökké-
valóságra i rányí tása , vagyis egyszóval megszen-
telése. Az idő hetek szerint való beosztásának 
ezt a szent, vallásos je l legét világosan k imondja 
a Szentírás a t e remtés tö r téne téve l kapcsolato-
san, midőn Móz. I. K. 2. r. a 2. és 3. v. igy szól : 
„És befejezó Is ten a hetedik napon m u n k á j á t . . . 
és megáldá a hetedik napot, ós megszentelé 
azt," t. i. hogy az emberiség a h a t munkanap 
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u tán a hetediket kiválóan egyedül az Is ten 
dicsőitésére és a ha lha ta t l an emberi lelkek örök 
üdvösségének előkészítésére szentelje. 

Az időnek perczek, órák, századok és ezre-
dek szerint való beosztása, vagyis az idő szaka-
dat lan folyásában percznyi, órányi, százados, ez-
redévi kiemelkedő pontoknak megjelölése t isztán 
emberi intézkedés, és pedig a perez és óra szerint 
való időszámitásnak az alapszáma tudvalevőleg 
a 6, a századok ós ezredek szerint való időjelö-
lésnek az alapszáma pedig a 10, illetve az 5 
vagyis a régi róm iak lustruma, a mely tu la j -
donképpen eredetileg a minden negyedik évben 
közbeszúrandó intercalar is nap ál tal ha tá ro l t a to t t . 
A négy első szám összeadva ad 10-et, vagyis 
1 —f-2—f-3—4= 10. A pythagorasi iskolának három-
szögalakba elhelyezett / \ tiz pon t j a és azoknak 

jelentősége a szakemberek előt t ismeretes. A 
polgári életben a rómaiaknál lus t rum 5 évet 
j e len te t t s minden ötödik év összeesett az öt-öt 
évre választot t censorok hivatalban való válta-
kozásával járó öt-öt évi nagy engesztelő ós 
t isztí tó áldozatok idejével. A rómaiak ismer ték 
és gyakorol ták a századok ünneplését is, mi az 
u. n. ludi saecularesek ál tal tö r t én t . 

Az ó-szövetségben Is ten népe a szent hetes, 
számot ve t te az évkörszámitásoknak is alapjául 
ós minden hetedik évet, min t szabbat-évet, külön 
szokásokkal szentelte meg, va lamint a 7 X 7 = 4 9 
év H t án is egy évet, vagyis az 50-iket min t 
jobel-esztendőt még különösebb, gazdasági, sociál-
polit ikai és vallási szokásokkal és szer tar tá-
sokkal ünnepelte.*) A zsidó népnél t e h á t a 100-ik 
év szintén ünnepelt év volt min t jobel-esztendő. 

Isten anyaszentegyházának elj arasa a jubi-
láris évek számitásában ismeretes. Annyi tény, 
hogy anyaszentegyházunk az ó-szövetségi typikus 
nyomokon haladt, midőn akár a 100-ik, akár az 
50-ik évet jelölte ki jubileumi évnek, hisz az 
50-ik ev a 7 X 7 = 4 9 - e n alapszik, a 100-ik óv 
pedig ismétlése a kétszer 7 X 7 = 4 9 - r e következő 
50-ik szent évnek. Midőn II. Pál pápa 1470-ben 
jubileumi évnek a 25-iket te t te , tu la jdonképpen 
nem té r t le a hagyományos szent hetes szám 
alapjáról, hanem a szent hetes számitás a lapján 
álló 50-ik és 100-ik évi jubileumok áldásait ki-
ter jesz te t te a 25-ik és 75-ik évekre is, t ek in te t -

*) Schegg, Biblische Archaeologie. Freiburg, 1887. 
573 s köv. 11. 

te l az emberi élet egyre növekvő rövidülésére, 
hogy mennél több ember résztvehessen a jubi-
leumi évek tisztulásaiban és lelki emelkedéseiben. 

Összegezzük az egészet! 
Az időnek nap, hónap, év szerint való szá-

mi tása Isten természet i törvényén alapszik, lex 
natural is divina. 

I 
Az időnek a hetes szent szám szerint való 

számitása, a mi a ^éí-nek nevezett időközt ma-
gá t illeti, Istennek állandó positiv, természetfö-
löt t i törvénye, lex Dei supernaturalis . 

Az időnek az 5-ös, vagy 10-es, 100-as szám 
szerint való mérése, emberi szokás és törvény, 
lex positiva humana. 

A kath. anyaszentegyház, midőn az ő jubi-
leumi éveinek számitásában (25, 50, 75, 100) az 
5-ös, i l letve 10-es profán számitást látszik a kül-
szín szerint követni, tulajdonképpen az Isten 
paradicsombeli ős positiv intézkedésének szent 
hetes a lapján áll ós él. S ez a keresztény czivi-
lizáczió élete és időszámitása. *) Akár 5-ös, akár 
10-es, akár az i smer te te t t szent 7-es számitás alap-
ján mér jük pedig az időt, egy bizonyos : az, hogy az 
időnek nem mi vagyunk az urai, hanem az egy 

I igaz Isten, a ki nem időben él, min t a t e r emtmé-
nyek, hanem az idő felet t uralkodik, mint annak a 
mindenséggel együt t Teremtője . Ha tehá t tö r tén ik 
valami az időben, egy évben, évtizedek, századok 
és ezredévek alat t , ha tör ténik valami a halandó 
és tes t szerint múlhata t lanul romlandó emberi-
ség részéről, a mi t iszteletre és dicsőségre méltó, 
mind az, ugy mint a tisztelet és dicsőség Urát , 
— egyedül az I s ten t illeti meg. „Soli Deo honor 
et gloria!" 

Evvel az imaszerű szózattal álljunk meg ma 
a két század mesgyéjén. 

*) A nagy franczia forradalom, mely Isten helyett 
az emberi „észu-t akarta oltárra állítani, belekapott az 
időnek az isteni hetes alapszámról az emberi tizes számi-
tás alapjára való átvitelébe is. Tudjuk micsoda eredmény-
nyel . . . Még a „Budapesti Hirlap" is kénytelén volt újévi 
számában elismerni és hirdetni, miszerint : Böntudatosan 
vagy öntudatlanul ebben a czivilizáczióban (a keresztény 
vallás czivilizácziójában) élünk ; s ez árjában viszi azokat 
is, kik ellene törnek." Igaz, igaz! De hát hol volt akkor 
a „B. H.", mikor Magyarországban a keresztény vallás 
czivilizácziója ellen törők a ker. vallástól való elrugasz-
kodás szabadságát dicsőitették és proklamálták? „Ontu* 
datosan'-e vagy „öntudatlanul" élt csupán laptársunk akkor 
a keresztény czivilizáczió felmagasztalt keblében ? A választ 
adja meg saját lelkiismeretének. 
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Az elmúlt századba azt kiál tsuk vissza: 
„Soli Deo honor e t gloria!" 

Az előt tünk álló századba ugyanezt kiál tsuk 
előre: Térdre romlás és mulandóság; a t isztelet és 
dicsőség mindenekfele t t csak I s t en t illeti meg! 

Boldog ú jéve t ! * * 

Nagyméltóságú és főtisztelendő 

Dr Dessewfí'y Sándor csanádipüspök úr 
karácsonyi szózata. 

„Ezer esztendő a te szemeid előtt, 
mint a tegnapi nap, mely elmúlt." 

(Zsolt. 89, 4.) 

Krisztusban liedves Híveim ! 
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet, igy 

szól az írás. (Gen. 1, 1.) 
Mi az a kezdet? Azt nem tudjuk. Az a mi néze-

tünk, hogy az idő csak az ég és a föld teremtése óta 
számitható, és az ég és a föld teremtése előtt nem volt 
semmi, sem idő, sem szátnitás, csak Isten. Eszünk korlá-
toltságát magas röpte daczára a többi közt az is tanú-
sítja, hogy nemcsak az Istent, de még csak az időt sem 
vagyunk képesek egészében felfogni. 

Istenről csak egyes tulajdonságait megnevezve beszél-
hetünk : hogy legjobb legbölcsebb, legszentebb, leghatal-
masabb, legirgalmasabb, legigazságosabb, megmérhetlen, 
stb. de ezen tulajdonságokat sem egyenként, sem összes-
ségükben teljesen fel nem foghatjuk. Eszünk gyarlóságá-
nál fogva az időt sem vagyunk képesek teljesen felfogni: 
reánk nézve csak az ég és a föld teremtése óta létezik 
és hogy azt megérthessük, fel kell azt osztanunk per-
czekre, órákra, napokra, hetekre, hónapokra, esztendőkre, 
évszázadokra és évezredekre. A perczektől az esztendőkre 
a számitás az ember életére esik, a nemzetek és a föld 
évszázadokra és ezredekre terjed, és az időnek ezen fel-
osztása nélkül az emberi életet nem szabályozhatjuk és 
az egész történelem megsemmisülne és csupa mesévé 
válnék. 

A közeledő 1900. esztendő is egy ilyen az emberiség 
életéuek lefolyását jelző megálló pont : a XIX. századnak 
utolsó éve. 

A katholikus Anyaszentegyháznak látható feje, 
dicsőségesen uralkodó Szent-Atyánk XIII. Leo Pápa ezen 
közeledő esztendőt az egész keresztény világon különösen 
megünnepelni rendelte, hogy az emberiség mindazon jó-
kért, melyeket a lefolyt század különféle fordulataiban, 
naponként és évenként Istentől vett, ünnepélyesebben 
hálát adjon és hogy az ő kegyelmét és áldását a követ-
kező évszázadra különös buzgósággal kiesdekeljük. 

E végett a szent Atya f. é. május 10-én kelt és 
Krisztus összes hívőihez intézett köriratában az egész 
világnak az úgynevezett nagy jubileumot hirdette és fel-
hívja az emberiséget, hogy nagyobb vezeklés és ima által 
a keresztény igazság útjára, Jézus Krisztushoz viszatérjen 
és mindazokat az eszközöket, a melyeket Jézus Krisztus 
az emberiség üdvére rendelt, bővebben igénybe vegye és 
használja. 

Ezen jubileumi évről, és Szentséges Atyánknak 
hozzátok is intézett szózatáról akarok Krisztusban Kedves 
Híveimhez szólani, hogy megértessem veletek azt a nagy 
szeretetet, melylyel Szentséges Atyánk az egész emberiség 
lelki üdvösségéről gondoskodik. Nagyok és áldásosak a 
jubileumi év kegyelmei és hogy Szentséges Atyánk min-
ket e kegyelmek befogadására fogékonyabbakká tegyen, a 
jelen év folyamán Jézus Legszentebb Szivének ajánlotta 
fel az egész emberiséget, a mivel egyúttal megmutatta 
azt, hogy a jövő századnak mibe kell helyeznie remény-
ségét és kitől kell kérnie és várnia üdvösségét. 

A jubileumi esztendő szent esztendőnek is neveztetik 
nemcsak azért, mivel szent szertartásokban gazdagabb, 
hanem kivált azért, mert a lelkek megszentelésére és az 
erkölcsök megjavítására a segédeszközöket nagyobb mér-
tékben nyújt ja . Történelmi eredetében visszavezethető az 
ó-szövetségi zsidók törvényére, a Mózes II. könyvének 
25. fejezetében foglalt rendelkezésére „és szenteld m e g : 
az ötvenedik esztendőt, mert örvendetes az ; ekkor minden 
ember jusson birtokához." Ezen ötvenedik év hajnala 
kürtszóval hirdettetett és mivel a kürt zsidó nyelven 
„jobel ' -nek neveztetik, innen van a „jubileum" elnevezés. 
Ebben az esztendőben a zsidók tartoztak rabszolgáikat 
elbocsátani, az adósoknak tartozásaikat elengedni és a 
rálogban fekvő javakat tulajdonosaiknak visszaadni, és 
ezen általános közbocsánati év méltán örvendetes évnek 
nevezteték. 

Mivel pedig mi bűnös emberek szintén sokkal adósai 
vagyunk Istennek, rabszolgái szenvedélyeinknek és sokak 
lelke talán el van zálogolva a gonosz léleknek, a gyer-
mekei lelki üdvét szintén szivén hordó gondos anya, az 
Egyház, kincseinek tárházát megnyitva, szintén megállapí-
tott egy ilyen közbocsánatot hirdető esztendőt, a melyben 
a hivek Jézus Krisztus véghetetlen érdemeiből teljes 
búcsút nyerve, a bűn rabszolgasága alól felmentetnek és 
újból Isten fiaivá fogadtatnak. Jelenleg minden huszon-
ötödik év ilyen jubileumi vagy szent év, de a római 
pápának joga van azt egyéb rendkívüli alkalmakkor is 
engedélyezni. A jubileumi vagy szent év kegyelmeiben 
azok részesülnek, a kik bűnbánó lélekkel elzarándokolnak 
Rómába az örök városba, és ott az Apostolok sírjainak 
látogatását és az előirt imákat elvégzik. Minthogy azon-
ban az Anyaszentegyház nem akarja kegyelmeitől elzárni 
azokat, a kik akadályozva vannak Rómába elzarándokol-
hatni, azért a jubileumi búcsút, a jubileumi évet követő 
év egy bizonyos meghatározott idejében az egész föld 
kerekségén szokta engedélyezni. Erre nézve Szentséges 
Atyánknak legbölcsebb rendelkezése várható jövő év 
folyamán, és ennek alapján fogom annak idején Krisztus-
ban Kedves Híveimet tájékoztatni. 

A ki a következő, 1900. év búcsúiban akar része-
sülni, ann^k hivő és bűnbánó lélekkel el kell zarándo-
kolnia az Apostolok sírjához az örök városba. Erre nézve 
is a jövő év folyamán Isten kegyelmével fogjátok venni 
főpásztori felhívásomat. 

A jelen alkalommal a szent Atyának az egész föld 
minden részében lakó összes gyermekei iránti szeretettől 
áthatott szózatát akarom Hozzátok, Krisztusban Kedves 
Híveim, eljuttatni, hogy Ti ezen szeretetet viszonozva és 

1* 
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imáitokat a szent Atya imáival egyesítve mindnyájan 
Jézus Krisztusnak hálákat rebegve fejezzük be a XIX. 
századot és Benne bizva s remélve lépjük át majdan a 
XX. század küszöbét. 

Mikor a szent Atya a szent év kürtjével az egész 
földkerekségen lakó híveihez és gyermekeihez szól, teszi 
azt, mint földi helytartója Annak, a ki egy hitetlen nép 
között állva magáról mondotta: ,Az Ur lelke énrajtam, 
azért kent fel engem, és elküldött engem örömhirt vinni 
a szegényeknek, meggyógyítani a töredelmes szívűeket, 
szabadulást hirdetni a foglyoknak, . . . hirdetni az Ur 
kedves esztendejét," (Luk. 4, 18.) Es felhívja gyermekeit 
a világ egyik végétől a másikig a hit harczára, mellben 
imáinkkal Jézus Legszentebb Szivét kitartással ostromolva, 
kiküzdjük magunknak lelkünk békéjét és üdvösségét. Ha 
Szentséges Atyánk e hivó szózatát követjük, akkor a 
jubileumi év a valóságban szent év leszen, az élő hit és 
a buzgó imádság szent ideje. 

Mert mi a czélja Szentséges Atyánknak ? „Csak az 
az egy, — mondja 5 — hogy tehetségéhez képest az 
összes embereket az örök üdvösségre juttassa és éppen 
ezért a lelki károk elhárítására mindazokat az eszközöket 
alkalmazza, a melyeket Jézus Krisztus neki rendelkezé-
sére adott." Ezt kötelességévé teszi nemcsak apostoli leg-
magasabb hivatása, hanem kivált a jelenkori viszonyok. 
„Nem mintha a lefolyt század jó tettekben és dicséretre 
méltó művekben szegény lett volna : mert Isten kegyel-
méből bőven vannak a legjobb példák, és alig van az 
erényeknek oly magas és dicső neme, a melyben a 
lefolyt század ki nem tünt volna, meglévén minden idők-
ben az az isteni hatalma a hitnek, mely kimerithetlenül 
és örökké szüli s táplálja az erényeket." „De ha körül-
tekintünk és tovább nézünk, mennyi sötétséget és tévedést 
látunk, és az örök kárhozatba rohanóknak mily nagy 
sokaságát." „Összeszorul szivünk, valahányszor elgondol-
juk, hogy oly sok keresztény a gondolatok és érzések 
féktelen szabadsága által tévútra vezettetve, hamis tanok 
mérgét szivja magába, lerontva ezáltal magában az isteni 
hitnek gazdag ajándékait. Innen származik a valódi keresz-
tény élettől való elfordulás, innen az erkölcsök elterjedt 
romlása, innen a kiolthatlan pénzszomj és kielégítetlen 
kapzsiság, a mely a földiekbe eltemetkezik." 

Ezen a családi, társadalmi és állami életet veszedel-
mesen fenyegető iránynyal szemben a szent Atyának czélja : 
a viharosan felizgatott XIX. század nyugtalan és békét-
len rohanást nyugodtabb és békésebb irányba terelni 
és a családi, társadalmi és állami életbe a keresztény 
elveket visszahozni és állandósítani. Ezért felfelé mutat, 
az égiekre és a fölidekben keresett rövid boldogság he-
lyett az örök boldogságra akarja vezetni az emberiséget, 
megmentve ezt a földi rögtől, melybe eltemetkezik, és az 
élvezetek utáni vágytól, a mely a megmérhetlen emberi 
szivet kielégiteni képtelen. Hogy az ember magába száll-
jon és a teremtménytől eltérve Istenhez visszatérjen, ezért 
van szüksége a keresztény világnak a szent év meg-
ünneplésére. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 3. A jubiláris főpásztori körlevél. — 
E fölött a körlevél felett nem szabad, nem lehet 

napirendre térni. 
Némelyek a gyümölcs héjánál maradnak ; pedig a 

magja mélyen bent rejlik az ihlettségtől áthatott szózat 
szellemében. 

Merem állítani, hogy főpásztori szózat ebben a szá-
zadban, vagy legalább is ennek a századnak a végén, oly 
mélyen bele nem markolt Magyarország vallásos hitéle-
tébe, mint ez a kettős jubileumot hirdető és fejtegető 
főpásztori tanitás. 

A szabadelvű táborban „nagy reformok"-nak neve-
zett átalakítások idején kiadott főp. szózat hatalmas szó-
zat volt szintén ; de ennyit nem ölelt fel ; főleg a családi 
élet szent jellegének összeroskadása ellen állított fel óvó 
és gyógyitószereket. 

Ez a mostani főp. levél az emberi élet egész köré-
nek rechristianisatióját, visszatérítését tűzte ki feladatul a 
kereszt és az evangelium forrásához. 

Két részből áll, a mint mindenki tudja, ez a fő-
jíásztori százados tájékoztatás és iránvitás. Az első rész a 
nagy római jubileum által nyújtott keresztény katholikus 
újjászületéssel foglalkozik. A második a magyar keresz-
ténység SOO-os évfordulójával kapcsolatos eszméket és 
kötelességeket fejtegeti. 

Minthogy Krisztus Urunk Isten országát, az anya-
szentegyházat úgy szervezte, hogy a hívekhez minden 
áldás és a hitéletnek minden pezsgése a püspöki sziveken 
á t j u t a Szentlélektől: mi a kétszeresen jubiláris főpásztori 
szózat tanításának minden ágazatával tüzetesen fogunk fog-
lalkozni : hogy az apostoli igehirdetés által széthintett 
mennyei mag sokszoros gyümölcsöt teremjen. ?? 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztori intézkedés a 
jubileumi évnek, mennél gyümölcsözőbbé tevése iránt. — 

A XII. sz. főp. körlevélben, az 5200. sz. végén, 
következő utasítás és buzdítás foglaltatik : 

Vobis fratres dilectissimi, enixe commendo, ut pro 
vestro fervore, fideles vestros exhortemini ad annum 
sacrum salubriter transigeadum, et ut novis artibus cone-
mini eos praeparare ad testa Ventura sollemnius celeb-
randa. 

In hoc iubilari anno, ad 1 Januarii 1901 duraturo 
ubique commendantur, desiderantur, urgentur sacrae 
missiones asservandae fidelibus. At, proh dolor! quo ma-
jor est necessitas, eo minor apparet possibilitas satisfaci-
endi votis. Pauci sunt enim viri religiosi, qui missionibus 
vacant, et illos paucos iam aliis in regionibus detentos 
comperi. 

Nil restât, nisi ut etiam apud nos fiat, quod in 
dioecesi Quinqueecclesiensi constitutum, ubi ipso Episcopo 
urgente coetus ex saeculari clero dioecesano coaluit, cuius 
negotium erit perambulare parochias et asservare mis-
siones. 

Ad hunc finem prodiit ibidem liber egregius : „A nép-
missziók kézikönyve, a világi papság által vezetett missziók 
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számára.11 Összeállította Romaisz Ferencz baranya-nádasdi 
plébános. Liber hic plenissimmam dat instructionem hau-
stam ez occasione missionum, quibus auctor saepissime 
interfuit, sitnulque 48 conciones in diversis missiouibus 
haberi solitas continet, nec non regulás adprobatas pro 
coetu illo sacerdotum. 

Summopere gauderem, si etiam in nostra dioecesi 
invenirentur viri docti et sancti, ad conciones tales popu-
läres habendas idonei. Illos ego ex toto corde salutarem, 
velut a divina providentia missos ad hoc magnum nego-
tium tractandum. 

Scribite mihi, quot-quot apti et parati ad hoc, et 
librum supra memoratum libenti animo comparabo et 
transmittam. 

Nolite permittere, ut annus hic iubilaris, quo di-
vini Cordis innumeros thesauros pro nostra et fidelium 
nostrorum salute sperare licet, in vanum abeat. 

Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda 
nostra. Amen. 

Datum Albae-Carolinae, festo Expectations Partus 
B. M. V. 1899. 

Gustavus Carolus, m. p. 
Episcopus Transsylvaniensis. 

Nyitrai egyházmegye. Szt. misszió Mocsonokon. — 
1899. Deczember 7-én délután érkezett meg N.-

Szombatból Jézus társaságának 4 tagja, hogy a hivei 
lelkiüdvét szivén hordó szeretett plébánosunk meghívására 
e hó 17-ig szt. misszió lelkigyakorlatot tartson. 

Megérkeztük napján a szt. kereszt elővitele mellett 
vonultak be ünnepélyes harangozás mellett a templomba, 
legott megkezdték működésüket. 

A szt. misszió főnöke, Daubner atya lépett a szó-
székre és vázolta a szt. misszió czélját és előadta a 10 
napos lelkigyakorlat rendjét. E szerint a magyar nyelven 
Istenünket imádó hivek a kápolnában, a tót nyelvűek pe-
dig a nagytemplomban részesültek a szt. misszió kegyelmé-
ben. Ezután megtartotta első beszédét tót nyelven. 

Másnap decz. 8-án kezdődött meg a szt. misszió 
mindkét helyen. A templomban Daubner és Sylveszter 
atyák, a kápolnában Midlinszky és Fauszt atyák végezték 
a szt. misziót, fáradhatatlanul, naponta 2, a gyónás meg-
kezdéseig sokszor 4 szt. beszéddel; mert az úgynevezett 
konferencziális tanítások mindegyike méltán felért, sőt 
egy némelyik vetekedett is a szónoklatokkal, melyekkel 
a jó atyák sziveinket, — mikép az általánosan megszere-
tett magyar misszió vezetője : Midlinszky atya magát ki-
fejezte, — valóságos ostromzár alá vették. 

Mily beszédek? megdöbbentően hatottak általán! 
Ez a hang, ez az eszmemenet, mely borotva-éllel 

hatol a sziv legtitkosabb redőibe. A meggyőződés szent 
ihletével átérzett e szavak előadva a hallgatók gondol-
kozás módjához alkalmazottan ; — magukkal ragadják a 
hallgatót, s az életismeret bölcs felhasználásával lekötik a 
figyelmet. Es a mi a legfőbb, a hirdetett igazságok bűv-
erejével felköltik ellentállhatatlanul a sivár lélek szomját 
azok után, az első pillanattól végig. 

A századvég hitközönye, mely már a nép alsó 
rétegeiben is nyilvánul, nem látszott kedvező talajnak; a 

lelkek zordsága, benső parlagja, dudvás gyomrengetegével 
nem Ígérkezett azon talajnak, mely a buzgó magvetők 
munkáját, áldásos természet jutalmazná ; s ime a 10 napos 
ostromzár, a 10 napos emberfölötti erőfeszítéssel véghez 
vitt munka, Isten különös kegyelméből sikerült. 

Sikerült pedig várakozáson felül. Az értelmiségtől 
kezdve, egyes szeczessziós kivétellel, — le a nép legalsóbb 
rétégéig; a törődött aggtól az eszmélő gyermekig, meg-
ujult, megkönnyebbült, megvigasztalódott mindenki. 

Fölengedett a fagyos kéreg az isteni igazságok tüzé-
ben, megindultak a zárkózott mogorva lelkek, s midőn 
17-én a lelkigyakorlat befejezéseül a szt. misszió-keresz-
tek felállítása után feloszlott a hivők serege, csak egy 
gondolat, csak egy sóhaj, csak egy bánat vett erőt min-
denkin, be kár, hogy már elmennek ! be kár, hogy 
vége van ! 

De nincs vége! Nem lehet! Az elhintett mag gyö-
keret vert; hitünk — nem! — meggyőződésünk! szilárd 
gyökeret vert és ha jő is zord idő, kedvezőtlen időjárás, 
itt vagytok Ti lelkiatyáink, kiknek gondjaira vagyunk 
bizva, Ti is merítettetek erőt és kegyelmet, induljatok 
a példán, és ha nem is vagytok képesek az ostromzárat 
folytatni, mert hiszen erőtök száz felé van igénybe véve, 
ne csüggedjetek ! Előre tervszerűen, czéltudatosan, rend-
szeres hadjárattal, követői fogunk, s az elért sikert nem 
engedjük koczkáztatni. 

Elkalandoztam tárgyamtól. Nem lehet máskép ! Ha 
a szt. misszió mást nem is eredményezett volna, csak azt, 
hogy gondolkozni megtanított önmagunk felett, már is 
óriási a sikere. Ezt pedig elérte. 

Láttam megnyugodni olyanokat, kiknek tépelődő 
lelke nem ismert eddig megelégedést; könnyezni, sirni 
kemény sziveket, melyek kérgét meg nem olvasztotta 
semmi e nap ala t t ; leborulni az oltár előtt, a templom 
lucskos padmalyára, kik eddig fejet sem tudtak hajtani? 
s térdök imára meg nem hajolt soha. Csudákat mivelt 
az Isten ! 

A nép, a szegény földhöz ragadt nép, az egész idő 
alatt kitartott. Üresek voltak a korcsmák ! és üresek 
máig is. Soha oly keserves két vasárnapja nem volt a 
korcsmárosoknak mint deczember 10. és 17-ike, még ka-
rácsonyra is maradt készletük. Az előtt a hét minden 
szerdáján volt pálinkanap, jó időben — már szerintük — 
hetenkint kétszer is nyílt meg a raktár, és merült ki a 
mellette lévő kut vize. 

Megalakult a mértékletességi társulat. Ennek 3 osz-
tályú tagjai vannak. Az I-ső osztályba azok lépnek be, 
kik egész életükre lemondanak a korcsmáról, részegeske-
désről, és kivált a pálinka és ehhez hasonló készített 
szeszes italról. Bort, sört mértékletesen inni szabad. 

Á I l i k osztályba azok lépnek, kik ugyanazt 3 évre 
fogadják meg. 

A I l l ik osztály azokat foglalja magában, kik meg-
fogadják, hogy a szeszes és más italokat csak bizonyos 
megbatározott mértékben fogják élvezni. 

Mocsonok-Királyiban, a hol a korcsmázás és része-
geskedés már ragályként pusztított, a három osztályba 
ezernél többen léptek be, férfiak, nők, legények és leá-
nyok vegyesen. 
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Ez a mi«8zió érdeme; a mivel nem birt kormány, 
hatóság, megtette egy pár szt. beszéd. 

Az aggok hálatelt szivvel emelik ég felé kezeiket 
Simeonként felsóhajtva: Uram bocsásd el szolgáidat, mert 
megérték, hogy egy jobb jövő reményével hagyhatják el 
a siralom e völgyét. 

Az atyák és anyák csak azt mondogatják, bárcsak 
20 év előtt jöttek volna a jó atyák ! 

Es az értelmiség ? 
Örvendetes kivételképpen egyetértett majdnem teljes 

számmal, abban, hogy részt vett a misszióban, kitartóan 
és buzgón. 

Meg-e bocsátottunk egymásnak? Meg e békültünk 
egymással, de kivált önmagunkkal? Megismertük-e fel-
adatunkat, mi több, helyzetünkből kifolyó katholikus, 
téveszthetlen kötelességeinket? Tudatára ébredtünk-e azon 
hatásnak, melyet viselkedésünk, tetteink, példánk a népre 
eszközölnek ? s ebből következőleg felfogjuk-e a reánk 
Isten és emberek előtt háramló felelősségünk súlyát? — 
Azt a jövő fogja megmutatni. 

Adja Isten, hogy a szt. misszió hatása ez irányban 
is hozza meg a kedvező gyümölcsét. 

Ti pedig főtisztelendő atyák ! fogadjátok szivünk 
legigazabb háláját, melyet elöljáróink szóval is kifejeztek. 
Isten fizesse meg, áldásával és kegyelmével buzgóságto-
kat, jutalmazza a fáradságtokkal elhintett vetést bő, áldá-
sos terméssel és koronázza meg munkátokat az örök el-
ismerés koszorújával, mely felé egyedül törekesztek. 

S végül hozzád szólok jó lelkipásztorunk, nem 
támaszkodva téged szerető hiveid mandátumára, de 
ismerve lelküket, ismerve gondolkozásukat. Áldjon meg 
az Isten ! hogy lelkedben a szt. misszió gondolata meg-
fogamzott! Áldjon meg benneteket segédeddel együtt a 
Mindenható igazságos biró, hogy lankadatlan buzgalom-
mal, odaadással közreműködtetek a jó atyákkal és engedje 
megérnetek még e földön, hogy fáradtságtok, buzgóság-
tok nem volt hasztalan. Laikus. 

Szombathely. Növendékpapok a kath. egyetem érde-
kében. — 

A helybeli papnöveldében működő Szent Ágoston-
Egylet decz. 17-én tartotta meg 3-ik rendes gyűlését, 
melyről a fenti czimen a következőkben számolunk be 
olvasóinknak. 

Kiss Jenő elnök rövid beszéd kíséretében jelenti, 
hogy a gyűlésre 12 munka érkezett be, melyekből 7 a 
karácsonyi ünnepélyre kitűzött pályázatra esik. — A fő-
jegyző, pénztáros es könyvtáros jelentései után dr. Tótli 
József praefectus űr bírálata következett a pályamunkák-
ról. A kitűzött 3 fr t pályadijat Klekl József II. é. hh 
„Nagy Károly Romban" cz. elbeszélésével nyerte meg. 
A 3 következőt dicsérettel és 1—1 jutalomkönyvvel tün-
tette ki. Es pedig: 1. „Irgalom, Kegyelem." (Elbeszélés.) 
Szerzője: Kiss Jenő IV. é. hh. 2. „Két Karácsony." 
(Elbeszélés.) Szerzője: Könczöl Antal II. é. hh. 3. „Kará-
csony előestéje Vadnaiéknál". Szerzője: Bauzek Kálmán 
II. é. hh. A gyűlésre beérkezett és elfogadott egyéb mun-
kák ily czimeket viselnek : „Non omnis moriar" (Értekezés 
a lélek halhatatlanságáról.) Birálta : Bauzek K. II. é. hh. 

Szerzője: Horváth János IV. é. hh. „A hiu nyúl." (Mese.) 
Birálta : Fábián Gábor III. é. hh. „A humanizmus és 
vallásosság hősnője." (Rajz.) Birálta: Tálos Gyula IV. é. 
hh. E két mű szerzője : Fandl Ferencz I. é. hh. A gyű-
lésen jelenlevő Honti Béla spirituális úr 1 db. arany 
jutalmat tűzött ki Ádvent 3-ik vasárnapjának evangéli-
umából készítendő prédikáczió-vázlatok legjobb elkészí-
tőjének. 

A gyűlés kiemelkedő részét képezte az a szép lelke-
sedés, melylyel a Szt. Ágoston-egylet összes tagjai tehetsé-
gükhöz képest áldozatot hoztak a szent vallás és szere-
tett haza oltárára. A katholikus egyetemről van szó, a 
melynek felépítése már a közel jövőben várható volna, 
ha a szombathelyi növ. papság példájára minden, vallását 
és hazáját igazán szerető katholikus meghozná áldozatát. 
Fábián Gábor III. é. hh. e tárgyban a gyűlés elé ter-
jesztett indítványából a következőket közöljük : 

A keresztény Magyarországnak nincsen egyeteme! 
Ezért nincsen kath. intelligentia. Szomorú jelenség az, 
mint idegenedik el az egyetemre került ifjú Krisztustól 
és egyházától s mint lesz annak ellensége. Itt egy ország, 
egy hajdan erős, mert keresztény, egy hajdan boldog, 
mert keresztény ország egész ifjúságának, hazánk erejé-
nek, reménységének megrontásáról, elkereszténytelenitésé-
ről van szó! Nem az ország fokozatos tönkretétele-e ez? 
Ki nézhetné ezt tétlenül, ha számot akar tartani a jó 
hazafi névre? Nézheti-e ezt tétlenül, a ki becsüli vala-
mire az ember lelkét és ennek örök üdvét? Nézheti-e 
ezt tétlenül, a ki becsüli vallását és ennek ügyeit szivén 
viseli? 

Tisztelendő testvéreim ! Mikor hazánk és vallásunk 
sorsát ily közelről érintő veszedelemről és ezen ve-
szedelem elhárítására irányult mozgalomról van szó, 
e mozgalomból mi sem hiányozhatuck ! Hazánk tör-
ténelme a bizonyság arra, hogy ifjúsága mindannyi-
szor előljárt jó példával, lelkesedéssel, valahányszor 
vészfellegek borongtak hazánk és egyházunk egén. A 
jelen pillanatban, a keresztény Magyarország újjászületé-
sének hajnalán is feltűnik ez az ifjúság és kimondja, 
hogy nem az ő lelkesedésének és áldozatkészségének 
eredménye e az a nagyszabású mozgalom, mely a kath. 
egyetem ügyét napról-napra előbbre viszi? Ki tudja, 
hogy nagyjaink alapítványai nem a kicsinyek lelkesedésé-
nek tüzében születtek-e ? Annyi bizonyos, hogy a kispa-
pok mozgalma iránt már a józan gondolkozású kath. 
közönség is érdeklődéssel viseltetik." 

Egy erre vonatkozó czikk felolvasása után szóló 
bővebben vázolja a theologusok mozgalmának állapotát s 
indítványát ezzel fejezi be : 

„Tiszt, testvéreim ! Elfogadjátok és aláirjátok-e a 
következő nyilatkozatot? 

Alulírottak szivünk egész lelkesedésével magunkévá 
teszszük az u j katholikus egyetem létesítésének eszméjét 
és annak előmozdítására tőlünk telhetőleg minden eszközt 
meg fogunk ragadni. Egyelőre kötelezzük magunkat arra, 
hogy mig ezen papnevelő-intézet kötelékébe tartozunk, éven-
kint egy frtot fogunk a létesítendő kath. egyetem alapjá-
nak javára, a közülünk külön e czélra választott pénztáros 
kezelése alá, lefizetni.'1 
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Dörgő éljenzéssel fogadta el a gyűlés az indítványt 
és mind a 29-en irták a fentebbi Nyilatkozatot. 

Ezután Vass Jenő IV. é. hh. indítványa következett 
ugyancsak a katb. egyetem ügyében. 

„Örülök — úgymond — hogy az előttem szóló 
urnák indítványát a t. gyűlés elfogadta, mert ez által 
egy nemes, sőt nemcsak nemes, hanem katholikus, hazánkra 
nézve szükséges eszmének megtestesitéséhez járult hozzá. 
Ezzel kapcsolatban elég helyén valónak vélem, hogy egy 
ujabb indítványnyal járuljak a gyűlés elé, mely igaz, hogy 
a tisztelt a gyűlés minden tagját directe ugyan nem 
érdekli, hanem csak egyeseket, de indirecte mindenesetre 
érdekelni fogja az egylet minden tagját. 

A katholikus egyetem megvalósításáról van szó 
ismét. Tudjuk, hogy ez az eszme mily életbe vágó, ha 
édes hazánk katholikus jellegét meg akarjuk őrizni, vé-
delmezni, sőt többet mondok, ez által annak az elemnek 
nyujtunk táperőt, mely a mi magyar hazánkat 900 éven 
át fentartotta és bizonyos, ha győzünk, az Ur Isten ke-
gyelméből mindenkor fenn fogja tartani. Ez a fenntartó 
elem megingott, mert a felső, sőt mondhatjuk, részben az 
alsó nevelés ferdesége intelligentiánkat a hitetlenségbe 
terelte; a mely hitetlenség egyre hódít s a tiszta erköl-
csök fogalmát az elméből, gyökerét ped'g a honfiak szi-
véből már-már kitépte. Ha pedig a tiszta erkölcs romba 
dül, mely „minden állam támasza és talpköve" Róma már 
rabigába görnyedt, de aggódó félelemmel mondhatjuk, 
hogy szegény hazánk is, amitől Isten oltalmazzon, annak 
sorsára jut, pedig: „a nagy világon e kivül, mint a leg-
zengzetesebb nyelvű lantosunk énekli, nincsen számunkra 
hely, itt élnünk, halnunk kell." Vallásos, erkölcsös intel-
ligentia, erre van szüksége hazánknak ; ennek a nevelését 
pedig Cbak egy tisztán, minden jellegében katholikus 
egyetem eszközölheti ; láthatjuk tehát, hogy a katholikus 
egyetem kérdése égető kérdés hazánkra nézve. S hála 
Istennek, ez a kérdés most már sok áldozatkész szívben 
visszhangra talált ; az igazi lelkesedés már gyümölcsöt 
hozott, tehát reményünk mind erősebb lehet: hogy ez 
eszme végre testet fog ölteni. 

Indítványozom tehát, hogy : 
1. Azok a negyedéves urak, kik az intézet kötelékei-

ből az Dr szőlőjébe távoznak munkálkodni, munkásságuk 
anyagi gyümölcséből a kérdéses test fölépítéséhez tehet-
ségeik szerint bizonyos áldozattal, például évenkint 3 írt-
tal járuljanak hozzá. 

2. A meghatározott összeg évenkinti lefizetésére 
magukat hiteles okiraton sajátkezű aláírásukkal kötelez-
zék és pedig 10 évre, vagy aki ezt el nem fogadná, most 
a gyűlés előtt ünnepélyesen igérje meg, hogy ha tehet-
sége engedi, évenkint áldozni fog bizonyos összeget. 

3. A kötelezettség, illetőleg igéret 1901. január 
elsejétől váljék hatályossá, mivel addig, mint az az intézet 
kebelébe tartozik, a gyűlés általános inditványához illető-
leg határozatához tartjuk magunkat. 

4. A beküldött összeget a gyűlés által külön e czélra 
választott pénztáros fogja felvenni s alkalmas módon ka-
matoztatni. 

5. Az esetben, ha valamely évben a IV. éve9 növen-
dékek ez indítványt el nem fogadnák, a meglevő összeg 

tovább kamatoztassák, azok pedig, kik kötelezték magu-
kat a meghatározott összeg fizetésére, ezután nem ide az 
alap kezelőjének, hanem valamely más kath. egyetem-
alap kezelő bíróságához, talán Budapestre küldik. 

6. A jelen indítványt a ft. lelkészkedő papság közül 
bárki magáévá teheti s áldozatát e nemes czélra szivesen 
fogadjuk. 

Ezzel indítványomat az érdekelt urnák szives figyel-
mébe ajánlom, azzal a megoldással, hogy habár áldoza-
tunk csekély is, de sok kicsiből végre nagy lesz s nyu-
godtak lehetünk, mert romlásnak indult szegény hazánk 
újjáépítésében nemcsak a lelkipásztorkodás terén, hanem 
anyagilag is közreműködhetünk. 

Erre Deutschbauer Ignácz, Kiss Jenő és Vass Jenő 
IV. é. h. hallgatók az indítványnak megfelelően 10 évre 
kötelezték magukat arra, hogy az uj kath. egyetem-alap 
javára évenkint 3 frtot fognak lefizetni. 

Végül még Kiss Jenő elnök a lelkesedés hevében 
üdvözölte a gyűlés tagjait, hogy a fentebbi két indítványt 
áldozatra készen magukévá tették ; mire a gyűlés vé-
get ért. 

IRODALOM. 
— Érdekes könyv jelent meg a „Pázmány-sajtóu 

kiadásában Szatmáron Giordano Bruno czimen Lengyel 
József képezdei tanár, az Aquinól szent Tamá9 társaság 
tagjának tollából. A bölcselet mélységes eszméi azzal a 
gyönyörű nyelvezettel, melyben a szerző azokat feltárja, 
élvezhetővé vannak téve a nagyközönség számára, — 
nemcsak az értelmet foglalkoztatják, de megragadják a 
kedélyt és a szivet is, mely e műnek valójában rabja lesz, 
nem tud megválni az érdekes epizódokkal átszőtt cselek-
ménytől, mig a megnyugtató katasztrófa el nem simítja 
a fölkorbácsolt érzelmeket. Kellemes olvasmányul szolgál 
férfiaknak és nőknek egyaránt életkorunk bármely szaká-
ban. Katholikus szempontból igen nagybecsű, mert az 
egyház diadalát hirdeti a féktelen szenvedélyektől elragadt, 
az igazâàg kutatásában megtévedt, de azért önmagával 
eltelt emberi elme felett. Ara fűzve egy korona és 40 
fillér (70 kr.) Megrendelhető a szerzőnél, vagy a Páz-
mány-sajtóban Szatmáron. 

— Az Őrangyal, képes gyermekújság, hónaponkint 
kétszer jelenik meg Győrben. A lap igen élénk tartalmú: 
elbeszélések, vig és komoly történetek és versek, továbbá 
ismeretterjesztő czikkek vannak benne 7 —14 éves gyer-
mekek számára. Szebbnél-szebb vallásos és mulattató 
tárgyú képek tarkítják lapjait. A rejtvények megfejtőinek 
szép ajándékot is küld a szerkesztő. Mindezt évi egy 
forint előfizetési dijért. Az előfizetési összeget „Az Őran-
gyal szerkesztőségének, Győr" — czim alatt kell bekül-
deni. Kívánatra mutatványt küld a szerkesztőség. 
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V E G Y E S E K . 
— Nevezetes eseménye a századvégnek, hogy XIII. 

Leo pápa istenitiszteletet rendelt el a két századot el-
határló ó- illetve újesztendei éjfélre, és a ki a világi 
fejedelmek közöl a pápa czélját legjobban megértette, az a 
protestáns Vilmos császár volt, míg a katholikus fejedel-
mek szép csendesen szenderegtek. Csakhogy a protestáns 
császár éjféli istenitisztelete egy pogány császár isteni-
tiszteletéhez vált hasonlová a gyilkoló fegyverek meg-
koszorúzása által. Vilmos császár értette meg a fejedel-
mek közül a pápát, de ő is félreértette a szent szán-
dékot. 

— Császka György kalocsai érsek úr csak a nyil 
vánosság elé jutott adományok összegében 2000 koronát 
meghaladó összeget osztott ki karácsonyi ajándékul, ebből 
az összegből 500 frt jutott a kalocsai munkásegyletnek, 
200 fr t az ottani jótékony nőegyletnek, 100 frt az árva-
ház karácsonyfájára, 100 a Jézus-társaságiaknál felruhá 
z&tt gyermekek karácsonyfájára stb. 

— A jótékonyság igazán jótékony hatású módját 
gyakorolta a karácsony szent ideje alatt dr báró Hornig 
Károly veszprémi püspök ur, amennyiben a szegények közt 
a dermesztő hideg hatásainak enyhítésére tömérdek tűzifát 
osztatott ki. Csak Veszprémben 380 méter került kiosz-
tásra. Ezenfelül a vidék is bőven részesült mclegitc 
anyagban. 

— Dessewí íy Sándor csanádi püspök ur Rómából 
sietve utazott vissza, hogy újév napján székesegyházában 
kioszthassa a pápai áldást, melyet Rómából magával 
hozott. Ünnepi szentbeszédében kifejtette, mily szeretettel 
viseltetik XIII. Leo pápa Magyarország iránt s mennyire 
örvend Magyarország kulturális haladásának. Kötelessé-
günk az isteniekben el nem maradni. 

— Pápai kitüntetés, ö szentsége dr Igaz Béla 
pécsi püspöki titkárt tiszteletbeli pápai kamarássá ne-
vezte ki. 

— Hálás köszönettel vettük a jubiláris főp. kör-
leveleket. Hogy mennél gyorsabban mennél többet közöl-
hessünk, a lap különféle rovataiba tebb felé fogjuk elhe-
lyezni. 

— Lelki gyakorlatok. A budapesti katholikus népkör 
tagjai számára Tomcsányi Lajos Jézus-társasági atya lelki ! 
gyakorlatokat fog tartani. Január 7-én este fél 8 órakor 
kezdi és folytatja hét estéjén át egész 13-ikáig, 14-én — 
Jézus nevenapján — reggel lesz a szentségek kiosztása 
és 10 órakor a „Te Deum" Jézus szent Szive templomá-
ban. Férfiakat vendégül szívesen látnak. 

— Az erdélyi egyházmegyében gr. Majláth Gusz-
táv Károly püspök 1899. decz. 19 én kelt rendeletével 

megengedte, hogy az ő püspöki szent székének valóságos 
és tiszteletbeli ülnökei violaszinü cingulust hordhassanak. 

— A pécsi egyházmegye XXI. sz. m. é. főpásztorí 
levelében Hetyey Sámuel püspök úr kihirdeti papságának, 
hogy e napokban Rómában szándékozik menni a jubi-
leumra és ad visitanda limina Apostolorum. Imát igér 
és kér. 

— A katholiczizmus Oroszországban. Nemrég 
Tarnassi pápai diplomata küldetésben járt Szent-péter-
várott, akkor azt rebesgették, hogy ezentúl az orosz fő-
városban rendes pápai nunciatura lesz. Az orosz lapok 
erre azt irták, hogy ez lehetetlen mert az orosz biroda-
lom katholikusain való legfőbb felügyeletet a cár nem 
engedheti át másnak. Mindamellett a Vatikán most jegy-
zéket kapott az orosz kormánytól, hogy a Tarnassi kül-
detésének czélját akadályozó nehézségek el vannak háritva 
és két három hónap múlva Tarnassi visszatérhet Szent-
pétervárra, hol mint a római kúria meghatalmazott diplo-
mácziai ügyvivője fog működni. Oroszországban sok 
katholikus lakik, csak a régi Lengyelországban hét millió 
van, kik hét püspökségre vannak fölosztva. Minden püs-
pökségben szeminárium van, melyben a theologián kivül 
az orosz nyelvet is tanítják. A nép nagyon vallásos, csak 
Varsóban harmincz templom van, azonkívül számtalan 
házikápolna. Nagy pompának tartják mindenütt az évi 
templomi bucsut. Az oroszországi katholikus egyház 
metropolitája a mohilevi érsek, ki 1865 óta Szent-péter-
várott székel. Ez érsekség kiterjed Mohilevtől egész Kam-
e.satkáig,* tehát legkiterjedtebb egyházmegyéje a katholi-
kus világnak. A mult, valamint a jelen évben sok katho-
likus templomot építettek Kievben, Moszkvában, Szent-
pétervárott, Kharkovban, Tambovban, a szükséges pénzt 
adakozásból szerezték be, melyben az oroszok, különösen 
az orosz nők vettek részt, Lengyelországban többször, 
utoljára 1870-ben történt meg, hogy vagy harmincz len-
gyel katholikus pap azzal a kéréssel fordult Berg varsói 
kormányzóhoz, hogy segítse elő a lengyel nemzeti egy-
ház megalkotását. De a kísérlet mindig dugába dőlt. A 
cár hatalmát katholikus alattvalóin a Rómával 1803-ban 
kötött konkordátum irja körül. 

— Misszió. A szegzárd-ujvárosi plébánia-templom-
ban decz. 9-től decz. 17 ig bezárólag tartott népmisszió 
igen szép eredménynyel járt. Sokan, kik már 5, 10, 20, 
30 év óta nem járultak a penitenczietartás szentségéhez, 
most meggyóntak s megáldoztak. Galambos, Bátora és 
Csukovics lazarists atyák üdvös és bámulatra méltó mun-
kát végeztek. Szívhez szóló szt. beszédeikkel s megnyerő 
modorukkal teljesen meghódították a híveket, kik szere-
tetüknek s ragaszkodásuknak részint kedveskedő ajándé-
kok (gyümölcs), részint az által adtak kifejezést, hogy 
búcsúzásra nagy tömegben vergődtek össze a plebánia-ház 
előtt s elhalmozták őket jó kivánataikkal. Remélhető, 
hogy a misszió üdvös hatása tartós lesz. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, január 6. 2. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezcreszmek, es Tanulmányok. Felhívás előfizetésre. — Mi lesz az autonómiával? — Nm. és ft. Dr Dessewffy Sáudor 
csanádi püspök úr karácsonyi szózata. — Hódolat ,az Oltáriszentség előtt. 1900. — Egyházi Tudósitások. K a l o c s a : P. Votka János 

emléke. (182-5—1899.) — K a s s a : Uj katholikus lap. — Tárcza. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 
Az előfizetés korai, gyors lefolyása nagy segitség. 

Ezt kérjük, a hosszú előfizetési felhívások útvesztője nélkül. 
A szerJc. 

Mi lesz az autonómiával? 
„Quis revolvet nobis lapidem ab 

ostio monumenti ?" S. Marci, 16, 8. 

Mióta hire ment , hogy Magyarország ka tho-
likus autonomiai kongresszusa döntő lépésre ké-
szül összeölni, a várakozások és ta lálgatások, 
hogy milyen lesz t e h á t az autonomiánk, u j pezs-
gésnek indúltak. 

A kedv, a remény, az eltökélt akara t , hogy 
legyen már valami, hacsak szemernyivel is több 
a semminél, uj erőre kapo t t és érvényre emel-
kedni törekedik. Világos t ehá t ,hogy lesz is valami; 
de hogy mi lesz, még nem világos. Azt a három 
felhőt, mely a nagyobb arányú siker t iszta vilá-
gosságának ú t j á t állja, már megje lö l tük: mi t 
mond az apostoli szent szék; mi t szándékszik 
t enn i az apostoli felség; s mentes-e már eléggé 
kathol ikus világi hiveink lelkében az él tető 
levegő a mienkével fe l fordí tot t viszonyban álló 
protestáns hi té let csábos délibábjaitól, és pedig 
mentes-e már legalább annyira, hogy bár-
mily gondosan megszerkeszte t t kathol ikus auto-
nomiai szervezet kere tében nem fog-e a katho-
likus intelligenczia egy része ú j ra pro tes táns 

laicarchiai szellemben debatt írozni , par lament í -
rozni és pá r toka t szervezni a Szentlélek ál ta l 
rendel t hierarchiával, a pápával és püspökökkel 
szemben? 

Ez az utóbbi dolog az, a mivel most foglal-
kozni nemcsak nem meddő időtöltés, de sőt a 
legsürgetőbb szükségek egyike; m e r t oly óriási 
nagy dologban, a milyennek Magyarország katho-
likus au tonómiá já t nem ok nélkül gondolja és 
t a r t j a mindenki, a legkényesebb kérdések egyiké-
nek világos és megnyug ta tó megoldása nélkül 
neki menni a döntő lépésnek, ha már egyes 
emberekhez sem volna illő dolog, annál kevésbe 
lehetne illő egy országos kongresszushoz. 

Azt ne mondja senki, hogy e t ek in te tben 
már tel jesen nyugodtak lehetünk, m e r t a hely-
zet már tel jesen t i sz ta és világos. Dehogy t iszta, 
dehogy világos még! Múlt nyáron je lent meg a 
német kathol ikusok nagytekin té lyű publicisztikai 
szakfolyóiratában, a „Hist. polit. B lä t t e r " nevű 
müncheni lapban Magyarországból egy igen 
őszinte, de igen kemény szavú czikk „Őszinte 
hang a kathol ikus autonómiáról" czim ala t t , 
a mely igazán k iméle t nélkül t ámad és tá-
madása ál ta l létezőnek kons t a t á l vagy legalább 
is kontemplá l oly elemeket Magyarország ka tho-
likus közönségének körében, kik a „protestáns 
autonomiák" módjára gondolnak, a min t czikkiró 
mondja, „hátsó gondolatokkal" szerepelhetni majd 
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a létesí tendő kath . au tonomia körében. Szinte 
félek a nagy Görres tudományosan komoly lap-
jában közlöt t t ámadás t szórói-szóra közölni, any-
nyira kíméletlen az. A leplezetlen támadásra , 
mely készülő katholikus au tonomiánk ügyét az 
egész világ elé vi t te s melyet egy tekin té lyes 
kath. magyar egyházi lapunk szórói-szóra közölt, 
senki a megtámadot t magyar kath . világi intell i-
genczia védelmére nem jelentkezet t . Ez a hallga-
tás ke t tő t je len the t a jelen esetben. Vagy azt, 
hogy a laicarchikus p ro tes táns szellem ka th . 
intel l igencziánkra megszűnt ragadós, megszűnt 
veszedelmes lenni, és igy a támadás, min t alap-
talan, magától elesik ; vagy pedig eme jogelv 
szerint, r q u i tacet, consentire videtur," azt je lent i 
e hallgatás, hogy igenis, sajnos, nem lehet a 
„Hist. polit. B lä t te r" támadása i ra érdemileg meg-
felelni, mer t a ha lha ta t l an nevű Görres világ-
lapjának igaza van, a magyar kath. intel l igen-
czia egy részének pro tes táns Ízlésre szabott 
gondolkodása t agadha ta t l an tény, és ez a dolog 
annyira veszedelmes, hogy min t az „Őszinte 
hang" ] roj a hiszi, a protes táns min tá ra vet t par-
lamentáris , (a min t ő mondja) „krypto-calvinia-
nus" ka th . autonómiából nem következhet ik 
más, min t „Magyarország protes tánssá té te le" , 
vagy „legalább is egy kis nemzeti egyház".*) 

Ebből az egész világ szeme elé kiál l í tot t dilem-
mából bizony már ki ke l le t t volna szabadítani a 
ka th . autonomia ügyét, még pedig az egész világ 
szeme lá t tá ra , a kath. egyháznak ugyanazon 
nemzetközi tekinté lylyel és befolyással biró lap-
jában, a „Hist. polit. B lä t te r "-ben. Ez nem tör-
t én t meg. Most t ehá t autonomiai törekvésünk 
védelem és megvilágí tás nélkül úgy áll a kath. 
világ szeme előtt , min t a protes tant izmus szol-
gai majmolása . min t világi intelligencziánk 
„krypto-kalviniánus", a ka th . egyház szelleme 
ellen tusakodó mozgolódása. 

Ezt a váda t talán mégsem szabad katho-
likus legjobbjaink félszázados autonomiai törek-
vésén és munkáján ra j t száradni hagyni. Egyébiránt 
legjobb válasz lesz maga a kongresszus. Elméleti 
kétség ál lapotában szabad cselekedni ; de a lelki-
ismeret szózatának, mely cselekvésében van hi-
va tva az ember t kötelezőleg vezetni, bizonyosnak 
és biztosnak kell lenni. 

Mi kétséges é s m i bizonyos ? 

*) Hist. polit. Bl. 124. köt. 7. fuz, 505—216. 1. 

Mi óta e lapot szerkesztem, ily nehéz prob-
léma elé nem ál l í to t t a kötelesség. 

Miről van i t t a szó ? 
Röviden mondva, arról : fe l támadt-e már 

k a t h intelligencziánk lelkében a kath . öntudat és 
kötelességérzet annyira, hogy akár népképviseleti 
alapon neki lehessen menni a kontemplá l t or-
szágos autonomiai szervezet megalkotásánák? 
Legalább is, megindult-e, fo lyamatban van-e már 
ez a kath. feltámadás legalább annyira, hogy 
veszedelem nélkül lehet már az egyház ha jó já t 
kath . világi intell igencziánk lelkének a tenge-
rére is sz. Pé t e rnek rávezetni ? 

Ez a kérdés. 
Világos, hogy a „discret iospir i tuum" min-

deneket á t l á t t a t ó kegyelme nélkül a lelkek 
állapotáról, a je lzet t i rányban, tel jesen meg-
nyugta tó Í téletet mondani nem lehet. 

Minthogy pedig sej telmem sincs róla, hogy a 
„discretio sp i r i tuum" kegyelmére érdemes vagy 
a lka lmas volnék, más i rányban kell keresnem a 
lelki ismeretek megbizonyosi tására és megnyug-
t a t á sá ra vezető fonalat . 

Ott van ez a mentő fonál kinek-kinek az ő 
ka tho l ikus hitében. Ez azt mondja, hogy az 
Isten u ta i mások, min t a mieink. Mi nem lá t juk 
az övéi t ; de ő előtte te l jesen világosak a mieink. 
A mi gyarló eszünk még sokszor csak vár ja azt, 
min t bekövetkezendőt , a mi t az Isten minden-
hatósága már vagy végrehaj to t t , vagy foga-
natos í tani megkezdet t . Emlékezzünk csak visz-
sza Krisztus Urunk feltámadására. A már meg-
tö r t én t fe l támadás után, három jámbor, Is ten-
től kedvelt lélek a r ra a gondolat ra jöt t , hogy 
drága i l latszereket vigyenek K. U. holt testének 
bebalzsamozására, gondozására. Már a nap is fel-
kelt, és tel jes világosság omlot t alá a földre. 
Azon t anakod tak : ki fogja nekik a sír szájáról 
a nagy követ e lhengerí teni? S mikor odaértek a 
sírhoz, a kő el volt henger í tve ; a sír üres vol t ; 
Krisztus már fe l támadot t . 

Ebből a szent tö r téne tbő l merí tsünk tanul-
ságot ! 

Sejtelem bár még, de nagyon erős sejtelem 
az, hogy Magyarország katholikus feltámadása 
elég erősen megindúlt . 

S épp mivel a dolog csak emberi vélemény, 
nem isteni hitigazság, következik, hogy „cum t imoré 
et t r emore" , félelemmel és rettegéssel nyúljon 
mindenki ahhoz, a mit autonómiának nevezett 
el nálunk a XIX. század. *** 
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Nagyméltóságú és főtisztelendő 

Dr DessewfFy Sándor csanádipüspök úr 
karácsonyi szózata. 

„Ezer esztendő a te szemeid előtt, 
mint a tegnapi nap, mely elmúlt." 

(Zsolt. 89, 4.) 
(Vége.) 

Szentséges Atyánk nemcsak rámutat aggódó szívvel 
napjaink szomorú tüneményére és ezek okaira, hanem 
bölcseségével és jóságával megmutatja egyúttal, hogy a 
jövő század mi által várhat e bajoktól szabadulást és 
üdvösséget. „Azért szükséges — mondja a szent Atya — 
az embereket szent kötelességeikre figyelmeztetni, felrázni 
a lanyha kedélyeket és üdvösségük munkálására felhívni 
azokat, a kik állandó veszélyben vannak, hogy gondatlan-
ságuk és kevélységük által az égi s örök javakat, me-
lyekre pedig egyedül szüleitünk, elveszítsék. Erre való a 
szent év, mely időben az Egyház, a jóságos és irgalmss 
anya, minden törekvését oda irányítja, hogy az emberi-
séget a jobb útra visszatérítse és az igaz bánat és élet-
jobbulás által kiengesztelje azt, a mit az emberiség 
vétett". A mire az emberiségnek törekednie, a mit sze-
retnie és remélnie kell, az mind megvan az Isten Egyszü-
lött Fiában, mert 0 a mi üdvösségünk, 0 a mi életünk, 
0 a mi feltámadásunk, a Kit a ki el akar hagyni, az el 
akar veszni teljesen és örökké. A bűnbánatra és az eré-
nyek gyakorlására hív fel tehát a szent év; azért a ke-
resztény népeknek szeretettel és reménynyel kell arra 
készülniök. 

Szentséges Atyánknak ezen intő szavaira a katholi-
kus Egyház minden templomában összefognak seregleni 
a hívek, hogy Istent a XIX. század sok bűnéért kiengesz-
telve magukat hitben, reményben és szeretetben Jézus 
Legszentebb Szivébe ajánlják. 

Vessünk még egy tekintetet a haldokló XIX. szá-
zadra. Ez a század a felvilágosodás, a találmányok, a 
gőzerő és villamos szikra százada volt, mely minden kö-
teléket széttépve, minden ellentétet áthidalni és kiegyen-
líteni akart. De vájjon mind e találmányok az emberiség 
boldogságát csak egy hajszálnyira is előmozditották-e ? 
Eltekintve attól, hogy e találmányok, melyek helyesen 
használva, el kell ismerni, szolgálatot tehetnek az embe-
riségnek, egész néposztályokat régi kenyérkeresetüktől 
megfosztottak, és sokakat a gépeknek úgyszólván rab-
szolgáivá tettek, szívben és lélekben boldogabb-e jelenleg 
az emberiség? A szívnek és a léleknek békéjét meghoz-
ták-e az újkori találmányok ? Napjaink eseményei e 
kérdésekre nem adhatnak igenlő választ. 

Es ha kénytelenek vagyunk bevallani azt, hogy a 
XIX. század sokat dicsért találmányai sem az egyes em-
bernek, sem a családnak, sem a társadalomnak és állam-
nak boldogságát nem mozdították elő: akkor annál na-
gyobb szeretettel kell felkarolnunk és követnünk Jézus 
Krisztus tanitását, mely szivünket és lelkünket teljesen 
kielégitve a földi dolgok helyes használatára egyedül 
megtanít, és itt e földön békét és nyugalmat, a rövid 
földi élet után pedig örök boldogságot szerez. De kény-
telenek vagyunk bevallani azt is, hogy azon politikai és 

társadalmi eszmék, a melyeket a lefolyt század némely 
hitetlen bölcsészei, a kereszténység helyébe behozni és 
megvalósítani törekedtek, alkalmazni akarván azokat az 
állami, társadalmi és családi viszonyokra, úgymint a tudo-
mány, humanizmus, egyenlőség és hasonló szólamok, vallás 
nélkül elégteleneknek bizonyultak. Ezért meggyőződésem 
az, hogy ha a jövő századok ezen vallásellenes irányt 
fogják követni, az emberiség vissza fog esni a régi po-
gányságba ennek összes ocsooányságaival ; mert a magára 
maradt emberi természet az őt kormányzó vallás és isteni 
sugallat nélkül ezer testi és lelki elfajulásba és bűnbe 
sülyed. Ha a jövő század a lefolyt század istentagadóinak 
szellemét követve istentagadó irányban fogna haladni és 
sikerülne neki az emberek szivéből a boldogító hitet ki-
irtani, akkor ez a hitétől megfosztott emberiség elete 
unottságában mindentele rendkívüli dolgokban fogna ke-
resni szórakozást; az isteni és igazi emberszeretet meg-
fogyatkozásával és kihalásával minden testi elfajulásba 
fogna kitörni, melyeket eddig nem ismert betegségek 
őrjöngő jelei követhetnek. A tudomány maga nem pótol-
hat ja az Istent, és a humanizmus nem elég rugó az 
emberszeretetre. „A hol a keresztényi érzés életerős, ott 
az erkölcsök emelkedőbeu vannak — a hol pang, ott a 
hanyatlás", — igy ír a jelenkor egyik legünnepelt fran-

! czia irója is, Bourget. 

Mindezen nem aUptalan aggályainktól mentsen meg 
minket az Ur Jézus Szentse'ges Szive ! Az u j századnak 
szüksége van a békére, a szivek és lelkek békéjére, de 
ez a béke csak tiszta szivben és tiszta lélekben lakozhat. 

] A szent év tisztítsa meg sziveinket, újítsa meg lelkeinket. 
Az u j századnak szüksége van a békére a családok-

ban és a táisadalomban. A szent év alkalmat nyújt arra, 
hogy az ima és az igaz vallásosság szelleme áthassa a 
családokat és a társadalmat a mennyei béke reményét 
felélesztve és ápolva bennök. 

Az uj századnak szüksége van a népek és az orszá-
gok békéjére : a szent év szeretetet és egyetértést hirdet. 

Tárjuk fel tehát a jóakarat kapuját , és fogadjuk be 
a szent ev áldásait. A kik eltévedtünk, térjünk vissza az 
igaz ú t ra ; a kiknek lelkét a bün sötétsége elborította, az 
igazság fényével keressük a megtérés eszközeit; a kik a 
bün által meghaltunk, keressük az igazi élet forrásait-
Ekkor be fog gyógyulni sok seb, és virulni fog újból az 
erény és igazság. 

A szent év legyen első a szent században ! 
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mind-

örökké ! 
Végül tudomására hozom Krisztusban Kedves Híveim-

nek, hogy a jubileumi szent év ünnepélyes megnyitásán 
személyesen részt fogok venni az örök városban. Ezen 
alkalommal átadom Szentséges Atyánknak a gyermeki 
szeretet által összegyűjtött adományokat és áldását fogom 
kérni egyházmegyém híveire, hogy a szent év kegyelmei-
ben minél bővebben részesüljenek; végre az Apostolok 
sírjánál imádkozni fogok Felséges királyomért, kedves 
magyar hazámért, papságomért és Ertetek, Krisztusban 
Kedves Híveimért, hogy Isten áldásának özöne kisérjen a 
jövő évben és az uj században is. Kérni fogom Istent, 
hogy kegyelme az 0 Anyaszentegyházában megtartson, 
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és ennek mindvégig engedelmes, hü fiai maradjatok. Szi-
vemben magammal viszem Kedves Híveimet, a kiket fel-
kérek, hogy imáikat az én imáimmal egyesítve dicsérjük 
az Ur Jézus Krisztust most és mindörökké. 

Kelt Budapesten Urjövet második vasárnapján. 
Sándor, püspök. 

HÓDOLAT 
az Oltáriszentség előtt. 

1900. 
Borulj lelkem le örömmel 

Az Űr Jézus előtt ; 
Es az Oltáriszentségben, 

Buzgón imádjad Ot. 
Szerelmének itt sincs vége, 
Hogy tápláljon, teste s vére, 
Alászállott e szentségbe. 

Oh Jézus Istenem! 

Üdvözlégy égi Szeretet ! 
Örökös áldozat; 

Ki Golgotán kereszteden 
Felajánlád magad. 

Elvetted a világ bűnét, 
Bevégzéd a váltás müvét, 
És megszerzéd lelkünk üdvét, 

Oh Jézus Istenem! 

Imádjon Téged az ég-föld, 
Oh angyali étel! 

Mit az utolsó vacsorán 
Nyújtottál szent kézzel. 

Hogy üdvözítsed lelkemet, 
lm itt adod szent testedet, 
Ertünk kiontott véredet, 

Oh Jézus Istenem ! 

Kiterjeszted mindkét kezed, 
Hogy átölelj minket; 

S kegyelmed égi kincsével 
Betöltsd sziveinket.'] 

Hogy részt adj az örök fényből, 
Ertünk lejöttél az égből, 
Nem féltél a szenvedéstől, 

Oh Jézus Isteuem ! 

Te bünfekélyes szivemet, 
Hótisztává mostad ; 

Könyeid, s véred árjában 
A szent fördőt adtad 

BűnszennytőJ tiszta így lettem, 
Fényben ragyog már a lelkem, 
A mennybe így vezetsz engem, 

Oh Jézus Istenem ! 
Balassy István. 

EGYHÁZI TÜDOSITASOK. 
Kalocsa. P. Votka János emléke. (1825—1899.) — 
Karácsony éjjelén Prágában — Kalocsa múltjának 

oszlopos alakja dőlt sirba: P. Votka János S. J. Váro-
sunkban 1860—1873. mint fo'gymn. tanár, prefektus, igaz-
gató és hitszónok aratott hervadatlan babérokat. — A cseh 
származású férfiút az apostoli buzgalom tette Sz. Pál szerént : 
„mindeneknek mindenévé, hogy mindannyit megnyerje 
Krisztusnak" ; cseh pártfőnökből magyar hitbajnokká. — 
A heves ifjat rajongó honszeretet ragadta az 1848. márcziusi 
napokban a prágai torlaszokra. — Később Belgrádban Obre-
novics Milos fejedelem magán titkárává lőn a szláv nyelvek-
ben jártas ifjú tudós. Majd Bécsben megalapitá az első nagy 
politikai cseh napilapot; segédszerkesztője Jirecek dr. volt, 
a későbbi igazságügyi miniszter. Azután Dél-Tirolban meg-
ismerkedvén az Apponyi György grófnál üdülő P. Hoch, 
mayrral S. J . (a löweni volt jeles tanárral) magasabb ker. 
tökéletességre buzdúlt és 1854. Rómában a Jézus társasá-
gába lépett. 

Mint fölszentelt pap 1859. Insbruckba jutott tanulmá-
nyai befejezése végett. Itt érte őt P. Belussal azon magasz-
tos feladat, hogy a Brixenben fekvő számos sebesültet, az 
olasz hadjárat áldozatait, a vallás vigaszában részesítse. — 
Ez volt éltének fordulópontja. — Kedves fiatal magyar 
huszár vívódott halálos sebeiben. Votka nagyon megszerette 
a romlatlan, nyilt szivű ifjú hőst és kórágya elé borulva 
fogadalmat tett Sz.-István királynak, hogy ha sikerül a 
református legényt a kath. hitnek megnyernie, Magyarhonnak 
szenteli életét. — Az isteni malaszt betölté vágyát és Votka 
az 1860-ban alapított Kalocsai Kollégium első munkásai közé 
sorakozott. — Az 1-ső osztályban kezdé a nyelvi nehézsé-
gekkel diadalmasan vivott tanharczot; majd a bölcsészet 
tanszékén ragyogtatta lángeszét, mialatt a rend fő pártfogója 
Kovács József apát kanonok, érd. egyetemi tanár, javítgatta 
előadási füzeteinek kissé zordon magyarságát. 

Bölcseleti tanárságára a Kunszt érsek gloriosumán 
(1866. máj.) tartott fényes nyilvános vitatkozás tette föl a 
koronát, melynek legragyogóbb [gyöngye Városy Gyula 
VIII. o. növ. pap vala. — Mint igazgató az uj főgymn. s 
átalakított konviktus vezetését vezette (1869—70) ; behozta 
az oly fényesen s üdvösen működő Mária gyülekezetet, mely-
nek két csoportú intézményét a jámbor P. Bellussal együt-
tesen szervezte. — Roppant tudása, eszményi s mégis igen 
gyakorlati iránya, önemésztő buzgalommal párosulva Kunszt 
és Haynald dicsőült érsekeinknek kedvenczévé, a ft. papság 
bizalmasává, a világi körök kegyeltévé s ifjainknak rajongásig 
szeretett atyjává tették őt. 

Nyelvünket szellemében egészen átérté, szervezetét tel-
jesen bírta; de kiejtése és szokatlan szóhelyezése kissé 
idegenszerű volt ugyan ; azonban — főkép a szószéken — 
tömör fönsége s meglepő mély gondolatai s lángoló heve 
azon hatással voltak : mintha izzó gránit tömböket szórna 
hallgatóinak elméjébe és szivébe. — Böjti beszédei a tem-
plom és karzatok minden zugát betölték a papi, uri s pol-
gári közönséggel. Szónoklatát találóan jellemzé egy öreg 
polgár: „Ez a pap furán beszél, de ugy odamondja, hogy a 
szánk eláll, meg is ríkat." A magyar népet szerette, tisz-
lelte s többször mondogatta a templomba járó öreg tisztes 
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parasztokról: „Valóságos pátriarka alakok; bunda helyett 
kaczagányt a nyakukba s kész a magyar mágnás!" 

1872. Prágába ment, de fájó szívvel, innen ; legjobb 
barátja P. Bellus ravatalától távozott. Csehhonban, mint 
pap s író föléleszté régi hírét ; Sz. Adalbert, a magyar apos-
tol — prágai sírját ő nyomozta ki s a délszláv egyh. ügyek-
ben többször római küldetést is kapott. Régi tanítványai 
átutaztokban Prágában mindig híven fölkeresték ; sőt Andrássv 
Géza gr. esküvőjén Prágában az örömsziilők közt kellett az 
oltár előtt állania. 

A folytonos munka és jelleméből folyó lázas erőlködés 
pár év előtt már kimerítették ; míg erős szervezetét legyőzte 
végre a legszebb halál, karácsony angyali glóriája közt 
nyerte el a szent békét, melyet csak a jóakaratú emberek-
nek hirdettek. R. I. P. K. N. 

Kassa, jan. 1. Uj katholikus lap, — indult meg az 
újév kezdetével Magyarország felső vidékének Abauj-, 
Sáros- és Zemplémmegyékből álló közepe, vagyis a kassai 
egyházmegye területe számára. Neve „Felsővidék*. Fő-
szerkesztője Telekessy János hanusfalvai plébános, eperjes-
kerületi alesperes, felelős szerkesztője pedig a nm. és ft . 
püspök ur külön engedelmével Schleiminger Jenő kassai 
hitoktató. A lap megindítása körül nagy érdemeket szer-
zett Kurimszky János szinyei plébános, a ki Hedry Bódog 
mellett káplánkodva látta közvetlen közelről a kath. lap-
irás művészetét és édes kedves keserveit. Álljon itt emlé-
kezet okáért, az egyház évkönyvei számára, külön fel-
jegyezve az uj katholikus lap „beköszöntő"-je, mely való-
ságos korrajz, a lap által felölelt felvidék kath. hit- és 
társadalmi életének tanulságos hü visszatükröztetője. 

„A magyar ujságirodalom, — igy kezdődik, — 
aranykorát éli. Napilapjaink száma igen nagy ; szépiro-
dalmi, művészeti és szaklapjaink elég hosszú sorozata áll 
az olvasóközönség rendelkezésére. Alig múlik el egy 
hónap, hogy ujabb a meglevőket túlszárnyalni igyekvő 
újság útnak ne indulna az ország szivéből, Budapestről. 

Politikai, egyesületi 'érdekek ; irodalmi társaságok, 
művészi körök, részvénytársaságok, nyomdák, gyárak sőt 
kereskedések is lapot teremtenek czéljaik támogatására, 
érdekeik képviseletére, üzletük forgalmának emelésére. 

A vidék kicsiben bár követi a fővárosi mintát. Min-
den vidéki nyomda lappal rendelkezik; az üzlet ezt meg-
kívánja. Politikai pártok lapot tartanak fenn a vidéken 
is; alig van megye, melyben két-három napi vagy heti-
lap szolgálatában nem állana a politikai partoknak a 
külömböző társadalmi, felekezeti, városi és nemzetiségi 
érdekeknek. 

A felsőmagyarországi megyék egy részében bizonyos 
idő óta a katholikus ügyeknek, felfogásnak, eszméknek 
nem volt organumjuk. Mióta néhai Hedry Bódog beszün-
tette a „Sárosmegyei Közlönyt", melyet tizennyolcz éven 
keresztül hivatott tollal szerkesztett és önzetlen lelkese-
déssel adott ki, idegenbe kellett fordulnunk, ha az olvasó 
közönség figyelmét a felsővidék katholikus ügyeinek moz-
galmaira fel akartuk hivni. A politikai, társadalmi és fele-
kezeti érdekek Abauj-, Sáros- és Zemplénmegyékben a 
katholikus felfogást háttérbe szorították. Szó nélkül kellett 
sokszor elhallgatnunk a rosszakaratú támadásokat. Bele 

kellett nyugodnunk abba, ha a három megye sajtója 
megvető hallgatással tudomást sem vett kívánságainkról, 
egyesületeink működéséről, könyveinkről stb. 

A vidéki lapok nagyrésze a sorokban és a sorok 
közt a vallási indifferentizmusnak vagy legjobb esetben a 
felekezetek hitbeli felfogásának kedvez. Vezérczikkek, 
novellák, napihírek, riportok, irodalmi kritikák ebben a 
szellemben vannak a közönség elé tálalva. 

Ha olykor-olykor katholikus irányú czikket 'jelentet 
is meg a szerkesztő, a más felfogású előfizetők megtar-
tása szempontjából lapjának még talán ugyanazon számá-
ban jót rug a katholiczizmuson. Nem vádoljuk ezért őket, 
hiszen érdekük eleget tenni előfizetőik kívánságának. 

Az elsorolt okok birták rá a három megye katho-
likus gondolkozású világi és egyházi férfiait, hogy e lapot 
megindítsák. 

Kurimszky János, szinyei plébános többek meg-
bízásából felvetette a lap megindításának eszméjét. Ked-
vező fogadtatásra talált a felvetett eszme. Erkölcsi és 
anyagi támogatásukról biztosítva, a lap megindítását szük-
ségesnek vélték igen sokan a három politikai megye egy-
házi és világi előkelőségei közül. Maga Sáros 200 előre 
bejelentett előfizetővel üdvözli lapunkat. 

Nem soroljuk fel azt a hosszú sorozatot, kik leve-
leikkel buzdítottak a lap megindítására, kik ígéretet tet-
tek a lap szellemi és anyagi támogatására. 

Mindenesetre feltűnő jelenség, ha a mai hirlapiro-
dalmi viszonyok közt egy uj lap megindításának hirét e 
szavakkal fogadják : Végre mégis meg lesz. Feltűnő, mert 
rendes körülmények közt boszankodnak az emberek az e 
faj ta hírekre. 

Az általánosan érzett szükségesség tette tehát élet-
képessé e lapot. A közóhajból született. Bölcsőjénél mind-
annyiunk elnéző szeretete őrködjék. Ez a szeretet ne 
fogyatkozzék meg az idők folyamán, hogy megerősödve 
még bátrabb harczosa legyen ügyeinknek. Képviselve a 
felsővidéken a keresztény közvéleményt, az önzetlen haza-
szeretetet. 

Megindul tehát a szeretet nagy ünnepének heté-
ben az uj katholikus társadalmi, szépirodalmi és vegyes 
tartalmú hetilap. Már megjelenésének időpontjával is 
programmot mond. 

A szeretetet, a békét hirdeti. Oly szeretetet, mely 
megtud bocsátani, mely feled mindent a megtérőnek, az 
egyénnek, — de a rossz akaratot, a hamis elveket soha-
sem fogja magához ölelni. 

Oly lékét hirdet, melyet ő maga sohasem fog meg-
zavarni, de megtámadva a harcztól sem retten vissza. 
Fegyverei az igazság, az önzetlenség és a türelem lesznek. 

Mindenkinek megadja a magáét, de a sajátját nem 
engedi elrabolni, sőt még bemocskolüi sem. Szemé-
lyek harczát nem tűri, mert felebarátot Iát mindenkiben 
és honfitárst, kit a közös hazának szeretete is hozzá csatol. 

Ezt a programmot vallja magáénak lapunk. Minden 
betűje, minden sora a keresztény szeretetet, az igazságot 
és hazafiságot fogja hirdetni. Isten velünk!"*) 

*) Szivből üdvözöljük s kitartó kedvet kívánunk a szép si-
kerrel megkezdett munkához. A R. Szerlc. 
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T Á R C Z A. 
Egy pillantás a XIX. század életére. 

Ebben a genre-ban, a XIX. század életenek festé-
sében, nálunk a század végén ProhászJca Ottokár dr és 
Keményfy Kálmán Dániel, famaz „A XIX. század szel-
l eméi rő l , emez „A XIX. század valláspolitáká"-járói irt 
és az „Alkotmány" karácsonyi mellékletében közölt tanul-
mányaikban, valósággal remekeltek. A katholikus publi-
cisztika íme kiállja a versenyt a divatos színtelennel és 
hitetlennel. 

Az itt következő tanulmány, melyet Prohászka Otto-
kár dr „Gondolatok" czimü jubileumi röpiratából vettünk 
át, egy körömnyit sem áll hátrább a fentemlített két 
tanulmány háta megett, sőt a mi a tömörséget illeti, azo-
kat még felülmúlja. Álljon itt teljes szövegében buzditó 
ajánlásául az egész tanulmány-csoport vagyis az egész 
füzet megszerzésének : 

Szilveszter-esti hangulat foglal el e századot záró 
éven á t ; hisz ez az év a századnak hosszú Szilveszter-
estéje. Végig tekintünk raj ta ; fény- és árnyoldalain, küz- ; 
delmein, gyötrelmein, csatáin, sebein : számon kérjük 
mozgalmait; kérdőre vonjuk, vájjon a természet és kegye-
lem kincseit hosszú száz éven át az ideiglenes kultúra s 
az örökkévaló boldogulás biztosítására fordította-e ; vájjon 
az örökkévalóság sarkcsillaga felé veszi-e útját ? 

Vegyük e czélból egyenkint figyelembe e század fizi-
ognomiájának vonásait. 

A vallási téren a modern gondolat, „a fölvilágosult- I 
ság" a hitet elhervasztotta; a közszellem a tudomány 
nevében emanczipálni akarta magát a hittől. A mult 
század forradalma hitet és egyházat is el akart söpörni s 
ha az nem is sikerült, hollószárnyát a század hitére ter-
jesztette s a szabadosság mérgét a szivekbe csepegtette ; 
a theologiába a raczionalizmust (Günther, Hermes, Balt-
zer), a vallási életbe a közönyt vitte be. Hideg, blazírt, 
üres lett ; a szentségekhez való járást, a vallás alázatos 
gyakorlatait hitelvesztetté tette, a papságba s kivált a 
szerzetekbe a nyegle világiasságot csepegtette. 

A vallásos élet e hervadásaival együtt járt az egy-
házellenes, ellenséges érzület. A gallikanizmus, febronia-
nizmus, jozefinizmus nem fult meg a forradalom vér-
fürdőjében ; beleoltotta a maga gyarló szellemtelenségét 
a XIX. századba; sőt az állami és nemzeti egyházak 
követelése a nemzeti érzés fejlődésével lépést tartott. A 
világegyház krisztusi fönsége eltörpült a naczionalizmus 
frázisaitól. Hozzájárult, hogy az államok hatalmi terjesz-
kedése egyre nyomta s nyűgözte az egyházat. I. Napó-
leontól kezdve, ki pápákat bántalmazott s börtönöztetett, 
Európa valamennyi hatalmasságán végigmenve, látjuk az 
állami hatalom alá hajszolt egyháznak vergődéseit. Az 
egyház szabadságáért Svájczban háború is folyt (Sonder-
bund) ; Spanyolországban és Portugálban a népdüh papo-
kat és barátokat öldösött (1834); Poroszország szintén 
békót és börtönt alkalmazott; Ausztriában a konkordá-
tum-viszály, Magyarországon a vegyes-házasságok ügye 
hozta forrongásba a kedélyeket, melynek folytatását az 

elkeresztelési rendeletben s az egyházpolitikai törvény-
hozásban siratjuk. Az egyház iránti ellenszenvet sok 
helyen gyűlöletté fokozták a szabadkőmivesek (Belgium, 
Francziaország), a Carbonárik és Mazzinisták (Itália), mig 
végre a porosz katbolikusok az államegyház ideálistáit a 
kulturharczban csúffá tet ték; elkapatott egyházüldözőiket 
Canossába küldték s eszméiket a lombtárba dobták. 

A tudomány páratlanul haladt s azzal az egyház s 
a hit iránti fölületes ellenszenv ; kevélylyé lett az emberi 
szellem ; megittasodott vívmányaitól : a természet kitárta 
titkait, u j tudományok születtek méhéből (geologia, palae-
ontologia, ethnologia) ; elsőrangú tudósok árasztottak 
fényt az emberiségre (Cuvier f 1832, Humboldt f 1859, 
Ritter f 1859); a chemia óriási haladást tett (Berzelius 
f 1848, Liebig f 1873, P a s t e u r t 1895); Kirchhoff és 
Bunsen föltalálta 1859-ben a spektralanalizist. mely a 
távoli csillagok titkaiba engedte hatolni a csillagászokat, 
köztük Angelo Sechkit S. J . (f 1878-ban). „Wissen ist 
Macht", ez a jelszó s az államok nagy budgetjei tudomá-
nyos czélokra, az egyre épülő muzeumok, klinikák, labora-
toriumok jelzik a kor irányát. A technika föllendülése is 
hozzájárulhatott az emberi szellem elkevélyitéséhez ; tény-
leg a tudomány trónja a hitetlenség kathedráje lett. Most 
látta elérkezettnek az időt, hogy függetlenítse magát, 
nem annyira a filozófok segélyével (Comte, Spencer, Hart-
mann, Nietzsche), mint inkább a positiv tudományok 
alapján, melyekkei az eget mérte, a föld rétegeit föl-
kutatta, az életet chemice s a fejlődést Darwin szerint 
magyarázta. A mint sikerült neki régi világokat az őslény-
tan (palaeontologia) által föltámasztani ; a mint sikerült 
a régi kulturákat (Champoilion f 1832. az egyiptomi 
képirás, Grotefend f 1853. az ékiratok kulcsának kitalá-
lója) fölébreszteni : úgy gondolta az emberi létet is tudo-
mány által kielégíteni. A keresztény vallást megint csak 
egy uj tudomány, az összehasonlító vallástudomány által, 
mely nem is vallás-, hanem mese-tudomány, lefokozta;*) 
a buddhizmust Európába átültette s valamint a középkor 
„Krisztus követését", úgy XIX. század „Buddha követé-
sét" irta meg. — A tudományos önteltség s a hit szelle-
mének gyűlölete rávitte következetesen a társadalmat az 
iskolák elközösitésére ; nem többé az egyház, hanem a 
tudomány állt a nemzetek haladásának élére. Az egyete-
mek a hitetlenségnek a fészkei lettek, s az élet jól érezte 
magát a materializmusban, melyet költészet, festészeti 
sajtó és színház ápolt s mely Sudermann, Ibsen, Gerhart 
Hauptmann naturalizmusaban üli diadalait. 

A társadalmi élet nagy haladást mutat a tudomá-
nyos vívmányok fölhasználása révén. A pósta nagyszerű 
intézménye e században fejlett ki (1874-ben kötötték meg 
a berni világposta-egyezséget); a gőz e században áll be 
az emberi haladás hámjába ; a gőzhajó e században szelte 
először a tenger hullámait (B'ulton 1800.); a vasúti vona-
tok e században verték föl először a mezők csöndjét 
(Stephenson 1814.); az óczeán mélységeiben most czik-
kázott először a kábeleken az emberi gondolatot vivő 
villamos áram s csodálatos ellentétet tüntet fel a század 
hithideg irányával az, hogy az első kábeli távirat, mely 

*) Szentes A., A keresztény hit alapforrásai 25. 1. 
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Amerikából Angliába indult, ez vol t : gloria in altissimis 
Deo ; dicsőség a mélységben Istennek. A gőzgép volt az 
az emeltyű, mely e században teljesen kiemelte az ipar, 
kereskedelem, forgalom világát. S a gőz már is leszo-
rult ; a századvég egy más nagy erőnek, a villamosság-
nak bölcsőjét ringatja. Mindent a villammal tétetnek 
meg ; az viszi gondolatainkat, az ha j t ja gépeinket, vas-
utaink vonatait, az világit; a földet behálózó táviró-sodro-
nyok s az óczeán mélységeiben nyugvó kábelek képezik 
a világrészek gondolatközlésének idegeit; villám viszi még 
szavunk s hangunk sajátos színezetét is Budapestről Ber-
linbe, íróasztalunk mellett ülve itthon beszélgethetünk 
Párisban, Brüsszelben időző ismerőseinkkel; s nemsokára 
villám által látunk a távolba. Lakásaink, élvezeteink, az 
ipartermékek, az életszükségletek kielégítése olyanok, a 
milyenek régen királyoknak s czézároknak sem jutottak 
részül. 

S még sem boldog az ember ? Nem, mert a vívmá-
nyokat az önzés a féktelen szabadság révén maga számára 
lefoglalta; a szabad versenyben, az iparszabadságban, a 
gyári termelésben a gyöngét lenyűgözte, a szegényebbet 
tönkretette ; széttörte a társadalom régi szervezetét, meg-
semmisítette a középosztályt; a tőke s a gép néhány 
ember kezében a többit rabszolgává tette. Egy hatalmas-
ság úr most a földön: a pénz ; személytelen, szívtelen 
hatalom, mely szipolyoz és nyúz, elszedi mások munká-
jának gyümölcsét, proletáriátust állit a világba, mely 
most már az egyenlőség nevében a társadalmi, a gazda-
sági egyenlőséget követeli. (Szoczializmus.) 

Az elkeseredés nem éri be az elvek hangoztatásával 
s a fejlődés lassú tempójával s anarchizmusban fejezi ki 
gyűlöletét a népeket nyomorgató társadalommal szemben ; 
tőrt ragad s halálra keresi a tekintély hordozóit. E szá-
zadban körülbelül tizenhárom államfőt gyilkoltak meg; 
legrémitőbbek II. Sándor czár f 1881, Carnot f 1894, 
Canovas f 1897, Erzsébet királynő f 1898, esetei. Csalásról, 
farizeizmusról, hazugságról vádolják a tekintélyt; rossz-
nak mondják, mint a mely önző czélokra használja fel a 
népeket; létalapja nincs, mert ha nincs Isten, nincs ur a 
földön. Ni Dieu, ni maitre. 

S valóban rengeteg sok seb, fekély, barbárság, zsar-
nokság, féltékenység, jogtiprás bélyegzi az etnberi társa-
dalmat, melyekre az elégedetlenek rámutathatnak. Az élet 
finomsága el nem takarja az erkölcstelenséget s a szenve-
délyek az egyes emberektől épugy, mint a nemzetektől a 
régi barbárkorszakok hekatombáit szedik. Most is sok 
kegyetlenség van a társadalomban, az államok meg épen 
e század vérengző hadjárataiban minden haladásnak s 
erkölcsfinomodásnak gunyjára milliókat döntenek sirba és 
nyomorba. E század véres háborúi : a napoleoni, a krimi, 
az orosz-török, porosz-osztrák, német-franczia, spanyol-
amerikai háborúk, iszonnyal töltik el a lelkeket s Európát 
saját barbárságának öntudatára ébresztik. Mily szégyen-
foltok ezek a vérfoltok ! A technika egyre tökélesbíti, 
azaz pusztitóbbá teszi a fegyvereket, ugy, hogy a genfi 
konvenczió s a haagai kongresszus már óvóintézkedéseket 
láttak szükségesnek . . . az emberirtás ellen ! 

Valamint pedig „haladás" az általános jelszó: ugy 
a „nemzet-államok" kiépitése a népeknek részletes czélja. 

Nemzeti egység, önállóság és függetlenség képezi vágyaik-
nak egyik közvetlen czélját. A nemzetek egymásután 
kelnek föl s széttörik a régi összetartozás formáit. A 
század egyik legnagyobb eseménye az uj német császár-
ság proklamálása Versaillesban, 1871. január 18-án. 
Ausztria ki lőn zárva a német szövegségből s ébredező 
nemzetségeinek játéklabdajává lőn. — Olaszországban a 
forradalom a Savoyai-házat az egységes Itália királyi 
trónjára emelte s a pápát is birtokától megfosztotta. Az 
Alsó-Dunánál szerbek, románok, bolgárok, görögök küz-
döttek szabadságukért; nagy gyarmatok váltak el az 
anyaországoktól ; Brazília Portugáltól (1822.). Mexiko s 
legújabban Cuba s a Fillipinák Spanyolországtól, Belgium 
Hollandtól (1836), Hannover Angliától (1837); két más 
vértanú nép is megmozdult : Lengyelország a szerencsét-
len 1830—1831. lázadásban, hogy végleg leveressék s az 
irek a szellem fegyvereivel küzdötték ki győzelmesen 
O'Connel alatt a katholikusok emanczipáczióját. A sza-
badság vágya forradalmakban járta be a világot s kivált 
az 1848-iki év jelzi a nemzeti szabadság törekvéseinek 
tetőpontját . 

A XIX. század élete tehát viharos, haladása roha-
mos ; s iránya milyen? A szabadság számtalan tévelybe 
sodorja, melyektől elsötétül az igazság, melyektől fáj az 
emberiség feje s mihelyt a valóságba átültettetnek, fáj a 
szive s görcsösen rángatódzik a társadalom nagy teste. 
De minél sötétebb a tévely é je : annál ragyogóbban emel-
kedik ki „az igasság oszlopa* s kigyújtja szövétnekeit. 
Az „igazság oszlopa* az egyház s a század tévelyeivel 
szemben legimpozánsabb megnyilatkozása a Syllabus és a 
vatikáni zsinat (1870). Ez volt a kereszténység legerősebb 
állásfoglalása a korszellem ellen, mely gúnynyal s gyű-
lölettel felelt, de az egyház a világ mérgén nemcsak hogy 
nem ment tönkre, sőt győzelmesebben érvényesül. Bevált 
sziklának, melyen vértanúi (IX Pius), magasröptű (XIII. 
Leo) pápák állanak s a pokol kapui nem győzhetnek. 
A kath. tudomány mérkőzik a hitetlenséggel, mely szé-
gyenkezni kezd fölületességeért. A keresztény művészet 
újra föleleveníti a régi hagyományokat s alkalmas 
keretet teremt a keresztény igazságoknak s az Isten 
tiszteletnek. A vallásos élet bensőségessé válik ; az Oltári-
szentségben keresi az Ur Jézus szivét, melyen meggyújt ja 
az áldozatot s hűséges szeretetnek tüzét. Az Istenszeretet-
ben megtanulja az emberszeretetet is és számtalan intézményt 
teremt a szenvedő emberiség segítségére ; a testvériseg 
forradalmi frázisára, mely nyaktilóval dolgozott, az oda-
adás s önfeláldozás tetteivel felel, ugy, hogy mindenki 
láthatja, merre van az igazi testvériség. A társadalmi 
kérdés tudományos megoldásán (Ketteier, Hitze, Jäger. 
Pesch H. S. J.) sikerrel dolgozik, mialatt a gyakorlati 
téren társulataiban, vallásos egyleteiben, szellemi mozgal 
maiban szervezi a szerteszéjjel huzó elemeket. Mily egy-
séget tüntet föl ez a 250 millió lelket felölelő egyház; 
mily járatokat rendez. Rómába, Lourdesba : mily meleg 
áramok indulnak ki vallásos (eucharisztikus) s társadalmi 
kongresszusaiból, akár csak a Golfáramok az óczeánban ! 

Valóban, ez az egyház a XIX. században is az Isten 
szerve, s ha jár az Ur a földön s leng fölöttünk szelleme, 
az egyház utjai valóban az Isten nyomai köztünk. *) E 
nyomokon jár az Ur köztünk; azért virágzik az egyház-
ban sziv és lélek; azért árad szét belőle a kegyelem illata, 
mely kiváló férfiakat vezetett vissza az egyház keblébe, 
Stolberg gróftól kezdve. A kereszténységnek nagyszavu 
ellenségei el is hallgatnak már lassankint. A próféták, 
kik az egyház vesztéről, végnapjairól, a kereszténység 

*) Bjőrson szép regénye : „Az Isten nyomain". 
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bomlásáról, a természetfölöttinek visszavonulásáról jöven-
dőitek, elcsitulnak ; Strausz Dávid, Renan meghaltak s 
sirjuk fölött cseng ezüstszavu harang; nem a lélekharaüg, 
melyet ők csendítettek az egyháznak, hanem a föltáma-
dás, az örök élet harangja, mely as egyház dómjairól 
cseng és zug s Te Deumra hívja a század végén a keresz-
ténységet, a század harczaiban, saját vérében megizmoso-
dott s erejének öntudatára ébredt egyházat, hogy imád-
kozzék s adjon hálát s aztán tele sziván keblét az Isten 
erejével, kiinduljon egy uj század meghódítására, nem, 
boldogitására, homlokára tűzvén a krisztusi szót : 

„Non praevalebunt". 

IRODALOM 
— A legszebb magyar imakönyv. Bátran igy 

nevezhetjük azt az Athenaeum kiadásában c?ak az imént 
megjelent imakönyvet, melynek szines szélrajzait Orczy 
Tekla bárónő festette, szövegét pedig Lévay Mihály uj-
szászi plébános, az országosan ismert nevű jeles katholikus 
költő irta. Ennek a könyvnek első kiadása a hetvenes 
években Ráth Mórnál látott napvilágot. Akkor az alakja 
kissé nagyobb volt, a szélrajzok száma kevesebb, a szövege 
gyarló. Mindamellett az idők folyamán annyira elfogyott, 
hogy csak nagy ritkán lehet belőle ódondászoknál egy-
egy ütött-kopott példányhoz jutni s ekkor lelkes könyv-
barátok és gyűjtők ötven meg száz forintokat is adtak 
érte. A kinek megvolt, kincs gyanánt őrizte s a világért 
meg nem vált volna tőle. Pedig a szöveg, mint emiitet-
tük, meglehetősen gyarló volt és magyartalan, de annál 
szebbek a bárónő poétikus magyar vonatkozásokban gaz-
dag szélrajzai. Az Athenaeum, azt lehet mondani, a köz-
kívánatnak tett eleget, mikor ezt a remek könyvet óriási 
költséggel újból kiadta. A finom izlésü bárónő az uj 
kiadáshoz még több rajzot készített, a pompás szöveget 
pedig ezúttal a ragyogó tollú Lévay Mihály irta. Az első 
kiadás szines képeihez a kövek külföldön készültek, mig 
az Athenaeum kiadása minden izében hazai munka. Nem 
nagyzoltunk, nem tuloztunk tehát, a mikor e sorok élére 
a legszebb magyar imakönyv czimet irtuk. Francziában, 
angolban láttunk szebben, gazdagabban kiállított ájtatos-
sági munkát, természetesen illő árban, de magyar ima-
könyvet annál különb kiállításút nem ismerünk. Ara 
kötve 30 korona. 

„ F e l s ő v i d é k " czím alatt, a mint egyházi tudósításaink 
rovata is értesít, Kassán, Abauj-, Sáros- és Zemplén-
megyékre kiterjedő katholikus társadalmi hetilap indult meg. 
Felelős szerkesztője: Schleiminger Jenő. Előfizetési ára 
egész évre 10 korona. 

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

terjesztésére dr Binder András papnevelő-intézeti tanár 
és lelkiigazgatót a szatmári székeskáptalan tiszteletbeli 
kanonokjává, Müller Károly máramarosszigeti esperes-
plebánost pedig káptalanon kivüli máramarosi főe-peressé 
kinevezem. Kelt Bécsben, 1899. évi deczember hó 14-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
** XIII. Leo pápa újból fog szólni az angolokhoz. 

Még élénk emlékezetben van az „Ad Anglos" kezdetű 
apostoli levele. Erre az anglikán érsekek igazság ellen 
tusakodó levéllel feleltek. Legújabb encyklikájában XIII. 
Leo pápa az igazságot kerülő anglikán theologiát bon-
czolja szét. 

t A bíbomok gyásza. Mély részvéttel vettük a 
hírt, hogy dr Schlauch Lőrincz nagyváradi bíboros püs-
pök urat súlyos gyász érte. Nővére özv. Schmidtné szül. 
Schlauch Erzsébet Bécsben, hol fia dr Schmidt Antal 
orvos közelében töltötte özvegysége napjait, mult hó 
29-én életének 80-ik évében elhunyt. 

— Fogadalmi kápolna az ungvári székesegyháziján. 
A decz. 20-án tartott azéki ülésen határozatba ment, hogy 
a székesegyház jobb oldali tornya alatt, az 1900-ik jubilá-
ris év emlékére, a munkácsi egyházmegye nagy Patrónája, 
a Boldogságos Szűz tiszteletére egy fogadalmi kápolna 
létesíttessék. E kápolna oltárképül a Szíízanya mária-pócsi 
kegyképe lesz lemásolva, mely munkára püspök ur ő méltó-
sága, mint a „Kelet" irja, kiváló festőművészünket, Roskovics 
Ignáczot fogja felkérni. E kápolna f. évben, a jubileum 
befejezéseképen a Bolgogságos Szűz Védelme (Pokrova) 
ünnepén lesz ünnepélyesen fölszentelve. (K.) 

— A kongrua-adás Katholikus és protestáns irány-
ban külömböző módon való nyilvánulásáról írt czikkíink 
miatt a „Pr. e. és i. L."-ban H. ur egyebet nem tudott 
tenni, mint megharagudni és „irigység"-rol álmodozni. Lát-
szik, hogy iL ur hirtelen ember. Azt mondják, hogy a ki 
haragszik, annak nincs igaza. A legnagyobb kár pedig az, 
hogy magyar protestáns atyánkfiai még most sem tudnak 
a német Luther szellemének ama sugallatától szabadúlni, 
hogy nekik pápista emberrel szemben okvetetlenül hara-
gosnak kell lenniök. 

— Egy ka th . plébános, a ki ott működik a Kárpá-
tokban, a hol már őszi nem terem, a kongrua-osztás eddigi 
módjában is panaszosan hibáztatja azt, hogy „a liberalizmus 
mellett tett érdemeket" jutalmazzák kongrua-pótlással stb. 
Mindezeken a bajokon, melyeknek lajstromát az autonomiai 
kongresszus tárgyalásainak idejére félretettük, csak az által 
lehet segíteni, ha a kongrua ügye is autonóm katholikus 
kezelésbe megy át. 

— Negyedszázados plébániai jubileumát érte meg 
decz. 31-én Város-Lődön Bauer József plébános. A buzgó 
plébános urat, ki jubileumi ájtatosságát N.-Mária-Czellben 
végezte el, hívei nagy ováczióban részesítették és ezüst 
pacifikáléval lepték meg emlékül. 

— Sajtóliiba-igazitás. Az előbbi szám vezérczikkében, a 2. 
oldal 1. felének 10. sorában felülről, „a helyett „a 3 és 6a 

olvasandó. 

A szerkesztő' telefonja. 
X . y. Az ezerszerest százezerszeressel óhajtom viszonozni. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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S A T H O L I K O S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, január 10. 3. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

9Perge 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 imp er-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Felhívás előfizetésre. — Venite, adoremus ! — Mélt. és ft. Dr Rimely Károly besztercze-
bányai püspök úr főpásztori szózata. — Eqyházi Tudósítások, f Nóvák Antal. — B u d a p e s t : A kettős jubileum alkalmából kiadott 
közös főpásztori levél. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Zarándoklat Rómába. — K a s s a : Jubileumi főpásztori szózat. — N a g y v á r a d : 

Félszázados szerzetesi jubileum. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETESRE. 
Az előfizetés korai, gyors lefolyása nagy segítség. 

Ezt kérjük, a hosszú előfizetési felhívások útvesztője nélkül. 
A szerh. 

Venite, adoremus! 
A 19-ik század alkonyán és a 20-ik század 

ha jna lán ugyan tehet-e eszes lény okosabbat, 
min t a mit a Megváltó első századának kezdetén 
az angyalok, a bet lehemi pásztorok és a nap-
keleti bölcsek cselekedtek, miu tán a t e s t t é l e t t 
Ige magá t nekik k i n y i l a t k o z t a t t a ? 

Az angyalok, kik a megvál tás idejét, mód-
já t és egyéb körülményei t nem ismervén égő 
kiváncsisággal lesték, vá r t ák a fej leményeket , 
miután végre a Bet lehemben tö r t én tek követ-
keztében lehul lot t a fá tyol a t i t k o k t i tkáról , azt 
cselekedték, hogy Venite adoremus-t hangoz ta tva 
imádására sereglettek össze a jászolyban fekvő 
gyermeknek. 

A pásztorok is, min t Izrael jobbjainak a 
napkele t i bölcsek is, min t a Megváltó kegyel-
mére szintén hivatalos pogányoknak képviselői 
ugyanazt cselekedték. Venite, adoremus! „Men-
jünk Bet lehembe és lássuk meg a dolgot, melyet 
(angyalok által) az Ur je len te t t ~ nekünk." (Luk. 
2, 15.) És miután megtalál ták a gyermeket , le-
borulván imádták őt. 

Századok múlnak, u j századok keletkeznek. 

Hömpölyögnek tova, hol csendesen, hol meg zúgó 
moraj ja l cz idő hullámai. A korszakok méhében 
népek t ámadnak , kik, va lamin t minden élő lény 
fény és melegség: akkén t ők is a magasabb 
természetöknek megfelelő világosság és meleg-
ség u tán sovárognak, — a keresztény t anok 
világossága és a keresztény szerete t melege után. 
Venite, Adoremus! „ Jer tek , menjünk fel az Ur 
hegyére, és ő meg tan í t minke t (a helyes élet) 
ú t j a i r a ! " (Izaiás 2, 3.) Megjelennek a keresztény 
világosság és a keresz tény szeretet apostolai 
közöt tük, h i rdet ik a Megváltó igét, — és ime 
19 század folyamán a népek és nemzetek a 
nekik h i rde te t t k i je lentés alapján, azt teszik, 
aminél okosabbat nem cselekedhet tek: meghó-
dolnak a Jézus Krisztusnak. És ezen hódolat 
nyomában üdv, béke, áldás t e r em : a felvilágoso-
dás és a kölcsönös szeretet ezer áldásai. Ellen-
ben, akik őt megismerni vonakodnak; vagy akik 
őt megismervén neki meghódolni nem a k a r n a k : 
azok a könyör te len pogányság setétségében meg-
maradnak, vagy abba — ami még re t t ene tesebb 
— visszasülyednek. 

így megy ez századról-századra a mai napig, 
s ez leszen az ember sorsa a világ végéig. 

Krisztussal szövetkezve, neki meghódolva él, 
boldogul, uralkodik ! nélküle, tőle elszakadva 
meghal, szerencsétlen lesz, rabigába görbed. Oh, 
mer t az örökélet igéi egyedül nála vannak, és 

3 
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nincs más név, melyben az ember boldogulhatna, 
min t az Ur Jézus neve ! 

Nevezetes tapasztalás az, ami t a keresztény 
műveltség tör ténete fe lmutat , hogy t. i. éppen a 
kiváltságos nagy szellemek, kik korszakot alkot-
tak, akár az elméleti akár a gyakor la t i életben, 
lángelméjök valódiságát avval igazolták, hogy 
Krisztusnak, mihelyt őt megismerték, meghódo-
lának. 

Lehet, hogy egyideig, t a lán a földi szerencse 
kápráza tá tó l elvakítva, megfeledkeztek a Krisz-
tus t megillető hódolat kötelességéről; hanem 
amin t a szerencse csillaga a láhanyat lo t t , a csen-
des magábaszállás idején, a bölcselkedésre alkal-
mas pi l lanatokban, k ivá l tképpen a sír szélén, 
leikök szemeit a keresztre függesztve megvall ják 
és nem tagadják, hogy Jézus Krisztus Isten egy-
szülött Fia, kinek meghódolni : ura lkodás ; ki 
e lőt t magát megalázni : dicsőség és felmagasz-
talás. 

Világos példa erre I. Napoleon császár élete 
és halála. 

Sz. I lona szigetén igen sokat e lmélkedet t a 
ker. vallás alapigazságairól. „Én nem vagyok 
hi te t len — mondá — én hiszem, hogy van 
Isten." Aztán szemeit égre emelve fo ly ta tá : 
„Ki az, ki mindeneket a lko to t t ? " Igen lehan-
golta, bán to t t a az, hogy sem pap sem templom 
nem volt a szigeten. „Szenvedéseimhez tar tozik , 
így szólt egy izben, hogy soha harangszót nem 
hallok és hogy penészes kenyeret kell ennem". 
Többször kér t papot Francziaországból vagy 
Olaszországból, de kérését mindannyiszor meg-
tagadták. Végre két papot küldtek neki Ró-
mából. 

Száműzetése társaival igen gyakran folyta-
t o t t társalgást , melynek t á rgyá t a vallás ké-
pezte, különösen a hi te t len Bertrand tábornokkal , 
k i t a vallás igazságairól meggyőzni törekedet t . 
Egy napon így szólt a tábornok a császárhoz: 
„Kicsoda az I s t en? Lát ta-e fenséged az I s ten t?" 
„Megfelelek önnek" — viszonzá Napoleon. — 
Lá t t a ön az emberi szellemet? Vájjon szemmel 
lá tható-e az, ami t lángelmének szokás nevezni, 
és lám, ön mégis mindig h i t t az én lángelmém-
ben. Ha valamely ütközet hevében szellemes 
mozdulat véghezviteléről volt szó, ön volt az 
első, ki u tánam kiá l to t t és felkereset t . Győzedel-
meim erőszakolták ki önhöz a h i te t az én láng-
elmémben. Már most, mik az én diadalaim Isten 
mindenhatóságához képest ? Hogyha ön nagy 

te t t ekrő l nagy szellemre következtet , a m e l y e t ö n 
nem lát , miér t nem következte t a t e remtés cso" 
dálatos műveiből egy lá tha ta t l an Teremtőre?" 

Az utolsó órákban vallási kötelességeinek 
tel jesí tésével volt elfoglalva és Vignoli-nsk, a 
lelkésznek, nem volt szabad közeléből távoznia. 
„A kath . vallásban születtem — mondot ta neki 
— az ál ta la előirt kötelességeket egytől-egyig 
tel jesí teni akarom." 

Apri l 29. és 30. közti éjjel gróf Montholon-1 
kér te , bocsátaná be hozzá a lelkiatyát . Meggyónt, 
megáldozot t és fe lvet te az utolsó kenet szent-
ségét. Az éj hát ra levő idejét imádkozva töl töt te . 

Másnap reggel Montholon tábornokot követ-
kező szavakkal fogad ta : Tábornok Ú r ! A teljesí-
t e t t vallási kötelességek tudadában boldognak 
érzem magamat . Kivánom, legyen része ebben 
önnek is, midőn majd ha lá lá t közeledni lát ja ." 

Er re aztán Napoleon parancsba adta, hogy 
a szomszéd te remben ol tár t áll í tsanak, a szent-
séget imádásra k i tegyék és előtte 40 órai á j ta -
tosságot végezzenek. 

A hi te t len Ber t rand tábornokot a császár-
nak ez a rendelete igen kel lemetlenül ér inte t te , 
aminek a császár jelenlétében kifejezést is adott , 
mondván; hogy az ilyen cselekedetek, mikről 
csakhamar tudomást fognak venni egész Európá-
ban, inkább szerzetesbaráthoz illenek, mint egy 
vén katonához, egy császárhoz! 

E megjegyzésre ágyában felegyenesedett 
Napoleon és szigorú, érdes hangon ezeket mon-
do t t a : „Tábornok! én i t t o t thon vagyok; önnek 
i t t mi parancsolni valója sincsen. Mit avatkozik 
az én házi ügyeimbe ? Avatkozom-e én az 
önéibe ?" 

Röviddel halála előt t mondá : „Franczia-
országban a keresztény vallás helyreállí tása, az 
én érdemem. Oly érdem, mely következményei-
ben kiszámíthata t lan . Ugy mi lenne az ember-
ből vallás nélkül?" Aztán hozzá te t te : „A halálban 
semmi borzasztó nincsen. Kisérőm volt az az 
utóbbi három héten mindig és most engem min-
denkorra ha ta lmába ker í teni készül. Szerettem 
volna feleségemet és fiamat még egyszer látni, 
de ez lehetet len. Legyen meg az Is ten akarat ja ." 

Máj. 3-án ismét j á ru l t a szentségekhez. El-
búcsúzott tábornokai tól , miközben megjegyezte: 
„Békében vagyok az ember iséggel / Aztán kezeit 
összekulcsolva s o h a j t o t t a : „Én Isenem!" Máj. 5. 
este meghalt . 
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íme, ez a világhódító félisten — ez az orosz-
lán, ez a sas meghódol t Is tennek és az ő szent 
Fiának ; . . a majmok ellenben köveket dobálnak 
rá ja , és a verebek a hi tet lenség házának eresze 
alól ezt csiripelik : Nem akarjuk, hogy ez rajtunk 
uralkodjék! . . . X Y. 

Mélt. és ft. dr Rimely Károly besztercze-
bányai püspök ur főpásztori szózata. 

Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! 
InefFabile est nomen Dei, et incomprehensibile. Nam 

essentia Dei quid et qualis sit in se, comprehendi a creato 
intellectu et humano sermone efferri non potest. Ideo 
Spiritus Sanctus demisit se ad nostrum captum et attri-
butis quibusdam essentiam suam descripsit. Sic Joannes 
Damascenus de Deo agens veritatem omnino loquitur, 
variis enim Deus nominibus a Moyse, a prophetis, et 
apostolis, et a philosophorum magna multitudine designa-
tur. Iam enim Thaies philosophus, de Deo quaesitus. res-
pondisse traditur ad quaestionem, quid esset Deu3, Deum 
esse ait, quod principio et fine caret. Cicero autem de 
principe philosophorum Piatone refert, eum quaestionem, 
quid sit Deus, inquirere non esse oportunum censuit, 
eum hoc solum de Deo scivisse, quod sciri, qualis sit, ab 
homine non posset. Omnibus fere in rebus, maxime in 
physicis, quid non sit, citius, quam quod sit, pátere. Roga 
me, quid aut qualis sit Deus, auctore utar Simonide, da 
quo cum quaesiviseet hoc tyrannus Hiero, deliberandi 
causa sibi unum diem postulavit; cum idem postridie 
quaereret ex eo, biduum petiit, cum saepius, duplicavit 
numerum dierum : admiransque Hiero, quaesivit, cur ita 
faceret? qui, quanto inquit diutius considero, tanto res 
mihi videtur obscurior. Haec, quae Cicero in opere suo 
de natura deorum refert, lucem capiunt e verbis sancti 
Ambrosii, qui ait, non est in Deo accidens motus, aut 
nova voluntas, aut temporale consilium, nec cogitatio eius 
cum rerum mutabilium iaaequalitate variatur. Unde, dicifc 
sanctus Augustinus, consilium Domini manet iu aeter-
num, nisi de nobis, quos ante praescivit et praedestinavit. 

Plato, quem doctrina de Ideis Deo propiorem red-
didit, quive magno labore peragravit Orientis terminos, 
eaque quae de Deo didicit, et posteritati reliquit, haud 
lucidius nobis Deum, et ea quae Dei sunt, enarravit, 
primus tarnen erat inter eos, qui aberrationes sophistarum 
correxit, doctrina Socratis instructus. 

Moyses in Aegypto natus, dum oves soceri sui 
pasceret in monte Horeb, vocatus fuit a Deo, ut eum 
mitteret in causa Israelitarum ad Pharaonem, quis sum 
ego inquit, et quis es tu, ut dicere possim eis, ad quos 
me mittis, quis tu sis? Haec dices, ait, ad populum 
Izrael: Dominus Deus patrum vestrorum, Deus Abraham, 
Deus Isaac, et Deus Jakob misit me ad vos, hoc nomen 
mihi est in aeternum. Respondit Moyses: si dixerint mihi, 
quod est nomen eius, quid dicam eis ? tunc ait Dominus 
ad Moysem : Ego sum, qui sum, qui est, misit me ad vos. 

Ego sum, qui sum ! his terminis ergo se notavit 
Deus : qui est, et sine quo nihil est, quod est, qui fecit 

verbo virtutis suae caelum, et sidera, maria et omnia, 
quae circa nos sunt et quae videre possumus, et ea quae 
non videmus, et quae apprehendere saeculorum decursu 
non valuimus, nec valemus, quia actus omnipotentiae in 
Deo nostris viribus comprehendere non valemus, ipse 
enim creavit nos quoque, indiditque nobis spiritum, omnia 
scrutantem, nec morti obnoxium, limitibus tamen iis, quos 
statuit Deus, subiectum. 

Nec nobis igitur essentia Dei clara reddi potest, 
nisi per opera quae fecit, et quae admiramur potius 
quam ut cognoscamus, invisibilia enim ipsius, ut loqui-
tur, sanctus Paulus, a creatione mundi per ea, quae facta 
sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque eius 
vjrtus et divinitas ; quod qui negant evanescunt in cogi-
tationibus suis, obduratumque fiet cor illorum, qui se 
dicunt esse sapientes, et stulti facti sunt. Hac doctrina de 
coelo instruxit mater ilia admirabilis Maccabaeorum quoque 
natum suum de Deo; peto ait nate ! ut aspicias ad coelum, 
et terram, et ad omnia, quae in eis sunt, et intelligas, 
quia ex nihilo fecit ilia Deus ob hominum genus. Statu-
tum quidem est, ut omnia, quae creata sunt, mutentur et 
transeant, peribunt coeli quoque, quantumcunque durabi-
les ; solus Deus immutabilis permanebit. 

Quanta iam nobis, saecula perscrutantibus occurrunt 
nova, aut quomodo quae nova fuerunt, apparebunt Vetera : 
spiritus noster scrutando pertingit ad altissima, descendit 
inquirens ad intima, revertitur ingemiscens, et videns 
mundum nostrum unum solum ex systematibus solaribus 
esse, quibus oppletur infinita compages aeternitatis ; inge-
miseit, nec systema quidem nostrum, nec ea quae nobis 
proxima sunt in terra cognoscere valens, atterat licet 
mens vires suas in inquirendo, studiumque suum in perse-
quendo. E t licet continuo scrutemur Deum, et ea quae 
Dei sunt, non tamen progredimur ultro, quam ea solum 
de Deo scire, quae ipse revelat in operibus suis, quae 
ipse nobis suggerit inspirando; scire enim ea, quae Dei 
sunt, impossibile est, nisi aut Deus ipse nobis revelaverit, 
aut qui ex essentia Dei est, ea nos docuerit. 

Nos igitur, qui revelatione edocti pro certo tenemus 
nutu Dei aeterni factum fuisse caelum et omnia, quae in 
caelo et in infinito universo continentur et moventur 
sidera, totumque quod movetur et vivit, humánum quo-
que genus, ratione strictissima scrutandi universi secreta 
praeditum, nullatenus offendimur, si ratio scrutetur abdita 
in placitaque redigat ea, quae vi ingenii magnoque studio 
nobis exhibet, et discooperit occulta, si relinquat eis, qui 
scrutari viribus propriis aut non valent aut per adiuncta 
impediuntur, fidem in Deum, semet et ea, quae nobis ad 
salutem necessaria sunt revelantem, nec nobis datur cum 
philosophis aevi nostri colluctandi materia, si scientiam 
praetendunt proprio mentis studio acquisitam, verum 
offendimur e genio studioque perverso diminuendi fidem, 
quam e revelatione Dei haurimus, amplectimurque. Offen-
dimur terminis loquendi horum, qui se philosophos vocant 
vulgo imperviis, offendimur genio hoc, qui format aevum 
et quem sequuntur innumeri, qui periculosissima cum 
deceptione salutis, optant ab hominibus videri et teueri 
eruditi, docti, et culti et religione carentes. Offendimur 
in conatu impio, quo alter alterius placita mox in ortu 

3* 
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vehementissime impugnat, nec diem exspectat, quae harum 
opinionum commenta deleat. 

Et nos Fratres Carissimi in multimoda gentium et 
nationum commotione, quae culturam studio acquisitam 
pro religione habent a Deo infusa, quid praedicabimus, 
dum novum nobis illucescit saeculum ? Praedicabimus nos 
ultro Christum et hunc crucifixum, praedicabimus Deum 
pro salute humani generis care activum, praedicabimus 
Christum, qui Deus est, qui se totum dedit pro salute 
nostra, qui ut divinitatem suam coram nobis demonstra-
ret, non solum passus est, sed etiam resurrexit pro nobis, 
aperuitque portas regni coelorum, quo tendimus, veluti 
ad patriam nostram, post mortem. Praedicamus Christum 
sic resurgentem a mortuis, cuius ressurrectio convertit 
mundum, confirmavit Apostolos nutantes, ornavit Ecclesiam 
gloria mortis martyrum, pro fide, pro qua Christus passus est 
et resurrexit vitam, omniaque sua ofFerentium ; praedicamus 
veritates revelatas nobis a Deo, praedicamus veritates non 
a nobis inventas, sed nobis ad credendum a Deo traditas, 
praedicamus vitam aeternam, veritatem hanc animis nostris 
adeo inhaerentem, ut earn animis nostris non tam infun-
dere, quam potius earn inde eximere velle summum studium, 
et ut verbo dicam impossibile foret. Praedicamus omnia 
denique ea, quae tenet docetque Ecclesia, pro nobis a 
Christo erecta. 

E t viceíimum iam corruscat super hanc Ecclesiam 
Christi saeculum, quantas vidic ea tanto tempore exur-
gere haereses et schismata, quae ceu tempestates ortae 
interierunt, aut adsunt adhuc, ut auferantur ; quantos 
inter discrimina rerum procurrit peregrinando haec Eccle-
sia terminos, quam Deus, cujus essentia nos porro latet, 
et de quo solum scimus, quod produxerit omnia, conce-
datque nobis omnia, diligatque nos super omnia, Unige-
nitum suum pro redemptione nostra dedent : hanc eccle-
siam suam conservet, conservabitque in finem saeculorum. 
Haec, quam videmus, quam experimur certitudo animet 
nos, novasque nobis indet vires ad pugnandum pro ea ; 
haec nos erigat, ut populos, nobis creditos dirigamus 
fortiter, et in ea, ad quam in baptismo eos genuit Spiri-
tus Sanctus, conservemus fide. 

Magna supervixit iam tempóra Ecclesia, columna 
haec et firmamentum veritatis, vidit exurgere, et occum-
bere populos, nationes et régna, adflicta et lacerata 
erroribus haeresum, propulsavit infinitos errores, qui ceci-
derunt lapsu repentino, et vidit succrescere errores novos, 
prioribus propulsis obortos, et schismata, quae aut iam 
perierunt aut ad interitum properant. 

Pugna enim et labor est Ecclesiae vita, quae durât 
usque ad consummationem saeculi. Pugnat Ecclesia non 
cum haeresibus solum, quae continuo enascuntur, sed 
pugnat cum erroribus fidei rectae a Deo nobis revelatae 
oppositis, pugnavit et pugnat cum theistis, qui non qui-
dem negant positive Deum, sed revelationis solum neces-
sitatem impugnant, pugnat cum pantheistis, qui substan-
tiam et attributa Dei mundanis rebus attribuunt, pugnat 
cum atheistis, qui positive non quidem negant Deum, sed 
eum spernunt ceu libertatis agendi obicem, et qui vivunt 
in omnem licentiam effusi, minimeque perpendunt liber-
tatem unius libertate alterius limitari legibus moralibuS; 

quarum auctor et vindex est solus Deus. Colluctatur 
Ecclesia cum suis fidelibus, acedia seu remissi animi lan-
guore ad bene operandum correptis, quorum numerus est 
legio, et qui sedent, qui docent exemplo suo facere male, 
seu peccare alios perniciosa sua tepiditate, per malitiam, 
rancorem, pusillanimitatem, desperationem, torporem circa 
praecepta necessaria, mentisque circa res illicitas evaga-
tionem. Torpor acediae gravissimus inimicus fervoris ad 
bene operandum retrahit bene operari volentes adagio 
antiquissimo, quid nempe dicent homines, si exercebo 
fidem ? Sed quomodo offenduntur fideles malo exemplo ace-
diae, id non considérant tepidi in fide, quomodo praeva-
lebit iudicium horum in aeternitate, id non considérant acedi. 
Pugnat Ecclesia iam saeculorum decursu,verum vincit quo-
que, dies enim diei eructat victoriam eius, ii, qui earn oppri-
mere contendebant, ipsi oppressi sunt; superabat valide 
aggressores suos, et in terram prostrata, surrexit et vivit, 
et benefacit aggressoribus suis. Alterum effluit saeculum 
victoriae eius, e parvo semine orta, in arborem excrevit 
validam, in cuius frondibus gentes, nationesque requieve-
runt, et prostratae novam ex ejus doctrina hauserunt 
vi tam; quassabant portas eius inimici, nec tamen prae-
valuerunt, cum scriptum sit earn vivere, et docere oppor-
tere ad finem saeculorum, nec portas inferi praevalituras 
fore contra earn ! Ubi enim sunt, qui in interitum eius 
conspirarunt ? et si multi propter earn defecerunt vita, 
martyrumque auxerunt laudabilem numerum, surrexerunt 
populi de longe, magnoque numero compleverunt, com-
plentque numerum decedentium, missi a Domino ad 
pugnandum. Ad finem fere prioris saeculi in captivitatem 
abductus est a Christianissimo clim populo supremus rei 
christiano-catholicae antistes, lugubrem induit faciem 
Roma, non amplius cernens faciem grandaevi sui ponti-
ficis, qui in exilio etiam mortuus est ; sed ecce surrexit 
alter, cui parebat orbis, ceu successori Petri, surrexit alter 
Leo, qui ad jubilaeum saeculare portas Ecclesiae princi-
palis orbis, firma manu aperit, vocatque exemplo magistri 
omnes, qui laborant et onerati sunt, qui gemunt et fient 
ob angustias temporum, qui gaudent de jubilo, quo de-
coratur Ecclesia, nonagenario antistite solemnia jubilaei 
peragente. Et quibus aifiigitur regnum ante saeculum 
miseriis earn obruens? nutant in regno illo omnia, utinam 
non etiam religio recta, dum firma manu tenet claves Eccle-
siae pontifex. Opinionum commenta vix orta delebit dies, 
haereses et schismata mitescunt, ab Ecclesia mutuantur 
instituta suos existendi modos, in centum dissolvi partes 
cernimus commenta, quae producit dies, et Ecclesia scriptis 
scripta opponendo sua intacte servat, et profitetur dogmata, 
eadem administrât sacramenta eadem promulgat morum 
praecepta, prout illa accepit a Christo Salvatore suo, 
eadem auctoritate emicat in mundo, tenetque dominium 
mundi usque ad polos, nam portae inferi non praevale* 
bunt adversus earn ! 

Gratias igitur Deo optimo maximo, prout eum voca-
runt antiqui, quem nos Patrem vocamus, bui non vult 
mortem filiorum suorum, sed magis, ut convertantur et 
vivant, Patrem vocamus Deum, qui sic dilexit mundum, 
ut Filium suum unicum daret redemptorem pro eo, cuius 
affectus cordis, tanto hominum amore succensus fuit, ut 
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nihil praetermiserit, viribus exhaustis penitus, atque con-
sumptis, quo amorem hunc immensum certissimis signis 
testatum eis relinqueret ; Patrem vocamus Deum, cuius 
essentia est misericordia et amor, Patrem vocamus, qui 
Filium suum dedit pro nobis, omnes miseros consolantem 
et vocantem, venite ad me omnes, dicendo, qui laboratis 
et onerati estis, et ego reficiam vos, tollite iugum meum 
super vos, et discite a me, quia mitis sum et humilis 
corde; Patrem vocamus eum, quem propheta Deum 
compellavit, dum in extasi sua exlamavit : diligam Te 
Deus fortitudo mea, Dominus meus, firmamentum ac 
refugium meum. Diligam Te susceptor meus ! 

Verbis apostoli Pauli converto me nunc ad vos 
Fratres Cbarissimi ! Nox praecessit, dies autem apropin-
guavit novus, abjiciamus ergo opera tenebrarum, et 
induamus arma lucis, et ambulemus in die novo, novi 
quod occipimus saeculi, honeste, non in commessationibus 
et ebrietatibus. non in cubilibus impudicitiae, non in con-
tentione et aemulatione, carnisque cura: mundus enim 
transit, et concupiscentia eius, elabitur vita, mors instat, 
adest aeternitas, instat terribile iudicium. aeternitatis deci-
sivum, et solum qui confitetur in ore suo Dominum Je-
sum, et crediterit in corde suo eum resurrexisse, erit 
salvus ; corde enim creditur ad justitiam, ore autem fit 
confessio ad salutem. Omnia religionis officia in his duo-
bus comprehenduntur, corde credere, ore et opere confi-
teri ; interiora in fide, quae caeterorum basis est, conti-
nentur, exteriora in confessione, quae fit ore et opere. 
Fides cordis Deum intus honorât confessio exterius, et quia 
intus, etexteriusque Deum honorare debemus, hinc non 
sufficit credere, sed praeterea necesse est, internam fidem 
exhibere lingua, manibus et vita. 

Ecclesia quoque in qua vivimus, monet nos, ut 
Christo sacrificia laudis ofïeramus, et ipsa, cuius vita evo-
lutio est continua adminiculorum ad confirmandos in fide 
atque ad conservandos in virtutibus fideles suos, iunxit 
sanctisssimo Eucharistiae festo, festum sanctissimi Cordis 
Jesu, piissimaque fidelium veneratione festa baec colere 
ad tutandos in periculosissimis adversitatibus fideles suos, 
monuit et monet vel maxime ad initium, quod occipimus, 
saeculi. Deficit enim Caritas multorum, imo dixerim plu-
rimorum, sicque ad fontem aeternae caritatis ducit nos 
Ecclesia, mater haec nostra, ut in memóriám nostram 
revocet, quantum esse debuerit Cordis Jesu affectus, quan* 
tus esse debuerit amor eius in nos, qui sanguinem suum 
fudit pro nobis. Ad epulas Christi eucharisticas concurrere, 
in corde Christi versari, et commorari, in fonte sanctis-
simo, qui e latere eiusdem effluxit, requiescere toto men-
tis et cordis nostri affectu, opportebit nos morari, cum 
omnibus lis, quos ducere in via salutis suscepimus, inten-
tis continuo oculis nostris in eum, cuius vita mentis V e r i -

tas, cuius vita cordis amor est. Amen. 

In S. Cruce 10. dec. 1899. Caroliis m. p. 
Eppus. 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0K. 

N Ó V Á K A N T A L 
nagyprépost. 

A szatmári székeskáptalan fájdalmas szivvel tudatja 
kartársának nagys. és főt. Novak Antal nagyprépostnak, 
sz. György vértanúról nevezett chanádi apátnak, arany-

misés áldozópap és a szatmári egyházmegye nesztorának 
stb. életének 77., áldozópapságának 53. évében hosszas 
szenvedés és a szentségek többszöri ájtatos felvétele után 
f. hó 7-én történt elhunytát. Temetése folyó hó 9-én reg-
geli y29 órakor ünnepélyes gyászmisével fog megtartatni. 
Szatmár, 1900. január 7. Az ö. v. f. n. ! 

Budapest, jan. 9. A kettős jubileum alkalmából ki-
adott közös fŐpásztori levél. — 

Evvel a levéllel újra és újra fog kelleni foglalkozni 
annak, a ki az Isten által kijelölt úton akar járni Magyar-
országban. 

Nem lehet napirendre térni e nevezetes főp. kör-
levél fölött 

a) a püspökök tekintélyénél, 
b) a körlevél rendkivül fontos tartalmánál fogva. 
A mi a püspöki tekintélyt illeti, arról sokat lehetne 

mondani, kivált itt Magyarországban, a hol az a különös 
körülmény, hogy a mi királyunk „apostoli" felség, külö-
nös módon járult idők folytán a püspöki tekintély elho-
mályositásához. 

Püspök egyházi, lelki fejedelmet jelent, a ki Isten 
országában a szent Péter apostolban és utódjaiban szerve-
zett primátus sziklaalapján a souverain lelki hatalom bir-
tokosa, a ki azt az egyetemes és más nagy zsinatokon 
valamint egyházmegyéje területén a pápával megosztva 
gyakorolja. Minden püspök ennél fogva lelkiekben feljebb 
való a leghatalmasabb világi fejedelmeknél is s oly ma-
gasan áll a császárok és királyok fölött, hogy ezek, ha 
Krisztus tanítványai, hívei és a mennyország igaz örökösei 
akarnak lenni, kénytelenek és kötelesek a püspök előtt 
leborúlni és letérdelni, hogy áldását fogadják és a lelki 
hatalom jótéteményeiben részesüljenek, mert a Szentlélek 
a primátushoz kötött püspököket helyezte az egyház, 
vagyis Isten lelki országa kormányának az élére. 

A püspökök lelki fejedelmi állásának és hatalmának 
hite oly régi mint maga az egyház. Pogányokból és 
zsidókból azzal a hittel lettek az első keresztények, hogy 
az apostolok Isten közvetetlen követei az emberiséghez, 
kik hatalommal vannak felruházva a lelkek üdvözítésére. 
ez a lelki hatalom az apostolok tanítása és eljárása szerint 
átszállt az ő utódaikra a püspökökre. Innen van, hogy az 
egyház tudós tanitói minden századon át következetesen 
hirdették és védték a püspöki méltóságban rejlő termé-
szetfeletti isteni hatalom fenséges jellegét és annak a 
világi fejedelmek joghatósága fölött magasan kiemelkedő 
hatáskörét. így már szent Péter apostolnak az antiochiai 
székben utódja, sz. Ignácz vértanú püspök, minden fen-
maradt levelében feltünteti a püspökök, lelki fejedelmi 
állását, de különösen a philadelphiakhoz és tralliánokhoz 
irt levelében oly szavakat használ, melyek teljesen két-
ségtelenné teszik a püspöki hatóságnak a világi fejedel-
mek hatalma fölött a lelkiekre nézve kimagasló fensőbb-
ségét. Nevezetes szavai ezek: „Principes et Caesares 
ipsi Episcopo pareant, Episcopus Christo." A tral-
liánokhoz irt levelében pedig ezt olvassuk: „Quid aliud 
est Episcopus, quam is, qui omni principatu et 
potestate superior est." íme a rangfokozat: Krisztus, 
az Istenember, a püspökök, a fejedelmek. Ugyan 
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ezt a hitelvet ismételte nemsokára utóbb pelusiumi 
Izidor, midőn ezt mondja: „Episcopus et nomen et res 
ipsa divinum quiddam est, atque omni alio munere et 
dignitate praestantius(L. 2. ep. 122. ad Theodos. près-
byt.) Sz. Ambrus a püspökök lelki fejedelemségét oly 
magasnak mondja, hogy azt semmiféle más állással nem 
lehet párba állítani. „Honor et sublimitas episcopalis 
nullis poterit comperationibus adaequari." (L. 10. ep. 82. 
ad Vercell. Ecclesiam.) Megmondja ugyanott az okát is 
az egyház nagy doktorja ; mert, úgymond, „in Episcopo 
vita formatur omnium." A lelki élet a püspök kezén 
fordul meg, az örökboldogságnak megfelelő hatalommal 
való gondozása a püspök, mint az egyházmegye lelki atyja 
kezébe van letéve. Azért nevezi szent Jeromoä a püspö-
köt az egyház éltető világosságának. „Ecclesiae lumen 
úgymond, est Episcopus." (Ep. 12. adv. Luciferianos.) 
Szent Cyprián pedig figyelmeztet, hogy az egyház élete 
a püspökök által valósul meg, úgy hogy a ki nincs együtt 
a püspökkel, nincsen az egyházban. „Scire debes, úgy-
mond, Episcopum in Ecclesia, et Ecclesiam in Episcopo 
esse ; et siquis cum Episcopo non sit, in Ecclesia non 
esse." (Ep. 69. ad Florentium c. 4.) 

íme, ez a jogállása, ez a püspöki hatalom hatásá-
nak fokmérője. Ez a keresztény katholikus hit a püspö-
kök lelki hatalmának nemcsak egyszerűen nagyságáról, 
hanem páratlanságáról. A pápáéval nem állja ki a páros-
ságot, mert az magasabb; a világi fejedelmekével szin-
tén nem, mert az kisebb és alacsonyabb. Találóan mondá 
sz. Jeromos : „Mundi totius et propriae ecclesiae condi-
mentum episcopus est." Az egész világnak és az illető 
egyházmegyének, az Isten szájérzékére való (bocsánat az 
anthropomorphizmusért) ízt — a püspök adja meg. (Ep. 
82. adv. Luciferianos.) 

Ily, a közönséges ember és a hivő keresztény mértékét 
felülhaladó nagy lelki hatalommal járó tekintély van a 
püspöki méltósághoz kötve. S ezt a püspökök lelki ha-
talma isteni mértékének nevezhetjük. Tudjuk azonban, 
sajnos, hogy az emberi felfogás nem mindig emelkedik 
fel az isteni magaslat fenségére. Már Seneca mondá : 
„homines opinione potissimum ducuntur, non rei veritate." 
S éppen az a körülmény, hogy Ausztriában és Magyar-
orszagban a királyi patronatus czimén a püspöki székek 
betöltésében az állami hatalom, vagyis a felséges ur â  
kinevezés utján oly nagy, a személy megválasztásában 
mondhatni döntő szerepet játszik, az emberi felfogás 
mintegy a lelkiekben is valami feljebbvalónak szokta 
tekinteni és tartani a kinevező királyi felséget, holott 
a királyi hatalom püspöki kinevezéseknél, tehát a lelki 
élet terén, nem uralkodási tettet, hanem lelki szolgálatot 
végez, és soha sem kerekedhetik a püspökségben rejlő 
lelki hatalom fölé, visszaélés nélkül. A világi hatalom 
visszaélésének a püspöki hatalommal szemben hazánkban 
is legfőbb foka a jozefinizmus vala, melytől világi jog-
tudósaink és államférfiaink soha sem tudtak teljesen el-
szakadni. De ez nem az egyház álláspontja ; nem Krisztus 
Urunk rendelése, nem a Szentlélek akarata. Az egyház-
ban minden rend, haladás és emelkedés a püspökök 
lelkén, szivén és elméjén árad szét Istentől az egyház-
ban. Erről az álláspontról tekintve főpásztorainknak kivált 
együttes jubileumi tanítását és irányítását, lehetetlen a 
közönséges elhangzó mindennapi emberi százalék és tájékoz-
tatások körébe sorozni s vele szemben csak közönséges 
figyelmet és tanulékonyságot tanúsítani. {Vége köv.) 

Csanádi egyházmegye. Zarándoklat Rómába. — 
Elhangzottak immár a lélekemelő szent dalok és 

szavalmányok, melyeket ft. Csicsáky Imre, pápai titkos 
kamarás és zsombolyai plébános ur őnagysága, a kará-
csonyi idő alatt buzgó híveivel a kis Jézus dicsőítésére 
zengedezett. A mindvégig zsúfolt templom fényárban 
úszott, az általa az apáczáknál Waschinka Anna, főnöknő 
fáradhatatlan buzgalmu közreműködésével rendezett kará-
csonyi ünnepély valóban elragadta a mindenrendü számos 
közönséget. A szent dalok és szavalmányok igen sikerült 
előadását nmgú gróf Csekonics Endre őexja és m. családja, 
nem különben az értelmiség is tisztelte meg jelenlétével, 
mig a szent beszédek hitbuzgó áhítattal tölték be a jám-
bor hivők seregét. Es bőven jutott az alkalommal is úgy 
a iJesuleumnak*, valamint páduai sz. Antalnak is. Való-
ban bámulatos azon soha ellankadó áldozatkészség, melyre 
ft. Csicsáky Imre, kamarás úr őnga, híveit buzdítani 
képes, midőn nemes czélú intézményeit gyarapítani töre-
kedik. Ezekről azonban más alkalommal bővebben. Nagy 
meglepetésben részesült azonban az Urnák azon példás 
buzgalmu szolgája f. hó 4 én, midőn több zsombolyai és 
környékbeli befolyásos katholikus és lelkes tisztelője a 
jámborlelkü lelkésznek lakásán megjelenvén, őt, a hiteért 
rajongó papot, ünnepélyesen arra kérték fel, hogy zarán-
doklatot Rómába rendezvén, vezesse őket a jubiláris szent 
év alkalmából az örök városba, a kereszténység feje, a 
szent atya kegyes szine elé. Es a katholikusok ezen vá-
lasztása a lehető legszerencsésebbnek mondható, mert 
nemcsak felette alkalmas, hanem valóban kitűnő férfiút 
tisztelték meg bizalmukkal. Irodalmi munkássága, a pápa 
dicsőítésére zengedezett költeményei, nagy utazottsága, az 
olasz és tranczia nyelvben való tökéletes jártassága, hit-
buzgó lelke és azon összeköttetései, melyekben a vatikáni 
körökben bővelkedik, sokkal inkább teszik őt alkalmassá 
egy ily nagy és fontos vállalat sikeres keresztülvitelére, 
mint másokat, kik annyira jeles tulajdonokkal nem bir-
nak. A zarándoklatot f. é. márcziu3 havára tervezik. Ft. 
Csicsáky Imre, pápai kamarás őnga örömmel fogadta 
látogatóit, meghatottan köszönte meg a bizalmat, amely-
lyel bivei és hitsorsosai megtisztelték, de kijelentette, hogy 
szemben egy ily nagy és súlyos munkával már most 
azonnal végleg nem nyilatkozhatik. Reméli azonban, hogy 
már néhány nap múlván már ezt megtehetni képes lesz. 

Ft . Csicsáky Imre, kamarás úr, egyházáért és hiteért 
lángoló lelkes áldozatkészsége és lankadatlan buzgalma 
és azon páratlan bizalom és szeretet, melylyel hivei sze-
mélye iránt viseltetnek, végre jeles tulajdonságai a sikert 
biztosítják. 

Zsombolya, 1900. január 5. Leitich Antal, 
polg. isk. igazgató. 

Kassa. Jubileumi főpásztori szózat. — 
A kassai egyházmegye tisztelendő és buzgó lelkipásztorai-

nak üdvöt és áldást az Urban! 
Tisztelendő Testvérek ! 

„Es minden teremtményt, mely 
mennyben, a földön és a föld alatt 
vagyon, melyek a tengeren és abban 
vannak, mindnyájokat hallám hogy 
mondák : a királyi széken ülőnek és a 
Báránynak áldás és tisztelet, dicsőség 
és hatalom mindörökkön örökké !" 

Sz. János apostol a Jelenések 
könyvében 5. 13. 

Egy esztendő készül ismét letűnni az idők tengeré-
ben, s ez maga elég fontos körülmény arra, hogy lelkünk 
magába térjen és gondolkozzék az idő végtelen becséről, 
de egyszersmind elmúlásáról, és hogy erről elmélkedve 
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belássuk, bogy ami időt átéltünk, az többé vissza nem tér, 
s hogy minő véghetetlen kár, ha azt haszontalanul el-
fecséreltük, a nélkül, hogy az alatt az örök élet számára 
érdemeket szereztünk volna. 

Ily gondolatok között, és e gondolatok folytán avval 
a szilárd eltökéléssel kell készülnünk arra, hogy, ha Isten 
kegyelme is úgy akarja, átlépjük az elmúló, s a rögtön 
utána következő esztendő mesgyéjét. 

De, ha minden esztendőnek vége méltán ébreszt ben-
nünk ily gondolatokat, az idő, melyben jelenleg élünk, s 
a jövő idő, melynek eléje megyünk, még inkább kell, 
hogy ilyeneket támaszszon elménkben. 

Mert az az esztendő, a melynek ma még csak 
küszöbe előtt állunk, s várakozunk, hogy abba átlépjünk, 
utolsó esztendeje egy századnak. Egy olyan századnak, a 
milyennek világtörténeti fontosságban az eddig lefolytak 
között csak egy vetélytársa volt, az, mely a mi édes 
Üdvözítőnk születésével kezdődött, s mely ezért, bár milli-
árd évekre terjedjen még az emberiség földi léte, nem 
csak szám szerint, de fontosságára nézve is az első lesz a 
századok között. 

De, nem engedhetem meg magamnak azt, hogy 
most a 19-ik század világtörténeti fontosságáról hosszasab-
ban értekezzem, mert egy oly körülményről kell ma hoz-
zátok szólanom, mely egyéb megszívlelendő tárgyak között 
ez alkalommal a legfontosabb, arról t. i., miképen ünne-
peljük meg a jelen század utolsó esztendejét. 

A bekövetkező 1900-ik esztendővel befejezést nyer 
a 19-ik század, nem csak számszerűleg, de némiképen 
befejezést nyernek azon nagy emberi törekvések és alko-
tások, melyek ezen században születtek meg. 

Száz esztendő ! Nagy idő ez, Tisztelendő Testvérek, 
a nemzetek életében is. Mily véghetetlen sok történt csak 
Krisztus Urunk születésének napjától kezdve is é3 az idő 
kerekén mégis csak tizenkilenczedszer készül leperegni a 
századokra osztott idő. 

Ilyen időszakok még a legfásultabb emberi kedélyt 
is meghatják. A legközönyösebb embert is magába szál-
lásra készti az a gondolat, hogy ime, ismét lefolyt egy 
század. 

Már a legrégibb időben is nagy dolognak tartották 
ezt az emberek, s azért pl. a rómaiaknál nyomát is ta-
láljuk annak, hogy Róma városának történetében a száza« 
dos évfordulókat bizonyos ünnepélyességgel tették emlé-
kezetessé. 

De már a rómaiak előtt is megtaláljuk ezt a szokást 
a zsidóknál, azzal a külömbséggel, hogy ők minden 50-ik 
esztendőt tartották örömévnek, úgynevezett jobelévnek, a 
mely elnevezésből származhatott a jubileum, jubiláris 
esztendő elnevezés. 

Az ily nagy időszakok fontosságát a keresztény 
világban elismerték, sőt ez talán inkább ismeri el ezt a 
fontosságot, amennyiben úgy tanítja, hogy a mindenség-
nek s igy az időknek is Isten az ura, s életünket az ő 
akarata nélkül csak egy szempillantásnyi idővel sem tud-
nók meghosszabbítani. „Az Úr országol mindörökké" 
mondja Dávid király a 145-ik zsoltárban. Korlátlan 
fejedelme tehát a mi mennyei Atyánk az időnek, ő Tőle 
függ azok járása épen ugy, mint az ég csillagainak, a 

világok miriádjainak keringése, léte, fenmaradása, meg-
szűnése. 

Kétségkívül ebből a tudatból eredt az a szép 
szokása a keresztény anyaszentegyháznak, hogy már régi 
időktől fogva hálás szívvel ünnepel az év utolsó napján, 
megköszönve Istennek a lefolyt évben vett jókat, és 
kegyelmét s áldását kérve a bekövetkező uj esztendőre. 

Es ha már egy, aránylag ily rövid időszaknak leper-
gése méltán ébreszti fel* bennünk az örökkévalóságnak 
gondolatát és késztet hálára Istenünk iránt, mennél ter-
mészetesebb az, hogy ily hálának érzete ébredjen szivünk-
ben akkor, ha hosszabb időszakot értünk meg. 

Ebből a tudatból keletkezett az a szokás, hogy 
családok kebelében épen ugy mint a közéletben, azt, ki 
hosszabb időn át élt és működött, hozzátartozói ünnepelni 
szokták és elárasztják jó kívánságaikkal. Érvényesült ez 
a szokás a nemzetek életében is, kik valamely történe-
tökre vagy műveltségükre fontos eseménynek negyed, 
vagy fél, vagy egész százados emlékét meg szokták ünne-
pelni, sőt az ünneplés annál nagyobb és fényesebb szokott 
lenni, minél hosszabb idő telt le az illető fontos ese-
mény óta. 

Szentegyházunk is elfogadta ezt a szokást, vagy 
mondjuk inkább, ő jár elől példával az ily hosszabb idő-
közök megünnepelésében, s minthogy az Egyháznak, az 
Isten dicsőségén és dicsőítésén kivül mint hü anyának, 
egyetlen gondja az ő híveinek jóléte, az ilyen ünnepélyes 
időszakokat rendszerint oly lelki adományok osztogatá-
sával ünnepli, melyekkel mindazok, kik annak részeseivé 
lesznek, leikök üdvét mozdíthatják elő. 

Ez a lelki ajándék, melyben az Egyház ilyenkor 
hiveit részesíti, a bűnök bocsánata, de sőt elengedése 
azon büntetéseknek is, melyek az emberek osztályrészévé 
lesznek még a bűnök megbocsátása után is ; értem azon 
büntetéseket, melyeket szent vallásunk tanai szerint a 
tisztító tűzben kellene az emberi lelkeknek elszenvedniük, 
ha oly lelkiállapotban halnak el, hogy nem jutnak ugyan 
az örök kárhozatra, de arra sem találtatnak még érde-
meseknek, hogy holtuk után egyenesen Isten szine elé, 
az örök dicsőség és üdv mennyei hónába felvétessenek. 
Természetes azonban, hogy ily nagy, ily kimondhatatlan 
értékű kegyelem részeseivé csak azok lehetnek, a kik bizo-
nyos feltételeknek eleget tesznek. E feltételek legfőbbje 
az, hogy bűneiket igazán megbánták és töredelmesen 
meggyónták, az Oltári Szentséget magukhoz vették légyen, 
és meglegyen bennök az az erős és törhetetlen szándék, 
hogy elvégzik azokat a jámbor cselekedeteket is, melye-
ket főképen ilyen alkalommal Krisztus Urunk földi hely-
tartója, a római pápa előír. De ezekről lentebb bővebben. 

Lássuk már most annak a jubileumnak nevezett 
ünnepélyes időszaknak eredetét és történetét, melyre 
Isten jóságos kegyelméből mi is fel fogunk virradni 
néhány rövid nap lefolyása után. (Folytatjuk.) 

Nagyvárad, jan. 1. Félszázados szerzetesi jubileum. — 
Újév napján jubileumi ünnepet ült a nagyváradi 

irgalmas rendház, ekkor tartotta ugyanis szerzetesi foga-
dalmának ötven éves jubileumát Kiss Theodosius, a rend 
79 éves agg lelkésze. 
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Ötven éve, hogy Nagyváradon fogadalmat tett, hogy 
hiven teljesíti mindazon kötelmeket, melyeket a rend 
szabályai elébe szabnak s e kötelesség teljesítésében töl-
teni el egy félszázadot méltó arra, hogy egy napon a 
rendtagok lerójják iránta elismerésüket. 

Az irgalmas rendház közszeretetben álló »öreg 
bácsi"-ja igen szép múlttal dicsekedhetik, 1821-ben szüle-
tett Pápán s a rend kötelékébe már 1845-ben lépett be 
Budán. 

1848-ban a szabadságharcz kitörésekor elhagyta a 
kolostort és beállott egy hirtelen toborzott ezredbe. Itt 
nem kért magának rangot, melyre pedig képzettségénél 
fogva joga lett volna, hanem mint közlegény harczolt 
mindvégig. Részt vett a felvidéki csatákban Hurbán 
gyülevész guerilla csapataival szemben és sebet is kapott 
a vállán. Mikor pedig vége volt a szabadságharcznak, ő 
ismét visszatért betegeihez és már 1849-ben decz. 26-án 
fölvette a szerzetesi fogadalmat Nagyváradon. 

Ezen időtől fogva nem volt a szerzetnek egy neve-
zetesebb momentuma sem, melyet Kiss Theodosius fel 
nem jegyzett volna. Szekrényekben halomszámra állanak 
szobájában a papírszeletek rendbe szedve, melyeken egy-
egy minden tekintetben érdekes adat van följegyezve. Min-
den nap kivétel nélkül a nap több időszakában jegyei 
az időjárást, hőfokot, szelet, csapadékot stb. 50 év óta, . . . ! 

Eleinte alorvos volt a rendben, majd a theologia 
elvégzése után lelkésze lett. 

A jubileumi ünnepély csöndben folyt le a szerzet-
rend tagjai közt. Az „öreg bácsi" nem szeret semmi 
feltűnést. 

Hétfőn a szerzet tagjai díszebédet rendeztek tiszte-
letére s ebéd közben dr Wimmer Julián prior állott föl, 
hogy fölköszöntse a jubilánst. Hosszú hangulatteljes 
beszédben vázolta a félszázados működés érdemeit. Ki-
emelte, hogy mennyi sok érdeme van az ünnepeltnek a 
rendben. Mint alorvos buzgón, fáradságot nem ismerve 
teljesítette kötelességét a betegek körül s ezzel a rend 
eszményét valósította meg. Mint pap hiven szolgálta egy-
házát, és mint hazafi a csata mezején rótta le véráldozatát 
a haza iránt. 

A jelenvoltak lelkes éljenzése hangzott fel dr Wim-
mer Julián prior szavaira. 

Kiss Theodosius a könyekig meghatva mondott 
köszönetet a lelkes szavakért s az ünnepeltetésért. 

Mura Fülöp főgyógyszerész a jó és pontos szerzetest 
dicsérte az ünnepeltben, ki évekig teljesítette kötelessé-
gét a szenvedő emberiség javára. 

Horváth Amadeus alorvos a nagy hazafit dicsérte 
az ünnepeltben. Kivánja, hogy minden szerzetes e hazá-
ban vegyen példát az ünnepelttől, hogy mint kell egy 
szerzetesnek teljesíteni kötelességét a haza iránt. 0 a 
fiatalok nevében erősen fogadja, hogy ha a haza kivánja, 
kötelességüket igyekezni fognak ugy leróni mint a jubi-
láns egykor, és e tekintetben nem fognak utolsók maradni. 

A rend „öreg bácsija" pedig zokogva válaszolt a 
lelkes beszédekre. 

Majd egy kis papirszeletkét adott elő. A papir-
szelet ötven éves, rajta elsárgult betűkkel az a rövidke 
beszéd, melyet ötven év előtti beiktatása alkalmából 
mondott a perjelnek. Az ötven év előtti beszéd a követ-
kezőleg hangzik : 

Nagyon tisztelendő Perjel Ur ! 
Minden idő, minden nemzet fekete betűivel je-

gyezte fel a háladatlanságot és, mint már szónokunk 
mondá: istentelen az, kit meg nem győz a jótétemény ! 
— és én igazolom állítását. Mivelhogy pedig az isteni 
Gondviselés megengedte szivem legfőbb törekvését t. i. 
a szt. szerzet valóságos tagjává lehetni, ez pedig a N. 
T. P. ur mint Kegyes Atyám közbenjárása által lép-
tettetett életbe, a kegyességért a legforróbb köszönetet 
szavazván : kívánom, hogy a szentséges Ur Isten N. T. 
P. urat szerzetünk díszére és az emberiség üdvére bol-
dogul a legkésőbb időkig megtartani kegyeskedjék. 

V E G Y E S E K . 
= A római jubileumra zarándokolni szándékozó 

honfitársainknak kettőt ajánlunk figyelmökbe. Első az, 
hogy az időt és alkalmat, főleg pedig a társaságot, mely-
ben ezt a szent utazást megtenni szándékoznak, jól válasz-
szák meg, nehogy igen vegyes társaságban közönséges 
kirándulás, vagy mint mondani szokás, „kéjutazás" sod-
rába kerülvén a jubileumi lelki áldások elnyerésében, 
zavarokba kerüljenek. Második az. hogy Rómában vigyáz-
zanak magukra, nehogy valamikép az ottani egyházellenes 
körök czéljainak szolgálatába hagyják magukat besodor-
tatni. Például, a pápaság ellenségei Viktor Manó sírjának 
megtekintését a Pantheonban és ott nevének az illető 
emlék-könvvbe való beírását a mostani rend és viszonyok 
helyeslésének tekintik és mint ilyent, hirdetik az olasz 
nép előtt. Szóval kizsákmányolják az egyház ellenségei a 
látni vágyás egyszerű tényét. Minek erre alkalmat adni ? 
A szent év legyen egészen szent év ! 

— Uj Világot élüük. A szoczialistákkal minden té-
ren kell találkozni. Már a hitközségi ügyekben és gyűlé-
sekben is tényező gyanánt kezdenek mutatkozni, melylyel 
számolni kell. Pasztoráczió, fáradhatatlan apostoli gondos-
kodás s kivált jól előkészített népmisszió, — erre van 
szükségünk országszerte. 

— A XX* században egyike azoknak a nagy szolgá-
latoknak, melyeket a katholikus egyház van hivatva 
tenni az emberiségnek, érvényre és elismerésre juttatása 
lesz annak, hogy protestáns embernek a katholikusokkal 
szemben csak százados csalódásból lehetett feladata az 
idegenkedés, a gyűlölet és ellenségeskedés. Másrészről a 
katholikus sziveknek is tágabbra kell nyilniok, nem a 
protestantizmus bajainak befogadására, hanem a protes-
táns lelkek vonzódásának és szeretetének megnyerésére, 
így fogjuk teljesíteni Krisztus törvényét. A századvégi 
idegességgel és izgatottsággal szemben pedig mindkét 
részről uralom a kötelesség, dicstelen a szolgálat. 

— A ker. archaeologiai nevezetes felfedezéssel 
gyarapodott. Rómában Rampolla bibornok titulusának, sz. 
Ceciliának templomában fejedelmi restaurácziókat végez-
tetett. Az ásó munkája napfényre hozta sz. Cecilia házá-
nak maradványait. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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konferenczia a kettős jubileumról és az autonómiáról, stb. 

FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 
Minden előfizetésnél becsesebb meglepés és hatáso-

sabb támogatás egy-két új előfizető és olvasó megnyeré-
sében és szerzésében rejlik — minden eddigi előfizető 
részéről. A szerk. 

B E V E Z E T É S 
a magyar kereszténység 9 százados jubileumának irodalmi 

ünnepelésébe. 
„Emlékezzünk régiekről !" 

Benne vagyunk a jubiláris évben, az ünnepelés meg-
kezdődött. Az egjházi hatóságok részéről, az egy római 
és mária czelli zarándoklások és a szent litván-napja 
körül tartandó országos kath. nagygyűlés rendezését ki-
véve, az előzetes intézkedések ügye, szóval az előkészítés 
be van fejezve. 

Most a sor rajtunk, egyeseken és intézményeken van, 
hogy a főpásztori szózatok és lelkesítések szellemében a 
kettős jubileum megtartásába teljes erővel belekezdjünk. 

A „Religio" az isteni Gondviselésnek ama páratlanul 
nagy és soha eléggé meg nem hálálható, eléggé soha nem 
dicsőíthető kegyelmes tényeért, hogy pogány őseinket a 
keresztény vallás és czivilizáczió jótékony hatásainak és 
áldásainak körébe vezette át, kettős, párhuzamosan haladó 
irodalmi jubiláris akczió megindításával kiván, viszonzásul, 
imádást, kegyeletet és megfelelő felbuzdulásokat kelteni. 

Ünnepelni szándékozik tehetsége szerint tollal, iro-
dalommal, a magyar hittérítést és az ős magyar ker. katho-
likus vallásosságot, eszméiben, embereiben, intézményei-
ben, hogy e régi magyar szent világ bölcseségének ér-
telme mind világosabban megnyíljék a huszadik század 
büszke „ előrehaladott "-jai és „felvilágosodott"-jai 'szemé-
ben. Ebben az irányban az első vezető czikk a magyar 

keresztény vallásosság születésével egyidejű ős „Halotti 
beszéd", vagyis as „Isa por és homuv vogymuk" theolo-
giájával fog foglalkozni. 

Evvel a múltba visszatekintő iránynyal párhuzamo-
san fog haladni a jövő alapozásának tollal teljesíthető 
munkája ; az a munka, melynek Istentől kirótt feladata 
van, az, hogy a magyar nemzet ismét mindenestől, or-
szágosan, híve legyen és maradjon a keresztény vallásnak 
és czivilizácziójának. 

Isten, nemzetek Istene, légy irgalmas, és segíts ! 

Enek 
Jézus szent nevéről.*) 

I. 

Ur Jézus legszentebb neve, 
Szivünk édes szent érzete; 
Nincs oly gyönyörrel zengemény, 
Mint énekünk Jézus nevén. 

Színméznél édesebb nekünk, 
Jézus nevén ha zenghetünk; 
Oly szellemet nem érezünk, 
Mint szent nevedben Istenünk. 

Minden bűnös reménye vagy, 
Mivel kegyelmed időt hagy; 
Hogy kik keresnek Tégedet, 
Nevedben üdvöt leljenek. 

*) „Jesu dulcis memoria." 
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A nyelv ki nem mondha t t a még, 
Betűk ki nem fe jezhet ték; 
Mily édes báj, mily szent öröm, 
Jézus neve mennyben, földön. 

Jézus! te légy az örömünk. 
Ki égi bérünk vagy nekünk ; 
Benned dicső kirá lyt imád, 
Örök időkön a világ — 

II. 

Jézus csodálatos király, 
Halál t legyőző fényben ál l ; 
Kimondani óh nem lehet, 
I lyen ha ta lmas szent nevet. 

Mikor belépsz sziveinkbe, 
Lelkünknek nincs drágább kincse; 
Minden múlékony enyészet, 
Te megmaradsz dicső érzet 

Jézus! szivek édessége, 
Elő forrás, elmék fénye; 
Mint nap ragyogsz minden felett , 
Betöltsz minden vágyat , lelket. 

Jézusban hidjen a világ, 
Ki boldogító üdvöt ád ; 
Keresse hűn égő szivvel, 
S imádja Öt élő hit tel . 

Jézust dicsérje énekünk, 
Ki t ég együt t imád velünk; 
Buzgón szeresse minden szív, 
Most, és örökkön minden hív. 

III. 
Úr Jézus angyalok éke, 

A fülnek édes fensége: 
Ajkunknak isteni méze, 
Szivünknek mennyei étke. 

Ki megízlelt, égőn éhez, 
Kivánkozik a szentséghez; 
Szentebb étel, i ta l nincsen. 
Mint Jézus bor s kenyér színben. 

Óh legszentebb édes Jézus! 
Te tudod, hogy szivünk mér t bús? 
Téged keresnek könyeink, 
Ha elvesztet tek szíveink. 

Maradj velünk Uram, kérünk, 
Hogy ú t j a inkon légy fényünk; 
Oszoljék szét elménk éje, 
S nem téved gyermekid lépte. 

Jézus! szent Szűz virágszála, 
Égő szerelmünk áldása; 
Nevednek hála, t isztelet, 
Ég, föld ha j t son térdet , fejet. 

Balassy István. 

JÉZUS 
szentséges neve. 

Ez a legnevesebb név, mely öt betűjében öt 
világrésznek van szánva ; mely legtöbbször van 
kivésve grániton, márványon ; mely öt betűjében 
a gondolat szárnyain naponk in t röpül ki a nyom-
dák érczhengerei közül ; név, melyről legtöbbet 
i r tak, beszéltek, melyér t legtöbbet harczoltak, 
vérez tek ; név, melyet minden nyelv hangoztat , 
mer t azt hirdeti , a mi minden népnek, kornak 
kel l : üdv, boldogulás; név, melynek maga az 
Isten imádást , áldást, hódolatot igér : dabo illi 
nomen, quod est super omne nomen. 

Ez a legmaradandóbb név. A bölcs törvény-
hozó nagy alkotásokban századokra biztosítja 
nevét ; addig, míg a nép, a nemzet él. Ha elvész 
az ország — s hány veszett el — az államférfiú 
nagysági ha lo t t á válik; puszta emlékjellé az 
idők országút ján, melyet a tö r téne t i rók magya-
rázata nélkül senki sem ér t meg. Periklesz állam-
föntar tó működését Athén romjai temetnék el ; 
nem tudnánk róla semmit s az egész Hellaszról, 
ha ez az elveszett világ a költők s irók művei-
ben nem száll reánk. A szellemi hatalom mara-
dandóbb neveke t alkot . Horácz, Virgil maradan-
dóbb nevek, min t a Caesaroké; a hódító fegyver 
előbb pusztul el, min t a költők r i tmusa. De mily 
hideg, habár csillogó nevek ezek is? hol gyújta-
nak sziveket s reményei t ki köt i hozzájuk? Csak 
egy név van, melyet addig hangoztatnak, míg 
ember lesz a földön; egy mű, melyből részt kér 
mindenki s nem kell hozzá i ra i vagy olvasni 
t udn i : Jesus . . . nomen novum, quod Dominus 
locutus est. 

Ez a legáldásosabb név. A legnagyobb t é n y t : 
a megvál tás t s a leghőbb r e m é n y t : az üdvössé-
get hirdeti . Reményünk, bizalmunk, erőnk Ö. 
Nemcsak nekünk, hanem minden nemzedéknek 
erőforrássá. Minden lélek az isteni ér téket belőle 
veszi, bána tába a bocsánat reményét , imájára meg-
hal lgatást , legkisebb cselekedeteiért örök bért, 
halálába a föl támadás reményét . Mi az „Jézus?" 
perczenkint ezren meg ezren t ámadnak lelki halál-
ból az életre. Akár a keresztség vizében, akár a 
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szeretet tüzében, akár a penitencziatartásban min-
den éledés Jézustól való. Az éledés után következik 
a fejlődés, a törtetés Jézus neve ala t t : templo-
mokban, kórházakban, iskolákban, pincze- és 
padláslakásokban; tengeren és szárazon. Gyer-
mekajk s vén gonosztevők fogatlan állkapcsa 
suttogja; haldoklóknak azt súgjuk. „In nomine 
Jesu Nazareni" állt föl a sánta a templom kapu-
jában; „in nomine Jesu Nazareni" áll Nyugat-
Európa a kultúra élén. Sok változáson és vajú-
dáson esünk át, de az élet változott viszonyai-
ban sem nélkülözhetjük soha ezt, a mit ez a 
név mond. Jézus nevében áll fönn tényleg a 
kultúrvilág, mialatt a kinai, a hindu, a moha-
medán kultúra megdermedt; „hová mejünk, 
Uram?" Egy szó a jelszó ezentúl is: Jézus. 

P. 0. G. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

S Z A B Ó G Y Ö R G Y 
kanonok. 

A veszprémi székeskáptalan fájdalmas szívvel tudatja 
szeretett kartársának nagyságos és főtisztelendő Szabó 
György veszprémi székeskáptalani kanonok, szent Iloná-
ról nevezett földvári apát, somogyi főesperes s a szent 
Pálról nevezett elaggott papok intézete igazgatójának stb. 
1900. évi január hó 12-én reggel 4 órakor, életének 75-ik, 
áldozópapságának 49-ik évében, hosszas szenvedés és a 
haldoklók szentségének többszöri ájtatos felvétele után 
történt gyászos elhunytát. Az Istenben boldogult hült 
teteme folyó hó 14-én délután Yá4 órakor fog az alsó-
városi sírkertben a boldog feltámadás reményében nyuga-
lomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat folyó hó 
13-án délelőtt 9 órakor a székesegyházban, a szent 
Ferenczrendiek templomában pedig ugyanaznap reggel 8 
órakor fog az elhunytért az egek Urának bemutattatni. 
Veszprém, 1900. évi január hó 12. Imádkozzunk érette! 

Kassa. Jubileumi főpásztori szózat. — 
(Folytatás.) 

Jubileumnak vagy jubileumi esztendőnek a katho-
lika egyházban az oly időt nevezzük, melyben a hivek 
különösen ünnepélyes módon teljes búcsút — jubileumi 
búcsút — nyerhetnek. Kétféle jubileum van, a rendes és 
rendkívüli. Az első az, mely a XV. század óta rendszerint 
minden 25-ik esztendőben visszatér és az illető esztendő 
karácsonynapjától a következő esztendő karácsonynapjáig, 
tehát egy teljes évig tart, és ezen év letelte után, mely-
ben t. i. az Rómában tartatik meg, az egész katholika 
egyházra kiterjesztetik. A második, rendkívüli időben és 
módon, gyakran csak rövid időre érvényesen és majd az 
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egész egyházra, majd ismét csak egyes országokra, vagy 
helyekre engedélyeztetik. 

E helyen csupán az elsőről, azaz a rendes jubileum-
ról lesz szó. 

Már a XII. században honosodott meg az a szokás, 
hogy a zarándokiások, különösen azok, melyek Rómába, 
a kereszténység fővárosába mentek, búcsúkkal voltak 
összekötve. A legfontosabb búcsú az volt, melyet a római 
pápák az úgynevezett jubileumi esztendők alkalmával 
engedélyeztek. 

A mennyire erről a dologról tudomásunk van, VIII. 
Bonifácz pápa volt az első, ki ezt a nagy búcsút enge-
délyezte. Ez a pápa 1294—1303-ig ült szent Péter széké-
ben. Egy ezen korbeli író, ennek a búcsúnak keletkezé-
séről a következő tudósítást közli : A XIII. század vége 
felé azon hit terjedt el a keresztény világban, hogy miud-
azok, kik az 1300-ik évben Szent Péter és Pál aposto-
lok Rómában levő templomait felkeresik és ott ájtatos-
ságukat elvégzik, minden bűnüknek teljes bocsánatát 
nyerik meg. Maga Bonifácz pápa kutattatott ezen hit 
eredete után, de arra írott bizonyítékokat nem fedez-
tek fel. 

A hit azonban megvolt a keresztények lelkületében 
és talán az a tudat is táplálta azt, hogy búcsúkat a 
pápák már elébb is engedélyeztek. így pl. II. Orbán 
pápa mindazoknak teljes búcsút engedélyezett, a kik a 
jeruzsálemi szent sírnak a pogányok kezéből való vissza-
vívásáért a szentföldre harczolni mentek, ha őket ebben 
a küzdelemben egyesegyedül jámborság és nem világi 
dicsőség vagy pénz szerzésének vágya vezérli. Ilyen teljes 
búcsúkat engedélyeztek a római pápák az összes keresz-
tes háborúk alatt és egyes fontosabb alkalmakkor is. 

Mint mondottam, b í r nem volt eddig nyoma annak, 
hogy azok is részesültek ilyen teljes búcsúk lelki jótéte-
ményében, kik Szent Péter és Pál római templomaiban 
végezték ájtatosságukat, mégis a nép lelkében meg volt 
ennek tudata, és ez nagyszerű alakban nyilatkozott meg 
az 1300-ik esztendő első napján, amikor is mintegy benső, 
isteni sugallat által vezettetve, e napnak esti óráiban a 
nép nagy tömegekben sietett Szent Péter templomába, 
mintha csak ezen órákban volna a teljes búcsú megnyer-
hető. Késő éjjelig tartott ez a templomjárás, azonban 
megismétlődött másnap, sőt harmadnap is és eltartott 
teljes két hónapig. Gyorsan hire is terjedt a szent város 
környékén, sőt azon is túl és lassanként mindenfelől 
idegenek is zarándokoltak Rómába, mindig tömegesebben. 
Legnagyobb számban január 17-én sereglettek össze a 
hívek, mely napon a pápa felmutatta nekik Szent Vero-
nika kendőjét Krisztus Urnák szent ábrázatának vér-
nyomaival. 

A pápa nagy lelki gyönyörűséggel szemlélte a nép 
ájtatos tolongását és elhatározta, hogy az úgy szólván 
önmagától keletkezett ájtatos mozgalmat a maga legfőbb 
egyházi tekintélyével szentesíti és rendezi. Ezért is bibor-
nokaival tanácsot tartván, elhatározta annak kimondását, 
hogy ily^n teljes búcsú ezentúl minden századik esztendő-
ben legyen. Abban a pápai bullában, amely erről szól, 
többi között igy nyilatkozik a szentatya : Hogy az apos-
tol-fejedelmek, szent Péter és Pál még nagyobb tiszte-

4* 
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letben részesüljenek, az ő, városunkban levő templomai-
kat a hivek még nagyobb ájtatossáargal felkeressék és 
azon lelki adományok és javak által, melyeknek elnyerése 
ezen templomlátogatással össze van kötve, nagyobb mér-
tékben megenyhüljenek és megerősödjenek, a mindenható 
Isten irgalmában és az apostolfejedelmek érdemeiben és 
tekintélyében bizva, elrendeljük, hogv mindazoknak, kik 
ebben az 1300-ik esztendőben, valamint minden követ-
kező századik esztendőben, ezen templomokat ájtatosságuk-
ban felkeresik, bűneiket valóban és igazán megbánják és 
azokat meggyónják, ebben a karácsony ünnepével meg-
kezdett esztendőben, valamint minden következendő száza-
dik esztendőben, bűaeiknek teljes bocsánata megadassék. 
Ennek a pápai rendeletnek hatása óriási volt, s az egész 
nyugati keresztéaység a legnagyobb lelki örömmel fogadta 
azt. A rómaiak voltak az elsők, kik a kitüiött napokon 
felkeresték Szent Péter és Pál temploxait. Nemsokára 
azután mindenfelől odasereglettek a hívek, az egész olasz 
földről, Franczia-, Spanyol-, Angol-, Német- és Magyar-
országból ezrivel zarándokoltak Rómába, és pedig nem 
csupán fiatal és erőteljes emberek, hanem aggok és öre-
gek, olyanok is, kik hordágyon vitették magukat az örök 
városba, továbbá egyházi és világi fejedelmek nagy soka-
sága. A pápai rendeletnek óriási hatását bizonyítja az, 
amit egy olasz történetíró, mint szemtanú mond, hogy 
leszámítva a Rómába vezető országutakon jövőket, vagy 
a városból már elutazókat, minden nap átlag 200 ezer 
zarándok volt Rómában. 

Minthogy azonban alig érhette volna meg valaki az 
ujabb száiadik esztendőt, VI. Kelemen pápa elhatározta, 
hogy a legközelebbi nagy búcsújárás már 1350-ben tar-
tassák meg és azontúl minden 50-ik esztendőben. E^t a 
szentatya „ Un;genitus Dei filius* kezdetű bullájában hir-
dette ki a keresztény világnak, melyben egyebek közt e 
tárgyról így nyilatkozik: Az Isten Fia a maga kiontott 
vérével az érdemeknek véghetetlenül gazdag kincstárát 
szerezte meg, melyet még a boldogságos Szűz és a többi 
szentek érdemei is gyarapítanak. Ezen kincsnek osztoga-
tása Szent Péterre és utódaira van bizva. Énnek alapján 
rendelte el VIII. Bonifácz pápa, hogy mindazok, kik 
1300-ban éí azután minden századik esztendőben szent 
Péter és Pál apostolok Rómában levő templomait bizonyos 
napokon meglátogatják — és egyébként is eleget tesznek 
bűneikért, — teljes búcsúban részesüljenek. O azonban 
— t. i. VI. Kelemen — egyéb okok mellett, főkép tekin-
tetbe véve az emberi élet rövidségét s azt, hogy a leg-
ritkább esetek közé tartozik, hogy valaki élte 100 ik évét 
elérje, és kivánva, hogy minél számosabban részesüljenek 
a teljes búcsú jótéteményében, elrendeli, hogy mindazok, 
kik igazán bünbánólag meggyónnak, már az 1350-ik 
esztendőben meglátogatják szent Péter és Pál apostolok 
római templomait, valamint az úgynevezett lateráni temp-
lomot, bűneik teljes bocsánatát elnyerjék; de ugyanebben 
a lelki jótéteményben részesüljenek azok is, kik már 
megkezdték Rómába való zarándoklásukat, de annak vég-
hezvitelében meggátoltattak, vagy kik Rómában meghal-
tak, mielőtt még a templomok látogatását elvégezhették 
volna. Es ez a búcsú azontúl minden 50 ik esztendőben 
meglegyen. 

Ennek a bullának is igen nagy volt a hatása. Daczára 
annak, hogy a jubileumi esztendő idején rendkívül hideg 
volt az idő, a hívek óriási nagy, az 1300 iki jubileumot 
is felülmúló tömegekben zarándokoltak Rómába, annyira, 
hogy számosan hajlékot sem találhattak. A magyarok és 
németek közül — kik jobban megszokták volt a hideg 
időjárást miut a délvidékiek, — ezeren és ezeren töltötték 
az éjjeleket szabad ég alatt, lobogó tüzek mellett. A 
rómaiak számítása szerint az év első három hónapjában, 
átlag folytonosan 1.200,000 ember volt a városban, később 
ez a szám csökkent, de az egész esztendőn át legalább 
200 ezer ember volt ott, a jubileumi esztendő végén 
pedig számuk ismét nagy arányokban növekedett. Ezen 
jubileum alkalmával a svéd születésü Szent Brigitta tünt 
ki. a ki a szeretetnek általa gyakorolt műveivel és istenes 
intelmeivel jótékonyan hatott a zarándokok lelkére. Azon 
fejedelmi személyek közül, kik szintén szerettek volna 
résztvenni a zaráodoklásban, némelyek gátolva voltak e 
széndékuk megvalósításában, s ezek arra kérték a pápát, 
engedje meg nekik, hogy más módon szerezhessék meg a 
teljes búcsú áldásait, de a pápa azt felelte, hogy bár ez 
a búcsú a lelkek üdvére adatott, de adatott egyszersmind 
a szentek tiszteletére is, és azért abban nem részesülhet 
az, aki a nevezett templomokat meg nem látogatja. 

De a kereszténység vágyát ezen teljes búcsú elnye-
rése után még az 50 esztendei időszak sem elégítette ki 
és azért VI. Orbán pápa 1389-ben elrendelte, hogy az 

1 minden 33 esztendőben térjen vissza; ezt az időszakot aria 
való tekintettel választotta, hogy Krisztus Urunk földi 
zarándoklata is 33 évig tartott és elrendelte, hogy a leg-
közelebbi teljes búcsú 1380-ben tartassék meg. O 
azonban ezt nem érte meg, mert 1390-ben már IX. 
Bonifácz ült a pápai trónon. Az 1390-iki jubileumra 
azonban, az akkori egyházi szakadás következtében, 
kevesebben zarándokolhattak Rómába és ezért a pápa 
rendeletet adott ki, mely szerint a következő 1391 -iki 
esztendőben olyanok is megnyerhessék ezt a jubileumi 
teljes búcsút, kik saját hazájokban látogattak meg bizo-
nyos templomokat és teljesítették a búcsú elnyerésének 
többi feltételeit. 

A következő jubileumi zarándoklat 1423-ban volt 
V. Márton pápa uralkodása alatt de a zavaros idők miatt 
ekkor is aránylag kevesen jöttek Rómába. De már a 
következőre, melyet V. Miklós tartott az összes keresz-
tény országokból népes zarándokcsoportok érkeztek, me-
lyeknek áldozati adományait a pápa egyházi és tudomá-
nyos czélokra használta fel. (Folytatjuk.) 

Pannonhalma. A főapát-sági egyházmegye területén 
a jubileumi év megszentelésének rendjéről főpásztori szózat : 

A tizenkilenczedik század utolsó évében az Üdvözítő 
Ur Jézus Krisztus tiszteletére tartandó ünnepélyes hódo-
lat, valamint a kereszténységnek hazánkba történt be-
hozatalának 900 éves öröm és hálaünnepsége alkalmából 
a pannonhalmi főapátság területén a következő intéz-
kedéseket teszem és rendelem el ezeknek megtartását. 

1. Az 1900. év minden hónapjának első péntekjén 
(kivéve nov. 2-át) székesegyházamban ugy, mint vala-
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mennyi plébániai és a szentmártoni alsó templomban is 
az Ur Jézus szentséges Szivéről votiv kis mise mondandó 
(Miserebitur cucn Gl. Or. una, Cr. Praef. de Cruce ult. 
Evang. S. Joann. c. alb.), melynek végeztével, kitett 
Ciborium előtt elmondandó az '/. ide csatolt Litánia az 
Ur Jézus isteni Szivéről. Febr. 2-án azonban az ünnepi 
mise veendő azon helyeken, a hol csak egy pap van. 

2. Folyó év minden péntekén, minden misében, a 
I. cl. ünnepek kivételével, mint Oratio imperata mon-
dandó a Collecta de SS. Corde J . 

3. Ugyan ezen év folyama alatt minden hónap első 
vasárnapján az ünnepélyes szent mise kitett Szentség előtt 
mondandó (cum comm. de Euch.), melynek végeztével az 
utolsó áldás előtt, a miséző mondja el az ide mellékelt 
felajánló imát az Ur Jézus szentséges Szivéhez, 5 Mi-
atyánkkal és 5 Udvözlégygyel az egyház és a haza jólé-
teért. 1900. évben az újhold vasárnapján tartatni szokott 
szentségkitétel elmarad. 

4. Minden hónap első vasárnapján, a délutáni isteni 
szolgálat kitett szentséggel tartandó, mely alatt a Jézus-
Szive-litánia mondandó. 

5. Urunk ünnepein, a délutáni isteni szolgálat az 
előbbi pontban jelzett mód szerint tartandó. 

6. Szűz Mária és Szent István király ünnepein, 
valamint egész október hóban, a szent olvasónak legalább 
is 3-ad része (5 tized) mondandó el a délutáni ájtatosság 
alkalmával, az anyaszentegyház szándékára és édes hazánk 
tartós jólétéért. Hozzá lehet még adni Eszterházy nádor 
imáját is, mely az 1896. millennáris főpásztori körlevél 
végén található meg. 

7. A többi vasárnapokon délután a minden Szentek 
litániája mondandó el, vagy pedig a szent olvasó 3-ad 
része. 

8. Nagyboldog-asszony ünnepén, a mely napon 
szent István király megkoronáztatott a földön és mennybe 
fölvétetett, az ünnepélyes szent mise pro populo et in 
gratiarum actionem ajánlandó fel. 

9. Szent István király ünnepét pedig üljük meg 
ezen évben a tőlünk telhető egyházi fénynyel és pompá-
val, ugy az isteni szolgálatban „Te Deum" és ünnepélyes 
harangozás által, valamint az egyházi beszédben, melynek 
legüdvösebb tárgya azon jótétemények kellő méltatása 
lehet, melyekben a szt. király buzgósága szeretett népét 
részesítette. 

10. Ezen szent év tartama alatt az áldozárok minden 
szt. misében (I. et II. cl. kivételével) pro libitu elmond-
hatják a Magna Domina Hungarorum, vagy szent István 
király miséjének Collectáját. 

11. A jubileumi szt. év végén, decz. 22-én, minden 
plébánia templomban és székesegyházamban ünnepélyes 
Requiem tartandó a 19-ik században elhalt minden hivőért. 
Ezen gyászmise előző vasárnapon a híveknek kihirdetendő. 
Ezen napon a kis misék is lehetőleg pro defunctis mon-
dassanak. 

12. Az év utolsó napján este „Te Deum" s ünne-
pélyes hálaadás kitett szentséggel : a hálaimához adandó 
az Oratio pro Papa et R-ge. Éjfélkor, 1900. decz. 31. és 
1901. évi jan. 1-je között ugyanazon módon tartandó az 
éjféli szent nrse, amint az 1899. decz 31. és 1900. jan. 

1-je között tartatott 710. számú főpásztori intézkedésem 
értelmében. 

Jelen rendelkezéseim lehetőleg Vízkereszt ünnepén 
a hivő nép előtt felolvasandó és kellően megmagyarázandó, 
hogy buzduljanak híveink az ünnepélyes hódolatra. 

A Rómába és nagy Mária-Czellbe való zarándokla-
tok ügyében később fogok intézkedni, egyelőre csak 
annyit, hogy sorokozzanak azok, a kik azokban résztvenni 
óhajtanak. 

A szent beszédek és a katekézisek ezen évben, külö-
nösen Uru ik ünnepein, a Megváltó isteni személyét és a 
megváltás nagy jótéteményét fejtegessék és buzdítsák a 
híveket az Ur Jézus szeretetére és imádására, a kinek 
kegyelme, irgalma és szeretete legyen és maradjon min-
dig velünk. Amen. 

Kelt Pannonhalmán, 1900. január hó 3-án. 
Ipoly, főapát. 

Páris. A katholihis körök, egyesületek és ügyek nem-
zetközi kongresszusáról, — mely erre a jubileumi évre 
van kitűzve s mely a párisi világkiállítással összeesik, 
már adtam tudósítást. Ismétlem, hogy a kongresszus 
1900. jnn. 3 —10-ig okvetetlenül meg fog tartatni, annál 
is inkább, mert a szent atya a tervet már jóváhagyta 
abban a levélben, melyet az ő nevében Rampolla írt 
Richard párisi bíboros érseknek, egyúttal válaszúi a kon-
gresszus előkészítő bizottsága két szakosztályának fel-
iratára. 

Rampolla bibornok levelének szövege ez: 
Főmagasságu Bibornok ur ! Eminentiád leveléből és 

a csatolva volt két feliratból a szentséges atya megtudta, 
hogy az 1900-ik évre tervbe van véve nemzetközi kon-
gresszus tartása két szakosztálylyal. Az egyikben a fran-
czia nemzeti kongresszusok intézménye meg fogja ismer-
tetni, mit végeztek, mily intézményeket létesítettek kath. 
férfiak a XIX. század folyamán ; a másik osztály fel fogja 
tüntetni ugyanazt a nőnemről. 

Az ily czél kiérdemelte a szent atya helyeslését, és 
ő a legszebb eredményeket reményű szemléléséből annak, a 
mit az emberi szellem a hit és szeretet sugallata alatt 
létesített. O szentsége kivánja, hogy eminentiád e ket-
tős kongresszus pártolóinak legteljesebb megelégedését 
adja tudtúl, azzal a kijelentésével, hogy vállalatuk sike-
rének zálogául a jelen pillanattól kezdve már áldja sze-
mélyüket és családjukat. 

Midőn erről szerencsés vagyok eminentiádat értesí-
teni, örömest megragadom az alkalmat legmélyebb tisz-
teletem kifejezésére, melylyel vagyok 

Eminentiád legalázatosabb hódoló igaz szolgája 
Rampolla bibornok. 

T A R C Z A . 
Diadal-ének. 

A mi vezérünk a Szentlélek. 
Szivünkben az ő lángja ég: 
A küzdőtéren elveinkért 
Erősen állunk, mint az ég; 
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A hossza küzdő századokból 
Felénk ragyog a vértanuk nyoma : 
Meghalni — meghalunk, ha kell, de 
Engedni nem, nem, semmiért, poha ! 

A mi erőnk a hit — az élő, 
Dalunk az égből jött ige: 
Elő hitünk a nagy világot 
E szent igével zengi be ; 
A hit erőéebb a szivünkben, 
Mint a magas ég csillagsarkai — 
Ajkán az ige mindhalálig, 
Az égomlás közt is fog hangzani. 

A mi riadónk az imádság 
Es lobogónk a kegyelem : 
E riadóval, lobogóval 
Megyünk át a tűzön, vizén ; 
Ha a világot gyújtja is ránk 
A tagadás, vagy a vak szenvedély : 
E riadóban, lobogóban 
A szellem ott a romok közt is él. 

A mi kardunk a hit sugára, 
A csodatevő szeretet : 
Lelkünket adjuk oda s ezzel 
Hódítjuk meg a népeket; 
Onthatja vérünk', csontjainkból 
Halmot emelhet a düh és harag: 
A győző a nagy küzdelemben 
Mindenkor ez a szeretet marad. 

A mi jövőnk — az halhatatlan, 
0 mert az egyház érezi, 
Hogy Isten szive lüktet benne, 
Hogy tana égi — isteni ; 
Hiába a kard s ész hatalma . . . 
Mellette minden szétzüllik, kihal . . . 
Mienk az élet és a lélek, 
Mienk leszen a végső diadal ! 

Kemenes Ferencz. 

A kath. hitterjesztés áldozatai. 

A „Missions Catholiques" ezidén is híven összeállí-
totta a világ minden részéből azoknak a missionáriusok-
nak a névsorát, kik 1898-ban apostolkodásuk terhei alatt 
lehelték ki leiköket. Az első hely Francziaországot illeti 
meg. Az összes elhúnyt 149 missionárius közöl 75 volt 
franczia születésű. Más országok a gyászos quotában kö-
vetkezőleg osztozkodtak: Olaszország 17, Spanyolhon 12, 
Németalföld 7, Németország 6, Elszász-Lotharingia 18, 
Belgium 6, Ausztria 2, Svájcz 1, Lengyelország 1, Ka-
nada 1, Mexico 1, China 1 halottal vett részt az áldozat-
ban. Az elhunyt missionáriusok közt korra és szolgálatra 
nézve egyaránt legidősb volt P. Borras Spanyolországból. 
Szül. 1816-ban és Bolíviában 1835 óta működött a missió 
terén. Öten püspöki méltóságot viseltek az elhunytak 
közöl, és pedig: Salpointe santa-fei érsek volt, Dufal 
kelet-bengáliai ap. vikárius, Garnier kiagnani ap. vikárius 

Chinában, Dépierre apostoli vikárius nyugati Chochin-
chinában, Sarai (spanyol) amoyi ap. vikárius Chinában. 
3 missionárius, névszerint Florizone, Mertin és Baurrann 
atyák, 1898. jul. 4-ikén, a „Bourgogne" nevü hajó pusz-
tulásában lelték halálukat. 

Három spanyol missionárius, u. m. Fans y. Molles, 
Avila és Aranceta atyák, a spanyol-amerikai háború ide-
jén, a philippini lázadók kezébe kerültek és a szenvedett 
kínzások következtében pusztultak el. Constant! atya olasz 
származású missiónáriust Argentinában az indiánok gyilkol-
ták meg. Bertholet, Chanes és Delbwek Viktorin belga 
szerzetesek a chinai mészárlásoknak estek áldozatúl. A 
75 franczia és a 18 elszászi eredetű missionáriusok a követ-
kező szerzetes rendekhez tartoztak : a Párisban székelő 
idegen missiók társaságához tartozott 24, jezsuita volt 
16, a Szentlélek rendjéből való volt 14, Mária con-
gregatiójából 6, a Lyonban székelő missió-társulathoz tar-
tozott 5, dömés volt 5, afrikai missionárius volt 4, a 
picpusi sacré coeur congregatiójához tartozott 3. Mária 
oblatusaihoz 3, lazarista volt 2, redemtorista 2, annecyi 
missionárius 2, augustiniánus 2, szaleziánus 1, az issou-
duni sacré-coeur congregatiójából 1, karmelita 1, kapu-
cinus 1, a szent kereszt congregatiójából 1. 

K A T H O L I K U S ATJT03ST0MIA. 

Az országos autonomiai kongresszus. 

Vaszary Kolos bibornok herczegprimás és eszter-
gomi érsek úr az országos kath. autonomiai kongresszust 
f. hó 31-ikének d. e. 11 órájára hívta össze a főrendiház 
üléstermében tartandó tárgyalásra. A döntés nagy akcziója 
tehát megindult. 

Mielőtt az autonomiai kongresszus teljes üléseit 
megkezdené, a kongresszus tagjai előértekezletet fognak 
tartani jan. 30 án d. e. 11 órakor, melyre Szapáry Gyula 
gr. hivta meg a kongresszus tagjait. 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A „Religio" orsz programmjának visszhangja. 

— Régen történt. A Tisza féle zsidó-keresztény házas-
ság visszautasításának sikere után szót emeltünk buzdítva 
arra, hogy a Tisza-kísértés által felriasztott és összeterelt 
katholikusokat együtt kell tartani s összetartásukat állan-
dósítani kell kath. egyesületek és társulatok szervezése 
által. Akkor ezt az indítványt ebbe a formulába 'foglal-
tuk : Ne legyen kath. bitközség templom, iskola és egye-
sületi ház nélkül! íme, megértük a szerencsét, hogy 
indítványunk utat tört magának az egész országon keresz-
tül s a kath. társulati élet lángbuzgalmú közlönye, a dr 
Gvürky által szerkesztett „Társulati Értesítő", mult évi 
decz. 31-én megjelent számában a mi régi indítványunkat 
következő szózatban hangoztatja az egész országon á t : 
„Ne legyen egyetlen községe sem Magyarországnak, hol 
nem ismerik a kath. körök áldásos intézményét, ne legyen 
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egyetlen helye sem az országnak, hol a templom és az 
iskola mellett ott ne lenne a kath. olvasókör!" Fiat, fiat! 

Â múlt eredményei és a jövő feladatai 
a katholikus társulati é s egyesületi élet terén. 

a) A múlt eredményei 

Ez alá a czim alá lehet összevonni azt, a mit a 
„Társulati Értesí tődben dr Gyürky Ödön, a kath. táisu-
lati élet e pótolhatatlan agitátora és vezére, a kath. 
társulati élet terén történtekről és teendőkről velős át-
tekintésben összefoglalva előadott. 

íme a beszámoló és a programm : 
Isten kegyelméből végére értünk ismét egy eszten-

dőnek. Összegezzük röviden a lefolyt esztendőnek ered-
ményeit, mulasztásait, a kath. egyesületi ügy terén. 

Mindenekelőtt végezzünk a fájdalmasabb részszel. 
Összesen 17 kath. egyesület szűnt meg az elmúlt 

év folyamán. Mi volt oka a megszűnésnek, a helytelen 
alakítás-e, a vezetők hiánya e, a lelkesedés megfogyat-
kozása? Mindenesetre érdemes volna róla elmélkedni. 

Es még ennél is fá jdalma^bb, hogy még mindig több 
ezer községe van e hazának, hol nem történik semmi. Sem 
kath. egylet, sem szövetkezet, sem népkönyvtár, a gya-
korlati kereszténységnek semmiféle intéztézménye. Mit, 
csinálnak azokban a községekben a papok, világiak ? 
Alusznak, csak alusznak tovább ? 

Es a már létező egyesületekben is mennyi még a 
teendő, hogy a kath. tevékenység intenzivebb legyen. 

De vannak örvendetes eseményei is a lefolyt esz-
tendőnek. 

Ö:ven uj kath. egyesület és ötvennél több keresztény 
szövetkezet. Ez a mult év legfontosabb eredménye. Vi-
gasztaló, ha a múltra gondolok, kevés, ha a jelen szük-
ségleteit nézem. 

Megalakult a keresztény szövetkezetek központja s 
már is száz szövetkezetet gyűjtött össze védő szárnyai alá. 
Az uj intézmény még csak első lépéseit teszi, úgyszólván 
most tanul járni, mégis általa minő kilátása nyilt meg 
népünk anyagi haladásának ! 

A kath. egyesületi czélokra tett adományok összege 
meghaladja az 50,000 koronát. Az áldozatkészség nem 
halt ki még nagyjaink szivéből. De nem lehetne e ez az 
összeg nagyobb is? 

A kath. legényegyletek Országos Szövetségének székes-
fehérvári gyűlése, a kath. körök Országos Szövetségének 
nagygyűlése, a Keresztény Szövetkezetek Országos Kon-
gresszusa mindazt mutatja, hogy élünk, haladni, fejlődni 
akarunk. Mindkét intézmény még sok javításra szorul, 
több életet várunk mindkettőtől, de hát kezdeni kell, ha 
előre akarunk jutni. 

Mindezeknél pedig vigasztalóbb Zichy Nándor gróf 
egyértelmű ünneplése kath. egyesületeink által. Mutatja, 
hogy egy vagyunk a törekvésben, a czêlban, a lelkese-
désben. 

Dicsőség a Zichyek nagy nevének ! 

b) A jövő feladatai. 
A jövő esztendőben nagy feladatok várnak meg-

oldásra. 

Q I O I 

1. Általánosítani kell az egyesületi mozgalmat min-
denfelé. Samas9a érsek megirta, hogy az a legméltóbb 
hódolat a mi Urunk, Krisztusunk iránt, ha egyleteket 
alakítunk, ha megkezdjük a gyakorlati kereszténység 
munkáját. 

2. Január második felében lesz a Kath. Körök Or-
szágos Szövetsége Igazgató tanácsának ülése. Ettől várjuk 
a programmot a jubileumi évre s a magyar katholicziz-
mus nagy évfordulójára. 

3. Nagyböjt elején meglesz az első keresztény szo-
cziális kurzus Budapesten. Ez lesz kezdete a ker. szo-
cziális munkának, megalkotója a magyar ker. szocziális 
tevékenység programmjínak. 

4. Augusztusban lesz az országos katholikus nagy-
gyűlés kapcsolatban a nagy nemzeti zarándoklattal Szent 
István jobbjához. A nagygyűlésnek természetesen egyik 
legfontosabb része lesz a kath. egyesületi élet. 

5. Nagy nemzeti évfordulónkon végre föl kell karolni 
a ker. Kharitasz munkáját, szemben a szabadkőműves 
humanizmus lázas tevékenységével. 

6 A Keresztény Szövetkezet Országos Központjának 
teljes kifejlődését, megerősödését is a jövő évtől várjuk. A 
kezdet nehézségeit el kell néznie mindenkinek, hogy az 
uj intézmény életre kelhessen. 

7. A katholicsizmusnak élére kell állania az alkoho-> 
lizmus elleni mozgalomnak, hogy megmentsük népünket 
az erkölcsi és anyagi elpusztulástól. 

8. A népkönyvtárak ügyét ujult erővel kell felkarol-
nunk, mert a kormány is készülődik, hogy a maga nagy 
erejével vonja el a népet tőlünk olvasmányai révén. íme 
a jövő esztendő teendői, feladatai.*) 

Tegye meg kiki a magáét, ne vonja ki senki magát 
e nagy munkából. 

A munka — az élet; a tétlenség — a halál! 
Gyürky Ödön. 

J E L E N T É S . 

Rómából vett tudósítás alapján je 'entjük Rómába 
zarándoklandó paptársainknak, hogy Jacobini bibornok, 
ő szentsége püspökhelyettese engedelméből, mioden Rómába 
zarándokló papnak, a ki otthon püspökétől a penitentia-
tartás szentségének kiszolgálására jurisdictióval bir, a 
jubileum évében, szabad honfitársai körében Róma terüle-
tén is jurisdictiójával élni. Celebret-et pedig a „Circulo di 
San Pietro" (a Szent-Péter-Körben) lehet kapni, Piazza 
SS: Apostoli 49. 

V E G Y E S E K . 
*** Püspöki konferencziára hivta össze Vaszary 

Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek úr Magyar-
ország ft . püspöki karát f. hó 29-ének d. e. 10 órájára. 
Tárgy: a "kettős jubileum és az autonomia. 

*) A kivándorlás ügyére is ki kell már terjeszteni figyel-
münket. Szeri. 
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— Mgre Tarnassi volt hágai nuntius, a kit nálunk 
is a bécsi nuntiaturánál töltött idejéből, személyesen 
ismernek, jelen ja&uár hó folytán vagy legkésőbb február 
elején okvetetlenül Szentpétervárra utazik fel, a hol való-
színűleg több hónapot fog tölteni. Az angol uralom 
hanyatlásával Oroszország hatalmának növekvése. 

— Nevezetes megtérés híre érkezett Németország-
ból. Segenwald lipcsei theologus, a kinek édes anyja 
néhai Bismarck hg rokona, visszatért a kath. egyházba 
és papi pályára szándékozik lépni. 

— Székesfejérvárott az újévi éjféli sz. misét a 
székesegyházban a nagy számban egybegyűlt hivők jelen-
létében dr Steiner Fülöp megyés püspök ur mutatta be 
a Mindenhatónak a legméltóságosabb Oltáriszentség ki-
tétele mellett. A sz. mise alatt a jámbor hivők közül 
többen járultak a sz. áldozáshoz. A sz. mise végén pedig 
a hivők ezrei a főpásztor előimádkozása mellett együt-
tesen mondták a Jézus Szentséges Szivéhez szóló felaján-
lási imát. 

— A győri egyházmegyei pályázaton jutalmat 
nyertek: t. Nyőgér Antal káptalan dombi lelkész az ol-
tár-ról szóló dolgozatával, t. Ivánkovich Gyula a legsz. 
Megváltóról nevezett soproni irgalmas nővérek lelkiigaz-
gatója a szentmise-áldozatról szóló munkájával. 

— Egyházmegyei hirek Veszprémből. Dr Simon 
György püspöki titkár és szentszéki jegyző ez utóbbi 
állásától fölmentetvén, szentszéki ülnökké, Bősinger Rezső 
egyházmegyei levéltáros és iktató ezen állásának meg-
tartásával szentszéki jegyzővé, OsadinszTzy György csab-
reçdeki káplán szabályszerű bemutató levél alapján a 
zalabéri plébánia lelkészévé neveztetett ki. Danassy 
György gógánfai segédlelkész hasonló minőségben Csab-
rendekre disponáltatott. Rada IstAán dr kanonok a papi 
nyugdíjalapra 2000 koronát adott. 

— A budapesti egyetem hittud. karában a félévi 
vizsgálatok következő sorrendben folynak : jan. 8. és 9. 
pastorális, 10. ker. erkölcstudomány, 11. alaphittan, 12-
egyháztörténelem, 15. egyházjogtan, 16. ágazatos hittan, 
17. űj szövetségi szentirástan, 18. ó-szövetségi szentirási 
tanulmányok és héber nyelv. 

— A bécsi egyetem hittudományi karában, amióta 
Würzburgból meghívták Erhardtot, megindult a német-
országi theol. fakultások mintájára való átalakulás. A 
tudományos búvárkodásba bevezető u. n. semináriumi 
gyakorlatok már életbe léptek. Most uj szigorlati rend 
került vajúdás alá. Szerintünk nem Bécs hanem Innsbruck 
oldotta meg a theol. tanítás osztrák rendszerének reform-
ját legjobban. Nekünk is az innsbrucki minta szerint kell 
indulni. 

— VáCZOn az újévi szentmisét a székesegyházban 
Jung János fölsz. püspök ur végezte, nagyszámú hivő 
sereg megáldoztatásával. A 9 órai ünnepélyes szentmisén 
dr Virter Lajos káptalani helynök ur pontifikált, a szent 
beszédet pedig Csávolszlcy József kanonok mondotta nagy 

hatással. Az isteni-tiszteleten képviselve volt a városi 
hatóság is, dr Zádor János polgármester vezetése alatt. 

— Misszió a győri székesegyházban. Kezdődött 
f. hó 12-én. A jezsuitaatyák, P. Riesz, P. Schaeffer és 
P. Kulcsár naponkint háromszor, u. m. reggel 8, délután 
372 és esti 7 órakor mondanak szentbeszédet. A vasár-
napi szentbeszédek rendes órája változatlan marad. 

— Az esztergomi érseki papnevelőben most foly-
nak az első félévi vizsgálatok Rajner Lajos, prépost-
kanonok, zsinati vizsgáló elnöklete alatt. A vizsgálatok 
sorrendje a következő i Január 3. : szónoklat- és bitelem-
zéstan ; jan. 4 : neveléstan ; jan. 5. és 8. : keresztén 
bölcselet; jan. 10. és 11.: egyházjog; jan. 13. és 15. 
ó- és uj-szövetségtan ; jan 17.: lelkipásztorkodástan ; jan. 
18.: erkölcstan; jan. 19. és 22. : alapvető hittan ; jan. 20. : 
gazdaságtan. 

— Adományok Bende Imre püspök úr a nyitrai 
oltáregyletnek az uj év alkalmából 200 koronát, Graeffel \ 
János esztergomi apátkanonok az épülő új érsekújvári 
templomra 4000 koronát adományozott. 

— Temetés. Batthyány Géza gróf katholikus főurat 
a polgárdii temetőben levő családi sírboltba temették. A 
temetési szertartást Károly János székesfejérvári nagy-
prépost végezte a környékbeli papság segédletével. 

— Angolország legtöbb anyagi erőt fordít a pro-
testantizmus terjesztésére, 1898-ban 61 missió-társulat 28 
millió 273,600 márkát gyűjtött és költött a prot. hit-
terjesztés czéljaira. Megesik, hogy egy-egy missionárius-
család eltartására egyetlen angol caalád vállalkozik. Az 
angolok után következnek a német protestánsok. A ber-
lini „Colonialzeitung" jelentése szerint a D é m e t protes-
tánsok Németország afrikai gyarmatában, 2 év alatt, 5 
millió márkát fordítottak missiói czélokra. 

— Udvarias lelki vakság és sükedtség. Némely 
állami hatalmat evvel vert meg az Isten. Példát szolgál-
tat rá a párisi Elysée-palotában lefolyt újévi gratuláczió. 
Szokás szerint a pápai nuntius vezette a különféle álla-
mok képviselőit a köztársaság elnöke elé. Lorenzelli nun-
tius utalt arra, hogy az 1900-iki világkiállitás figyelmez-
tetni fogja a [föld népeit, hogy testvérek. Szónok továbbá 
utalt arra a körülményre, hogy a kiállítás a szent évbe 
esik, és kifejezte azt az óhaját, hogy Francziaomág a 
jövőben is a keresztény czivilizáczió élén haladjon. Loubet 
elnök udvariasan megköszönte a gratulácziót, de a keresz-
tény czivilizáczió említésére nem reagált. Ügy tett mint a 
süket és vak, a ki nem lát, nem hall. A XIX. század 
büszke agnoszticzizmusának, hitetlenségének esztelen gőg-
jét sok száz évvel ezelőtt már megfenyítette a keményszavú 
Tertullián, midőn azt mondá : Summa delicti haec est, 
nolle agnoscere eum, quem ignorare non possis. A ször-
nyű bűnök legnagyobbika az, ha valaki nem akarja el-
ismerni az Istent, a kit nem ismerni lehetetlen. 

A szerkesztő telefonja. 
Török-Sz.-Miklós. V. F. Elintéztük. Tisztelettel. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, január 17. 5. 

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

SZ. Félév. 1900 

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

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

TARTALOM. Vezereszmék ts Tanulmányok. Az ős magyar keresztény „Halotti Beszéd" theologiája. — Mélt. és ft. Szmrecsányi Pál 
szepesi püspök úr jubileumévi szózata. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A kettős jubileumi főpásztori szózat. — K a s s a : 
Jubileumi főpásztori szózat. — Katholikus Autonomia. Zichy Nándor gróf részletes nyilatkozata az autonómiáról. — Vegyesek. A régi 

kereszténvekről. Stb. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETESRE. 

Az ós magyar keresztény „Halotti Beszéd" 
theologiája. 

„Parvus fons, qui crevit in fluvium". 
Esther, X, 6. 

Az Árpádok korszakából, a melynek köszön-
heti nemzetünk a keresztény vallás áldásai 
körébe való fölvételét, csak két magyar nyelvű 
emlék, — néhány sor magyar irás — hirdeti 
ama szenteket adó tiszta magyar korszak tős-
gyökeres keresztény katholikus szellemét, gon-
dolkodását és életét. E két legrégibb magyar 
nyelvemlékek idősbikje a „Halot t i Beszéd", ifjab-
bikja az u. n. „Königsbergi Töredék". 

Eddig e két ős magyar keresztény emlék-
kel úgyszólván csakis a nyelvtudósok a nyelv-
tudomány nézőpontjáról és annak érdekében fog-
lalkoztak. Mivel azonban mindakét emlék tulaj-
donképpen vallásos munka és valóságos theo-
logiai műalkotás, illő, hogy theologia is meg-
szólaljon s kivegye belőlük a maga tanulságos 
részét, kivált ebben a szent ünnepélyes esztendő-
ben, midőn a keresztény vallásra való térésnek 
nagy eseményét, szent István királynak a szent 
koronával való megkoronázásában elért betető-
zésében, jubiláris megemlékezésekkel ünnepeljük. 

Jelenleg i t t csak a « Halotti Beszéd*-del 
kivánunk foglalkozni, bár a „Königsbergi Töre-

dék" is megbecsülhetetlen hi t tani tanúbizonyság 
őseink szeplőtelen katholikus hithűsége és hit-
buzgósága mellett , annyiban, hogy a szent atyák 
irodalmának fényes korszakába is valóban beillő 
gonddal és tisztasággal ragyogtat ja , sok viharos 
századon keresztül, az ős magyar Mária-tisztelet 
okát ós alapját, vagyis Mária szeplőtelen szűz 
tiszta istenanyaságát. 

„ Világnak kezdetvitöl fugva rótonk 
ez nem lött vala, hugy szűz leán Hot szülhessen 
szűzségnek tüköré tisztán maradhassun es nekünk 
hirünk benne ne lejessen." *) 

(Folytatjuk.) 

Mélt. és ft. Szmrecsányi Pál szepesi püspök úr 
jubileumévi szózata. 

U l t i m u m exeun t i s saecul i a n n u m , p e r t o t u m o r b e m 
ch r i s t i anum r e s o n a n t i b u s u n d i q u e Chr is t i R e d e m p t o r i s 
l a u d i b u s c o n s a l u t a t u m , u t I l l ius n u m i n e ad ve s t r am, V e n e -
rab i l e s F r a t r e s , o v i u m q u e ve s t r a ru rn p r o s p e r i t a t e m e t 
f e l i c i t a t em c o o s e r v a n d a m et a u g e n d a m i l luxisse expe r i a -
m u r , h u m i l i b u s D e u m p rec ibus e t i am a t q u e e t i am oro . 

D e ves t ro a u t e m a rden t i in p r o m o v e n d a m g l ó r i á m 
Chris t i R e d e m p t o r i s des ider io a t q u e s tud io o p t i m e ex i -
s t imans , n ih i l p l ane dub i to , i l lucescen te A n n o h o c sanc to 
vos omnes , u t dece t mil i tes Chr is t i , ad p u g n a m p a r a t o s 
i n s t r u c t o s q u e a r m a v e s t r a a p t a r e , u t cum commi l i t on ibus 
ves t r i s pe r m u n d u m u n i v e r s u m vob i scum excub ias a g e n t i -
b u s confoede ra t i , h o c sa lu t i s t e m p o r e a l iqu id m o m e n t i 

*) M á r mai be tűve té s se l á t i rva . 
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ad adipiscendam victoriam pro viribus et adiunctis vestris 
adferatis. 

Quo autem re vera ad spem victoriae erecti arma 
capere possitis, ante omnia opus est, ut qua fide ipsi 
Iesum Christum mundi Redemptorem esse creditis, in ea 
fideles quoque vestros firmetis et consolidées. Nam, ut 
docet Apostolus, haec est victoria quae vicit mundum fides 
nostra. Quis est enim qui vincit mundum, nisi qui credit 
quoniam Iesus est Filius Dei ? Credere autem ut fideles 
possint in Christum, vos audire debent loquentes de 
Christo. Quomodo namque credent ei quem non audierunt? 
Quomodo autem audient sine praedicante? Fides enim ex 
auditu, auditus autem per verbum Christi. — Idcirco, 
Yenerabiles Fratres, si de honoribus divino Redemptori 
hoc imprimis anno habendis bene mereri vultis, ut fecistis 
maiore usque alacritate ministerio verbi incumbere debetis, 
instando opportune, importune . . . in omni patientia et 
doctrina, ut homines vivam ac sinceram in Iesum Chri-
stum Redemptorem concipiant foveantque fidem, cuius 
luce collustrati possint comprehendere cum omnibus 
sanctis . . . sup er eminent em scientiae charitatem Christi, 
ut cognita divina maiestate infinitaque Eius misericordia 
Eum adorando redament, impérium Eius accipiant liben-
tes Eique pareant. 

Quantum vero incrementum praedicationi vestrae 
afferant et quantopere ordinarii verbi ministerii vim et 
efficaciam augere soleant extraordinaria et insolita pietatis 
exercitia, missiones dicta, in quibus per plures dies con-
tinuos clare et fortiter expositis tum veritatibus fidei, 
tum Dei et Ecclesiae praeceptis, quasi cuneo adacto in 
molem peccatorum, vividis exhortationibus omnium corda 
ad morum conversionem et reconciliationem cum Deo 
sollicitantur ac velut impelluntur, hoc notum exploratum-
que est omnibus illis Dioecesis nostrae animarum pastori-
bus, qui salutaribus his mediis iam adhibitis gaudio 
exultantes videbant multos, qui ante religiosas obligatio-
nes nimis negligebant, suum excussisse torporem, arden-
tiorique pietatis ac religionis studio esse inflammatos, 
immo non paucos in errorum tenebris morantes veritatis 
luce fuisse collustratos. 

Deo gratias agimus, Yenerabiles Fratres, pro allatis 
nobis per Spiritum suum sanctum his solationum incre-
mentis. Ascendant etiam preces nostrae ad Deum pro 
viris illis, qui Christi charitate impulsi, neque aliud quid-
quam nisi hominum miserias intuentes religionis ope 
succurrere illis student, eo contenti fructu, quemcunque 
Deus ipsis concesserit. Sed et reviviscat hoc potissimum 
anno in cordibus nostris zelus animarum, ut ubicunque 
pia haec exercitia necdum fuerint introducta, tantam gra-
tiam fidelibus nostris procuremus illaque, interiecto tem-
pore, renovemus, simul vero omnia adhibeamus, Venera-
biles Fratres, media, ut rei tam salutari stabili aliqua 
ratione per viros religiosos ad id instructos provideamus. 
Quodsi autem illorum virorum copia desit, conferatis, Di-
lectissimi, vos vires in unum, ut alternis vicibus alii in 
aliorum ecclesiis verbi divini ministerium in forma missio-
num suscipere possitis. 

Ne vero post missiones, reducto vitae solito ordine, 
recrudescant mala priora, missionumque fructus paulatim 

pereant, attendatis, Venerabiles Fratres, praecipuum atque 
maxime necessarium vobis laborem incumbere, ut pia 
opera, publica aut privata, quae tempore missionum in» 
stituta vel instaurata sunt, accedente approbatione Ordi-
nariatus, valido praesidio firmetis, et praeter religiosas 
confraternitates, proprie tales, quae singulari foecunditate* 
in Ecclesia semper florescuot ac reflorescunt, ilia impri-
mis, quae recentioribus temporibus ad spirituales et cor-
poreas miserias sublevandas Christiana Charitas inspiravit, 
spiritu apostolico foveatis opera. Inter tantas enim quas 
saeculum tulit quaeve passim in vita spirituali et sociali 
patescunt miserias novum aliquod robur est adhibendum, 
ut singulorum inopiae ac debilitati multorum ad idem 
tendentium coniunctione animorumque conspiratione con-
sulatur, et quemadmodum servi tenebrarum congregantur 
ad deetruendum atque subvertendum, ita filii lucis coales-
cant ad aedificandum et salvandum. Ita fiet, ut omnes 
eadem credentes, Dei gloriam proximique salutem diligen-
tes, veluti unius corporis membra se agnoscant, et dum alii 
aliis incitamento et iuvamini esse student seque ad bonum 
in communi operandum, ac non ad suam tantum, sed ad 
communem ipsam utilitatem sollicite curandam vocatos 
obligatosque esse intelligunt, re ipsa id confirment, quod 
dilectus Domini discipulus ait : Si in luce ambulamus. 
sicut et ipse Deus est in luce, societatem habemus ad 
invicem. 

Hac autem in re nihil mihi potius est, nihil vehe-
mentius animum meum sollicitum habet, quam ut vos 
urgeam, Venerabiles Fratres, quantisque possum precibus 
vobis impensius commendem, ut vobis illud proponentes 
exemplum, quod fratres vestri Christi sacerdotes aliis in 
regnis, imprimis in Hibernia praebuerant, Anno hoc 
sancto omni studio et ardore contra abominandum ac 
funestissimum ebrietatis vitium in arma consurgatis eique 
bellum iuferatis, atque in omni loco ubi hoc necdum 
factum est, societatem quae a temperantia nomen tenet 
quamve ob laetas morum conversiones Summus Pontifex 
Pius PP . IX. Decreto die 28. Julii 1851. edito ad'dignitatem 
confraternitatum ecclesiasticarum provexit indulgentiisque 
ditavit, illorum fidelium quos gravitas et pietas commen-
dat auxilio freti inst i tuais . 

Nemo est qui non videat, Venerabiles Fratres, 
quanta vi invaserit in regiones nostras, quantas requisi-
verit victimas humanas, quantas iam clades attulerit hoc 
publicum malum, fons et scaturigo tantae miseriae. tan-
tarum calamitatum. Neque enim intra parietes sordidi 
diversorii inclusum suas maleficas exercet vires. Hostis 
domesticus, familiares occupât lares, pestifera contagione 
omnes contaminat, nec iam puerulos intactos relinquens, 
devastandi furore antiquos corrumpit mores, disturbat 
placidam pacem, intestinas discordias inducens, denique 
lacerans patria bona domo pellit patrem familias, nil nisi 
luctum moerores, non raro, proh dolor, vitium ill i 
substituens. 

Hunc ergo insidiosum et capitalem omnis perfec-
tionis evangelicae hostem ut a sanctis focis familiarum 
christianarum magna vigilantia cohibeatis, ut in eo profli-
gando nunquam satis operam consumpsisse putetis, ut 
tum publicis sermonibus, tum privatis hortationibus, tum 
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in sacro Poenitentiae tribunali apostolica fortitudine in 
illum clametis et depraedicetis, haec vobis cura baereat 
in raedullis et visceribus, hanc vobis nunc in pectora 
animosque demittere velim. — Nec vos deterreat, Vene-
rabiles Fratres, grave onus muneris suscipiendi ingensque 
impedimentorum moles. Dilatabit Cor suum Iesus, ut 
divini amoris divitias in vos diffundat. Consolabitur vos 
in omni tribulatione, ut possitis et ipsi consolari eos qui 
in omni pressura sunt . . . Ecee Deus Salvator meus, 
fiducialiter agam et non timebo. — Nec vobis deerit 
gloria militaris. Percipietis immarcescibilem gloriae coro-
nam. Quoniam si vigilantes et in omnibus laborantes 
servile iugum a cervicibus fidelium vestrorum deieceritis 
eosque in libertatem filiorum Dei vindicando priscam 
morum puritatem et sanctitatem in familias Christianas 
revexeritis, cum modestia et timore conscientiam habentes 
bonam, profecto strenuos vos milites supremi armorum 
ducis exhibebitis, qui perambulabat benefaciendo. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A kettős jubileumi főpásztori szózat. — 
Széchenyi István grófnak igaza van : „Kelet népe" 

vagyunk. A min sujtás nem kápráztatja a szemet, a 
minek érdekében sip rikításával és dob recsegtetésével 
nem csiklandozzák a füleket: az nálunk csak múló figyel-
met képes kelteni. Pedig az együttes jubileumi főpásztori 
szózat tartalmánál fogva minden más, bármily zajos 
ügynél feljebbvaló, még magánál az autonomia ügyénél 
is. Miért? Mert mig az autonomia a kath. egyháznak 
csupán csak egy bizonyos modus vivendijét jelenti : a 
jubileumi főpásztori levél magát a katholikus életet öleli 
fel teljes nagyságában, legmélységesebb alapjaival egye-
temben. 

Mert miről van az együttes jubileumi főpásztori 
levélben szó ? 

Arról, hogy minden katholikusnak igazi, Krisztus 
véréből és kegyelméből való katholikusnak kell lennie; 
és hogy hogyan kell ennek történnie ; és hogy Magyar-
országot a keresztény czivilizáczió útjára kell visszaté-
ríteni, öntudados lankadatlan apostoli hitélettel, a Jézus-
ban való hit, remény és szeretet hatalmának mindenekre 
való kiterjesztésével, minden viszonyokban való érvényre 
juttatásával. 

A lelki újjászületésnek ez a nagy apostoli prog-
rammja a megbecsülhetetlen értékű főp. levél következő 
helyén van minden idők feladatául Magyarország papsága 
és hivei elé kitűzve. „Valljátok azt a szent hitet, (a me-
lyet Krisztus tanított, az apostolok hirdettek, és a római 
kath. anyaszentegyházban az egyház látható fejével, s 
pápával, a vele egyesült püspökök tanítása tart fenn), 
valljátok ezt a szent hitet, nemcsak az Ur Jézus templo-
maiban, nemcsak társadalmi érintkezéseitekben, hanem 
a társadalom, a közélet terén is. Nem hódoltok Krisztus-
nak, ha csak szivetekbe zárjátok szent hitét, ha csak a 
magánéletben valljátok azt ; vallanotok kell azt minden 
téren, a társadalom, a közélet terén is, polgári jogaitok 
gyakorlásában, polgári kötelmeitek teljesitésében, s gondo-

san, férfias bátorsággal kerülni mindazt, a mi Krisztus 
szent hitével ellenkezik, s bátran kell megvédenetek min-
den téren Krisztus szent hitét, Krisztus szent hitének 
letéteményesét és hirdetőjét, a ti anyaszentegyházatokat, 
szabadságában és minden jogaiban." 

A czélnak, most és mindörökké, annak kell lenni, 
hogy az Úr Jézus legyen valóban az TJr „nemcsak a 
templomban, az Ur a szív kamrájában, az Ur a család-
ban, az Ur a földműves lakában, az Ur az iparos műhe-
lyében, az Ur a kereskedő irodájában, az Ur az iskolá-
ban, az Ur a tudós íróasztalánál, az Ur a birói széken, 
az Ur a törvényhozás termében. Hűségesen szolgálni 
Krisztusnak minden téren, az ő szent tanítása szerint, 
melyet szentegyháza hirdet, ez a keresztény katholikus 
hitélet." 

E nélkül a mindent Krisztus tanítása szerint intéző 
hitélet nélkül a legpompásabb autonomia szervezet is csak 
a tengődés meddő életére lesz kárhoztatva. 

Mit fognak tehetni nagyot azok a katholikusok az 
autonomia keretén belül, a kik autonomia nélkül már nem 
is akarnak, vagy legalább nem tudnak — katholikusok 
lenni, minden téren, minden irányban ?! ? ? 

Kassa. Jubileumi főpásztori szózat. — 
(Folytatás.) 

Hogy a jubileumok megtartásának ideje tekinteté-
ben minden ingadozás megszűnjék, II. Pál pápa 1470-ben 
mindenkorra való érvénynyel elrendelte, hogy ezentúl ez 
az ájtatosság 25 évenként tartassák meg, és a legköze-
lebbi jubileum idejéül az 1475 ík évet tűzte ki. Ezen 
elhatározásában az emberek gyarlósága, a vétkezéshez 
való hajlam, az akkoriban gyakrabban visszatérő pestis, 
a török háborúk és az a sokféle szerencsétlenség, amely 
a kereszténységet érte, vezették, mert ezen körülmények 
kívánatossá tették, hogy a teljes bucsu engedélyezésének 
határideje megrövidíttessék. De nem ő alatta, hanem 
utódja IV. Sixtus alatt tartatott meg ez a búcsú, és ez a 
pápa volt az, ki ennek a búcsúnak megjelölésére első 
alkalmazta a jubileum elnevezést. De mivel akkor a nyu-
gati kereszténység országaiban majd mindenütt háborús-
kodások és lelki zavarok dúltak, kevesen jöttek Rómába ; 
ezért a pápa többeknek azt a kiváltságot engedélyezte, 
hogy saját hazájokban nyerhessék el a teljes búcsút. IV. 
Sixtus volt az is, a ki első izben rendelte el, hogy bizo-
nyos búcsúk kivételével, a jubiláris esztendő folyamán a 
búcsú elnyerés többi módjai felfüggesztessenek, és csak egy 
maradjon érvényben, mely a jubiláris esztendőben szerzi 
meg a híveknek a teljes búcsút. 

A következő jubiláris búcsút VI. Sándor pápa hir-
dette az 1500 ik évre, s ő volt az, a ki kijelentette, hogy 
ez a búcsú a tisztító tűzben szenvedők javára is alkal-
mazható, s ő volt az is, ki az ünnepély fényének eme-
lésére behozta az úgynevezett szent kapu megnyitásának 
szertartását. 

Ennak az ünnepélynek lefolyása és szertartása a 
következő: Miután deczember 24-én a Szent Péter tem-
plomának kapui bezáratnak, fényes körmenet rendeztetik. 
Elől mennek a római praelátusok, a városi tanács és a 
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legelőkelőbb polgárok, követi őket a pápai énekesek kara, 
s ezeket a Szent Péter templom kanonokjai és a pápai 
udvar szolgálattevő személyzete, kik mögött feszületet, 
füstölőt és egyéb szertartási tárgyakat visznek. Ezek után 
jönnek a püspökök, a poenitentiáriusok, a bibornokok, és 
végül a pápa, fején a hármaskoronával a maga hordszé-
kén. A pápa a szent kaput elzáró falhoz érve, azt szen-
telt vízzel meghinti, s azután aranykalapácscsal megüti, 
erre előlépnek a poenitentiáriusok, a kik kőművesek 
segítségével lerontják azt. Mialatt ez a szertartás a Szent 
Péter templomában lefoly, a pápa által kiküldött három 
bibornok ugyanazt a szertartást végzi a Szent Pál tem-
plomában, a Lateráni- és a Maria Maggiore-templomban. 
A szent kapu fala lebontatván, a körmenet harangok 
zúgása között a templomba megy s a nép utána özönlik. 
A jubiláris esztendő leteltével, ugyancsak Karácsony elő-
estéjén, a szent kaput ismét elzárják. Ennek a szertar-
tása ez: ünnepélyes vecsernye után a pápa megáldja azon 
köveket, melyekkel a szent kapu ismét befalaztatik, s ő 
maga helyezi az első követ az ajtónyilásba, miután elébb 
ezen ünnepély emlékére szelenczébe zárt arany- és ezüst-
pénzeket tettek a kő alá. A többit a poenitentiáriusok 
végzik, s ezután a pápa áldása következik, mi a jubiláris 
esztendőt befejezi. 

Az 1525-ben megtartott nyolczadik jubiláris búcsúra, 
melyet VII. Kelemen pápa tartott, következett III. Gyula 
pápa alatt az 1550-iki, melynek méltó megünneplésére a 
szentatya Rómában többféle reformot léptetett életbe, és 
melynek hatását Nerei szent Fülöp az általa alapított 
rend tagjaival nagy mértékben emelte. Ügy mint ezen 
jubileum alkalmával, a következő 1575-ikin is igen sok 
idegen jelent meg Rómában, közöttök számos protestáns, 
kik épülve az ünnepély vallásos és méltó lefolyásán, visz-
szatértek a katholika egyház kebelébe. Rendkivüli ünne-
pélyességgel tartották meg VIII. Kelemen pápa alatt 
1600-ban' a tizenegyedik jubileumot. Óriási nagy volt a 
zarándokok száma ; számtalan protestáns, az ünnepély 
megható voltától elragadtatva, tért vissza az Egyház ke-
belébe, és sok török felvette a keresztség szentségét. 
Maga a pápa és bibornokai jártak elő a legszebb példá-
val az alázatosság és szeretet műveinek gyakorlásában, 
amennyiben szeretettel gondozták a zarándokokat és meg-
mosták lábaikat. 

Ezen jubileum után 1775-ig még hetet tartottak, 
minden 25-ik esztendőben, és azokat is méltó módon 
ülték meg, és nagy tömege jelent meg a zarándokoknak. 
Az 1800-ikit azonban az akkori zavaros és háborús idők 
miatt nem lehetett megtartani, de már XII. Leo meg-
tartotta azt, 1825-ben ; erre nem jött annyi idegen zarán-
dok, a minek fő oka az volt, hogy a hívek mind nagyobb 
mértékben vették igénybe a pápák azon engedélyét, mely-
nél fogva a Rómában megtartott jubileumi esztendő után 
következő évet az egész katholikus egyház területén jubi-
leumi esztendővé avatták. IX. Pius, ki hosszas uralkodása 
alatt két jubileumot tarthatott volna, 1850 ben és 1875-
ben, szintén a kedvezőtlen állami viszonyok miatt volt 
kénytelen ezek tartásáról lemondani; helyettök azonban 
1850-b en és 1874 ben teljes búcsút engedélyezett minden 
országban. 

Mint már a fent elmondottakban röviden jeleztem, 
azon feltételeket, melyek a jubileumi teljes búcsú meg-
nyeréséhez szükségesek, egészen a jubileumokról szóló 
pápai bullák által előírt módon kell teljesíteni, tehát a 
kitűzött időben, és azon szándékkal, hogy a jubileum 
megnyeressék. Ezek a feltételek a penitencziatartás szent-
ségének elvégzése, a szent áldozás, és bizonyos templo-
moknak, Rómában a Szent Péter és Pál, a Laterani és a 
Maria Maggiore-templomoknak, Rómán kivül pedig az 
illetékes püspökök által megjelölt templomoknak bizonyos 
számban való meglátogatása, és azokban az előirt ájtatos-
ságok elvégzése. A jubileum folytán megnyert kegyelem 
a teljes búcsú, és azok a rendkivüli meghatalmazások, 
melyeket a jubileum idejében a gyóntatok a szentatyától 
kapnak, és melyek felhatalmazzák őket arra, hogy a leg-
súlyosabb bűnöktől, még azoktól is, a melyektől való 
feloldozás a püspököknek vagy a pápának van fentartva, 
feloldozhassanak és felmenthessenek, természetesen csak a 
lelkiismeret Ítélőszéke előtt, mindazon egyházi büntetések 
alól, melyek azokra ki vannak mondva ; valamint egyéb 
meghatalmazások is. (Vége köv.) 

K A T H O L I K U S AUTONOMIA, 

Zichy Nándor gróf rész le tes nyilatkozata 
az autonómiáról. 

Az eddig megjelent eszmetisztázó nyilatkozatok közt, 
külalakjának igénytelensége daczára (mint egyszerű hír-
lapi czikk jelent meg), — a legjelentékenyebb. 

Nagy tárgyismerettel, mélyreható bölcseseséggel, 
egy hitvalló Istenbe vetett bizalmával, higgadtan és nagy 
előrelátással, „a 27-es bizottság javaslata alapján11 mondja 
el észrevételeit, kifogásait és javallatait, tájékoztatásait és 
irányításait, óvásait és buzdításait. 

A mindenképpen nagy figyelemre jogosult nyilatko-
zat három részre van osztva. 

Az első részben mindenek előtt a legfőbb, legké-
nyesebb és legnehezebb dologgal foglalkozik. Annak el-
intézését akarja megkönnyíteni, és azt a helyes út kijelö-
lésével könnyűvé is teszi. Mindenek előtt csakugyan az 
autonomia czélját és ebből kifolyólag működésének körét 
kell világosan és szabatosan meghatározni és kimondani. 
Mert ettől függ, a mint igen jól mondja, a világi hívek 
közreműködésére alapított autonomia „katlioliczitása.'i 

Kétségkívül igaza van. „Az egyház világi vonatkozású 
ügyeit" tűzni ki az autonomia tárgyául s azoknak inté-
zését czéljául, „helytelen" eljárás. A „világi" vonatkozású 
ügy fogalma, bár már a legjáratosabb szólam, mégis a 
legkevésbé tisztázott fogalmak közé tartozik egész a mai 
napig. Ugyan kérem, mely lelki ügynek ne volna világi 
vonatkozása, mikor még magának az örök lelki üdvös-
ségnek is megvannak a maga világi vonatkozásai csopor-
tosan ? 

Ez „a tétel, „világi vonatkozású ügyek," mondja 
szórói-szóra Zichy Nándor gróf, nemcsak hogy nem sánczolja 
kellőleg körül az autonomiát, hanem ellenkezőleg jogczim, 
amelynek alapján most vagy jövőre egy vagy más, ezen 
szervezetben előre nem látott kérdés az autonomia hatás-
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körébe vonathassák ; amint hogy azt a külömböző javas-
latok is elégségesen igazolják. És csakugyan uem tagad-
ható, hogy vannak ezen javaslatok körében olyanok is, 
amelyek akár egyházjogilag, akár polgári jogi szempont-
ból az autonomia körébe nem valók. így tehát a kérdés 
nyitva tartása vagy a »világi vonatkozású" kifejezéssel az 
autonomia hatáskörének megjelölése megszűnik szabatos 
lenni, és akár az egyház, akár a polgári jogok szem-
pontjából az összeütközéseknek lehetősége nincsen kizárva." 

A legfőbb kegyúri jogokra vonatkozólag Zichy 
Nándor gróf megjegyzi, hogy a 27-es bizottság javaslata 
— bár azokat, mint mindenki, teljes épségökben akarja fenn-
tartani, »mégis több helyütt, — kétségkívül akaratlanul, 
— helytelenül értelmezi, és ezzel épségökben sérelmezi 
azokat." 

Bővebben kifejti álláspontját. Az elv, melyet felállít, 
ez: „Az úgynevezett kegyúri jogok, az egyház által 
adományozott, vagy hallgatag birlaltak, másra át nem 
ruházhatók, habár mások által gyakorolhatók." Erre 
észrevételünk van. -Át nem ruházhatók" — önkényileg ; 
mert az adományzó apostoli szentszék beleegyezésével, 
igenis, átruházható minden kegyúri jog, ennek gyakor-
lására alkalmas physikai vagy erkölcsi személyre. „Mások 
által vagyis közvetítésével gyakorolhatók", igenis, de 
éppen úgy mint mikor önmaga, egyedül, mások közvetí-
tése nélkül gyakorolja, soha a patronatusi jog czélja és 
az azt adományozó egyház, ebben az esetben az apostoli 
szentszék kifejezett és megmásíthatatlan szándéka ellenére. 
Jogtalanságra nincsen jog, iure naturae : nem adható jog, 
iure humano. 

Abban tökéletesen igaza van a nagybecsű nyilat-
kozatnak, hogy a 27 es bizottság javaslata, s minden 
bármely más javaslat vagy tendenczia, mely az autonomiát 
úgy tünteti fel, mint a mely a legfőbb patronátusi jogok 
gyakorlásában való részvevésre, közreműködésre nézve 
mármost rjogkövetelésseV léphet fel, alapostól téves és 
semmis felfogáson sarkallik. 

»Véleményem szerint — úgymond — itt nincs jogköve-
telésnek helye, hanem igenis arról való gondoskodásnak a 
legfőbb kegyúr hozzájárulásával, hogy ezen legfőbb kegy-
úri jogok gyakorlata továbbra is a legfőbb kegyúr által 
de a parlamenti kormányzattól függetlenül — tisztelet-
ben tartva mindenkor a törvényes ellenőrizetet és felügye-
letet, aminthogy a felekezetek irányában is gyakoroltatik 
— katholikus közeg utján intéztessenek." 

Abban is nagy igazság van kimondva, — (a mely-
nek mellőzése vagy szem elől tévesztése végzetes követ-
kezményekkel járhatna az egyházra,) — midőn a nyilat-
kozat azt mondja, hogy »sem alakilag megfelelőnek, sem 
lényegileg helyesnek" nem lehet tekinteni azt az eljárást, 
ha a 27-es bizottság javaslata, annak kimondása által, 
hogy a vallás- és tanulmányi és más kath. alapok keze-
lése „az autonomia joga", alapos »jogfenntartás"-nak 
tekintené a mostani visszás és sérelmes állapottal szem-
ben, midőn ezek az alapok nemcsak nem katholikus, de 
sőt felekezetlen jellegű tényező kezelésében vannak. Azok-
nak az alapoknak kezelési és kezeltetési joga »a legfőbb 
kegyúrnak és egyházunknak teljes épségben" tartandó 
fenn. Csakis így lehet a jelen állapotban alaposan élni 

jogfenntartással. Csakhogy én, e sorok irója, megfordítva 
mondanám : »egyházunknak és a legfőbb kegyúrnak." De 
ezt csakis nagyobb világosság kedveért, mert lényegileg 
egyetértek a nyilatkozat vezérelvével, a mely szerint még 
nem létező jogalany számára igényelt jogosulandóság 
vagyis még csak jugosúlhatás, bizony sehogysem vehető 
okosan és alaposan reális, igazi jogfenntartásnak . . . 

Ezentúl szórói-szóra adjuk Zichy Nándor gróf nyi-
latkozatának szövegét, figyelmeztetve előre a nyájas olva-
sót, hogy a nagyjelentőségű tájékoztatásnak, melyet a 
hálás tisztelettel vett és veendő szózat tartalmaz, a veleje, 
mondhatni a lelke — a végén van, hol az a sugallatos 
figyelmeztetés ismétlődik gondviselésszerüleg, miszerint 
megfelelő, vagyis katholikus szellem nélkül — »zengő 
érez és pengő czimbalom", vagyis mint a nyilatkozat 
saját szavaival mondja, „pusztában kiáltónak szava lesz 
bármely hangzatos autonomiai kikelés is a kath. érdek 
czime alatt." 

A nyilatkozat további szövege. 
(115., 116., 117. §.) A vallás-alap előirányzata, annak 

hovaforditása, ezen alap rendeltetésénél fogva az egyház-
kormányzatot érdekli. Ezért a laikus ebben szintoly kevéssé 
illetékes, amily kevéssé illetékes a papneveldék vagyona, 
vagy a templomok vagyona, vagy akár a szerzetes ren-
dek vagyona hovaforditását illetőleg. Csak a vallás-alap 
gazdasági kezelése intézhető a világiakkal közös autonó-
miában, aminthogy jelenleg is az ellenőrző-bizottság is 
csak e részben gyakorol ezekre befolyást. 

A vallás alap hováforditására nézve tehát az egyház-
megyei kormány köréből alkotandó az az autonom közeg. 

Ugyanez áll a kongruát érdeklőleg. A lelkészkedő 
papság segélyezése vagy ellátása — »a kongrua" érdeké-
ben keletkezett, nagyrészt a vallás-alap, ugyszinte a pap-
neveldék ellátása érdekében. Ez a két feladat kizárólag 
egyházi természetű. Az a legfőbb kegyúr intézkedésétől 
függ. Amennyiben pedig akár országos hozzájárulás, akár 
a hivek hozzájárulása által öregbíttetik az egyháziak ellá-
tása, ebben sem lehet az autonomia és annak utján a 
hivek közönsége kiszolgáltató közeg, mivel ez akár a 
törvény által, akár a legfőbb kegyúr által csakis az egy-
házi kormány utján eszközölhető a dolog természetének 
megfelelőleg ; és az ebben egyszer megejtett rendezésnek 
maradandósággal kell birnia, hogy a javadalomnak kiegé-
szítő és a javadalmazottól többé meg nem vonható részévé 
váljék. 

(12. §.) Ha már ezekben a beneficiumok- és ala-
pítványokra vonatkozólag a 27-es bizottság javaslatától 
eltérő álláspontomat jeleztem, úgy a katholikus egyház 
kormányzata szempontjából reá kell arra mutatnom, hogy 
a beneficiumok adományozása, illetőleg a püspöki méltó-
ságokra vonatkozólag a 27-es bizottság által javalt el-
járásnak nincs se jogi alapja, se történeti előzménye, 
az nem felel meg az egyház felfogásának, ahhoz tehát 
nem járulhatunk. A katholikus egyház százados gond-
viselésszerű fejlődését, annak egységét, szent Péter utó-
dainak feahatóságát folytonosan fejlesztette és megerő-
sítette ; és ha mégis nem egyszer volt kénytelen az egy-
ház megnyugodni abban, amit kisebb rossznak tekinthetett, 
ha uralkodókkal és országokkal egyezkedésekre volt 



-38 RELIGIO. 

kénytelen léprii, a mi szervezkedésünk feladata az egy-
házi kormány megerősítése, nem pedig annak rovásán 
való jogfoglalás. 

A magyar felfogás a káptalanokra nézve a jelelési 
jog által érvényesítette az egyház önkormányzatát. 

A püspökségeket illetőleg pedig a kegyúr tesz fel-
terjesztést a Szentszékhez és azzal egyetértőleg adomá-
nyozza a kegyúr a beneficiumot és adja maga a Szent-
szék az investiturát. 

Hogy máshol a konkordátumok miként intézkedtek» 
hogy hogyan van az máshol, az nem változtat ezeken. 

Csalódik, aki azt hinné, hogy akár a kanczellária, 
akár a helytartótanács jelölési joggal birt : azt tehát a 
felelős kormányra sem ruházhatta át. 

Az apostoli király summus consiliariusát csak ugy 
hallgatta meg azelőtt, mint ma is meghallgathatja. De 
meghallgathat mást is, akiben bízik. Kormányát pedig 
bizonyosan meghallgatja ebben is, az ország politikai 
érdeke szempontjából. A kormány ellenjegyzését meg-
tagadhatja, senki sem kényszerítheti : ha nem az alkot-
mányos elv, hogy a kormánynak nemzet és korona bizal-
mát kell egyesítenie. 

A római szentszék legfőbb hatósága alatt az egyház 
kormánya területileg püspöki egyházmegyékben és a püs-
pökökök egyházi fennhatósága alatt gyakoroltatik. Ezen 
püspöki kormány pedig nemcsak a lelkiekre, hanem az 
egyházmegye összes ügyeire vonatkozik. Ezt kell úgy 
a parochiális, mint az egyházmegyei szervezetben szem 
előtt tartanunk. 

A püspökök ezen egyházkormányzati hatósága meg-
kívánja, hogy az egyházközségi szervezetek az ő szente-
sítésével létesüljenek és hogy az ő általa, a törvény és 
hatóság által is elismert jogkörében szentesített egyház-
községi szerveretek csak az ő hozzájárulásával módosít-
tassanak. így tehát az e részben már tért foglalt szer-
vezkedések nem volnának egy tolvonással megsemmisí-
tendők és az ezek helyébe állítandó ujabb szervezetek 
csak az ő utján létesítendők. A püspök hatóságát az 
egyházmegyében osztatlanul maga, és nem cumulative, 
püspöktársaival vagy más szervezetben gyakorolja. 

Ugy a püspökök, mint egyéb javadalmasok és szer-
zetes-rendek javai — bár nálunk korlátolt haszonélvezet-
tel — a javadalmasok sajátjai. Ez áll a parochiális va-
gyont illetőleg is. 

(120. és 121. §.) Ezen javadalmak, a legfőbb kegyúr 
vagy annak megbízottja, és mint hitbizományi vagyon 
birtoki tekintetből az állam ellenőrizete alattiak. De hogy 
még külön az autonomia is, a világi hivek is, a püspöki 
vagyon felett ellenőrködő befolyással bírjanak, és pedig 
intézményszerüleg : ez csak sokszorosítása az ellenőrködés-
nek és a püspöki méltóság tekintélyével és a hivek és a 
lelkipásztor között óhajtandó viszonynyal aligha meg-
egyeztethető, az könnyen folytonos viszálkodásoknak 
lehet forrása. A püspöknek nálunk még méltóság tekin-
télylyel kell bírnia. 

(86. §.) A parochia és annak viszonya a filiához, a 
püspöki joghatóság körébe tartozik. Efelett csak a püs-

pök és a gyakorlat szerint is csak az egyházjogilag el-
ismert egyéb jogok épsége mellett intézkedhetik. 

A parochiális vagyon és a parochiák, egyházak, 
keresztek, szentek szobrai vagy kápolnák és ezeknek 
alapitványai egyenesen az egyházmegyei joghatóság körébe 
tartoznak és sem kezelés, sem ellenőrzés czimén a laikus-
sal közös autonomiai szervezet körébe nem vonhatók. 

A patronátusi jogviszony egyházjogi és az országos 
törvények védelme alatt áll. Ebbe az autonomiát és vele a 
világi érdekeltséget belevonni nem felel meg sem a dolog 
természetének, sem az ügy érdekének, az csak kompliká-
cziókra szolgálhat. (100. §.) 

(98. és 99. § ) Ugy az egyházi vagyont illetőleg a 
megerősités, az egyházak építkezése körüli rendelkezés 
és megállapítás, csak az egyházmegyei hatóságot illet-
heti meg. 

Az országos autonomia nem lehet az egyházmegyei 
kormányhoz tartozó ügyek felebbezési hatósága : és az 
autonomia országos közege az egyházmegyei kormányt 
illető ügyekben szabályrendeletileg nem intézkedhetik. 

(87. §.) A tanintézetek és nevelőintézetek csak any-
nyiból vonhatók az autonomia körébe, amennyiben köz-
vagyonból vagy a kath. tanulmányi alapból tartatnak 
fenn. De akár az egyház, akár egyesek és jogi személyek 
által alapított és fenntartott ily természetű intézetek az 
autonomiai intézkedések körébe nem vonhatók, szabály-
rendeletek ezekre ki nem terjeszthetők. Azok a törvényes 
szabadság korlátai között egyházi tekintetben az egyházi 
fennhatóság alatt állanak, ugy az irányítás, mint a fel-
ügyelet dolgában. Vizsgálatot azokba csak az egyházi 
vagy polgári hatóság küldhet. Magunk ásnánk alá a tan-
szabadságnak a kath. egyház szempontjából is oly fontos 
elvét. Es ha bár ezen elv nincs is megtagadva, azt hatá-
rozottan kifejezendőnek vélem. (125. §.) 

Nem elég különben csak a papneveldét és a szerze-
tes neveidéket (57. §.) az autonomia kormányzata köré-
ből kivonnunk, nem elég a hitoktatás és vallásos nevelés 
dolgában minden, bárminemű kath. intézetben kizárólag 
az egyháznak biztosítanunk, de minden kath. intézetben a 
tanítás és nevelés egyetemes irányítása kizárólag az egyhá-
zat illeti meg. (87, 129. §.) Ezért a biztosok kiküldését 
sem tartom szükséges intézkedésnek. 

(89. §.) Visszásság a fegyelmi ügyeket és eljárást az 
egyházi kormányto) megvonni. Az egyházi fegyelem, a 
tanárok fegyelmi ügyei egyházfegyelmi szempontból el 
nem vonhatók az egyháztól, még akkor sem, ha polgári 
vagy hivatali ügyekben az az autonomia közegeire 
ruháztatik. 

* 

Az elmondottak után világos, hogy az egyházköz-
ségi autonomia, kivévén azon ténykedést, mely az auto-
nomiai választásokra vonatkozik, az egyházmegyei kor-
mányban leli főbb hatóságát, melynek intézkedései nem 
vonhatók az autonomia bírálata vagy megerősítése alá, 
melyet nem állíthatunk országos szervezettel az egyház-
megyei szervezet fölé. 

Főbb teendője a választások körüli eljárás. 
Az országos autonomia hatásköre leginkább az ahhoz 

utalt katholikus alapok és alapítványok kezelése, azok 
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költségvetéseinek (a vallásalap kiadási részének egy 
egyházi közegre való átruházása mellett) megállapítása, 
vagyoni kezelése, az ezekből fentartott katholikus közép-
iskolák ügyeinek intézése, valamint esetleg ily országos 
katholikus alapokból fenntartott s a jövőre felállítandó 
katholikus intézetek ügyei. 

Ami az autonomia szervezeti részét illeti, azt arány-
talanul nehézkesnek és gyakorlati szempontból elhibázott-
nak tartom. 

Az egyház községi szervezet szempontjából ahhoz 
még meg kivánom jegyezni, talán kár egyszerre meg-
semmisíteni mindazt, ami e téren már létezik és szokottá 
vált. Főleg, minthogy még nem tudjuk, hogy a mi szerve-
zetünk jobban fog-e beválni. Ami pedig az egyöntetűséget 
illeti, arra annál kevésbbé tudnék valami nagy súlyt fek-
tetni, mert az egyformaságnál a viszonyokhoz való alkal-
mazásra nagyobb súlyt fektetnék. 

Az egyházmegyei autonomia utóbb is és a 27-es 
bizottság javaslata szerint is leginkább a választási eljá-
rás szerve és expedicziónális hivatal. Ennek ugyan elég 
nehézkes a szervezete. 

De már az országos autonomia választási rendszere, 
ahogy terveztetik, valóban meglepő. Ez a legkomplikál-
tabb szervezetek egyike. Sok mindenfélét talált fel az 
emberi elme annak elérésére, hogy legyen is választás és 
ne is legyen, hogy el lehessen mondani : ezt a választók 
akarják, ez a többség óhajtása és hogy mégis ne az tör-
ténjék meg, amit a többség akar és óhajt. Emberi dolog 
az, a kényszerhelyzetek szüleménye. Kénytelenek azt mon-
dani. hogy a kormányrendszer népképviseleti és mivel, 
akárhogy a helyzet olyan, hogy ezzel a rendszerrel meg 
nem élhetni, akár, mivel az uralkodó hatalom nem haj-
landó a választók óhaját teljesíteni, a modern kormány-
zati gyakorlat sem őszinte, de már nem folyamodnak 
olyan komplikált eljáráshoz, milyen itt terveztetik. Nem 
hisz annak többé senki. Ma inkább egyenesen és egy-
szerűen borral, pálinkával, pénzzel és fenyegetéssel és ha 
másképp nem lehet egy kis erőszakkal csinálják meg a 
választásokat tetszésük szerint. — De hát a hit és egyház 
dolgában ilyenekhez kell-e folyamodni? 

Mindez nem óhajtható, inkább kerülendő. 
Miért hozzunk be ezeket az egyházba és annak 

ügyei kezelésébe? 
Egyszerű dolgok ezek : semmi szükség sincs a mes-

terkedésre, nincs a versengésnek : mit keres ebben a vesz-
tegetés? Nincs itt se ok, se mód ilyenekre. 

Ha kell választani, válaszszon a legközelebbi egy-
ségben, az egyházi községben. 

Mit keres ebben az esperesi kerület? Az nem a 
hívek egysége, az az egyházmegye kormányzati közege ; 
a szerves egység a parochiális egyház és a parochiák 
egysége az egyházmegyében. 

Miért csinálnánk egy dobból kettőt, egy választás-
ból ke t tő t? 

Mi czélja: ha nem az, hogy módosuljon a választók 
saándéka. Az az, hogy ne azt válaszszák, akit akarnak 
választani, de azt, akit más akar. 

De hát akkor kár választatni. Mást mondani, mást 
cselekedni. 

így azután összehoznánk mintegy 200 tagu parla-
mentet, abban a reményben, hogy óhajunknak megfelelő 
választást eszközölhetünk. Lesz ott szószék és választott 
felügyelő-bizottság. 

Ez a nagy országos autonomiai gyűlés azzal a fel-
adattal, amelyet neki a 27-es bizottság munkálata juttat , 
és megengedem, hogy talán*annál különbet annak egye-
lőre juttatni nem lehet, szintén nem áll arányban. Es ami 
nagyobb baj, nem fog működni, 44 választott egyházit, 
a dolog természete szerint plébánost, elvonunk lelkipász-
torkodása köréből. De gondoskodhatik helyettesről. Ez se 
jó, de nem lehet máskép. Csekély javadalmazásával, saját 
költségén utaztatjuk évenkint Pestre és ott hetekig tar-
tóztatjuk. 134 világi képviselő, köztük igen elfoglalt 
tanárok, szinte meghozzák ezt az áldozatot. Bizottságot 
fognak választani és annak jelentését vitatás tárgyává 
tenni. Es miről szól ez a bizottsági jelentés ? A katholi-
kus alapok előirányzatáról és zárószámadásairól. Ezeken 
alig változtathatunk, mivel a vagyont és iskolákat nem 
mi rendezzük, nem is kezeljük, de a kormány és az készen 
adja kezünkbe az előirányzatot. Az az egy kétségkívül 
meg fog történni, hogy ez a kezelés birálat tárgyává fog 
tétetni, de az ilyen vita súlya a bizalmi kérdés, melyet 
itt fel nem vethetni. Továbbá előkerülhetnek a beneficiu-
mok ügyei. Es végre jön a katholikus tanügy, ha a 
126. és 127. §§. érvényesül, a tanár urak viselkedései, a 
képesítési eljárások, a tanitó rendek működése (125. §.) 
a tanrendszer, a rendtar tásba tanterv, szorgalmi idő, tan-
könyvek és tanszerek. Tudjuk, hogy tárgyaltatnak ilyesek 
nagy és vegyeselemű gyülkezetekben. 

Ha nem tárgyalnak, nem érdemes jönni; ha tár-
gyalnak, időt kell arra szánhatniok. 

Lehet-e feltenni, hogy ez a nagygyűlés, ha nem is 
teljes számban, de legalább is tekintélyes számban éven-
kint össze hozatható és a tárgyalások alatt együtt fog-e 
maradni ? 

Kétségkívül szükséges ezen és más dolgok eligazí-
tására egy központi autonomiai közeg. 

Ezt képviseleti alapon akarja az autonomia szervez-
tetni. De e feladatának csekélyebb számú képviselet egy-
szerűbb választási eljárás teljesen megfelelhet. A súlypont 
a bizottságban lesz, nem a gyűlésben. 

Az 1871-iki autonomiai javaslat szervezetének 
az volt az alapelve, hogy az elnökség mindig kettős 
legyen, egyházi és világi, továbbá, hogy mindenben 
kétannyi legyen a világi, mint az egyházi elem. Ettől az 
elnökségre nézve kissé eltért a 27-es bizottság. Erezte, 
hogy katholikus ügyben az egyházat illeti meg a veze-
tés, igy tehát az elnöklés is ; de ennek csak félénken és 
megközelítőleg tett eleget. Az a „kétharmad világi* 
nagyon furcsa egy elv. Ha képviseletről van szó, nem-e 
az a kérdés, ki által akar a választó képviseltetni ? Ha 
egyházi szervezetről van szó, ott vanuak az egyházi szer-
vezet hivatott képviselői; de még tovább is mehetünk és 
azt mondhatjuk, hogy a laikus és egyházi rend képvise-
letéről vaiT szó. Hogy ebbe a képviseletbe egy bizonyos 
arányt lehet behozni, azt is meg kell engednünk. De hogy 
miért kellene minden pap mellé két világit állítani és a 
világi választók képviseletéből a papot kizárni, az bizony 
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elvnek is furcsa és valóban nem katholikus felfogás. Az 
ennek az elvnek minden részletekben való rideg látszata 
és szívesen elhiszszük, hogy csak látszata, hogy félünk 
a paptól. 

* 

Az elmondottak után önkéntelenül is kérdésessé 
válik, lesz-e ily előmunkálat után az autonómiából valami? 
Sokan azt vélik, hogy a községi autonomia és az auto-
nomia, mely a 48-as törvények által szükségessé vált 
rendezkedésre vonatkozik, nem nyújt elég tért a laikus 
buzgólkodásának. Ezért és talán némileg azért is, mivel 
azon hatáskör, melyet a katholikus egyházunk ügyeiben 
— annak önkormányzata és szabadsága rovására a minis-
teri kormány lefoglalt — nem látszatván visszafoglalhat-
nak, az egyházkormány terén keresnek kártalanítást, és 
azt a reformáczió szellemében egy kissé laifikálják. Ettől 
pedig Isten mentsen ! 

A katholikus egyetem iránti viszonyt, hogy szabá-
lyozza autonomiánk ? Igaz, lehet katholikus egyetem 
autonomia nélkül is. De a hogy ezzel a kérdéssel a 27-es 
bizottság bánik, a Pázmány-egyetem kérdése inkább el 
van temetve, mint előremozdítva. 

így állítja a kérdést : a katholikus egyetemi alapok 
kezelése a katholikus önkormányzatnak joga. (10. §) és 
az országos katholikus gyűlés kötelessége, hogy a katho-
likus egyetem létesítését az e czélra létező alapok fel-
használásával foganatosítsa. Ha a 27-es bizottság felté-
telezi, hogy a legfőbb kegyúr az, önkormányzat e jogát 
szentesíti és a kormánya kiadja ezen vagyont, egvszerüen 
ki kell mondania, hogy a katholikus egyetem, a Pázmány-
egyetemi alap felhasználásával szervezendő katholikus 
egyetem. 

A felség vagy szentesíti a szöveget, és akkor ki-
adatja az egyetemi alapot; vagy ha ki nem adatja, nem 
is szentesíti. 

Van a mi egyházunknak nagyszerű, világraszóló isteni 
szervezete. Ismerjük meg azt és szeressük igazán ; hárítsuk 
el attól azt, ami hivatása teljesítésében bénítja, ami nem 
engedi meg, hogy az apostoli hivatás az egyházban érvé-
nyesüljön : és bízzunk a Szentlélekben, mely minden szá-
zadban gondoskodott, hogy szent István országának szent 
és nagy egyházfiai, püspökei és papjai legyenek. 

Nekünk pedig, világi híveknek jut ebben a szerve-
zetben elég tér egyházunkért buzgólkodni é3 ha kell küz-
deni is. Ha pedig azt elmulasztjuk, nem segít rajtunk 
semminemű szervezet. Minden jóakarat, minden komoly 
figyelmeztetés, minden áldozatra kész közreműködés az 
egyház szolgálatában mindenkor érvényesülhet. De hát 
vesznek-e részt, ahogy kellene, az egyházközségi autonó-
miában, az egyházatyaságban, teljesítik-e egyesek és köz-
ségek patronátusi kötelességeiket, sorakozunk-e egyházunk 
és püspökeink körül, megfelelünk e egyházunk iránti kö-
telességeinknek a parlamentben, és remélhetjük-e, hogy 
akik a magán- és nyilvános életben ezekről megfeledkez-
nek, akik lanyhák ezek teljesítésében, az autonomiai kép-
viseletben különbek lesznek ? Akinek Isten és Egyháza 
iránti szeretete nem jeleli ki kötelessége útját, akkor 
annak egész működése puszta formaság marad, akár-
hogy szervezzük is az autonomiát ; és az autonomia bár-
mily hangzatosan fog is kikelni a katholikus érdekben, 
az a pusztában kiáltó szava marad, mig az a társadalom-
ban és törvényhozásban nem érvényesül. 

Zichy Nándor gróf. 

V E G Y E S E K . 
*** A régi keresztényekről az van megirva, hogy 

bármibe fogtak, Isten imádásával és az ő segítségének 
leesdésével kezdték a munkát. Térdre borúivá kezdje 
tehát most is mindenki az autonomiai ezervezet megalko-
tásának uj korszakát. Valóban, ha valaha, most van az 
ideje, hogy imádkozzunk. A kettős jubileum, az autono-
mia, a kath. egyház jövőjének biztosítása, mind, mind 
imára hívja fel a maga gyengeségének tudatában levő 
hivő lelket. Orate fratres ! Az imádság megnyitja az ege-
ket, kimozdítja helyükből a sziklákat ; meghatja az Istent, 
újjáteremti az embereket. 

— A csanádi egyházmegyében dr Desseívffy Sándor 
püspök Engels János dr kanonokot egyházmegyei tan-
felügyelővé nevezte ki. Gratulálunk — a kath. tanügy-
nek is! 

— Mód nélkül felburjánzott nálunk a pogány szeretet, 
mely embertársának marczangolásában leli érdekét és 
élvezetét. Homo homini lupus. Hát még a paptársak! 
Belopotoczky Kálmán tábori püspök úr még reményben 
sem élvezi a váczi püspökség tövises javadalmát, és máris 
kénytelen szenvedni érte. Bizony, az alaptalan támadó 
legalább módot tarthatott volna botránykeltésében s leg-
alább ne vitte volna a világ piaczára mélységes ellen-
szenvét és a nagy és kis beneficiumok körül nálunk 
folyó nemtelen versenyt. A nagyváradi tanítványok védő 
fellépése nemes eljárás és minden elüljáróra nézve bátorító. 

— Szenteld meg az Ünnepeket. A Nyitramegyei 
Szemlében olvassuk a következő épületes dolgot: Holics-
ról irják : Az itteni cs. és kir. uradalom két külmajorbeli 
tisztje a karácsony s újév napjain, amikor még a zsidó 
földbirtokosság is pihenőt engedett cselédeinek, répahulla-
dékot hordatott a morvaországi Göding városból. Ugy 
látszik ezen botrányos tettével akarta katholikus királyunk 
ezen két keresztény érzületében fogyatékos tisztje vallá-
sos meggyőződését és alantasai iránti emberszeretetét a 
külföld előtt is dokumentálni. Kíváncsiak vagyunk a 
dolog folytatására. (A.) 

— A budapesti Szent István bazilika uj ékességet 
kap. Az építő-bizottság elhatározta, hogy a szentélyben 
a főoltár hata mögött szent Istvánra vonatkozó öt relif-
csoportképet csináltat. A pályázatot is kihirdették már s 
a művészek bemutatták a modelleket. A bizottság tegnap 
döntött a pályázatról. 

— A Károlyi nemzetség fejedelmi ősisége, szelle-
me és tettei által tündöklik Magyarország történetében. 
A katholikus vallásnak mindig oszlopos emberei voltak a 
Károlyiak. Ősei és édes atyja id. gróf Károlyi István, a 
fóthi templomépitő „theologus" gróf szellemenek méltó 
örököse az ő fia, grof Károlyi Sándor ur, a ki 62,000 
kor. legújabb adományával együtt a karmeliták budapest-
angyalföldi templomára összesen 100,000 koronát áldozott. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület választmánya 
csütörtökön, 1900. január 18-án, d. u. 6 órakor ülést 
tart. Napirend : A rendkívüli közgyűlés és a kath. hír-
lapírói értekezlet egybehivása. — A lakás-kérdés. — 
Folyó ügyek. 

— Az autonomia ügyében előértekezlet lesz f. hó 
30 án d. u. 5 órakor Zichy Nándor gróf Mária-utczai 
palotájában Budapesten, melyen kívánatos, hogy a ki 
csak teheti, megjelenjen. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1900 

%Perge alacriter m coepto tuo : praehare praelia Dommi, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
tdlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezereszmek e» Tanulmányok. Az ős magyar keresztény „Halotti Beszéd" theologiája. — Mélt. és ft. Szmrecsányi Pál 
szepesi püspök úr jubileumévi szózata. — Egyházi luctositasok. E s z t e r g o m : A kath. kör évi közgyűlése. — E e s é d : Az 1900. évi 
jubileumi búcsúról. — K a s s a : Jubileumi főpásztori szózat. — V á c z : Az egyház jogai mellett. — V e s z p r é m : Szabó György kanonok 
halála, élete, emlékezete. — R ó m a : A katholikus egyház izmosodása a XIX században. — Katholikus Autonomia. A kettős autonomiai 
meghivó. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az országos magyar Cecília egyesület. — Közgyűlés. — Nemzeti zarándoklat 

Rómába. — Irodalom. Saint-Pierre de Rome. — Hivatalos. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. 

Az ős magyar keresztény „Halotti Beszéd" 
theologiája. 

I. 

A mi a párat lan becsű „Sermo sup. sepulch-
rum" czimű magyar theologiai ereklyét illeti, 
annak eredetével s a keletkezéséhez fűződő egyéb 
tör ténet i kérdésekkel i t t nem lehet s nem is 
kell foglalkoznunk. Mindenkiről feltesszük azt is, 
hogy a halotti beszéd és könyörgés szövegét 
ismeri. Bennünket i t t csak az illet és érdekel, 
hogyan és mennyiben tükrözi vissza e nyelv-
emlék a kereszténységre megtér t magyarok ama 
szent hajdanának hitvallását, Istenre és a terem-
te t t mindenségre s különösen az emberiség éle-
tére, halálára és jövőjére nézve. 

A halotti beszéd és könyörgés valószínűleg 
a magyar használatra készült legrégibb szertar-
tásos könyvek valamelyikéből került a XII. 
századból származó latin misekönyvbe s czime 
világosan kimondja czélját és rendeltetését, t ehá t 
legilletékesebben kijelöli annak a irodalmi mű-
fajnak a körét, a melybe mint theologiai műal-
kotás ez az ős magyar keresztény ereklye tar-
tozik. 

Szentbeszéd és könyörgés sírba teendő ha-
lott fölött. Ez az egész. Evvel kifejezésre ju t 

a műfaj. Alakilag t ehá t ennek a műfajnak tör-
vényei szerint kell az egészet megitélni. A mi 
tartalmát illeti, világos, hogy az nem is lehetet t 
volna más, mint keresztény hit- és erkölcstanig 
katholikus theologiai és hitbuzgalmi. Tehát tar-
talmilag ilyen nézőpontokról kerülhet az egész 
kellő megvilágitás alá. 

Mint beszéd két részből áll, hit- és er-
kölcstani részből. 

Amabban, nagy lélekismerettel, megragadó 
szónoki t ap in ta t t a l és a lelkek üdvét szomjazó 
lángbuzgalommal kifejti, hogy miképp kerül t 
elhantolandó felebarátunk a sötét sír szélére, a 
hideg földbe való betemetés megrendítő pillana-
táig. Kiemeli, hogy e siralmas nyomorúságnak 
és szívszaggató jelenetnek nem Isten az oka. 
Az Isten véghetetlen jóságát egy sóhajos fel-
kiáltással jelzi: 

Mennyi milosztben 
teremteve eleve (Isten) miv isemüköt Ádámot! 

és odat ta vala neki a paradicsomot hazáva; és 
a paradicsomi szeplőtelen élet minden gyönyörét 
rendelkezése alá bocsátotta — az Isten. Csak egy 
fa gyümölcsétől t i l tá őt el. De az ember elbu-
kott . Elcsábította az ördög. Isten e mia t t meg-
haragudot t és kiveté ősszüleinket minden mara-
dékukkal együtt az isteni kegyelem állapotából 
s odaadta a bűn rabszolgaságának minden csa-
pásai alá. 
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Ősünk . . . halált 
evêk, (mily óriás erejű kifejezés!) és pedig 
„Nüm héon mugánek, gye mend ű fojá-

nek mend ű nemének 
Megrendítő a vil lámgyors á t térés a gyakor-

lati részre, hogy ki tar tozik Ádám fajához és 
neméhez, akiknek ő — halált evett? 

Kik ozuk ? 
Miv vogymuk, hugy es tiv látjátuk szümtükkel ! 
Szeret szemmel lá t ta tn i , úgyszólván kézzel 

fogatni mindent . Gondolatainak torlódása néha 
vil lámgyorsan tör ténik s néha egy-egy szava 
egymagában is mázsás súlylyal esik le hal lgatói 
lelkébe. így mikor r ámu ta tva a t á tongó sírgö-
dörre, eldörgi, hogy 

Isa es nüm 
iggy ember mulchotja ez vermüt, 
isa mend ozchuz járov 
vogymuk ! 
Ily, a bűnös lelkeket összezúzó á tmene t után, 

az elhúnyt fe lebarátunk i r án t való kivánságos 
szeretet húr ja i t pendí t i meg s felhívja hallgatóit , 
gyorsütemben siető buzdítással, hogy mi t és 
hogyan könyörögjenek, kihez fordúl janak s mit 
kér jenek. Mária, Mihály főangyal, szent Pé te r 
ur s Is ten minden angyalai t és szenteit ugy 
tün t e t i fel, min t a kik közbenjárásukkal segít-
he tnek a szegény bűnös lelkén. 

Azután végül, nem elégszik meg azzal, hogy 
buzdítot ta hallgatóit , „szerelmes ba rá t a i t " az 
imádkozásra, hanem rögtön át lép a gondos lelki-
a tya szerepébe s vezeti hiveit az imádságban, 
a jka ikra adva a megfelelő igazságokat és szava-
kat , úgy mint az anya szokta örök igazságok-
kal gagyogó magza t j á t imádkoztatni . 

S az egész megha tó beszéd és könyörgés 
czélja — az ember, a sirba kerülő „szegény 
ember" és a temetésben részt vevő minden 
ember végczélja: hogy az Í télet nap já ra elő-
készítse mindenkinek a le lké t : 

hugy birsáqnop 
jutva mend ű szentji es ünüttei kiizikün jov 
felevl jochtotnia ileszje üt — es tibennetük! 
Az egészet, a beszédet és az imá t is, az 

egyház ős, görög nyelven foga lmazot t hármas kö-
nyörgő felkiáltása, a Kyrie eleison, christe eleison, 
Kyrie eleison, — a tel jes Szentháromság vallása 
és imádása zárja be. 

Szent komolyság ömlik el az egészen, mely 
a művirágokkal való dobálózás szónoklását egye-

nesen megveti és e lutasí t ja magától. Gondolatai, 
mikor ha tn i akar , kemények és zordak, min t az 
az egész korszak, melyben kele tkezet t és haszná-
la tban volt. Vigasztalásai azonban gyengédek, ke-
gyesek, erős hatásúak, maradandók és nagysza-
básúak, min t a kath . egyház temetésének egész 
szertar tása. Hatásosak vigasztalásai, mer t az 
I s ten k imer í the te t l en i rgalmasságára a lapí t ja 
azokat ; nagyszabásúak, mer t egy ember t temet , 
egy emberér t imádkozik és imádkozta t , de szá-
zaka t és ezreket bíztat , erősít és lelkesít a 
„mend jovben (való) rész"-szel, az örök boldog-
sággal. Igazi apostoli szónok műve. Az első ma-
gyar keresztény szónoklati műremek, mely az idők 
vihara i közt szószerint fennmaradt . Stilusában az 
egyszerűség a fenségessel tel jesen egybeolvad. És 
e t ek in te tben a beszéd és a könyörgés közt nincs 
különbség. A beszéd szántszándékkal látszik ke-
rülni az egy, igen hatásosan a lka lmazot t sok „és"-
sel való tény- és eszmehalmozáson kivül a szó-
noki a lakza tokat és flosculusokat, s elejétől fogva 
végig lapidáris rövidségü minden mondása és 
mondatfűzése. (Vége köv.) 

Mélt. és ft. Szmrecsányi Pál szepesi püspök úr 
jubileumé vi szózata. 

(Vége.) 

Instituendo tarnen temperantiae confraternitates pru-
dentem modum adhibeatis, Venerabiles Fratres, ne quod 
salutis debeat esse medium, animarum laqueus fiat, et 
ne dum licitae actiones in grave peccatum mutantur, aut 
virtus et lex ipsa morális despectui exponatur, aut ad 
conscientiae angores terror desperationis adiiciatur. Quare 
promissio quae hac de re fieri sólet, propositi instar 
habeatur, quod iis qui illud concipiunt, afferat mutuorum 
exemplorum orationumque commoda, nullum vero reli-
gionis vinculum imponat, ita ut si quis in eo servando 
deficiat, non se de violato voto incusare debeat, 

Qui autem sponte societatem inter se ineunt, ut 
mutuis virtutum exemplis sese adiuvent ac roborent, 
monendi sunt diligenter, nos sola Iesu Christi gratia 
tentationes re ipsa vincere et in virtute perseverare posse : 
nisi enim Dominus custodiers t civitatem, frustra vigilat 
qui custodit earn. Non ergo viribus suis confidant aut se 
bominum existimatione contineri putent: fragilia sunt 
haec contra vehementes cupiditatum impetus munimenta. 
Recurrendum vero est ad ilia quae Christus Dominus ex 
Sacratissimi Cordis sui thesauro sponsae suae Ecclesiae 
reliquit subsidia, quibus et vitia humana emendentur, et 
fragilitas nostra succoletur. Cordis humilitate, fervida ora-
tione, devoto Sacramentorum usu opus eät, ut saeva 
libido refrenetur, et bona consilia in effectum adducantur, 
quia non sufficientes sumus cogitare aliquid a nobis quasi 
nobis : sed sufficientia nostra a Deo est. 
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Huius insufficientiae nostrae et nos conscii, adeamus, 
Venerabiles Fratres, thronum gratiae suppiicibus implo-
rantes misericordiam Dei precibus, ut ad humani generis 
Redemptorem hoc Anno Sancto communibus religionis 
testimoniis digne celebrandum intellectum nostrum luce 
coelesti collustret, nostramque voluntatem gratia sua cor-
roboret. Praedicent Christi honorem zelus ministrorum, 
devotio fidelium, frequentatio ecclesiarum, numerus confi-
tentium, solemnior celebratio maiorum festorum. Summa 
autem cura ac diligentia obtinere studeamus, ut adoratio 
Christi Domini in Sacramento Eucharistiae largius assi-
due propagetur, et Sacratissimo Cordi Eius, imprimis per 
integrum mensem Junium, item prima qualibet sexta 
feria cuiusvis mensis, recitatis lytaniis et iterata conse-
crationis formula, pietatis obsequia devote praestentur, 
denique adolescentes, ii maxime qui litteris scientiisque 
dant operam, in pias sodalitates a Sacratissimo Corde 
nuncupatas congregentur. Peregrinationibus quoque ad 
pia loca Sanctis, praesertim Beatae Mariae Virgini dicata 
Christum Dominum honorabimus, si sancte fiant, rite or-
dinentur, et peregrinantes ex praescriptione Concilii Me-
diolanensis omnia fugiant quae devotionis Studium pertur-
bent aut impediant, . . . ita ut ipsorum locorum admoni-
tione maior affectum in ipsis ad excitandam pietatem 
resurgat, et Sanctorum orationibus adiuventur, quorum 
aiixïlium implorant. Eminet inter vicioniora sanctuaria 
Montis Beatae Mariae Virginis Visitantis capella, in fini-
bus charae Dioecesis nostrae prope Leutschoviam sita, ut 
antiquitate, ita peregrinantium frequentia ac pietate cele-
berrima, quae blande nos ad Matrem Christi Redemptoris 
visitandam invitât, ut quam protorege beato Stephano 
auctore Magnam Dominant celebramus et Patronam vene-
ramur in terris, perenni eius consortio laetemur in coelis. 

En, Yenerabiles Fratres, extremo hoc saeculi laben-
tis termino excellentissimum proponitur nobis certamen, 
in quo milites Christi in universo orbe dispersi sub uno 
crucis signo, ad honorem divino Duci suo praestandum, 
pro veritate contra errorem, pro virtute contra vitium, 
pro libertate gloriae filiorum Bei contra indignam pec-
cati servitutem armis spiritualibus decertent. Ecquis non 
talis pugnae desiderio flagret ? Quis sacerdotalis animus 
usque adeo sit angustus et segnis, ut lentus otiosusque 
manere velit, dum millia fortium Christi militum in hac 
acie ordinata immortales sibi honores acquirunt. 

Operemur, donec dies est: venit enim nox, quando 
nemo potest operari. 

Datum Scepusii, festo Circumcisionis Domini 1900. 
Paulus, m. p. 

Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Esztergom, jan. 10. A hath, kör évi közgyűlése. — 
Egy év emlékével gyűltek össze mult vasárnap a 

kath. kör tagjai, hogy annak tapasztalatain okulva, ujult 
erővel lássanak hozzá a társadalmat regeneráló munká-
hoz. Találka volt ez a század alkonyán s egy uj század 
hajnalán, hogy megbeszéljék a teendőket, biztosítsák köz-
életünk eme nélkülözhetetlen intézményét. Távoztak pedig 

a tagok azzal a tudattal, hogy tenni, áldozni, fáradni kell, 
mert csak igy remélhető egy uj, jobb, keresztényibb tár-
sadalom. Mattyasóvszky Lajos elnök lelkes allocutióval 
nyitotta meg a közgyűlést. 

Megnyitó után dr Bárdos Rémig, a körnek ügy-
buzgó titkára olvasta föl a lefolyt évről eszmedús, fenkölt 
hangon megirt következő jelentését. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés ! 
A lehanyatló század alkonyatán Istentől rendelt 

szent és lángoló lelkű vezére egyházunknak arkangyalként 
fú j harsonájába, hogy felrezzentvén a nagy világ négy 
táját, a szunnyadó lelkek mélyére harsogja: Krisztus él, 
Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol ! 

Úgy érzi lelkem, kell, hogy úgy érezze mind-
annyiunk lelke, hogy e szózat nekünk hangzik, nekünk 
keresztény katholikusoknak, kiknek lelkét már termé-
kenynyé tette sz. vérével az isteni szív, hogy korlátlanul 
éljen, uralkodjék, parancsoljon benne az idők végéig 
Isten Fia. 

A Krisztus-kormányozta keresztény katholikus társa-
dalomnak egyetlen biztos alapja pedig a szeretet, mely 
mindenek fölött való ; társadalmi intézményeinek czélra-
vivő eszköze is csak a szeretet lehet. Arról győzött meg 
a tapasztalat, hogy körünk tagjait is ezen isteni erény 
fűzi együttérző, katholikus módon gondolkozó s cselekvő 
társasággá. Ebből kell sarjadoznia a tiszteletnek egymás 
iránt, de ebből s ezáltal kell kialakulnia annak a katho-
likus társadalmi szellemnek is, melynek fönséges hivatása 
nemzeti életünk valláserkölcsi újjászervezése. 

Mi ugyan összetartozandóságunk erős érzetében csak 
szerény munkásai vagyunk e nagy czélnak, de legalább 
iparkodtunk cselekedni legjobb erőnk szerint. 

A tagok száma kilenczczel szaporodott; a mult évi 
278 taggal szemben 1899. végén körünk 287 tagot 
számlál, noha a kiküldött bizottság többeket, kiknél 
remény a hátralék behajthatóságára nem volt, egyszerűen 
törült. A 287 tag közül 206 rendes, 81 vidéki, közöttük 
12 örökös, 68 alapító. Kezdettől 429 tagja volt a körnek. 

A választmány havi üléseiben örvendetes érdeklődés 
mellett, igyekezett a kör színvonalát emelni. Az anyagiak 
terén is lelkiismeretes törekvéssel munkált ; nem rajta 
mult, hogy a mutatkozó javulás mellett alapköltségeinkre 
eleddig még elegendő pénzfedezetünk nincs. Igaz, hogy 
nem hiányoztak ez évben sem jótevők. Közülük szerény-
sége megsértése nélkül egyet óhajtok kiemelni, ő nagy-
ságát dr Csernoch János apátkanonok urat, ki körünknek 
eddigi egyéb jótéteményein kivül a lefolyt évben 2000 
koronát adományozott. Midőn ezért ő nagyságának a köz-
gyűlés előtt is kifejezem mélyen érzett hálánkat, engedje 
meg a M. T. Közgyűlés, hogy indítványt tegyek az iránt 
előtte, válaszsza meg dr Csernoch János apátkanonok 
urat egyesületünk érdekeinek nagylelkű előmozdításában 
szerzett érdemeiért „tiszteleti" tagjává. (Lelkes éljenzés.) 

A zongora részjegyeit a választmány félévenként 
szabályszerűen kisorsolta ; több részvényes részjegye érté-
kének átengedésével ez idén is hálára kötelezte az egye-
sületet. 

A kedély kellemes és nemes szórakoztatására, a 
szellemi élvezetre is súlyt helyezett választmányunk s a 
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vigalmi-bizottság. Guzsvenits Vilmos és dr Zubriczky 
Aladár urak érdekes felolvasásaiban szép közönség gyö-
nyörködött. Mellettük művészi tehetségű lelkes hölgyek 
és urak szavalat-, ének- és zeneelőadásokkal nyújtottak 
az érdeklődőknek nem mindennapi élvezetet. Farsangi 
előadásunkat kedves és nagyrabecsült műkedvelőink szinte 
felejthetetlenné tették. Kellemes kötelességkép szivesen 
esem az ismétlés hibájába, midőn mindenkor érzett köszö-
netünket nekik egyenkint és összesen itt újra kifejezem. 

Társas összejöveteleinket az együttérzők szivesen 
keresték fel s rajtuk derült jókedv s nemes hang ural-
kodott. Közvacsoráink, farsangi tánczesténk, erdei mulat-
ságunk sok kedves családnak adott találkozót. A Szilvesz-
ter-estét a századzáró év ünnepsége miatt mellőzni kellett. 

A két izben is tervezett konferenczia-beszédek el-
maradása elháríthatatlan akadályokon mult a felkért 
jezsuita atyák részéről. 

A katholikus körök s olvasó egyletek országos szö-
vatségének nagygyűlésén részt vett a kör elnöke s al-
elnöke. Ezzel kifejezésre kívánta juttatni a kör, hogy a 
szövetség messzevágó eszméje őt is lelkesíti s a katho-
likus öntudat felélesztésében s ébrentartásában munkás 
részt akar venni. 

A társadalom lelkes munkásainak lerótta körünk a 
szeretet és tisztelet adóját. Őszinte örömmel üdvözölte 
bíboros fővédőnket újévkor, születése és neve napján ; az 
érdemekben, az egyház és haza szolgálatában megőszült 
Zichy Nándor grófot 70-ik születése napján s várme-
gyénk tiszteletre méltó főispánját jubileuma alkalmával. 

Halottaink emléke legyen áldott s lelkükhöz száll-
jon ima, megemlékezésünk vigasztaló ereje. 

A lefolyt évnek ezek körünk életében fontosabb 
mozzanatai s vonásai. Belső napi életét a szeretettel s 
figyelmességgel telt barátságos érzés tette családiassá. 
Olvasótermünk 26 lapjával, többi tágas termeink, kelle-
mes kertünk s tekepályánk különböző szórakozásaival 
teszik otthonunkat kellemessé. Apróbb s nem a vezetőség 
jóakaratán múló hiányok bizonyára az ügyszeretők tár-
gyilagos belátásával fognak találkozni. 

Hogy azonban a tagok jól érzik magukat egyletünk 
helyiségeiben, mutatja a naponként észlelhető látogatott-
sága. E látogatottság bizonyára csak fokozódni fog, ha 
Anyagi viszonyaink javulásával az egyesület még több 
kényelmet s talán helyiséget is nyújthat tagjainak. 

Éppen ezen örvendetes népes látogatás fokmérője a 
hivatás betöltésének. A kik csak távolról osztogatják 
tanácsaikat, tulajdonkép nem akarnak szolgálatába lépni 
a katholikus körök nemes, eszményi végczéljának. Mert 
elvégre nem közvetlen feladatunk, hogy — mint néme-
lyek kicsinylő gúnynyal emlegetik — itt a kör helyiségei-
ben talán fitogtatva imádkozzunk, istenitiszteleteket ren-
dezzünk. Az egyesületek mindenkor a hasonérzésü és 
gondolkozású egyéneket kívánják összegyűjteni. Mi katho-
likusok is a kath. módon érző s gondolkozó egyéneket 
óhajtjuk egyesíteni körünkben, hogy együttes tisztességes 
szórakozás, müveit színvonalú társalgás, eszmekeltés és 
váltás, érintkezés által egymást szívben és szellemben 
szinte észrevétlenül a helyes meggyőződés fényére csi-
szoljuk, a tévedőket bántó tanítgatás nélkül müveit ember-

hez illő módon a helyes útra irányítsuk, hogy igy lassan 
mindannyian katholikus módon éljünk s cselekedjünk is. 

Ez mindannyiunk feladata. E munkából mindenki 
fáradság nélkül kiveheti részét, a ki igazán akarja. Ehhez 
jogunk van, de ez köteleségünk is. Ezt kell keresztül-
vinnünk a családban, az életben is. A lelkeken Isten 
törvényei, nem a bomlasztó korszellem testnek, szabados-
ságnak kedvező szólamai, az igaz eszményt sárba rántó 
szabályai uralkodjanak. Ez szilárduljon elvvé mindnyájunk 
meggyőződésében. 

A kereszt legyen útmutatónk s a róla leáradó ke-
gyelmek törekvéseinkben, melyeknek végpontja az igazi 
keresztényies társadalom s vele nemzetünk boldogsága. 

Fogadja a M. T. Közgyűlés belém helyezett meg-
tisztelő bizalmáért hálás köszönetemet. 

A közgyűlés ugy a titkár, valamint a tisztikar többi 
tagjainak jelentését helyesléssel vévén tudomásul — a 
közös leköszönés után megejtetett a választás. A tisztikar-
ban az előző évihez képest a következő változások álltak 
be : Büttner Róbert elfoglaltsága miatt lemondván a ház-
nagyi tisztről, helyébe közfelkiáltással Dreisziger Ferencz 
választatott meg. Dr Csernoch János, a kör érdekében 
hozott áldozataiért lelkes éltetéssel tiszteleti tagnak válasz-
tatott. Vézinger Károly apátkanonok a kör örökös tagjai 
közé, idősb és ifjú Eggenhoffer József az alapító tagok 
sorába léptek. A választmány uj tagjai lettek: Büttner 
Róbert, Hollósy Rupert, Vimmer Imre ; póttagjai : Csupor 
István, Guzsvenitz Vilmos, Perger Lajos, Schédl Arnulf. 
— Közgyűlés után vacsorához ültek a tagok és csak a 
késő órákban hagyták el a kör helyiségeit. 

Ecséd. Az 1900. évi jubileumi búcsúról. — 
Isten iránti alázatos hála tölti el keblemet ; hogy a 

tizenkilenczedik század utolsó évének hajnalát elérni meg-
engedte. Magasztos öröm dagasztja szivemet, hogy az 
Űr földi helytartója, dicső elődjeinek példáját követve az 
évszázad ezen utolsóját szent érvnek nyilvánitá, és azt 
az anyaszentegyház kegyadományaival, kivált jubileumi 
teljes búcsúval megajándékozá, és gazdagitá. 

Nagy élvezettel, és lelki tanulsággal olvastam a 
szent Atyának páratlan szépségű, remek nyelvezetű, és 
valódi apostoli buzgóságtól duzzadó encyclicáját, melyben 
Orbi et urbi tudtára adja, hogy mindazok, kik Rómában 
négy megjelölt templomot bizonyos meghatározott napo-
kon meglátogatnak, és ott ő szentsége rendelete szerint 
ájtatosan imádkoznak, meggyónnak, megáldoznak, jubi-
leumi teljes sz. búcsúban részesülnek. 

Hasonlóképen olvastam el mind az összes magyar-
országi főtisztelendő püspöki karnak együttes főpásztori 
szózatát, mind az egyes egyházmegyék lelkes főpásztorai-
nak papjaik és híveikhez intézett tanulságos körleveleit, 
melyekben őket a sz. Atya szózatának követésére, s a 
jubileumi búcsúnak elnyerhetése végett a Rómába való 
zarándoklásra buzdítják. 

Ámde, bármennyire óhajtandó is az, hogy magyar 
hazánk népei is tömegesen zarándokoljanak azon Szilvesz-
ter pápa utódjához, ki első dicső királyunknak 900 év 
előtt a mostis a magyar haza legdrágább kincsét, a szent 
koronát ajándékozá; hiszen már 1896-ban az ezredéves 
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ünnep alkalmával is én indítványoztam, bogy a magyar 
nemzet az apostoli szentszék iránti köteles háláját és meg-
hódolását egy impozáns zarándokmenet által tanúsítsa; 
még is nagyon könnyen érthető okokból teljes lehetetlen, 
hogy az egész nemzet minden tagja, papjai és a hivek 
teljes összességben vehessenek részt ezen római zarándok-
útban. Nemcsak a szegény, az uzsorások által teljesen 
kifosztott fölvidéki nép, hanem az áldott Alföldnek haj-
dan módos népe is, melyet a túlcsigázott adók, és a termé-
nyek mesterségesen lecsigázott ára tett tönkre, sem lesz 
képes ezen hosszú és költséges utat nagy számmal meg-
tenni. Azonkívül a papságnak azon része, mely aggodal-
mas és türelmetlen szívvel várja a bekövetkezendő congrua 
javítást, és másik része, mely a mai drága és szük világ-
ban alig bir tisztességesen megélni, legnagyobb fájdal-
mára kénytelen lesz lemondani a római zarándoklásról, 
és magát megfosztani a jubileum kegyadomáayaitól. 

Több paptársammal értekeztem már e dologban, és 
úgy hiszem számos oltártestvéremnek óhajtását tolmácso-
lom, midőn azon szerény, tiszteletteljes és alázatos kérel-
met bátorkodom e becses lapokban a nagyméltóságú 
magyar püspöki karhoz és legkivált ő főmagasságához, az 
ország bíboros herczegprimásához intézni, *) méltóztassék 
ő szentségénél fölterjesztést tenni az iránt, hogy miután 
a papok és hivek közül sok ezren nem lesznek képesek 
arra, hogy személyesen Rómába az Apostolok fejedelmé-
nek sírjához zarándokoljanak, és igy a jubileumi sz. búcsú 
kegyadományaitól elesnek, a mit bizony ő szentsége nem 
kiván ; hiszen főpapi szózatja a végén is kivételt tesz 
azokra nézve, kik az útban betegség vagy más fontos 
okok miatt akadályozva vannak, hogy azt teljesen befe-
jezhessék, és azokra kiterjeszti a jubileumi búcsút; — 
kegyeskedjék ezen százados jubileumi búcsút az által is 
általánossá és gyümölcsözőbbé tenni, hogy azt apostoli 
nagylelkűségében miud azokra is atyai szereteténél fogva 
kiterjeszteni méltóztatik, kik szegénységük, elfoglaltságuk, 
életkörülményeik, hivatásuk, vagy más fontos okoknál fogva 
teljesen képtelenek arra, hogy személyesen Rómába zarán-
dokolhassanak. 

Nagyon sokan óhajtanának, mint csekélységem is, e 
magasztos zarándoklatban résztvenni, de az idők viszon-
tagságai, az anyagi helyzet és egyéb körülmények ezt 
gátolják. Nagyon fájdalmasan esnék tehát, ha az idők 
mostohasága miatt ama számos kegyadományoktól hibájuk 
nélkül elesnének. De a mai hithideg világban a lelki 
élet fölelevenitésére semmi sem hat oly sikeresen, mint 
a rendkívüli egyházi ünnepélyek és az adandó jubileumi 
búcsú. E sorok irója, még mint növendék pap, részt vett 
az 1850-iki jubileumi búcsúban. Élénken emlékszem, mily 
vetélkedve böjtöltünk 24—36 óráig, mily lelkesedéssel 
imádkoztunk, jártuk a templomokat, és mily áldozatkészen 
adtuk a péterfilléreket. Hát még 1875-ben mily impozáns 
módon nyilvánult a kath. öntudat, midőn a tágas egri 
érseki megyében Kisvárdától Kun-Szent-Mártonig, Pásztó-
tól Debreczentúlig, ezren és ezren tolultak a buzgó hivek 

*) A f. hó 29-én tartandó püspöki konferencziának tárgy-
sorozatában mint egyik fődolog szerepel a kettős jubileum. Biztosra 
vehető, hogy kegyes főpásztoraink az itt megjelent óhajra is figyel-
met fognak fordítani. Szerk. 

lelkipásztoraik vezérlete alatt Egerbe, és végezték el 
példásan az előirt ájtatosságokat ! Az ekkor épen Eger-
ben időző Trefort Ágoston miniszter bámulva szemlélte az 
érseki lak ablakából a tengernyi ájtatoskodó néptömeget, 
melyet a legbensőbb buzgóság lelkesített ! 

Óhajtandó, kívánatos és bizonyára meg is fog tör-
ténni, hogy a kath. magyar nemzet munkájához és számá-
hoz képest tekintélyes tömegben zarándokoljanak, akik 
tehetik, a hivek Rómába is; de a túlnyomó szám még 
sem tehetvén ezt, nagyon kívánatos és áldásos dolog 
volna, ha ezen itthon maradottaknak, bár súlyosabb föl-
tételek alatt is, mód nyujtassék arra, hogy ők ezen búcsú-
ban részesülhessenek. Isten áldása és százezrek, milliók 
hálája fogja kisérni a nm. püspöki kart, ha apostoli 
fáradságuknak sikerülni fog, nekik ezen kedvezményt 
kieszközölni. Miért újra a legalázatosabban esedezik 

Dolánszky Alajos 
ecsédi lelkész. 

Kassa. Jubileumi főpásztori szózat. — 
(Vége.) 

' Mi, tisztelendő testvérek, küszöbén állunk egy ilyen 
nagy és méltán magasztosnak nevezhető jubileumi eszten-
dőnek. 

Jámbor férfiak agyában fogamzott meg a gondolat, 
hogy a 19-ik század utolsó esztendejét, melynek utolsó 
napja egyszersmind átmenet lesz a 20-ik századba, rend-
kívüli módon illik megünnepelnünk. Ennek fő indoka az? 

hogy ez a 19-ik század egyszersmind 19 százados győze-
delme az Isten egyszülött fiának, ki a régi törvény alap-
jára helyezkedve, egy uj törvényt adott az emberiségnek 
s azt a régi szövetséget, melyet az 0 mennyei Atyja 
választott népével kötött, egy uj szövetséggel cserélte 
fel, melybe belevonta a föld kerekségének összes népeit, 
minden teremtett lelket, a ki az ő hivó szózatára az 0 
szentegyházába sereglik. De fontos ez a 19 százados év-
forduló azért is, mert valóban győzedelme a mi isteni 
Mesterünknek a gonoszok minden támadásai, minden fon-
dorlatai fölött, kik őt emberré válásának első perczétől 
kezdve immár 19 évszázadon keresztül támadják, üldözik 
a legkülönfélébb formákban, s a támadások és üldözések 
legkülönbözőbb nemeivel. De íme, a pokol kapui nem 
tudtak erőt venni rajta és nem is fognak erőt venni, 
mert az ő országa nem e világból való, s mert az legyőz-
hetetlen. 

Méltó és dicséretes dolog tehát, hogy különösen 
most, midőn a kereszténység, és főképp a keresztény 
katholikus egyház ellenségei a legveszedelmesebb eszkö-
zökkel támadják "Krisztus Urunk egyházát, a mennyiben 
finom, élvezetes izű méreg alakjában, mely elébb a lel-
ket azután a testet öli meg, vagy oly méreg alakjában, 
mely csillogó külsőben a lelket ejti rabságba, s utána az 
értelmet vezeti a tévedések s végre a hitetlenség, a val-
lástalanság örvényébe, s mely támadások mind nem képe-
sek az ő egyházának vesztét előidézni : mi hálatelt szív-
vel ünnepeljük a mi isteni Mesterünket s neki ebben a 
fontos időszakban alázatos hódolatunkat mutassuk be. 
„Adjatok az Urnák népek hazái, adjatok az Urnák dicső-
séget és tiszteletet." 
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Szentséges atyánk, XIII . Leo pápa, kit Isten a maga 
kifogyhatatlan bölcseségében éppen oly időben ültetet t 
szent Fia földi helytartójának székébe, a mikor annak 
leginkább volt szüksége egy bölcs és erős kéz kormány-
zására, teljes szivéből helyeselte ezt az eszmét. „Néhány 
kiváló férfiú — mondja 0 szentsége — azt határozta, 
hogy a muló század alkonyát a hitéletnek valamely 
ünnepélyes és általános nyilvánításával kellene megszen-
telni. E szándékot teljes szivünkből helyeseljük." 

Az említett kiváló férfiak bizottságot alakítottak 
tehát, mely a föld összes katholikus hívőihez fordult, 
hogy szivben-lélekben egyesülve hitökről, szeretetükről és 
engesztelő áldozatkészségükről vallomást tegyenek, s ennek 
felemelő példáját a jövő nemzedékekre is átszármaztassák. 

Dicső elődeinek példájára, a jelenleg uralkodó pápa 
is nagy lelki jótéteményekkel teszi emlékezetessé a szent 
évet, melynek küszöbére Isten segítségével elérkeztünk. 
1899. május 11-én az egész keresztény katholikus világ 
összes híveihez intézett apostoli szózatában, melyet Ró-
mában, ugy a Szent Péter templomban, mint Szent János 
lateráni egyházában, Szent Pál templomában és a Santa 
Mária Maggiore-templomban ugyanazon napon hirdettek, 
igy szól : A jubileumi esztendő tar tama alatt Krisztus 
mindkét nemű minden híveinek, kik bűneiket igazán meg-
bánják, azokat meggyónják és az Oltáriszentséget maguk-
hoz veszik, kik Szent Péter és Pál, nemkülönben Szent 
János lateráni s a Maria Maggiore-templomokat, ha Ró-
mában laknak, husz napon át napjában legalább egy-
szer, . . . ha pedig ide zarándokoltak legalább tiz napon 
át áj tatosan meglátogat ják és az egyház felmagasztalta-
tásáért , az eretnekségek kiirtásáért, a katholikus fejedel-
mek egyességeért és a keresztény nép üdveért áj tatosan 
imádkoznak, bűneik teljes bocsánatát az Urban irgalma-
san megadjuk. Minthogy pedig megtörténhetik, hogy né-
melyek a fent előirottakat, bármennyire szeretnék is, 
vagy sehogysem vagy csak részben végezhetnék el, t. i. 
vagy betegség, vagy egyéb igaz ok miatt, akár Rómában 
legyenek, akár máshol, ezek jámbor szándékát, a meny-
nyiben ezt az Urban megtehet jük, azzal segítjük elő, 
hogy, ha „igaz bűnbánatot gyakoroltak, meggyónnak és 
a szent áldozásban részesülnek, éppen ugy részesei legye-
nek a fentemlítet t bűnbocsánatnak, mintha az említettük 
templomokat az általunk meghatározott napokon valóban 
meglátogat ták volna." 

A Rómába való zarándoklásról igy ir a pápa ugyan-
ezen főpásztori szózatában : Bárhol vagytok tehát és bár-
mennyien, szeretett gyermekeim, kire nézve lehetséges az 
idejövetel, Róma városa ti teket szeretettel hiv meg kebe-
lére. De a szent időben űgy illik a katholikus emberhez, 
hogy a keresztény hit legyen útitársa, midőn Rómában 
tartózkodik. Es ezért mellőzni kell a könnyelmű és nem 
szent dolgok látványait, és a lelket inkább azok felé 
fordítani, mik a vallásosságot és jámborságot előmozdít-
j ák . Előmozdítja ezt különösen a városnak a veleszületett 
szelleme és az ő Istentől reá nyomott bélyege, melyet a 
halandók semmiféle törekvése és erőszakossága meg nem 
változtat. Jézus Krisztus az emberi nem fentar tója ugyanis 
az összes városok közül Rómát választotta ki, hogy kitű-
nőbb és magasabb hivatása legyen, s ezt szentelte meg. 

I t t állította fel hosszas és titokzatos előkészületlel a maga 
uralmának székhelyét ; ezt rendelte helytartójának szék-
helyül mindenkorra, azt akarta, hogy mennyei tanításának 
világossága itt szentül és sértetlenül megőriztessék, és 
hogy innen, mintegy a fejből és a legszükségesebb for-
rásból az egész föld kerekségére kiterjedjen, ugy hogy 
Krisztustól pártol el az, ki a római katholika hittől el-
pártol . Fokozzák a város szentségét a vallásosságnak régi 
emlékei, a templomok különös fensége, az apostol-feje-
delmek sirjai, a bátor vértanuk katakombái. Es a ki 
ezeknek szavát jól megérti , valóban nem idegen városban 
zarándoknak, hanem saját hazájában otthonosnak érzi 
magát , és Isten segítségével jobb lesz mikor innen távo-
zik, mint volt akkor, mikor ide jöt t . 

A tervbe vett ünnepélyességnek sokféle részei lesz-
nek, a melyekkel a szükséghez képest meg foglak ismer-
tetni, Tisztelendő Testvérek, hogy viszont ti is, a mint 
az idők és körülmények engedik, megismertessétek a 
gondjai tokra bizott híveket. 

De illő, hogy az 1900 iki jubileumi esztendő a mi 
hazánkban különösen megünnepeltessék, mert erre az 
évre esik 900-ik évfordulója annak az áldásos esemény-
nek, hogy Magyarország a keresztény anyaszentegyház 
kebelébe tért . Er rő l is még külön fogok hozzátok szólani. 

Még sok mondani valóm volna azokról, a miket a 
bekövetkezendő jubileumi esztendő folyamán szem előtt 
tar tva tennünk és híveinknek elmondanunk kellene. De 
minthogy az mind egy szent beszéd keretébe nem fér és 
bővebb magyarázatot igényel, azokról legközelebbi kör-
leveleim egyikében fogom elmondani rendelkezéseimet. 

Zsigmond s. k. 
püspök. 

VáCZ. Az egyház jogai mellett Pest-vármegye köz-
gyűlésén, mely f. hó 8-án és 9-én ta r ta to t t meg a székes-
fővárosi vármegyeházán, bátran sikra szállt Csávolszlcy 
József apát-kanonok az isaszeghi római katholikus iskola 
érdekében. Ez az iskola-ügv úgy került napi rendre, hogy 
az irsai községi képviselőtestület a római katholikus egy-
házra telekkönyvezett iskola-telket és iskolát „mir nichts 
— dir nichts" egyszerűen oda szavazta az ál lamnak. 
Ezen törvénytelen eljárást azután a megyéhez terjesztet te 
fel annak rendje és módja szerint approbálás végett. A 
megyei közgyűlést arra is kérte az egyik referens jegyző, 
hogy a községi képviselőtestület határozatát hagyja helybe. 
Nemes hévtől feltüzelve kelt fel helyéről ezen indítványra 
Csávolszky József apát-kanonok, megyebizottsági tag és 
napnál világosabban kimutat ta , hogy a törvénytelen 
községi határozatot meg kell semmisíteni. A megyebizott-
ság liberális tagjai azonban csupán báró Próyiay Dezső-
nek a protestáns főgondnoknak érvelésére hozták meg a 
határozatot , hogy az isaszeghi községi képviselőtestület 
törvényellenesen és igazságtalanul avatkozott bele a katho-
likus iskola-ügybe, mikor a katholikus iskolát a katholi-
kusok nélkül odaitélte az államnak. Szép szabadság-
tisztelet ! 

Érdekesen szólalt fel ugyanezen gyűlésen Lévay Mihály 
újszászi plébános megyebizottsági tag is, a ki a serdület-
len gyermekek korai korcsmázása ellen hivta fel a megyei 
hatóság figyelmét, és magának a főispánnak helyeslése 
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mellett tette a közgyűlés magáévá az indítványt, melynél 
fogva szigorúan ellenőrizteti a jövendő nemzedék érdeké-
ben a korcsmázással űzött visszaéléseket. — Büszkék 
vagyunk egyházmegyénk jeles megyebizottsági tagjaira ! 

Veszprém. Szabó György kanonok halála, élete, em-
lékezete. — 

F. hó 12-én reggel 7 órakor a székesegyház szent 
Mihály harangja mélabúsan hirdette, hogy székeskáptala-
nunknak, az egyházmegyének gyásza van, hogy Szabó 
György kanonok meghalt. 

E szomorú hír nem jött váratlanul, hisz a megbol-
dogult már régóta és sokat szenvedett: mégis megdöb-
benve hallottuk a gyászhirt jelentő nagyharang kongását. 

Városunk apraja-nagyja részvéttel vette a gyászhirt 
s a középépületeken fekete zászlók hirdették a szomorú 
halálesetet. 

Jó szive, leereszkedő modora, jó kedélye s jótékony-
ságai tiszteletet s szeretetet szereztek számára városunk s 
egyházmegyénk határain túl is. 

Hivei ugy Kilitiben mint Veszprémben — 1885-től 
1890-ig városuuk plébánosa is volt— szerették őt, ragasz-
kodtak hozzá, mert ügyes-bajos dolgaikban bátran for-
dultak hozzá. 

Könnyezve állunk sirja mellett, s igaz szivvel fáj-
laljuk e nemeslelkü pap, e derék ember halálát. 

Jézus szentséges nevének ünnepén kisértük ki őt a 
temetőbe. 

Jézusnak buzgó katonája volt ő. 
Legyen jutalma az édes Jézus ! 
A megboldogult életrajza röviden a következő : szü-

letett 1825. decz. hó 19 én Szent-Békkálán (Zalam.) ; 1851. 
aug. hó 17-én szenteltetett fel pappá; 1859-ig káplán 
volt, 1859-ben viczerektor lett a veszprémi papneveldében, 
mely állását 1861-ben hagyta el, midőn a káptalan mint 
kegyúr őt ajánlotta a megyéspüspöknek kilitii plébánossá. 
1878-ban a karádi kerület alesperesévé neveztett ki, 
1885-ben a veszprémi szentszék ülnöke lett s még ugyan-
ezen évben kanonok s városunk áldásosán működő plé-
bánosa. 1890-ben a plebánosi funkczióktól felmentetett s 
a szent Pál intézet igazgatója lett, ugyancsak 1890-ben 
ő felsége a szent Ilonáról nevezett földvári cz. apátság-
gal tüntette ki. 1896-ban següsdi, 1898-ban pomogyi fő-
esperessé neveztetett ki. 

Róma. A katholikus egyház külső izmosodása a X I X . 
században. •— 

Angolorszában és Skócziában a XIX. század elején 
összesen csak 200,000 katholikus volt; jelenleg 2,000,000 
katholikus van, 3 érsek, 18 püspök, 2785 pap vezetése 
alatt. Németalföldön a század elején a lakosságnak csak 
5-ik része volt katholikus, ma már 2/5"de. Németországban 
(értve Poroszországot) a katholikusok száma 6 millióról 
13 millióra emelkedett, Svájczban 542,000-ről 1,170,000 re, 
Skandináviában 200-ról 8000 re, a Balkán-félszigeten 
270,000-ről 640,000-re, ázsiai Törökországban 400,000-ről 
658,000-re, Perzsiában 300-ról 10,000-re, Éjszak-Afriká-
ban 15,000-ről 500,000-re. Oroszországban 10 millió ka-
tholikus él, bár a ruthén kath. egyház végtelen sokat 

szenvedett. Közép-Kelet-Nyugat és Dél-Afrikában 1800-
ban úgyszólván egy katholikus sem élt, ma a katholiku-
sok száma 2 millió, kik 30 missió-területbe vannak be-
osztva és 280 missionárius és más, többnyire szerzetes 
papok gondozására vannak bízva. A spanyol, hollandus, 
és angol Oceaniában a 19. század elején alig fordult meg 
katholikus, ma már számuk 11/2 millióra emelkedett, ren-
des hierarchiával. Canadában a katholikusok száma 137,000-
ről 2 millióra és az Egyesült-Államokban 36,000-
ről 10 millióra emelkedett. Mindezen adatok oly álla-
mokra vonatkoznak, hol a katholikusok szaporodásának 
arányszáma magasabb a lakosság szaporodásának átlagos 
arányszámánál. A többi, különösen európai államokban a 
katholikusok számának növekedése arányban van a lakos-
ság szaporodásával. 

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

A kettős autonemiai meghívó. 

Magyarország Bibornok Herczegprimásától. 
92. szám. 

Van szerencsém Uraságodat, mint a magyarországi 
kath. egyház autonómiáját szervező kongresszus tagját, a 
folyó évi január hó 31-én Budapesten, a Főrendiház ülés-
termében tartandó ülésre tisztelettel meghívni. 

Budapesten, 1900. évi január hó 10-én. 
Vaszary Kolos s. k. 

bibornok, herczegprimás, 
esztergomi érsek. 

A katholikus autonomiai kongresszus másodelnökétől. 

Meghivó 
a katholikus autonomia létesítésére összehívott Kongresz-
szus ülését megelőzőleg 1900. évi január hó 30-án d. e. 
11 órakor a főrendiház tanácskozási termében tartandó 
általános értekezletre. 

Budapesten, 1900. évi január hó 10-én. 
Gróf Szapáry Gyula s. k., 

a kongresszus másodelnöke. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— Az országos magyar Cecilia egyesület f. hó 

15 én d. u. 3 órakor az igazgatósági helyiségben (Lipót-
utcza 7.) Bogisich Mihály c. püspök elnöklete alatt választ-
mányi ülést tartott, melynek tárgya volt : a szakközlöny 
ügye, az egységes kántorkönyv szerkesztése s a kántori 
póttanfolyam szervezése. 

— Közgyűlés. A „Váczi Kath. Kör" 1900. január 
hó 28-án délelőtt 1/211 órakor saját helyiségében hatodik 
évi rendes közgyűlését tart ja. Tárgysorozat : 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Titkári jelentés a Kör 1899. évi működésé-
ről. 3. Számvizsgálók jelentése a megvizsgált évi száma-
dásokról és a felmentvény megadása. 4. Az 1900. évi 
költségelőirányzat megállapítása. 5. Az ig. választmányból 
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kilépő 8 rendes és 6 póttag helyének betöltése. 6. Indit-
ványok. Vácz. 1900. január 12. Motesiczky János elnök, 
Almásy János titkár. 

Nemzeti zarándoklat Rómába. 
A jubileumi hódolati ünnepségek ügyében a bíboros 

bgprimás által még tavaly kinevezett országos bizottság 
tegnap délután 5 órakor a központi papnevelő intézet 
dísztermében dr Városy Gyula pápai prelátus, semina-
riumi kormányzó elnöklésével ülést tartott és egy szűkebb 
bizottságot küldött ki, hogy ez az országos bizottságnak f. 
hó 26-án tartandó ülése elé részletes javaslatot terjesszen elő. 

— Az 0. P. E. (Országos Pázmány-Egyesület) csütör-
tökön délután tartott ülésében elhatározta, hogy Vörös-
marty Mihály születésnapja századik évfordulója alkalmá-
ból a következő pályatételt tűzi ki : „Vörösmarty és a 
katholiczizmus." Pályadíj 400 korona. 

IRODALOM. 
*** Sainte-Pierre de Rome. Histoire de la Basili-

que Vaticane et du Oulte du Tombeau de St.-Pierre. 
(A római Szent-Péter vatikáni bazilikájának és sírja tisz-
teletének története). Irta D. Mortier dömés atya. Meg-
jelent Toursban, Mame-nál 1900. Ara fűzve 15, kötve 20 
frank. 

Díszmunka, 600 lapnál terjedelmesebb, 155 képpel, 
A Rómába való zarándokiások előkészítésének idején igen 
alkalmas olvasmány. Tudományos és irodalmi becse is 
kiváló. Megismerjük belőle szent Péter sírjának és bazili-
kájának viszontagságos nagy törtéretét. A keresztény 
világ úgyszólván körülötte forog. Róma keresztény vonzó 
erejét az alkotja. Minden út, Istenhez, ezen keresztül 
vezet. 

_j_ Vercruysse Brúnó Jézus társaságának áldozópap-
jától Uj és gyakorlati e lmélkedések a mi Urunk Jézus 
Krisztus életéből, az év minden napjára. Magyarúl kiadja 
Tóth Mike, Jézus társaságának tagja. A kalocsai érseki 
hatóság jóváhagyásával. Másodili kiadás. Kalocsán 1900. 
Két köt. 8-r. I. 668., II. 684. Ára fűzve 7 kor. 20 fillér, 
kötve 8 kor. 48 fillér, Kalocsán, a szerzőnél. 

Jól mondta, a ki mondta : Tóth Mike atya erősen 
halad Nogáll püspök hatása öröklésének átvevésében. 
Szigorú aszketikus könyvet második kiadásra felvinni, ez 
elvitázhatatlan érdem, igazi dicsőség. Hódolattal üdvözöl-
jük a nagyérdemű bitbuzgalmi irót, s t. olvasóinkat a mű 
terjesztésére buzdítjuk. 

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

terjesztésére a kassai székes káptalanban fokozatos előlépte-
tés folytán megüresedett idősb mesterkanonokságot Fodor 
Sándor szepsii esperes-plebánosnak adományozom. Kelt 
Wallseeben 1899. évi deczember hó 25-én. FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Csehó Gábor egri főkáptalani tiszteletbeli 
kanonok, alesperes és kaáli plébánost hevesi főesperessé, 
Róván József egri főkáptalani tiszteletbeli kanonok és 
pásztói plébánost pedig patai főesperessé kinevezem. Kelt 
Bécsben, 1899. évi deczember hó 30-án FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából gyászhír érkezett. Trombetta Lajos 

diaconus bibornok 79 éves korában elhúnyt. 40 évig szol-
gált a püspökök és szerzetesek congregatiójában s tudo-
mányáról es nagy munkabiró erejéről volt híres. 

— A kassai egyházmegyében az egyházmegyei 
római zarándoklat ügye már megmozdúlt. A mozgalmat 
a „Felsővidék" szerkesztője, Schleiminger Jenő hitoktató 
indította meg. A lelkészkedő papság felszólítja a híveket, 
hogy jelentkezzenek, a kik akarnak. A. részletes programm 
és költségtervezet 1—2 hét múlva fog megjelenni. Ez az 
egyházmegyei jellegű zarándoklat csak akkor tekintetik 
létrejöttnek, ha legalább 200-an jelentkeznek. Össze kell 
kötni a nemzetivel. 

— A nyitrai egyházmegyében Kondor István püs-
pöki titkár kineveztetett sientszéki ülnöknek. 

— Uj Schematismusok. Hálás köszönettel vettük 
előbb a kassai, most a csanádi uj Scbematismust. Mind 
a kettő monumentális jellegű. Mind a kettő becses képek-
kel van illusztrálva. A ka«sai a híres dómot mutatja be, 
több oldalról, kivülről-belülröl, és alapjaiban. A csanádi 
elejét Jézus szents. szivének gyönyörű képe díszíti. A 
csanádi püspökök névsorában nm. és ft. dr Desseívffy 
Sándor úr a 86 ik, a kassai püspökök sorában cm. és ft. 
Bubics Zsigmond úr a 9-ik. A Csanádiban a plébániák 
233, a plébánosoké 225, a káplánoké 112, a katholikusok 
száma 823 644. Az összes lakosság száma: 2,058,580, 
ebből gör. kath. 55,536. gör. kel. 1,014,630, ágostai 
58,588, helvét 63699, unitárius 145, zsidó 40,882, moha-
medán 490, nazarénus 600, hitvallásnélküli 366. (Az uj 
aera !) A kassai egyházmegyében van 197 plébánia, 92 
káplánság, 307.186 " róm. kath., 160,527 gör. kath., 15 
gör. kely 27,003 ágostai, 871,717 helvét, 7 unitárius, 
55,475 zsidó. Összes lakosság: 637,392. 

— Nyitrán a káptalan egy oszlopos tagja dőlt ki. 
Jan. 12-én estve a székesegyház nagy harangja Nécsey 
Endre prépost-kanonok halálát hirdette, a ki 1898-ban 
nyert stallumot, hogy a nyitrai plébánia-hivatal terhes 
gondjai után kissé megpihenjen. Áldás kiséri sírjába a 
buzgó papot. 

— Berlinben az uiévi posta-forgalom a tavalyi 
4,201.228-ról 5,224.982 darabszámra, tehát teljes 25%"kai, 
vagyis tüzetesen 1,023.754 darabbal emelkedett. Fokozza-e 
ez a nagy közlekedés az emberek közt a szeretetet, értve 
ez alatt az önzetlent, a ker. felebaráti szeretetet, — arról 
hallgat a statisztikai és egyéb világi tudomány. 

— Bécsben az alsó-ausztriai helytartó nem ismerte 
el Ferh József kinevezését a bécsi ó-katholikus hitközség 
segédlelkészévé, mert az illető nem tudja kimutatni, hogy 
gymnasiumot végzett volna. Ferk magyarországi születésű 
apostata. 

— FelhiváS. A közelmúltban Szatmáron elhalt 
Jandrisics János apátplébános, nyug. főgymn. tanár diszes 
síremlékére 1000-nél több élő tanítványa a társadalom 
minden körében gyűjtést indított. A gyűjtő bizottság ez 
ügyben szétküldötte felhívásait, mivel azonban sokan van-
nak a tanitványok közöl, kiknek tartózkodási helyét nem 
sikerült megtudni, ez uton is kéri mely tisztelettel az 
érdeklődőket, hogy a aki a kegyeletes emlékhez az ünne-
pelt jeles tanár s apátplébános iránt való tiszteletből 
hozzájárulni óhajt, küldje szíves adományát a gyűjtő-
bizottság pénztárosához a következő czimre : Unger István, 
Szatmár, Eötvös-utcsa 5. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1900. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praehare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
aMabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imp er-

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

AZ APOSTOLI SZENTSZÉK. 
„A melylyel, hatalmasabb fensőbb-

ségénél fogva, összhangzásban kell lenni 
minden egyháznak, vagyis minden 
híveknek minden felől." 

Szent Irén püspök. 

Ezzel kell mindenekelőtt t isztában lenni: 
azzal, hogy mit mond, vagy ha nem mond sem-
mit avagy nem mond eleget, — mit gondol Róma 
a mi autonomiai törekvéseinkről? 

Avval, hogy miért kell mindenekelőtt ezzel 
lenni tisztában, gondolom nem kell foglalkozni. 
Mert ha még ezzel is kellene foglalkozni: 
akkor még csak ot t volnánk, a hol 1848-ban, a 
kezdet kezdeténél, s a k k o r — j ó é j s z a k á t ezuttali 
kongresszusi siker! 

De hál' Istennek, a Rómával való törődés szük-
ségességével Magyarországban már nem kell fog-
lalkozni, s csak azt kell ezúttal kellő világosságba 
helyezni, hogy milyen álláspontot foglal el az 
apostoli szentszék autonomiai mozgalmunkkal 
szemben, mit mond az autonómiáról, vagy körül-
belül legalább is hát hogyan gondolkodik ebben 
az ügyben ? 

És ez a dolog, — Róma gondolatának az 
eltalálása, nem annyira nehéz, mint publiczisti-

kailag véve inkább csak kényes. Kényes pedig 
azért, — de semmi esetre sem kellemetlen, sőt a 
legfenségesebb foglalkozások egyike, — kényes, 
mondom, azért, mert bármily mély betekintéssel 
birjon is valaki a felsőbbségek eljárásainak 
t i tkaiba, őt ezen eljárások eredményeinek mél-
tatásában és felhasználásában csak az alattvalói 
eljárások mértéke és módja illeti meg. 

Tüzetes ós kimerítő nyilatkozata Rómának 
arról, hogy mi az ő gondolata és akara ta az 
autonómiáról, világos, hogy nincsen. Miért? Mert 
nem. lehet. Hogyan is nyilatkozzék az apostoli 
szentszék a mi dolgainknak arról az oldaláról, 
a melyről még magunk sem tudjuk határozot tan 
megmondani, hogy milyen jelenleg s milyen 
lehet a jövőben? Utóvégre Róma sem minden-
tudó. És vájjon ki volna tudás tekintetében 
az apostoli szentszék előtt annak a mondhatója : 
nézd szentséges atya, ezt akar ják és se többet 
se kevesebbet — a magyarországi katholikusok, 
ezt a püspökök, a papság és a hivek egy lélek-
kel ós egy szivvel, — mit szólsz hozzá te? Ilyen 
ember még nem született. 

Ebben az esetben tehát hogyan lehet Ró-
mával összhangzásban lenni ós maradni, olyan 
katholikus akczió ut ján, a melyet Róma tüzetes 
nyilatkozata nem világít meg, mert az hiányzik, de 
a mely úton mégis tenni, cselekedni ós legalább 
egy lépéssel tovább menni kell, mert a kon-

7 
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gresszus már össze van híva, és annak valamit 
tennie, mondania, határoznia elodázhatat lan kö-
telessége. 

Az apostoli szentszék gondolkodásának és 
maga ta r tásának tekin te tében három dolog az, a 
mi úgyszólván még a napnál is világosabb, a 
minek kitalálása t ehá t kathol ikus elmére nézve 
nem munka, nem fáradság, hanem oly könnyű 
valami, min t egészséges embernél a lélekzés. 

Első az, hogy Róma a gondat lanságnak, a 
tespedésnek, a semmitevésnek nemcsak ba rá t j a 
nem volt soha, de sőt minden az egyház hely-
zetének javítására szolgáló törekvést és munká t 
helyesel ós áldásával kisér, a min t ezt már 
számtalanszor k imondta ós megmuta t t a az egész 
világegyházzal és igy velünk magyarországi ka-
tholikusokkal szemben is. 

Második evidens elv és tény, az apostoli 
szentszék gondolkodására, aka ra tá ra és eljá-
rására nézve, az, hogy — Róma semmit sem 
helyeselt, nem helyesel és nem fog helyeselni 
soha, a mi az egyház szellemébe és elveibe üt-
köző, vagy — ad evitanda animarum scandala 
— ütközőnek látszik, ez utóbbi esetben mind-
addig, mig az egyház szellemébe való ütközés 
látszata el nem oszlik. 

Harmadik napnál világosabb elv és tény az, 
hogy mikor Róma valamire nézve valamely 
tekin te tben nem nyilatkozik, sőt ta lán az adot t 
körülmények közöt t nem is akar nyilatkozni, — 
ez a pápai maga ta r t á s maga is tu la jdonképpen 
nyi la tkozat : világos és nagyon is megér the tő 
nyilatkozat, nem az i ránt , hogy semmi sem tör -
ténjék, sem abban az i rányban, hogy az infalli-
bilis pápai nyi la tkozatra meg nem ére t t i rányban 
sietés és s ie t te tés álljon be, hanem az i ránt , 
hogy a munkába vet t nehéz dolog alapos és 
nagyki tar tásu megfontolás alá vettessék ú j r a ós 
újra, mindaddig, mig az eredmény Róma he-
lyeslő jóváhagyására vagy legalább is hal lgatagos 
belenyugvására méltóvá nem érlelődik. Világos 
tehát , hogy Róma hallgatása ily esetekben a 
par t ikulár is egyházak helyes irányban kezdemé-
nyező igyekezetének és életrevalóságának nem-
csak nem elfojtása akar lenni, de sőt az ini t ia-
t ivára való buzdítás és sarkallás leghathatósabb 
fajának tekintendő. 

A pápaságnál a részleges egyházak életre-
valóságának és virágzó ál lapotokban és intézmé-
nyekben nyilvánuló pezsgésének nincs sem jó-
akaróbb barát ja , sem lelkesebb pártfogója, sem 

hata lmasabb előmozdítója. Szent Pé te r utódja 
minden részleges egyházban jelen van ; érzi annak 
minden b a j á t ; viseli annak minden gond já t ; 
részt vesz annak minden munkájában, — majd 
előzetes buzdítással, majd utólagos jóváhagyással 
és áldásával. „Omnibus omnia factus sum, mondja 
sz. Pál, u t omnes Christo lucrifacerem." E s : „Az 
egyházi szolgákat (7iQs6ßvrsQovs, a kik a la t t püs-
pökök és papok é r t endők ; i t t kiválóan püspökök), 
kik köztetek vannak, kérem, én, egyházi szolga-
társuk (o övfiTCQsößvtsQog, consenior, püspöktárs, 
paptárs) és Krisztus szendvedéseinek tanúja , és 
az egykor ki jelentendő (kinyilvánulandó) dicső-
ségnek is részese (akkor reményben): legeltessé-
tek az Is tennek rátok bizott nyájá t , gondot visel-
veh, nem kényszerűségből (nem kénytelen-kellet-
len módon), hanem szabad akaratból Is ten sze-
r int , sem a rú t nyereség kedvéért , hanem jó-
szándékból; sem úgy, mint uralkodók (az Úr) 
örökségén (táv k1t\q(dv) , hanem példája levén a 
nyájnak szívből." {Sz. Péter I. lev. 5; 1, 2, 3.) 
Szent Péternek ez a tan i tása külön fej tegetésre 
érdemes. 

A pápaság sa já t szemével ós a part i -
kuláris egyházak vagyis a püspökök szemé-
vel nézi az egyház ügyeinek folyását. így 
szerzi tapaszta la ta i t , igy késziti elő Ítéleteit , 
helyesléseit vagy helytelenítéseit , áldásait vagy 
kárhozta tása i t . Szóval, a pápa az egyház kor-
mányzásában nemcsak nem mellőzi, de nem is 
nélkülözheti a részleges egyházak hierarchiájának 
közreműködését ; sőt a laikus elemet, a híveket 
is segítségül hívja, maga mellé veszi és foglal-
koz ta t j a az apostoli szentszék Isten dicsőségére, 
a lelkek üdvösségére az egyház épségének és 

j szabad működésének védelmére. A sokféle lai-
kus patronusság, tanácsosság, egyházgondnokság, 
ügyészség és mindenféle más jogosult, nem felerő-

; szakolt világi közreműködés, ezernyi ezer bizo-
nyíték a mellett , hogy a világi hívek, igenis, 
részt vehetnek az egyház czéljainak megvalósí-
tására irányuló nagy katholikus munkában, sőt 
abból bizonyos ha tá rok között nem is hiányoz-
ha tnak tu la jdonképpen ; ámde, az egyház kor-
mányzását sem részben, sem egészben, sem kép-
viselettel , sem képviselet nélkül közvetetlenül, 
á t nem vehetik soha, semmiféle, akármennyi re 
is „világi vonatkozású" eqyliázi ügyben, — ki-
véve, ha el térünk szent István örökségétől, a 
mely világosan kijelöli minden katholikus, de ki-
vált ez esetben az ős magyar kathol ikus auto-
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nomiának határvonalai t , midőn kimondja, hogy 
„episcopi habeant l iberam potes ta tem res eccle-
siasticas secundum canonum auc tor i t a tem dispo-
nendi" . Erre nézve tu la jdonképpen nem is az 
apostoli szentszékkel gyűl t meg nékünk a bajunk, 
hanem — önmagunkkal és az u j ál lam s egyház 
közt i viszonyokkal. 

Egyébiránt száz szónak is egy a vége, egy 
az utolsója. 

Mi az autonomiai kongresszus fe ladata az 
apostoli szentszékkel szemben? 

Legalább is tűrhetően (quod tolerari possit) 
ka thol ikus m u n k á t végezni, a melyet semmiféle 
theologiai cenzúra alá ne lehessen fogni. 

Nagy feladat, az igaz. A körülmények m i a t t 
majdnem emberfelett i . De Isten segitségével még 
az emberfelet t i is lehetséges. 

Tamás csodálatos Summájában, és Istenhez vezet 
vissza minden embert , az 

ü szentji és ünüttei. 

* * * 

Az ős magyar keresztény „Halotti Beszéd" 
tlieologiája. 

II. 

A mi már most theologiai t a r t a l m á t illeti, 
i t t kell csak igazán kalapot emelni ez i rodalmi 
szent ereklye előtt mindenkinek, a ki épen 
megőrizte érzékét a keresztény vallás magasztos 
hi t t i tkai , is teni sanctióval megszentel t tényei és 
emberfölöt t i vigasztalásai és biz ta tásai i ránt . 
Merem állítani, hogy a mi Sermo sepulchralisunk 
32 versnyi kicsi ter jedelmébe van befoglalva az 
első magyar keresztény káté, az első magyar 
theologia — dióhéjban. A hány sor ; nem, a hány 
monda t ; nem, a hány szó van benne, — annyi 
h i tágazat van belefoglalva, vagy ér in tve benne, 
de nem ám elhomályosítva a szószaporítás sűrű 
felhőzetei által, hanem külön-külön k idombor í tva 
a műremekek szokásos plaszticitásával. Például 
a 17. versben vagyis sorban, mily meglepően 
mély theologiai felfogással és szabatossággal kö-
vetkeznek egymásután, egymásba kapcsol tságuk 
teljes világosságában, az is teni irgalom, az is teni 
kegyelem, az isteni bűnbocsánat mys te r iumai : 

• ]l°gy 
jorgossun ü neki es kegyidjen 
es bulcsâssa mend ü bűnét ! 

De vegyük sorba minden sorát,, minden szavát. 
Végig vezet az egész keresztény, az egész apos-
toli hitvalláson, az egész theologián. A t an í t á s 
folypmata Istenből indúl ki, m m t Aquinói szent 

küzikün 

ki van t e h á t benne világosan jelölve a theologiá-
nak, minden bölcseségnek a lphá ja és ómegája , 
rendelkezésére bocsátva mindenkinek a lelki fel-
világosultság veleje, sőt teljessége. Es e népies ke-
resztény bölcseség szónoklását meghal l ja és meg-
ér t i mindenki . És egyetlen egy ha ta lmas és 
minden mai szokott módnál kifejezőbb magyar 
szóval mi t és mennyi t mond ki az Is tenről ! A 
röviden, egy szóval való végtelen ér te lmű kife-
jezés nagyságára nézve csak a szentírásnak in-
spirál t ős zsidó nyelvében találok megfelelő 
hasonmást , ott , hol Mózesnek megfelelve maga 
az Is ten mond ja meg, hogy mi legyen az ő neve, 
ha kérdezik : niiT» a ki mindig van. A magyar 
ha lo t t i beszéd hasonló egyszerűséggel és fenség-
gel „ELO"-nek mondja az Is tent . Ma már nem 
is é r t jük meg e szót, ebben az i rányban, egy-
magában. Hozzá kell adni az Isten szót, mint 
főnevet. Substant iv ér te lme annyira elkopott , 
hogy a szóáradásokat kedvelő mai nyelvjárásban 
már nyomát sem talál juk. Messze vezetne, ha 
minden szavához hosszabb eszmelánczolatokat 
kapcsolnánk. Szabad legyen t ehá t csak a felölelt 
h i tágazatok sor rend jé t röviden je lölni : I s ten ; a 
Szentháromság, kétszer is, a beszéd és az ima 
végén, t i tokzatosan, a „Kyrie, Christe és Kyrie 
féle háromszoros könyörgésbe beburkolva ; a t e rem-
tés, Ádám általános ősisége, isteni kegyelmes 
á l lapotban le t t t e remte t t sége , paradicsombeli 
boldogsága, a nagy t i lalom, annak megszegése 
Is ten haragja , a bűn keserves következményei , 
a bűntől és következményei től , „ez homus világ 
t imnö te belől" való szabadulás; Isten i rgalma, 
kegyelme és bűnt bulcsátó mentése ; Mária, szent 
Pé te r ur, Mihály főangyal, a többi angyalok ós 
szentek közbenjáró könyörgései, azoknak ténye 
és ha tásossága; az ördög, a pokol, amannak 
„ildetvi", emennek „kínzotvja" ; a mennyei „uru-

! szágbele" vezető „út", az „Ábrahám, Izsák és 
! J ákob kebelében kelhezés; a „birságnop" vagyis 
! az öröki télet napja, az Isten jobbja felől való 
; „ jochtot" -as , az Isten „mend ü szentj i es ünüt te i 

küzikün^, való jog ta tó ilesz"-jós." Szóval: a káté, 
a theologia — dióhéjben. Ez a mi „Halot t i 

I Beszéd"-ünk nekünk. Az Isten „önöttei"-ben, 
vagyis az „önöt t" szóban rejlő mély, és az örök-
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élet „deiformitas"-szát csodálatosan, minden 
nép szójárásától, elütően, sajátságosan páratlan 
szerencsével kifejező theologiai értelem egymaga 
— külön értekezésre méltó nagy tárgy. 

Csak egy kérdést legyen szabad még a mon-
dottak kapcsán i t t fölvetni. A dolog oly termé-
szetes, egyszerű és kéz előtt fekvő ! És mégis 
elkerülte eddig a közfigyelmet. Honnan van az j 
t. i., hogy mikor harmad, sőt tizedrangú költők-
nek „kurta kocsmáidhoz is illusztrácziókat 
készített már a nagyban kifejlett magyar festő-
művész világ, — csak a halotti beszéd nagy-
szerű, megrenditő és páratlanúl lélekemelő jele-
netei nem inspiráltak még magyar művészt? 
Az „Isa por es chumuw vogymuk", és az „odutta | 
vala neki paradicsomot hazóá", és az „tilutoa 
üt igy fa gyimílcsetől". es n&z engede ürdüng ! 
intetvinek", ós az „evek oz tiluvt gyimílcstől", 
és az „es oz gyimílcsben halálut evék", ós az 
„es oz gyimílcsnek uly keserüv vola vize, hugy 
turchukat mige zokoztja vola", és a „mend ü 
f'ojánek halálut evék", és a „haraguvék Isten, 
es veteve üt ez munkás világbele*, és a „kik 
ozuk? mik vogymuk", és az „es nöm iggy em-
ber múlchotja ez vermüt, isa mend ozchuz járov 
vogymuk" stb., a „birságnop"-pal, és a „mend 
ü szentji ós ünüttei küzikün jov felől voló joch-
tatás"-al együtt — mind oly események és jele-
netek, melyek akár egy Zichy, akár egy Mun-
kácsy ecsetjére igazán méltó motivummal szol-
gálhattak volna. A halált-evés keserű izű és 
torkokat szaggató jelenete pedig talán még 
Rafael ecsetjének, sőt Michel Angelo vésőjének 
erejét is felülmúló tárgy lenne. Legalább művész 
ezt a jelenetet eddig még nem jelenítette meg 
úgy, a hogy azt a mi ős keresztény magyar ha-
lotti búcsúztatónk lelkében megfogalmazta és 
szóval kifejezte. Ha jh! a szó erejét az ecset ereje 
nem is érheti mindenben utói! 

A magyar nemzet megkeresztelkedésének 
eme kilenczszázados örvendetes évére csak egy 
dolog vet gyászos árnyékot, még pedig nagyot: 
az, hogy a magyar nemzet egy igen nagy része, 
az egész protestantizmus, nem vesz részt a nem-
zet kereszténynyé magasztosulásának jubiláris 
ünnepségeiben. Idegen eredetű lényegének szomorú 
következménye, — hogy nem érzi magát szent 
István és az Árpádok viszontagságos de dicsősé-
gekben páratlanúl gazdag keresztény czivilizá- ; 
cziójában — otthonosan. 

Nem gondolkozó, vagy mindent könnyen 
vevő embereknek ez — fel sem tűnik. A gon-
dolkodó embert az egy nemzeti szívnek ekkora 
nagyhasonlása azonban gondolataiban nagyon 
megakasztja ós magányos komoly óráiban lelke 
mélyén keservesen megríkatja. 

Könyet, könyet a magyarnak, s szebb jövőt 
adj Istenünk ! —n— 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, jan. 22. Néhány szó az autonomiához és 

a róla folyó vitához. — 
Minden emberi dolog már emberi fogalmazásában 

gyarló, megvalósításában pedig mindig ügyes-bajos, sőt 
valósággal nyomorúságos is lehet sokszor. Mi az ember? 
Isten alkotása. Es mégis isteni alkotása daczára, mily 
tökéletlen s mennyi nyomorúsággal van tele ? ! Nos, ne 
csodálkozzunk tehát rajta, ha az emberi tövekvések és 
alkotások is lassankint szintén megtelnek nemcsak ilyen 
olyan muló fénynyel és dicsőséggel, hanem állandóan 
hozzájok tapadt bajokkal és keserűségekkel is. „Homo 
brevi vivens tempore multis repletur miseriis." Es átviszi 
magával bajait és nyomorúságait tetteibe, müveibe, a 
társadalom intézményeibe. 

Második a mit, a fentkitett czimen, elüljáró rövid 
beszédképpen itt megjegyezni kell, az, hogy az emberek 
maguk vannak hivatva élettel betölteni az intézmények-
nek kerateit, annyira, hogy megfelelő emberekkel pa-
rányi konczepcziókból századokra szóló alkotások kere-
kednek elő, mig rátermett s hozzá nevelt emberek nél-
kül a legpompásabban kieszelt intézmények is tehetetle-
neknek bizonyúlnak és lassan-lassan tönkremennek. Lám 
az egyház Isten fogalmazta intézmény, dicsőségre és ural-
kodásra született, s mégis, ba a benne levő emberanyag 
feladatai előtt eltörpül és összeroskad, mily megrázkódta-
tások és nyomorúságok történnek meg benne ? ! A genve-
dés tengerré duzzad, és egész néprétegeket elsöpör magá-
val, ha kifakad. 

Őrizkedjünk tehát a rajongástól, a mint tartózkodni 
tartozunk másfelől a szárnyavesztett elkedvetlenedéstől és 
tétlenségtől is, mely a bomlás és pusztulás előjele. Ne 
becsüljünk túl semmit; de becsüljünk meg mindent valódi 
értéke szerint. 

Megtörtént dolog, nem költemény. Evek előtt az 
erdélyi egyházmegyének egy számottevő paptagja bizal-
mas és a lélek mélyéből merített beszélgetésben ezt 
mondta: „Önök irigylik nekünk, hogy van katholikus 
Státus-autonomiánk ; mi irigyeljük önöknek, hogy annak 
bajai nélkül vannak." S ezután következett csak az igazi, 
az — expectoratió. Valamivel előbb I. b. Haynald bibor-
nok szórói-szóra ezt mondotta: „X. Y." (mert még most 
is él az illető görög keleti egyházi dignitárius) hozzám 
jött és igy szólt : Isten őrizze meg önöket a mi auto-
nomiánktólAz — a szakadatlan viszályok melegágya és 
tomboló tanyája. Egy erdélyi autonom státusgyülési volt 
világi képviselő pedig azt mondta az autonom Státus-
életről, hogy „eleinte ostromoltuk és kereszttűzbe vettük 
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a püspöki hatóságot; de végre beletörődtünk. Hiába! 
Nálunk nem megy az, a mi a protestánsoknál járja." 

Miért hozom fel most ezeket ? Talán, hogy egy-
általában ne törekedjünk az egyház jelen nyomorúságos 
helyzetének javítására, ne törekedjünk az egyházi iskola 
és vagyon kezelésében és a püspöki székek betöltésében 
igazi kánoni szabadságra, valódi katholikus autonomiára? 
Isten legyen itélő biró mindenki felett, a ki a jelen 
helyzettel meg [van elégedve, a ki valódi katholi-
kus autonomiára nem törekszik. Sőt tovább me-
gyünk és azt mondjuk, hogy : az erdélyi világi Státus-
képviselő ajkairól vett „beletörődtünka-ben rejlő vallo-
másban nagy történeti igazságot juttattunk szóhoz éppen 
mi itt ebben az egyházi elvek épségének és az autonó-
miában a püspöki tekintély megszeatelésének élő lapban, 
azt a történeti igazságot, hogy az iskola és alapítványi 
vagyon kezelésében való világi autonom közreműködés 
gyengébb püspöki kormány alatt is leszoktatható a pro-
testáns szellemű subiectivizmusról vagyis a vallásban való 
önkénykedés okvetetlenkedéseiről, szépen és beterelhető a 
püspöki pásztorbot hatósága alá. És ha ezt megtehette a 
gyengébb kéz: mit tehet az erősebb ? íme a kivezető út s 
egyúttal az élő példa — a püspöki kormányzás és a 
hívek autonom foglalkoztatásának összeegyeztethetőségére 
nézve. Csakhogy ez nem lehet előttünk, katholikusok előtt, 
ideál, mert csak kisegítő eszköz. Az ideál magasabb 
valami az eszköznél. A mi katholikus ideálunk az, hogy 
az egyház világi tagjai, a nép és az intelligenczia, a 
községházán, a városházán, a megyeházán és az ország-
házban tegyenek ki magukért és mutassák meg, hogy 
senkitől nem félő tántoríthatatlan katholikusok, védői az 
egyháznak és semmiféle cselfogással meg nem kapható 
ellenfelei az ő ellenségeinek. A ki csak az autonómiában 
akar katholikus lenni, azonkívül nem, — csak magát 
csalja meg, ha azt hiszi, hogy kifogástalan katholikus, 
igazi híve az egyháznak. Krisztus Urunk azt mondta : 
„A ki nincs velem (t. i. mindenben), az ellenem van." 
Ezen egy jótányit sem lehet változtatni. 

Ámde hogy az egyház kanonszerü szabadságát már 
ezúttal, már a mostani kongresszus által vívhassuk ki, 
a tárgy és a nehézségek nagyságának megfelelő módon 
kell eljárnunk. Mindenek előtt Istenből merített lelki 
élenynyel kell táplálni az egyházért való lelkesedést; és 
minden mutatkozó csirájában elfojtani kell igyekezni az 
önérdekben vagy megrögzött eszmékben való elfogultságot, 
mely a rajongásnak és sok egyéb bajnak, az egyenetlen-
ségnek s a gyógyíthatatlan visszavonásoknak szülőanyja. 
A vitában ne az ellenfél lealázása, hanem az álláspontjá-
ban rejlő igazságok kiemelése által a többiekre való meg-
nyerése legyen a czél. így töltjük be Krisztus törvényét, 
mely a szeretet és egyetértés eszközeivel csodákat mivel, 
lehetetlenségeket tesz valókká. 

A kath. egyházba egyáltalában nem illő az olyan vitat-
kozás, mely a személyt üldözi, a tárgyat is csak e nézőpont-
ról tekinti ; nem való az a vitatkozás, mely az ellenfélről 
csak azt igyekezik bebizonyítani, hogy nincs igaza, de 
azt soha sem hajlandó elismerni, a miben igaza van. Az 
ily vitatkozó az ügynek is, magának is csak árt. Az ügy-
nek árt, mert megakadályozza az egyetértést, a szivek 

egybeolvadását, azt, amit Krisztus Urunk főpapi végső 
! imájában igy fejezett k i : „ut sint unum!" Árt magának 
i is, mert eljárásából kirí az egyéni felülkerekedés önző 
] vágya. Ennek kinyilvánulása alatt pedig összeroskad min-

den földi nagyság, köd borul az elmének legszebb ragyo-
gásaira. 

Az egyház az ő világi hiveit szakadatlanul szivére 
ölelve ta r t j a ; de elvárja tőlük, hogy igazi fiai legyenek 
és maradjanak. 

Az autonomiai kongresszusba legjobbjaink vannak 
kiválasztva. Igyekezetök legfőbb tárgya legyen, hogy meg-
egyezni tudjanak. Ha a lényegesekben nem képesek meg-
egyezni, jele, hogy nem lehet határozni véglegesen. Hogy 
mi történjék ez esetben, azt előre megmondani lehetetlen. 

Isten áldása legyen az autonomiai kongresszuson, 
annak minden egyes tagján ! ? ? 

Pécs. Főpásztori szózat a római útról. — 
Isten segítségével szerencsésen visszatérve az örök-

városból szeretettel köszöntlek benneteket Tisztelendő 
Testvérek és Krisztusban kedvelt Fiaim ! Az isteni Gond-
viselés működését szt. Péter hajójának csodás kormányzá-
sában mintegy közvetlen közelből szemléltem, s a hitben 
megerősödve, a reményben és bizalomban megszilárdulva, 
mennyei kegyelmekkel felfegyverkezve, Krisztus Urunk 
földi helytartójának áldásával gazdagítva tértem vissza 
körötökbe, hogy közöljem veletek szentséges Atyánk 
áldását, hogy megerősítselek a hitben s szorosabbra fűz-
zelek Péter sziklájához, melynek ormáról az örködő szent 
Aggastyán szeretettel tekint felénk s örül fiúi ragaszkodá-
sunk nyilvánításának. 

Róma őskeresztény emlékeinek szemléletén : az Apos-
tol Fejedelmek sírjánál, a Kolosszeum vértől ázott porond-
ján, a katakombák homályos* rejtelmes mélyein ; az ősök 
buzgalmát és élő hitét hangosan tanusitó emlékeknek, a 
nagyszerű templomoknak láttára szent megindultsággal s 
felmagasztosultsággal telik el a sziv. Egyházunk XIX 
százados múltjának, küzdelmeinek és diadalainak ezer 
emlékével találkozunk lépten-nyomon, mindmegannyi 
bizonyságaival az isteni igék megvalósulásának, hogy a 
pokol kapui nem vesznek erőt rajta. 

De mindezen emlékek közül csak oda vágytam a 
sziklához, melyen a roppant épület, az anyaszentegyház 
áll; oda kívánkoztam Krisztus Urunk földi helytartója, a 

j kinyilatkoztatás letéteményese és csalatkozhatatlan őre, 
szent Péter hajójának erőskezű kormányosa lábaihoz. 

Megadta Isten e kegyelmet. Oda borulhattam a 
szent agg elé, ki mint lumen de coelo mindig változatlan 
fénynyel ragyog tudományával és életszentségével a 
kereszténység egén. Teljes szellemi és testi épségében 
csodálhattam az annyi viharral küzdött, kifosztott, fogoly, 
— de nem alkuvó, meg nem hajló szentséges Atyát. 
Megvigasztalhattam, hogy távol északon maroknyi, de hű 
nép tekint a napfényes Róma felé, figyel szavára, követi 
zászlaját. Lábaihoz helyezhettem fiúi hódolatunk s ragasz-
kodásunk Serény adóját. — Szívesen, nyájasan fogadott. 
Örült hűségteknek s ragaszkodástoknak. Lelkesen emlé-
kezett meg a magyarok odaadásáról ; biztosított szereteté-
ről; reményét sőt várakozását fejezte ki az iránt, hogy a 
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szent év leforgása alatt mi magyarok más nemzetekkel 
vetélkedve fogunk az örökvárosba zarándokolni. Köréje 
gyülekezni, és ezáltal is bizonyítani a hit és szeretet egy-
ségét, mely az egész világ bivőit Hozzá, az egység köz-
pontjához fűzi. Megindultan tárta ki ezek után karjait s 
megáldotta édes Hazánkat, egyházmegyénket, papokat és 
hiveket, jószándékainkat, törekvéseinket és küzdelmeinket. 

Közlöm veletek szentséges Atyánk áldását. Krisztus 
Urunk Ígérete szerint az égben jóváhagyatott. Mennyei 
kegyelem sarjadoz földi Helytartójának áldása nyomában. 
Harmatozza be valamennyiüuk lelkét ez áldás, hogy meg-
termékenyítse elménket és szivünket Istennek tetsző jó-
cselekedetek termésére, erősítse ragaszkodásunkat az Anya-
szentegyház középpontjához, szítsa fel szeretetünket a 
szent Atya iránt, tegye tevékeny, áldozatkész, önfeláldozó 
szeretetté. 

Közöljétek a hívekkel is szentséges Atyánk áldását. 
Ecseteljétek az ostromló bajokat, melyekkel szakadatlanul 
küzd ; mutassátok meg Isten kezét, ki oly bölcsen kor-
mányozza a hányatott hajót. Keltsétek fel a hívőkben a 
hitet, a bizalmat. Közöljétek velők tenlelketek tüzét és 
lelkesedését. Imádkozzunk együtt az Anyaszentegyház 
győzelmeért, a szentséges Atya jóléteért, kérve a minden 
jók Adóját, Istent, hogy — ha legszentebb akaratának 
úgy tetszenék — még sokáig irányítsa dicsőségesen ural-
kodó Pápánk XIII. Leo 0 Szentsége az üdv réve felé a 
torlódó hnllámok közt szent Péter hajóját. 

Sámuel m. p. 
Eppus. 

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

Kié a jövő az autonomiai mozgalomban 
és 

kié lesz a dicsőség? 
„Vis unita lortior." 

Kedvetlenség kezd itt-ott mutatkozni, hogy a mit 
autonómiának nevez a közfelfogás, bár a kongresszus a 
végtárgyalásra már össze van híva, még nincs annyira 
kitisztázva, hogy azonnal nyélbe lehessen ütni a dolgot. 

Distingvo. 1. Nincs eléggé kitisztázva elméletileg. 
Nego. 2. Nincs eléggé kitisztázva gyakorlatilag vagyis 
nincsen az utja teljesen elkészítve. Concedo. 

Hanemhát mikor röpködtek sült galambok munka 
és fáradság nélkül s mikor kellett csak kitátani az éhes 
szájat, hogy belerepüljön az óhajtás mint bevégzett tény 
— a mesén, és az ő országán kivül ? Nagyon könnyű, 
sőt ilyen meseszerűen kalandos volna a kongresszus helyzete, 
ha már előzetesen készen kapná a minden lében locsi 
u. n. közvéleménytől a kész autonomiát. 

Megmásíthatatlan emberi dolog, hogy mindent mun-
kával és küzdelemmel kell kivivnia az emberiségnek az 
egyház kebelében is, a hol a legnagyobb vívmányok sok-
szor csak szenvedések viharain át érlelődnek meg eléggé. 
A kongres-zus tehát ne záruljon be addig. mig kézzel nem 
foghatja meg a czélját mig ki nem küzdötte feladatát. 

Elméletileg semmi sem állhatott kezdet óta világo-
sabban az elmék előtt mint az, hogy a kath. egyház 
isteni szervezetének felforgatása nem lehet czél s hogy 

kath. és prot. autonomia közt ég és föld a különbség. 
Igaz, hogy e tekintetben sűrű köd borongott sokáig s 
borong talán még most is katholikus társadalmunk némely 
rétegei fölött; de annyira már mégis általában megérett-
nek mondható a közvélemény, hogy senki katholikusnak 
nem tarthatja magát, a ki tudva és akarva a protestáns 
laicarchia behozatalát a kath. egyházba lehetőnek tartja. 

Elméletileg tehát napnál világosabban ragyog az 
égen minden hitből élő katho'ikus ember lelke előtt, 
hogy az utonomia czélja csakis az lehet, hogy hazánkban 
a katholikus egyház nemcsak szellemi és anyagi épségé-
ben fenmaradjon, de mindkét erejében fel is virágozzék. 
A többi, még a legfőbb patronatusságot sem véve ki, 
csak eszköz lehet erre a czélra. 

Kié lesz tehát a jövő, igen kiének kell leDni a 
i jövőnek — az autonomiai mozgalomban ? 

Nem ezé vagy azé a felfogásé, nem ezeké vagy 
azoké a jelenleg felvonulni készülő pártárnyalatoké, 
melyek a változhatatlan istenivel a mulandó emberit cze-
pelik magukkal, a melylye), ha kevés van bennök az 
isteniekből, alá is merülhetnek a semmiségbe. Nem ezeké, 
hanem — az egységes egyházé a jövő. 

Es kié lesz a dicsőség? 
A legfőbb kié lehetne, mint az Istené, a ki nélkül 

gondolni sem lehet üdvöset. Az alárendelt dicsőségből 
pedig annak fog jutni a legtöbb és legfényesebb rész, 
a ki leghathatos^bban fog tudni közreműködni a kath. 
egyetértés és összetartás érdekében — az újra megindúlt 
katholikus autonomiai küzdelem alatt. 

A jelenlegi kongresszus egyébiránt kielégítően fogja 
teljesíteni feladatát már akkor is, ha csak annyit fog tel-
jes világosságba helyezni, hogy ki nem akarja egész 
lélekkel a kath. egyház isteni erejében és épségében való 
felvirágzását jelentő autonomiát, s illetve kik akarnak 
neki ettől elütő állapotot, akár az eddigi államomnipoten-
tiás irányban fenntartani, akár egy másik szolgaságosat, a 
protestáns laicarchikus világnézlet szolgálatában szervezni. 

Világos, hogy ennél még többet is tehet ám a jelen-
legi kongresszus, ha szerencsés lesz. Világos, hogy meg is 
kezdheti mindjárt magát a katholikus autonom életet is. 

De ez mind az emberektől függ, képesek-e felemel-
kedni feladatuk magaslatára. Isten készen áll segitő 
malasztjával. „Facienti, quod in se est, non denegat gra-
tiam". = 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
= Az Aquinói Szent Tamás-Társaság az 1900. 

évi január hó 27-ikén, szombaton, délután 5 órakor, 
Budapesten, a középponti papnevelő-intézet aulájában 
(IV., Papnevelde utcza 7., I. emelet), űr Steiner Fülöp, 
székesfehérvári püspök úr mint védő elnöklete alatt ren-
des évi közgyűlését tartja, melyre a Társaság alapító, pár-
toló és rendes tagjait, valamint az érdeklődő közönséget 
tisztelettel meghívja Budapesten, 1900. január hó 20. az 
elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Alelnöki 
jelentés. 3. Titkári jelentés. 4. A számvizsgáló-bizottság 
jelentése. 5. Uj tagok választása. 6. Dr Werdenich Endre 
rendes tag felolvasása : A scholastikus értékelmélet. 
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IRODALOM. 
= Bányay Jenő, A római katholikus, görög katho-

likus és görög keleti vallások közötti viszony. 
Szomorú, de való igaz, hogy minket görög szertar-

tású katholikusokat, daczára annak, hogy a latin szertar-
tású katholikusokkal egy hitet vallunk és gyakorlunk, 
igen gyakran a görög keletiekkel, a schismatikusokkal 
tévesztenek össze. Es mi több, e szomorú jelenséget nem-
csak azoknál tapasztaljuk, kik kellő képzettség hiányában 
szenvednek, de azoknál is, a kik annak birtokában vannak. 
Innen van az, hogy egyes napilapok a mikor rólunk 
említést tesznek, rendesen görög keleti névvel illetnek, a 
minek következtében az olvasó közönség legnagyobb 
része schizmatikus pópáknak néz bennünket. 

E szomorú jelenségen főtisztelendő Bányay Jenő 
máramarosszigeti gymnasiumi hitszónok és a hittudományok 
borostyánkoszorusának jeles tollából kikerült következő-
munkája van hivatva segíteni: „A római katholikus, görög 
katholikus és görög keleti vallások közötti viszony." 

Szivünk forró hevével és önérzetünk felemelő büszke-
ségével ajánljuk e munkát olvasóink és bitíeleink szives 
figyelmébe, jóakaró támogatásába. Még az olyan is, a kinek 
semmi fogalma nem volt rólunk, világosan megtanulhatja 
e munkából, hogy mi a latin szertartású katholikusokkal 
hit dolgában egyek vagyunk és csakis szertartás folytán 
különbözünk egymástól. De e munkából azt is világosan 
megtanuljuk, hogy a római pápák mindenkorban mily 
nagy tisztelettel és kegyelettel viseltettek szertartásunk 
iránt és hogy annak fönséges nimbusát épen az általános 
katholikuz anyaszentegyház érdekéből mily drága szent 
kincsként őrizték és virágoztatták. E jeles könyv olvasá-
sára mindazon válaszfalak, a melyek látszólag a görög 
és latin szertartású katholikusok között fennállanak, mint-
egy varázsütésre ledőlnek. A két papság közötti teljes 
egyenjogúságot és egyenlő méltóságot a római pápáknak, 
az egyház látható f e j tnek ép azon határozatai domboritják 
és emelik ki, a melyekkel fönséges szertartásunkat illető-
leg e munkában találkozunk. E tekintetben arany érték-
kel bir e könyv. A kölcsönös szeretet és kegyelet szent 
szálaival fűzi az egymáshoz a két különböző szertartású 
katholikus papokat és hivőket és a meggondolatlan táma-
dásokat, a melyek a legutóbbi időben is az édes jó anya 
méltó fájdalmára és kárára közöttünk felmerültek, a leg-
erősebben elitéli és kárhoztatja. 

Az átkozott gyűlölet helyett, a min ádáz ellenségeink 
nevetnek és örülnek, inkább, a kölcsönös védelemre és 
tiszteletre utal és tanit bennünket. 

E rövid ismertetés után örömmel üdvözöljük a ki-
tűnő szerzőt és azt kivánjuk, hogy a munka egy paptár-
sunk könyvtárából se hiányozzék. Kapható Máramaros-
szigeten a szerzőnél. Ára 1 korona és 20 fillér. Erga 
Sacra is megrendelhető. 

Ungvár, 1900. jan. 5. MatyaczJcó Theodor. 

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

terjesztésére Hopf János driveeti választott püspök és 
kalocsai főszékesegyházi nagyprépostnak az általa birt 
Szent Mihály arkangyalról nevezett nyulszigeti czimzetes 

prépostságról való lemondását tudomásul vévén, ezen 
czimzetes prépostságot dr MacsJcovics Pál, a nevezett fő-
káptalan ifiabb mesterkanonokjának adományozom. Kelt 
Bécsben, 1900. évi január hó 10-én. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Szűcs János, a csanádi püspöki papnevelő 
intézet tanárát, az ottani székeskáptalan tiszteletbeli kano-
nokjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1900. évi január hó 
10 én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
+ XIII. Leo pápa f hó 14-én fogadta a biborno-

kok újévi tisztelgését és 17 én a szent Collegium Kará-
csonykor elmaradt hódolatát. Ez utóbbin Jacobini vica-
rius, Agliardi, Cretoni és Trombetta, a ki azóta elhunyt, 
hiányoztak, mert betegek. Jacobini bibornok súlyosan 
beteg ugyan, de ezúttal élete még nem forog veszede-
lemben. 

— A kalocsai főmegye főpásztori körleveleit, mint 
mindig, mostis, a többi egyházmegyékéivel együtt, hálás 
köszönettel vettük. A jelenleg érkezett II. körlevélben 
Instructio van a jubileumi évre, a III. sz.-ban az 1900-ik 
évre kitűzött theologiai pályatételek hirdettetnek ki. „Az 
ember és az egészség" cz. munka ajánltatik. tanitói állá-
sokra pályázatok hirdettetnek. A mult évi XXXIII. sz. 
főp. körlevél a greenwichi zónaidőnek az egyházi köteles-
ségek teljesítésében Németalföldön követhetése iránt a 
S. R. et TJ. I. Congregatio igenlő határozatát közli és azt a 
nevezetes rendeletet hirdeti ki, a mely szerint a kalocsai 
főmegye területén a 16 esperes 1900-tól kezdve évi 100 
fr t tiszteletdíjat fog az egyházmegyei nagyobb alapból 
húzni 

— Pápai dicsérő levelet kapott Einig dr a trieri 
seminariumban a dogmatika tanára, ki 5 kötetre terve-
zett dogmatikát ad ki „Institutiones thpologicae" czim 
alatt, melyből eddig 4 kötet jelent meg. A pápa elisme-
rőleg említi az új tankönyv tanmódját és világos elő-
adását. 

— A salzburgi kath. egyetemi egyesület f. hó 
16 án tartotta 16 ik közgyűlését. Uj tervezet került napi-
rendre, a mely szerint a kath tud. egyetem Salzburgbin 
5 év alatt életbe lép, egyelőre két, jogi és bölcsészeti 
karral az egyetemi alapból, mert a theol. kart, mint 
eddig, ezután is állami dotáczióból fogják fentartani. Az 
említett uj tervet Liechtenstein h^ terjesztette elő. Még 
8,000.000 korona hiányzik. Ennek előteremtése végett a 
palzburgi és bécsi érsekségek egybázmegveiben minden 
katholikus fejenkint 15 l/2 krt ad évről-évre 5 évig. A 
ki nem képes, a helyett mások túlfizetéssel fognak helyt 
állni. Az osztrákok tehát bennünket meg fognak előzni. 

— A katholikus vallás szabad gyakorlásáról, a 
mint annak idején jelentettük, az óriási chinai birodalom 
1899. márczius 15-én kapta az azt kihirdető császári 
rendeletet. Érdekes ennek a világraszóló eseménynek az 
eredete, a mint azt mgr Favier pekingi püspök, a ki 
most Európában tartózkodik, elbeszélte. A kezdeménye-
zés a nagyerélyü anyacsászárnétól indúlt ki. Előkészítette 
a tervet a császárné parancsára Favier püspök és a nagy-
tanács. Azután Bichon franczia nagykövet elé terjesz-
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tették véleményezés végett. Végre a császárné törvény-
erőre emelte a javaslatot. Ezentúl az alkirályok és a 
mandarinok minden katholikus püspököt és papot bár-
mikor kötelesek fogadni. A császári rendeletnek jó hatásai 
egyre jobban mutatkoznak. 

Hány protestáns felekezet van Angliában, 
kimutatta a londoni „Illustrated Church Annual". Van 

"•összesen 310 prot. felekezet. 1899-ben 5 (Church of God, 
Brotherhood Church, Nebrew Congregationalist, Baptist 
Brethren, Ambulance Gospel Mission nevek alatt), 1898-
ban szintén 5, 1897-ben 4, 1896-ban 8, 1895-ben 15 új 
felekezet keletkezett. 

— Hírek a katholikus Németországból. A mün-
steri püspök felterjesztette Rómába az Anna Katharina 
Emmerich Agoston-rendi szerzetesnő informationalis pro-
cessusáról szóló ügyiratokat. — A strassbargi káptalan leg-
utóbbi ülésében nem fogadta el a berlini kormány ajánlatát, 
hogy az egyetemen kath. theol. kar állittassék fel, hanem 
a püspöki papnevelde fenntartását nyilvánította szükséges-
nek. — Trierből jelentik, hogy az 1899-ben elhunyt 
Isenburg bgnek, a német katholikusok oszlopos férfiának 
már második leánya lépett be a munkásnők gondozása 
végett szervezett josephina apáczák kongregácziójába. — 
A gnesen-poseni egyházmegyében a katholikus hívek száma 
1,278.652 kiket 693 lelkipásztor gondoz. A növendékpa-
pok száma a gneseni és poseni seminariumban együttvéve 
116. — Sambuceti, müncheni nuntiusról, a ki e hó ele-
jén Rómában járt, az a hír kering, hogy legközelebb 
bibornok lesz. 

— Fúzió két kath. lap közt. Az óriási számban 
közkézen forgó Magyar Néplap, a nemrég alapított Népm 

párt czimü lappal fuzionált s a két lap ezután csak Nép-
párt czimen jelenik meg. A két lap előfizetőinek száma 
több 30,000-nél. 

— Francziaországban a jelenlegi Waldeck-Rous-
seau kormány halálos csapást akart mérni a katholikus 
iskolákra, mind a három fokon, annak törvénybeu való 
kimondása javaslatával, hogy a ki egy bizonyos ideig, 
három évig állami vagyis tisztán laikus és a keresztény 
vallást elvből kizáró iskolába nem járt, állami alkalma-
zást. illetve hivatalt nem kaphat. A keresztény vallás, 
különösen a kath. egyház megfojtása volt a czélja e 
javaslatnak ; de a képviselő kamara bizottsága elvetette. 
Francziaországban a világkiállítás után nagy dolgok fog-
nak történni. Az új pogányság kimutatta, hogy mire 
készül. Elethaláiharcz fog következni a keresztény vallás 
és az új pogányság között. Európa népei bámulni, és a 
kik okosak, okúlni fognak. 

— Többet észsze l mint erővel. Ez a közmondás, 
ha valaha, most bizonyúlt be az angolokon és a búrokon. A 
búrok valóságosan észszel (ásóval) verik az angolokat. Nem 
támadják az angolokat, míg ezeknek begyakorolt, edzett 
csapataik vannak, hanem oda kényszerítik ezeket jönni, 
a hol a búrok a győzelem föltételeit már előkészítették. 
Ha majd Angliának nem lesz edzett hadserege, a búrok 
támadása az angol uralomra Afrikában megrendítő lesz. 
Ezt mondja P. Tresch transvaali missionárius, a ki most 
Németországban jár. 

— Az irgalmas nővérek gyásza. Szt. Vincze leá-
nyait mély gyász érte. A párisi anyaházzal egyesített 
gráczi tartomány visitatornője s tartományi főnöknője : 
Brandis Mária, Jozefa, Leopoldina grófnő f. hó 11-én 
reggel 7 órakor a haldoklók szentségeinek ájtatos fel-
vétele után az igazak csendes halálával az Urban elhunyt 
85 éves korában. A megboldogult 1837. november 

I 21-én lépett a paulai szent Vinczéről nevezett irgalmas 
testvérek társulatába: 1887. november 21-én megújí-
totta 50 éves fogadalmát, s mennyei Jegyese a gyé-
mánt-fogadalom kegyelmében is részesítette. A főúri élet 
kényelmei helyett a szegények szolgálatát választotta 
osztályrészül ; fiatal éveit a korházban töltötte, hol a leg-
nehezebb s a világ szemében a legalacsonyabb munkákat 
is szívesen, sőt örömmel végezte, 0 vitte keresztül az 

i irgalmas nővérek gráczi anyaházának az eredeti, a törzs-
anyaházzal, a párisival való egyesitését s megérte tarto-
mányának oly felvirágzását, hogy Ázsiáig tolta ki annak 
határat kelet felé, s édes magyar hazánkban is közel 
másfélezer irgalmas nővér áll a szegények, kisdedek, 
árvák s betegek ápolására, oly mindenkit tiszteletre keltő, 
meghóditó sikerrel, hogy a nővérek nagy számuk daczára 
nem győznek az egyes intézetek elvállalására felszólitó 
hívásoknak eleget tenni. — A boldogultnak temetése jan. 
13 án délután 3 órakor ment végbe óriási részvét mellett. 
Az ő v. f. n. ! 

"j;. Mély részvétfel vettük a következő gyászjelen-
tést : Ozv. Gáldy Ferdinándné Rátz Emilia, özvegy Petro-
vits Vinczéné Rátz Josepha, Angyalossy Szilárdné Rátz 
Anna, valamint fia: József, feleségével Konczvald Illocá-
val s gyermekével Ernővel, Balika Sándor családjával, 
Balika Mária Komárnyik Istvánné családjával, Balika 
Károlyné Jékey Klementin családjával, özv. Bakó Gás-
párné Balika Janka gyermekeivel, Gulácsy Gyuláné Balika 
Flóra férjével s gyermekeivel, Dollák Gusztávné Papp 
Mária férjével s gyermekeivel Isten vigaszáért esdő szív-
vel jelentik, hogy felejthetetlen jó testvérök, szerető 
nagybátjok s hű rokonuk nagyságos és főtisztelendő dicskei 
Rátz Pál aranymisés áldozópap, steinbachi cz. prépost, 
kiérdemült esperes, Nagybánya szab. kir. bányaváros plé-
bánosa, megerő«ítve az üdvösse'günkre rendelt szentségek-
kel, folyó hó 21-én, hajnali 3 órakor, életének 76-ik évé-
ben, rövid szenvedés után elhúnyt. Temetése a folyó hó 
23-án délelőtt 11 órakor tartandó gyászmise után lesz. 
Nagybánya, 1900. évi január hó 21. Kihűlt porát áldja 
meg a jó Isten, ki szivét oly nagygyá, nemessé tette ! 

A szerkesztő telefonja. 
Hegymögi. A megtérés minden esetre jobb előbb, mint később. 

Legnagyobb nehézsége az autonómiának, nagyon jól mondja, a 
királyi patronátus körül kifejlett tarthatatlan visszás helyzetnek 

I miként való javítása. Erre is még a kongresszus előtt rátérünk. 
Jelszavunk legyen: Róma előtt — „ t ű r h e t ő a trónon ülő legfőbb 

; patrónus előtt — „ e l f o g a d h a t ó a z alpapság és világi hívek előtt 
„kielégitö". Ha a kongresszus ebből a lehetőségből valóságot alkot, 
emléket állít magának „aere perennius". — Pécs. Már két lap 
teljes szövegében közölte. Visszhangját, meg lehet győződve, a 
tárgynak megfelelő erővel fogjuk tovább adni. — Ecséd. Máskor 
is, ugy-e ? — K. P. Azért van az R.-ban annyi .püspöki szó", mert 
vissza kell szoknunk ahhoz, hogy a püspököket illeti meg az egy-
házban a legtöbb és a legfőbb szó. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, január 27. 8. 

D A L M I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
D I K EVl'OLYAM. 

SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. A legfőbb kegyuraság egyházunk e's autonomiánk keretében. _ 
mAtm'vilá.aa. az pnrnrvai fimheriséi? előtt kedvező-e a keresztény vallás terjedésére? — Egyházi Tudósítások. G y ő: 

A chinai birodalom 
megnyilása az európai emberiség előtt kedvező-e a "keresztény vallás terjedésére? — Egyházi Tudósítások. G y ő r : A győri egyházmegye 
száz év előtt és most. — R ó m a : A világ Mefisztó-állama. — Katholikus Autonomia. Az „Esztergom" nyilatkozata az autonomiai 
vitáról. — Kath. Egyesületi, Élet és Köztevékenység. Hatalmas lépés előre a katholikus egyesületi élet terén. — Szent Antal kenyere. — 

Irodalom. Reflexiók a katholikus autonomia szervezetére. — Vegyesek. 

B ® " FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE, -q/Q 

A legfőbb kegyuraság 
egyházunk és autonomiánk keretében. 

„Suum cuique". 

A legkényesebb kérdés, de megvilágosítása 
nem lehetetlen, és jelenleg sürgősen kötelező. 

Midőn a vele való foglalkozás terére lépünk, 
szent helyre lépünk ; nemcsak azért, mer t a 
patronátus általában a res sacrá-k, az egyházi 
és vallási dolgok sorába tartozik, hanem főleg 
és kimagaslóbb módon azért, mer t a magyar 
királyok legfőbb patronátusának első gondolata a 
szó legszorosabb értelmében magából a mennyből 
származik és abban az angyali figyelmeztetésben 
rejlik, hogy II. Szilveszter pápa a Boleszló len-
gyel fejedelemnek szánt koronát, egy legátus a 
latere joghatóságának előbb is ntóbb is hallatlan, 
igazán páratlan privilégiumával megtoldva, a 
magyarok vezérének, a mi dicső apostolunknak, 
szent Istvánnak adja. 

Ez a, világi férfiúnak adott, hallatlan egy-
házi joghatóság valóban párat lanul áll az anya-
szentegyház történetében. „Az egyházi jogható-
ságnak világi fejedelemre való ilyetén átruházása, 
mondja Fraknói a magyar kir. kegyúri jog tör-
ténelmében *), a történelem lapjain elszigetelten 

A Magyar Királyi Kegyúri Jog, szent Istvántól 
Mária Teréziáig, Budapest, 1895. 7. 1. 

álló eset." Az is kétségtelen tény, hogy a lega-
tusság, ez a nagy egyházi joghatóság, melyet 
szent István az apostoli szentszéktől kivételesen 
nyert, utódaira nem szállott át. Ezt bizonyítják 
a legilletékesebb tényezők, a pápák és a magyar 
királyok határozot t n y i l a t k o z t a i , világos be-
ismerései. 2) 

Az a jog tehát , melyet Magyarország kirá-
lyai szent Is tván óta gyakorolnak, vagyis a leg-
főbb kegyuraság, nem joghatóság többé (non 
est potestas iurisdictionis), hanem egyszerűen, 
igen magas bár és az egyház egész életébe Ma-
gyarországban mélyen benyúló egyházi jogalanyi-
ság, ame ly azonban csak a szűkebb és alárendeltebb 
illetőségű jogosítványok köréhez tartozik, mer t 
nem emeli ki az ő, ebben az esetben laikus alanyát 
az egyházi kormányzás, a potestas iurisdictionis, 
az egyházi hata lom vagyis joghatóság souverain 
magaslatára. Más szóval, a legfőbb patrónust, az 
a pápai jogosítvány, mely őt legfőbb patrónussá 
minősíti ós bizonyos egyházi cselekedetek végzé-
sére illetékessé és jogosúlttá teszi, — nem, emeli 
fel az egyházi ha ta lmat Isten rendeléséből biró ós 
gyakorló hierarchia körébe, nem teszi egyházi 
fejedelemmé és hatalommá, hanem lent hagyja 
a hivek statusában, mint r i tka privilégiummal 
k i tűn te te t t alattvalóját a pápa és a püspökök 
által gyakorolt lelki hatalomnak. Semmiféle 

2) Fraknói, u. o. 11 sk. 11. 
8 
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világi fejedelem az egyházban, min t ez utóbbi-
nak tagja, nem fejedelem, hanem csupán hivő és 
alat tvaló. Mert nem szabad szent Ignácz vér tanú-
püspök in te lmét ós örökbecsű formulá já t soha 
fe ledni : ,.Principes et Caesares (min t az egyház 
hivei) Episcopo pa rean t " , az illetékes vagyis az 
egyházmegyei püspöknek alattvalói, hivei. Nem 
ó ad a püspöknek mint i lyennek egyházi tör-
vényt. hanem a püspök állít neki min t az egy-
ház hi vének és az ő püspöki hatósága a la t tva ló-
jának kánoni szabályt. 

Hogyha ez igaz; már pedig az egyház szer-
vezeté t és a lko tmányá t örökidőkre megállapi tó 
isteni törvény erejénél fogva igaz: akkor a leg-
főbb patrónus, mint ilyen, annál kevésbbé lehet 
bármely ország egész püspöki karának, sem 
püspöki székeiken külön-külön, sem zsinatban 
vagy tanácskozásban együt t véve, joghatósággal 
biró egyházi felsőbbségje. A legfőbb patrónus, 
m in t ilyen, á l ta lában az egyházi ha tóság a la t t -
valója marad mindig. 

Ez a legfőbb pa t roná tus helyje és sulyja az 
anyaszentegyházban. Nagy egyházi kiváltsággal 
k i t ü n t e t e t t hivő, a ki világi fejedelemségének 
ha ta lmáná l fogva rengeteg sok jó t t ehe t Krisztus 
vallásának javára, de tehe t kivételesen rengeteg 
sok rosszat is — pár t fogol t ja , az egyház kárára . 
Exempla sunt valde m i x t a : gloriosa et odiosa. 

Az a kérdés következik most, h o g y - t e h á t 
miféle hely és súly illeti meg a legfőbb pat ró-
nust abban megvalósí tandónak kontemplá l t egy-
házi intézményben, melyet autonómiának szokás 
már nevezni? 

Ha az autonomia kathol ikus akar maradni , 
a legfőbb pa t rónusnak az autonomia neve alá 
foglalt körben sem tula jdoní thatni , sem magasabb 
egyházjogi állást, sem nagyobb ter jedelmű be-
folyást, min t a melylyel a legfőbb pa t rónus az 
egyház körében á l ta lában fel van ruházva. Tehát 
tu la jdonképpen nem a legfőbb pat rónus jogosúlt 
az autonomiai kongresszust összehíni vagy hi-
vatni, hanem a k ike t a Szentlélek t e t t az egy-
ház kormányzóivá, a püspökök. Igenis, a püspöki 
kar van jogosí tva éppen úgy zs inatokat min t kath. 
kongresszusokat összehíni, i l letve hivatni , és 
a r ra a legfőbb pa t rónus t is, akár személyes meg-
jelenésre, akár képviseltetésre meghíni, vagyis 
t ek in te t t e l egyút ta l a legfőbb pat rónus világi 
ha ta lmasságára — felkérni. 

A legfőbb pa t rónus helye az autonomia 

keretében t ehá t világos : ugyanaz, mely őt az 
egyházban ál ta lában megil le t i : a lat tvalói státus. 

De most következik a legkényesebb kérdés, 
a mely körül forognak a legközelebb összeülő 
kongresszus sikerének föltételei. Az a kérdés 
ugyanis, hogy milyen súlyt kell fek te tn i a legfőbb 
pa t roná tusságra ezúttal, vagyis az autonómiában? 

Azt a súlyt, mely a püspöki ha ta lma t megilleti, 
reá helyezni nem lehet, mer t a püspökség változha-
t a t l an iuris divini, dogma; a legfőbb pa t roná tuság 
csupán iuris humani , változható, lényegében is mó-
dosulható, meg is szűnhető, el is törölhető alko-
tása az egyházi jogfejlődésnek. Ott van a híres 
„Monarchia Sicula", melynek kivál tságai t II. 
Orbán pápa adományozta Roger siciliai fejede-
lemnek. Ez is legfőbb pa t roná tusság volt. Száza-
dokig fennál lot t . De mikor a mostani olasz 
királyság kezdte, min t a ké t siciliai királyság 
„utód"-ja, a benne rejlő jogosí tványokat igé-
nyelni, IX. Pius pápa egy tolvonással megsemmi-
s í te t te az egészet ,el töröl te a „Monarchia Sicula"-t, 
visszavontnak je len te t t e ki az adot t kiváltságo-
kat . Egyházüldöző, valláspuszti tó hata lom, való-
ban nem is t ek in the tő csak téves agyban pár t -
fogónak, támasznak, pat rónusnak. Cessante causa 
mot iva cessât privilégium. 

Tehát a legfőbb pa t roná tus t , a mint az egy-
házban á l ta lában úgy az autonómiában sem sza-
bad oly magas fokra taksálni , min t a püspöki 
ha ta lmat , m in tha az több vagy szentebb volna 
magánál a hierarchiánál . A ki ellenkezőleg cse-
lekszik, a dolgoknak Is ten á l ta l megál lapí to t t 
rendje ellen cselekszik. Azonban másfelől, nem-
csak hozzányúlni, de még csak közelíteni sem 
szabad a legfőbb patrónátussághoz tiszteletlen 
gondolat tal , rombolni akaró kezekkel. Ha-
nem ilyet, Is tennek hála, csak az egyház 
ellenségei szoktak tenni . Az egyháznak igaz 
fiai messze távol esnek a Gondviselés intéz-
kedéseibe belemarkoló ilyen vakmerőségektől . 
Oly szent a szent korona t isztelete hazánkban, 
hogy a vele összekötött legfőbb pat ronátusság 
előtt is vallásos t iszteletszerű érzelmekkel és 
vallásos félelemszerű sej telmekkel emelünk mind-
nyájan kalapot és ha j t juk meg derekunkat , mi ka-
tholikusok. 

Ennélfogva a legfőbb kegyuraságnak épen és 
sér te t lenül kell fennmaradni . Az — alapjában véve 
— szent István szent öröksége. De éppen azért, 
me r t csak alapjában véve az, a mit szent Is tván 
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reánk hagyományozot t , gyakorlásában idők foly-
t án sok. panasz alá esett, és esik jelenleg is : az 
a kérdés, tek in the tő-e kegyelet h iányának és 
sérelemnek az, ha Magyarország ka tho l ikus püs-
pökei, papja i és hívei együttesen, vagyis országos 
kongresszusból, esetleg azt kérik a legfőbb pa t ró-
nustól, hogy ejtessék módja közös megegyezéssel 
annak, miszerint necsak az egyházi iskola- és 
vagyonkezelés legyen országunkban igazán és 
tel jesen „katholikus önkezelés", hanem a püs-
pökségek betöltésében is a legfőbb kegyúr az 
országos autonomiai kongresszus ál tal esetleg 
jónak ta lá landot t és kérelmezésbe foglalandó módra 
t ek in te t te l lenni, és az ahhoz való legfelsőbb 
hozzájárulás á l ta l azfc állandó intézményiség ere-
jével felruházni kegyeskedjék? 

Püspöki székek betöl tése esetére a ka th . ténye-
zők meghal lgatásának, ós e meghal lgatás egy bizo-
nyos módjának k é r é s e bizonyára nem lehet sérelmes 
a legfőbb kegyúraságra ,nem is praejudikál az abban 
rejlő nagy jogosí tvány személyes je l legének; sőt 
e kérelem meghal lgatásra nagyon is indokol tnak 
látszik, nem csupán kérelmi természeténél fogva, 
hanem főleg azért, m e r t a legfőbb patrónus, a 
kathol iczizmusra nagyon mostoha mai viszonyok 
közt, az ő kathol ikus tes tvére inek fokozottabb 
segítségére, a m in t a szomorú ál lapotok mu ta t -
ják, nagyon is rászorúlt , nemcsak az állam, a 
nemzet i élet, hanem magán a vallás és egyház 
terü le tén is. 

A ki így fogja fel a dolgot á l ta lában, azt 
hisszük, nem vét sem a kathol ikus hit igazság 
sem az emberi okosság ellen. 

Sőt végrevalahára abban sem lenne semmi 
meglepő dolog, ha az autonomiai kongresszus mos-
tan i munká já t csakugyan avval fejezné be, a mivel 
saját lag egész munkásságát megkezdenie kel le t t 
volna: felirattal az apostoli legfőbb patrónushoz, 
nyi la tkozatér t az i rán t , hogy ha ő is akar országos 
autonomiát , há t adjon nyilvánosan személyes és 
közvetetlen je l t akara tának necsak határairól , hanem 
egyút ta l t a r t a lmának némi részleteiről is, me r t 
a legfőbb pa t róná tus az ő t i sz tán egyéni egy-
házi kiváltsága, ós senki sem tudja , nem is 
h iva to t tabb jobban kifejezni nekünk, hogy ő mi t 
akar, min t ő maga. 

A félszázados autonomiai vajúdásnak végre 
is, igazán csak kirá lyi akarat , resolutio regia 
min t legfőbb kegyúri határozat , ve the t és fog 
véget vetni. Mert tény, hogy a legfőbb pa t roná-

tusság körül forog az au tonomia sorsa. Akar-e 
a dekathol izál t országban, a ker. vallás szent 
elveitől el tekintő kormányzás veszélyeivel szem-
ben, legfőbb kegyuraságának gyakorlásában ka tho-
likus hi tsorsosainak uj intézményes segítségére 
támaszkodni? Igen, vagy nem? 

Minden au tonomia i képviselőnek szól a régi 
mondás : „Hic rodus, hic salta." 

A chinai birodalom megnyilása 
az európai emberiség előtt 

kedvező-e 
a keresztény vallás terjedésére? 

Evvel a kérdéssel foglalkozik a „Kath. Missionen" 
januári füzetében egy Elsaszból való missionárius. Minde-
nek előtt párhuzamot von a régebbi, 16, 17, és 18, szá-
zadbeli, és a mostani missió között. Bár a jelenlegi missió 
39 apostoli vikáriatusba beosztva, úgyszólván már az 
egész, 400 millió lakost számláló chinai birodalmat fel-
öleli és több missionárius-sal és missio-intézettel, iskolá-
val, korházzal, lelenczházzal rendelkezik, mint a régi, 
mégis, a mi a szilárd apostoli sikereket illeti, a régi 
missió mögött marad. 

Mig ugyanis a mai missiók Chinában összesen csak 
600,000 lelket képesek felmutatni, a régi missiók már 
200 év előtt 800,000 lelket tudtak felmutatni. Mihez 
még az a különbség is járul, hogy a régi missió China 
uralkodó osztályai megtérítésénél kezdte, megnyerve a 
keresztény vallásnak a fő és legfőbb osztályokból igen 
sok embert, sőt még a császári családból is néhány tagot, 
mig a mostani missió a nép alsó rétegeiben működ k s 
felfelé aránylag kevés hódítást tesz. *) Pedig amint imént 
mondtuk, a missiók ez idő szerint sokkal több anyagi és 
szellemi eszközzel rendelkeznek ; a közlekedés is százszorta 
könnyebb, hihetetlenül gyorsabb ; és akkor a missionariu-
sok egészen magukra voltak hagyatva, hátuk megett sem 
európai hatalmasság sem európai ember egyáltalában nem 
volt. Csak annyi támaszuk volt hajdan, a mennyit a hely-
színén támasztani és meghódítani tudtak. Európa a china-
iak előtt akkor ismeretlen volt, vagy a mennyiben ismer-
ték, csak jó oldalairól ismerték, azokról az oldalokról, 
melyeket a missionáriusok lelkében, miveltségében, a velők 
érkezett tudomány és művészetben szemlélhettek. A china-
iak akkor Európa fensőbbségét láttak a missionáriusok-

*) Ennek a jelenségnek oka után kérdezősködött Zichy Jenő 
gróf a pekingi apostoli vikárius püspöknél és válaszul azt nyerte, 
hogy ennek a szomorú jelenségnek, mely szerint a chinai udvar és 
az előkelő osztály a ker. vallás felvevése'től idegenkedig, abban 
rejlik, hogv mikor az u. n. „chinai szokások"-ról (de ritibus Sinen-
sium) például szabad-e a pogány vallásban elhunyt ősöket kegye-
letben tartani és tisztelni, az akkori missionáriusok összevesztek és 
nem tudtak egyöntetű feleletet adni. Az akkori császár állítólag 
haragjában eet mondta a missionáriusoknak : magatok sem vagy-
tok tisztában vallástokkal, hogy meritek tehát tőlünk kivánni, 
hogy áttérjünk erre a vallásra, a melyre nézve magatok sem vagy-
tok tisztában. Azóta zárult el az u. n. művelt China a keresztény 
vallás előtt. Szeri. 

8* 
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ban megtestesülve és örömest kezdtek meghódolni a 
keresztény czivilizáczió szülő anyja, a ker. vallás előtt. 

Ma a dolog egészen másképp áll. Ma csak 760 mis-
fúonárius képviseli a ker. czivilizáczió napos oldalát, a ker. 
vallásnak dicsőségére egyáltalán nem törekvő, nem is váló 
európai és amerikai üzletvilággal szemben. Ezenfelül, evvel 
a 760 kath. missionáriussal szemben 1895-ben 4084 angol 
es 1325 amerikai hitterjesztő volt, a kik egyúttal az illető 
nemzeteknek ágensei. A vámhivatalok, a távírdák, hajók, 
európai világi emberek kezén vannak, a kiknek „vallása" 
abban központosul, hogy Chinában pénzt és kincseket 
halmozzanak össze, a kiknek élete tehát nemcsak nem 
válik a keresztény vallás dicsőségére, sőt gyűlöletessé, 
népszerűtlenné teszi a keresztény vallást. Európai keres-
kedők elárasztják az országot áruczikkeikkel, s valamennyi 
európai hatalmasság, mely Chinában lábát megvetette, azon 
van, hogy hasznot húzzon Chinából, a chinaiak háttérbe 
szorításával. Ez az eljárás az európai névvel a keresztény 
nevet is idegenkedés és gyűlölet tárgyává teszi. Ide járul-
nak még az utóbbi időben szokássá vált terület-elrablások 
és kicsikarások is az egyes hatalmak részéről. Az orosz 
az éjszaki határon, Tongking felől a franczia, Birma és 
Hongkong felől az angol, éjszak-kelet felől a német 
nagyhatalom leselkedik Chinára mint zsákmányára. Ez a 
chinaiban még inkább fokozza az ellenséges indulatokat min-
den ellen, a mi Európából jő hozzá, tehát a ker. vallás ellen 
is. Es ezeket az indulatokat az európaiak fenhéjázó, önző, 
kapzsi fellépéseik által egyre tüzelik és növelik; s mikor 
az európai világiak és missionáriusok ellen elkövetett 
"bűntényeket szigorúan bünteti a chinai hatóság, a nép is 
a hatóság is még jobban meggyülöli az európait. Hogy 
az ilyen állapotok nem kedveznek a ker. vallás terjedésé-
nek, világos. 

A chinai ember nagyon jól tudja elméletben a mis-
sionáriust az európaitól megkülönböztetni, de az életben 
erről a különbségről megfeletkezik és egy kalap alá fog-
lalja mindakettőt. A keresztényben és a missionáriusban a 
gyűlölt idegent tekinti csupán, a kit hazája ellenségének, a 
kapzsi idegenek rokonainak, barátjának és társának tart, 
a kitől őrizkedni, a kit ellenőrizni, a kitől hazáját és 
magát, esetleg erőszakkal is, megszabadítania nemcsak 
szabad, de kötelessége is. Néhány év előtt nyiltan indúlt 
meg az idegen elem visszaszorításának mozgalma és tüzetes 
programmot állítottak fel az idegenek kiszorítására. Csá-
szári parancsot követeltek a keresztények ellen, mely 
kimondja, hogy a keresztényeknek nem szabad chinai 
öltözetet viselni, a chinai czopfot le kell vágni és európai 
kalapot szabad csak hordani, hogy mindenki lássa, kivel 
van dolga. Ez a chinai keresztények nemzeti megbélyeg-
zése akart lenni. Szerencsére, az ellenkező áramlat győzött. 

Valamenyi missionárius megegyezik jelenleg abban, 
hogy a hitterjesztésnek legnagyobb akadálya ezidő szerint 
a chinaiak mód nélküli gyűlölete minden iránt a mi ide-
gen, és hogy a hatalmuknak ujabb időben szokásba jött 
követelő és ragadozó eljárása ezt a gyűlöletet méginkább 
fokozza. „Sajnálattal kell beismernünk, irja Louvet missio-
nárius, hogy a vallásügyi helyzet ma bizonytalanabb 
mint valaha, sőt aggasztó. China, mint ország, a keresz-
ténységet egész erejével visszataszítja. A büszke chinai 

tudós osztály rátartósabb mint valaha. Honnan vau ez ? 
Vallási fanatizmusnak a dolgot nevezni nem lehet. Nincs 
a világon nép, mely vallásilag közönyösebb, egykedvübb, 
skeptikusabb volna, mint a chinai. Csak éppen a keresztény 
vallás nem kell neki. Miért? Mert a keresztény vallás 
apostolában a halálra meggyülölt európait látja csupán. 
A dolog tehát inkább ethikai és politikai, mint vallásos 
jellegű, sőt talán éppen kizárólag csak politikai jellegű. 
Mihelyt az uralkodó, a fensőbb China, megbarátkozik 
avval a gondolattal, hogy egy és ugyanaz az ember 
chinai lehet és keresztény, vagyis ha sikerül odáig fej-
leszteni a ker. vallás ügyét, hogy az egyház élén tiszta 
chinai, benszülött papság álljon, Chinában a ker. vallásnak 
nyert ügye lesz. Evvel pedig egész Ázsia sorsa fog eldőlni. 
400 millió keresztény chinainak még Ázsia sivatagjai sem 
tudnának ellenállnia" 

Hogy milyen jövő vár Chinában a ker. vaHásra, igy 
fejezi be czikkét az elsaszi missionárius, azt csak az Isten 
tudja. Nem lehetetlen, hogy ha háború tör ki az euró-
paiak ellen, a chinaiak az istentelen Ámán reczeptje szerint 
fognak eljárni a gyűlölt idegenek vagyis a keresztények 
kipusztításában. 

Hanemhát : „sangvis martyrum, semen christianorum". 
Talán a második pusztulás után végleges keresztény 

czivilizáczió fog következni. Chinában és egész Ázsiában. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Győr. A győri egyházmegye száz év előtt és most. — 
A -győri egyházmegye egykorú a keresztény magyar-

sággal. Most a keresztény Magyarország kilenczszázados 
jubileumán rövid összehasonlítást közlünk egyházmegyénk 
állapotáról, minő volt száz év előtt 1800-ban és száz év-
vel később 1900-ban az egyházmegye vázlatos állapota. 

Hozzácsatoljuk Győr szab. kir. város népesedésének 
mozgalmát ; ebből látjuk, hogy 1800-ban egyetlen zsidó 
sem volt Győrött, ma pedig 3000 lelket számítanak. Győr-
szigetben is 1200 lélekkel szaporodtak a zsidók. 

Az egyházmegye összes lakosságának száma kétszáz-
ezerrel szaporodott, még pedig örvendetesen mondhatjuk, 
hogy a szaporodásban legtermékenyebb volt a magyarság. 

Egyébként álljanak itt a nem érdektelen összehason-
lító adatok : 

1800. 1900. 
Megyéspüspök: Fengler József1) Dr Zalka János. 
Kanonoki stallum Győrött 14 14 
Czimzetes kanonok 5 6 

„ „ szombathelyi 1 — 
Kanonoki stallum Sopronban 4 4 
Felszentelt püspök — 1 
Pápai praelatus — 1 
Reális apátság 2 — 
Czimzetes apátság 7 8 
Főesperesi kerület 7 7 

!) Fengler meghalt 1802-ben, 15 évig kormányozta egyház-
megyéjét. A század folyamán utódai voltak : Vilt József, 1806—181-3. 
Schwarzenberg Ernő herczeg, 1819—1821. Juranits Antal, 1825—1837. 
Stánkovits János, 1838—1843. Karner Antal, 1849—1856. Simor 
János, 1857—1867. Dr Zalka János, 1867 óta.* 
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19 

14 
4 

4 
225 

16 
78 

299 2) 
6 

64 

7 
1 

12 
2 

41 

1900. 
22 

5 
22 

3 
16 

4 
17 

(csak nagyszem.) 7 
238 

13 
72 

1800. 
Alesperesi kerület 
Sz.-László-Collegium tagjai 
Szentszéki ülnök : a kápt. tagjai 
Pápai kamarás 
Zsinati vizsgáló 
Theologiai tanár 
Könyvbiráló 
Szemináriumi elöljárók 
Plébánia 
Plebános-helyettes 
Káplán 
Lelkipásztorkodásban működők 
Nyugalmazott plébános 

( 4 évi theologia és 
Novendekpap > _ „ 

r r 7. s 8. gymn. 
Férfiszerzet 
Nőszerzet (Orsolyiták) 
Férfiszerzet- székház 
Nőszerzet-székház (Győr, Sopron) 
Kegyuraság 

Ezek közül : 
A győri püspöké 8 
A győri székeskáptalané 9 
A pápóczi préposté 8 
Kegyúrnélküli plébánia 6 
Az egyházm. összes lakossága 308913 

Es pedig : 
Katholikus 254686 
Protestáns 44889 
Görög 165 
Zsidó 9173 

Győrvárosé külön: 
Kath. Prot. Gör. Zsidó Kath. Prot. Gör. Zsidó 

Város és K.-d. 4911 471 91 — 6499 1412 25 2458 
Győrújváros 2785 1788 12 — 5561 1845 20 487 
Győr-Nádorv. 1448 613 4 — 3180 725 9 135 
Szabadhegy 484 4 l8 — — 950 483 — 15 
Győr-Sziget 1546 28 — 385 3176 300 6 1583 

Sopron városé : 
Sz-György-pl. 3519 19 — — 9000 4782 12 1207 
Sz.-Lélek-pl. 3800 2703 15 33 7170 4405 14 632 

Ha már néhány adat az egyházmegye 100 éves 
múltjából nem nélkülözi az érdekességet, mily érdekes 
volna még csak az egéaz egyházmegye 900 éves története. 
Reméljük, hogy az uj század meghozza azt is. D. H. 
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Róma. jan. 17. A világ Mefisztó-állama. — 
Legújabb zarándokutjában ad limina, mgr Favier 

pekingi apostoli vikárius szerencsés volt ő szentsége 
előtt tolmácsa lehetni annak a nagy tiszteletnek és csodá* 
latnak, melyet XIII. Leo azokon a messzevidékeken neve 
iránt keltett. China hatalmas uralkodó császárnéja meg-
bízta mgr Faviért, hogy, a mint a császárné mondá, a 
„vallás császárának" páratlan szép japáni vázapárt adjon 
át az ő nevében, mint ajándékát. XIII. Leo pápa a maga 

2) Ezeken kívül még a pannonhalmi főapátsághoz tartozó 
Kajár és Tárkány községek plébánosai is győregyházmegyei papok 
voltak. 

részéről köszönetét küldte át a császárnénak a „császári 
rendeletért", mely történeti nevezetességű esemény a kath. 
egyház és a chinai birodalom közti hivatalos érintkezésre 
nézve. Egyúttal gyönyörű porczellán-vázát adott át az apos-
toli vikáriusnak, hogy azt a császárnénak viszonzásképpen 
kézbesítse. A pápai porczellán edényen remek festmény 
köti le a figyelmet, mely Ráfael hires festménye után 
készült és a kereszt diadalát tünteti fel a Milviusi hidnál, 
a hol Constantin Maxentius ellenfelét legyőzte. 

A világ összes államai közt az uj olasz királyság-
nak jutott a szomorú szerep, hogy Krisztus és az ő egy-
házával szemben mindig a rosszban sántikáló Mefisztó 
szerepét játszsza. Most is az egész szabadelvű táborban 
felforrt az irigység, hogy a chinai császárné a pápában 
pláne világfejedelmet tisztel, holott a szektárius szabad-
elvüség már egyszerű s tehetetlen pappá gondolta a 
pápát degradáltnak. Az egyházellenes olasz lapokat majd 
megeszi a méreg, hogy a chinai császárné a Vatikánba 
küldött ajándékot, a Quvirinálra pedig rá se hederített. 

Egyébiránt a chinai császárné eljárásában van valami 
szándékosság is. Az uj Olaszország minden áron nagy-
hatalmat akar játszani az egész világon. Látva, hogy a többi 
hatalmak kikötőket kapnak, illetve foglalnak el maguknak 
Chinában, neki is kedve jött a san-muni kikötő elfogla-
lására. Azt gondolta, hogy csak nincs mindenütt Mene-
lik király. Csakhogy Olaszország a chinaiak nélkül számí-
tott és nem tett különbséget hatalom és hatalom, gyar-
mat és gyarmat, concessiós terület és terület közt. Szóval, 
hoppon maradt. A tsunglijámen még Meneliknél is csú-
fosabban bánt el az uj Olaszországgal. Semmibe se vette. 
Olaszország tehát nagyon haragszik Chinára. Van oka 
reá. De azt kivánni, hogy a pápa is okvetetlenül harag-
ban legyen a chinai birodalommal, ez már Mefisztóhoz 
sem illő eljárás. Mefisztó el tudja dugni lólábait. Az u j 
Olaszország urai nem képesek tehetetlenségüket és egyéb 
legkevésbbé sem bájos részeiket palástolni. Az is méltó 
a feljegyzésre, hogy mivel Columbia vonakodik Olasz-
országnak kártalanítást fizetni, hát a pápa is hívja vissza 
követét az amerikai köztársaságból. Miért ? Államot és 
egyházat, urak, ti választottátok el egymástól. Most visel-
jétek a következményeket. A pápaság útjai mások miut 
a tőle elváltaké. Tu l'as voulu, Dandin ! 

Ezek a furcsa kívánalmak ismét világosságot vetnek 
az erkölcsi világrend legtarthatatlanabb állapotára : arra, 
hogy Rómában két souverain lakjék, kik közöl a pápa 
minden nemzettel Krisztus békéjében és szeretetében 
köteles élni, a másik pedig a pogány egoismus minden 
következményei folytán konfliktusaiban a pápát uszály-
hordozójává akarja tenni. A pápa soh« sem lehet az 
olasz király sekrestyéjének főkáplánja. ö Krisztus lát-
ható helytartója az egész földön. 

XIII. Leo pápa tiltakozásainak fenséges háttere van. 

K A T H O L I K U S AUTONOMIÄ, 

Az „Esztergom" nyilatkozata az autonomiai vitáról. 

„Még csak rövid idő előtt vonult végig az autono-
miát csináló lapokon keresztül a panasz, hogy annak 
daczára, hogy közel állunk az autonomiai kongresszus 
megnyitásához, oly ritka az autonomia ügyében folytatott 
eszmecsere, hogy még a főbb elvekben sem állapodtunk 
meg ; pedig írtak eleget ugy a vidéki mint a fővárosi 
kath. lapok, csakhogy általánosságban mozogván, föl-
szólalááuk nagyobb föltűnést nem keltett. 

Magunk is egynéhányszor szóvá tettük az autonomia 
ügyét és tehettük volna még többször is, mert hisz semmi 
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sem könnyebb, mint egy, végre is szabad vitatkozás 
tárgyát képező kérdésről akár egész könyvet is irni ; de 
nem tettük, mert soha sem tudtuk, használunk vagy 
ártunk-e inkább az ügynek, a melynek csakis használni 
akarunk. Mert ez az eszmecsere is olyan mint minden 
más vitatkozás. A kiknek álláspontjával megegyez, azok 
agyondicsérik ; ha nézeteiktől eltérő, mieden tisztelet 
hangoztatása mellett agyoncsépelik. 

A magyar katholikusoknak világi vezére, Zichy 
Nándor gróf, a nyilvánosság előtt eddig csak általánosság-
ban foglalkozott az autonómiával. Es ezt hibául rótták 
föl neki. Nem mer világosan, egyenesen, őszintén nyilat-
kozni. Homályos kifejezésekbe burkolja nézeteit stb. Eddig 
ez volt a kifogás. Most, hogy az utolsó vasárnapi „Alkot-
m á n y i b a n elmondotta nézeteit a huszonhetes bizottság-
nak munkálatáról, azt olvassák ki a gróf urnák nyilat-
kozatából, hogy neki általában nem kell autonomia, sőt 
még azt is rossz néven veszik, hogy még előleges érte-
kezletre is hivja magához az autonomiai képviselőket, 
természetesen azokat, a kiknek jönni tetszik. 

De hát voltaképen mit is irt Zichy Nándor? Azt 
mondja-e, hogy neki nem kell az autonomia ? Azt nem ! 
Vagy azt, hogy nem kell a huszonhetes bizottság munká-
la ta? Azt sem; ő csak nézeteit mondja el a bizottág 
munkálatának egyes részleteiről, s ezzel csak azt a jogát 
gyakorolja, amely minden katholikusnak a joga, és azt a 
kötelességét teljesíti, a mely minden katholikusnak s 
különösen autonomiai képviselőnek a kötelessége. 

Egyébként fölkérjük azokat, a kik bizonyos szenve-
délyességgel — azokról nem is szólunk, a kik jónak 
látják az aranygyapjuval meg az aggkorral satyrizálni — 
bírálgatják az ő nyugodt fejtegetéseit, olvassák el ők is 
ép oly nyugodtan és be fogják látni, hogy a gróf urnák 
sokban nagyon is igaza van. 

Zichy Nándor gróf testestül-lelkestül katholikus 
ember ; nála az egész gondolkozást és cselekvést á t jár ja 
a katholikum ; egyházának tanát, szervezetét jobban ismeri, 
mint akárhány pap ; több mint ötven éve foglalkozik 
egyházának ügyeivel, harezol annak érdekeiért; ismeri, 
mert átélte az autonomiai mozgalmakat, azok kezdetétől 
fogva ; ismeri a mi katholikusainkat, kik a legválságosabb 
pillanatokban háta t fordítottak egyházunknak. És midőn 
mindezek után egész nyiltan kifejezést ad aggodalmainak és 
az őskori egyházatyák lelkesedésére és hitbeli jártasságára 
való észrevételeiben egyházának isteni szervezetét tartva 
szem előtt megvilágítja a kérdést, ezért csak köszönetet 
érdemel, hogy rámutat a javaslat fogyatékosságaira s 
hozzá járul az elvi kérdések tisztázásához. 

Senki se gondolja, hogy az autonomia kérdése a 
sok eszmecsere után már mindenképen tisztázva van. 
Kétséget nem szenved ugyanis, hogy az egész autonomia 
protestáns fogalom, *) amely csak nehezen illeszthető be 
a katholikus egyház szervezetébe és hogy sajátságos 
viszonyaiknál fogva mégis beleilleszthető legyen úgy, hogy 

*) Az, amit a püspökök 1848-ban kezdeme'nyeztek, korántsem 
volt protestáns szellemű fogalom ; hanem a mit b. Eötvös József 
szuggerált az alkotmányos korszak elején, s a min egész a mainap 
rágódunk és évődünk egymás között, arra már ráillik a fenti 
jellemzés. 

egyszersmind hasznos is legyen, nem csekély fejtörést és 
gondot okoz mindazoknak, akik az egyház javát őszintén 
akarják. 

Azok „a világi vonatkozású ügyek" bizonyára olya-
nok, amelyeket igen nehéz meghatározni s mi készséggel 
elismerjük, hogy a huszonhetes bizottság elég szerencsésen 
körülvonalozza azokat, különösen az által, hogy a szer-
vezetben taxatíve is elősorolja, de azért nem találjuk alap-
nélkülieknek Zichy gróf urnák aggodalmait. 

Nem csekély nehézséget képez a püspöki karnak 
mint ilyennek és egyes tagjainak belevonása az autonó-
miába, s nézetünk szerint, ha valahol ugy épen a katho-
likus autonómiában jogosult és szükséges a két ház rend-
szerének felállítása,**) mert az mégis furcsa volna, hogy a 
püspöki kar, melynek delegácziója nélkül az autonomia 
létre sem jöhet, csak oly tagja legyen, mint az a válasz-
tott vagy kiküldött képviselő, és a püspöki kart le is 
lehessen szavazni. 

Ez nézetünk szerint oly világos, hogy kár erre több 
szót vesztegetni. Áll ez különösen az egyházmegyei auto-
nómiáról, amely máskép, mint a püspökök jogainak át-
engedése nélkül nem képzelhető s nem is létesülhet. 

Zichy gróf az ő katholikus lelkületével csak nehezen 
tudja megegyeztetni az egyház két elemének, az egyházi-
nak és világinak oly rideg szembeállítását, mint ez minden 
eddigi autonomiai tervezetben történik. Es valljuk meg 
őszintén, hogy sok tekintetben igaza van, midőn kérdezi : 
„Miért kellene minden pap mellé két világit állítani és a 
világi választók képviseletéből a papot kizárni, az bizony 
elvnek is furcsa és valóban nem katholikus fölfogás. Az 
ennek az elvnek minden részletben való rideg látszata, és 
szívesen elhisszük, hogy csak látszata, hogy félünk a 
paptól." 

Az utolsó kongresszusban valóban ugy is volt, mert 

**) Hagyjuk ezt az egykamarás, kétkamarás — alkotmányosdit ! 
A püspököknek, mint ilyeneknek, tulajdonképpen nem is kellene 
abba a szavazó gépbe beleülni, a mely őket 2 hivük szavazatánál 
is csekélyebb 1 szavazattá devalválja. Ezt a dolgot a Religio már 
húsz év előtt kifejtette. Akkor capitis diminutiónak, a püspöki 
hatalom alattvalói szinvonalra való leszállításának bizonyította be 
ez a lap. És Simor hgprimás elismeite, hogy a dolog igaz, úgy 
van. A hatalom nem szavaz seholsem, kivéve inter pares, ott, a hol 
csak hatalmak vannak jelen. Delegáltjai a hatalomnak, igenis, azok 
már szavazhatnak az alattvalók közt ; a hatalom soha. 

Mit ? ! Tehát egyáltalában ne menjen be a nm. püspöki kar 
az autonomiai kongresszusba ? Dehogy ne menjen be a kongresz-
szusba; sőt nagyon is menjen bele, mert ha szent Pál apostol még 
a pogány areopágba is szükségesnek lát ta a bemenetelt és ott 
nagyon jól eltalálta a maga helyét és szerepét: a nméltóságu püs-
pöki kar is az autonomiai kongresszusból nem hiáDyozhatik. De sőt 
okvetetlenül meg kell jelennie ott, és pedig úgy, hogy már magával 
az ő jelenlétének mineműségével egy csapásra véget vessen a 
protestáns szellemű laicizálás kisérteteinek az által, hogy a püspö-
kök ne mint vitatkozó és szavazó küzdő felek, hanem a hány egy-
házmegye annyi lelki hatalmat képviselő apostolutódok mindnyájan 
az elnöki emelvény magaslatán foglaljanak helyet, mint püspöki 
kar, a mely a kongresszusban éppen ugy mint a kongresszuson kivül 
egymaga jeleníti meg Magyarországban az egyháznak Istentől adott 
lelki hatalmát. A két kamararendszer elmélete és gyakorlata tehát 
ekkép teljesen feleslegessé is válik, miután a püspöki kar az i t t 
jelzett módon nem oldódik fel a kongresszusban, hanem benne is, 
kivüle is, mint felette álló souverain tényező hatalmi állását sértet-
lenül fenntar t ja és kellő érvényre emeli. 
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a kongresszus határozó képességét is az egyházi és világi 
tagok számaránya szerint akarták eldönteni. Mindenesetre 
különös egy fölfogás, amely azt a látszatot kelti, mintha 
a katholikus egyháznak ügyeit a papsággal szemben 
kellene a világi elemnek megmenteni. 

A 27-es bizottságnak, — az bizonyos — nem volt 
könnyű a feladata. Munkálkodásának határait kijelölte egy-
részt a királyi resoluczió ; másrészt korlátozta azt az ismert 
ministeri memorandum a kormány jogaival és a fönnálló 
törvényekkel. Ezek három irányban is elzárták a jogosít-
ványok szerzésének ú t já t : nem mehetett sem a legfőbb 
kegyúri jogok, sem az egyház szervezetének, sem a kor-
mány által birlalt és a törvény által lefoglalt jogok 
mezejére s igy nem marad más hátra, mint ott szedni 
a hol volt — az egyházi kormányzat terén. És ez az, 
ugy gondolom, mert már évek óta nem beszéltem Zichy 
Nándor gróf úrral, amitől ő fél, midőn egyenesen ki-
mondja, „hogy az egyházi kormánytéren szereznek kár-
talanítást és azt a reformáczió szellemében egy kissé 
laifikálják." Hogy e szavakban sok igazság rejlik, azt senki, 
a ki a dolog fölött komolyan gondolkozik, tagadni nem 
fogja. A mult év nyarán a müncheni Hist, polit. Blätter-
nek eg y czikke ennél még többet mondott, midőn egye-
nesen kijelentette, hogy a kálvinizmus szellemének átül-
tetése fenyegeti a magyar egyházat s ezt a Veszprémi 
Hirlapon és a Religion ki»ül senki észre nem vette, vagy 
legalább is szóvá nem tette. 

Nézetünk szerint Zichy Nándor gróf az ő bátor és 
katholikus nyilatkozatáért nem gáncsot, hanem dicséretet 
érdemel. Hadd tisztuljanak az eszmék és lássák az ország 
katholikusai, mikép gondolkozik a kérdés fölött az a 
férfim, a ki önzetlenül egész életét az egyháznak szentelte 
s egyháza ellen soha semmiféle hűtlenséget el nem 
követett." 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Hatalmas lépés előre 

a katholikus egyesület i élet terén. 
Hatalmas lépés van készülőben a katholikus egye-

sületi élet terén, mely az egész társadalmi kérdés keresz-
tény szellemben való megoldását nagy tényezőként fogja 
elősegíteni. 

Ez a régóta szükséges lépés' katholikus mesteregyle-
teknek országos szervezése, melyre nézve a kezdeménye-
zés a budapesti országos közp. kath. legényegyesület 
nagyérdemű elnöksége által vezérelve kiindult és annyira 
fejlődött, hogy a megfelő alapszabálytervezetek is már 
elkészü'tek és az óhajtva óhajtott mesteregylet alakuló 
közgyűlését 1900. év február havának 4-én már megtartja. 

A kath. mesteregylet alapszabályainak a tervezete 
megjelent a „T. É." ezévi 3 számában. 

Isten áldása kisérje a nemes és nagy igyekezetet! 
4 - Szent Antal kenyere Bars-Verebélyen is fogja 

éreztetni jótékony hatását. Lulicsek Izidor esperes-plebá-
nos nem sokára felállítja szobrát a nagy jótevő szentnek 
a Vaszary Kolos bibornok hgprimás mi i t patrónus által 

nagy költséggel újraépített verebélyi román stilü temp-
lomban. Különös a dologban az, hogy a szobor még fel 
sincsen állítva, szent Antal tisztelete, sőt az általa inté-
zett meghallgatások máris megindultak. 

= Katholikus tevékenység Erdélyben. Majláth 
Gusztáv gróf ur, Erdély lánglelkü püspöke, apostoli buz-
galommal készíti elő a keresztény restauráczió útját Er -
délyben. A napokban előkelő kath. férfiakkal tanácsot 
ült, hogy mikép lehetne megakadályozni a szoczializmus 
terjedését a kolozsvári iparosok között, kiknek körében 
egyre jobban terjed ez a kórságos anyag. A tanácskozás 
eredménye lett, hogy legelőször is katholikus legényegyletet 
és katholikus tanoncz-otthont fognak alakítani Kolozs-
várott. Legközelebb pedig felállították Kolozsvárott a 
kath. népkönyvtárt, is a katholikus nép hitének, erkölcsei-
nek védelmére. 

IRODALOM. 
— Reflexiók a katholikus autonomia szerveze-

tére. (Eszmecsere). Ir ta dr Giessivein Sándor, győri sz. e. 
kanonok, a győri egyházmegye képviselője, az országos 
autonomiai kongresszus jegyzője. Budapest, „Hunyadi 
Mátyás", 1900. 16 r. 29 1. 

Igen jó észrevételek, igen jól, tudniillik megnyeröleg 
vannak ebben a takaros kis füzetben előadva, mind a két, 
t. i. a 27-es és a kisebbségi javaslatra nézve. Főelve, 
hogy „ne késsünk" az autonómiával, és „egyelőre" olyant 
csináljunk, a milyent „jogfeladás nélkül" lehet. — Püs-
pöki széküresedés alkalmára nagyon találó az a meg-
jegyzése, hogy a 27-es bizottság nem gondoskodott arról, 
hogy épp „az üresedésben levő szék egyházmegyéje" jus-
son szóhoz. A kisebbségi javaslat ajánlata komplikálttá 
teszi az eljárást. — Szerző arra nézve, hogy püspöki szé-
kek betöltésénél hogyan érvényesüljön a három ősi ká-
noni tényező, a hívek, a papság és az egyháztartomány-
beli püspökök, — talált egy csattanós mintát. „A mi 
autonomikus törekvésünkhöz, úgymond, legközelebb esik 
az a mód, melyet IX. Károly franczia király idejében 
(1560) az orleansi parlament Statutuma az 1516-iki Con-
cordatum alapján megállapított. A Statutum (I. c.) igy 
hangzik : „Ezentúl minden ér3ek és püspök, a mint szék-
üresedés beállott, halogatás nélkül megválasztandó és ki-
nevezendő, és pedig: az érsekek — a tartomány püspökei 
és az érsekségi főkáptalan ; a püspökök — az érsek és 
a székesegyházi káptalan által, hozzájuk járulván 12 
nemes ember, kiket az egyházmegye nemessége választ 
saját kebeléből, és 12 előkelő polgár, kiket az érseki 
vagy püspöki város községházán választanak. Mindezeket 
az üresedésben levő szék káptalana meghatározott napra 
egybehívja, a kik azután három méltó és a szent kano-
nok és zsinatok előirta tulajdonságokkal jeleskedő személy-
ben megegyeznek s azokat nálam (a királynál) bemutat-
ják, hogy közülök azt kiválasszam, kit a megüresedett 
érsekségre vagy püspökségre kinevezni óhajtok." íme, 
mondja jeles-tudósunk, „a mi autonomikus mozgalmunk, 
a világi elemnek belevonása az egyház világi vonatkozású 
ügyeibe nem olyan egészen különálló dolog az egyház-
jog fejlődésében." Tökéletesen igaza van. Csak egy igen 
lényeges oldala a dolognak hiányzik a róla festett kép-
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ben, az t. i. mily befolyással volt az ily vegyes püspöki 
jelölés a híres gallikán szellem nagyranövelésében ? — 
Szerző a 27-es és kisebbségi javaslatot kombinálva, az 
ajánlattevést három fokozaton véli megvizsgálandónak és 
pedig következő sorrendben : egyházmegye, igazgatótanács, 
tartománybeli püspökök. A végszót a püspököknek tartja 
fenn. — A III. czikk a királyi kisebb kinevezések ügyé-
vel foglalkozik s pótolni igyekszik a 27-es és a kisebb-
ségi javaslatok, valamint a Dudek-féle módosítások mulasz-
tásait. Az ő álláspontja ez : „Tekintve a jus commune 
álláspontját, mely az adományozás jogát a püspök és a 
káptalan közt megosztja, autonomikus törekvéseink szem-
pontjából az volna a logikus eljárás, hogy e kijelölésnél 
a káptalan mellett derivált jog czimén a papság és hívek 
képviselete is latba vethesse szavát" — az egyházmegyei 
tanács által, azután nyilatkozzék a káptalan, legfelül a 
püspök. — Sok találó megjegyzés fordul elő még a 
becses füzetben az alapok és alapítványok s az iskolák 
kezeléséről, és arról, legyen-e egyházmegyei gyűlés is az 
autonomia szervezetében stb. 

Summa sumarum : minden attól függ, igaza van-e a 
tudós szerzőnek az ő alaptételében, hogy t. i. „mig auto-
nómiánk nem lesz, a katholicizmus önállóságát bénitó 
törvények módosítására nem is gondolhatunk." 0 azt 
mondja, hogy nem. En azt mondom, hogy igenis, gondol-
hatni ; mert ime Németországban a katholikusok auto-
nomia nélkül vitték keresztül az egész kulturharcz sérel-
mes törvényeinek módosítását és enyhítését. Abban megint 
igaza van a tudós szerzőnek, hogy újonnan szervezett 
„jogi személyt" okvetlenül fel kell állítani, „mely a "katho-
likusok jogos, s egyelőre, a kormányhatalomnál deponált 
örökségét átvegye." — Üdvözlet a szerzőnek. Csak az 
övéhez hasonló fejtegetések vezetnek czélra, t. i. alapos 
egyetértésre. = 

V E G Y E S E K . 
*** Rómában, de az egész világon is, a kath. hívek 

valamely kiválóbb módon óhajtják megkülönböztetni és 
megünnepelni márczius 2-ikát, mint azt a nevezetes na-
pot, melyen X I I I . Leo pápa életének kilenczvenedik évébe 
lép. A római „Circolo di San Pietro" nevű kath. kör 
már szétküldte a programmot. 

— Egyházmegyei hírek. Bende Imre nyitrai püs-
pök ur f. hó 27-én Budapestre érkezik a püspöki kon-
ferencziára és az autonomiai kongresszusra. — Dr Rimely 
Károly beszterczebányai püspök úr Havran János kano-
nokot áltaHnos püspöki helynökévé nevezte ki. 

— A salzburgi kath. egyetemre a múltkor jelzett 
közgyűlésben történt jelentés szerint 1899-ben 130,000 
gyűlt össze. A gyűjtés eddigi eredménye még csak 800,000 
korona. Pedig ennek tízszeresére van szükség. Azért tett gyor-
sabb és nagyobb arányú pénzszerzésre indítványt Liech-
tenstein Ede hg. Már kiszámították az egyetem költségét 
is. Három kar, a jog- és államtudományi, a bölcseleti és 
természettudományi karok fenntartására évi 360,000 korona 

szükséges. Tanuljunk osztrák hittestvéreinktől, ebben, a 
miben igazán tanulhatunk! 

— A kath. tudósok nemzetközi kongresszusáról 
azt jelenti a „Salzb. Kirchenz." Münchenből, hogy az 
ezidei kongresszus Münchenben lesz megtartva. A 
„Societá cattolica italiana per gli studi scientifici" elnök-
ségének kérésére az előkészítő bizottság kimondotta, hogy 
a kongresszus tárgyalási nyelvei közé az olasz is fel van 
véve. A IV. nemzetközi kongresszus „Compte rendu"-je 
most jelent meg nemrég, 11 kötetben, svájczi Freiburg-
ban. Ára 16 márka. A körülbelül 200 munkálat közöl 40 
német, 7 angol, 7 olasz, 2 spanyol nyelven van írva. A 
többi franczia nyelven van fogalmazva. Latinúl csak 10 
tudós dolgozott, hárman Magyarországból, 2 Olaszország-
ból, 2 Spanyolországból, 1—1 Dalmácziából, Német-
alföldről, Luxemburgból. Németországból egy sem. Kívá-
natos nagyon, hogy kath. tudósaink az egyház nyelvére 
nagyobb gondot fordítsanak. Hogy fog az egyház egye-
temes zsinatot tartani, ha mindenki a maga nyelvén tud 
csak beszélni? 

— Nem értik meg egymást, pedig mind a ketten 
katholikusok és németül beszélnek. Ezúttal a derék német 
katholikusok különböztek össze a felett a kérdés felet t : 
egyetemi theologiai fakultás legyen-e Strassburgban, vagy 
maradjon meg az eddigi papneveidei tanitás. A kiknek a 
porosz kormány egyetemi theologiai fakultást akar adni, 
az uj németeknek, az elsassiaknak, nem kell ; a régi Német-
országban lakó katholikusok ellenben nem értik, hogy 
miért nem kapnak az elsassiak a porosz ajándékon ? Pedig 
a dolog igen világos ám. Timeo Danaos et dona ferentes. 
Az elsassiak nem akarják egy tál lencseért eladni a pap-
ság nevelésében eddig élvezett szabadságukat a porosz 
állami hatalomnak. Bonn és Boroszló állami theologiai 
fakultásaiból több tanár a vatikáni zsinat idején oly fur-
csán viselkedett", hogy a strassburgi papságnak elment a 
kedve az állami theologiai fakultásra nézve. Egyébiránt, 
maguktól az emberektől függ valamely intézetnek a szel-
leme első sorban; nem megfordítva. 

— Az erdélyi püspök ur a jubileumi szent év alkal-
mából nagy jót müveit a kolozsvári egyetemi hallgatók-
kal. Folyó hó 14., 15. és 16-án a zseniális Prohászka 
Ottokár vezetésével lelkigyakorlatokat tartatott, melyeken 
70 egyetemi polgár vett részt mély buzgósággal. Pro-
hászka konferencziáit sok magas állású úri ember is végig 
hallgatta nagy bámulattal és meghatottsággal. A jó Isten 
áldásában és a derék egyetemi polgárok erős akaratában 
bizva — a lefolyt szent gyakorlatok tartós sikeréhez erős 
reményeket kapcsolunk. (Közm.) 

— Negyvennégy évi munka után csak félévig 
élvezte Trombetta kardinális a bíbor örömeit és meg-
lepetéseit. Korra nézve ő volt a szent Collegiumban a 
negyedik. Legidősebb bibornok Di Canossa veronai püspök, 
91 éves, Celesia palermói érsek 90 éves, Richard párisi 
érsek 89 éve9. 

— Herczeg, a ki szerzetes rendbe lép. Prágából 
jelentik jan. 19-iki kelettel, hogy ott a benczések emauszi 
kolostorában dr Sauter Benedek apát novitiussá avatta a 
20 éves Liechtenstein György herczeget, a ki Ildefonz 
nevet vett fel. 

Felhivás. 
Theologus vagy felszentelt pap, a ki németből jó magyarság-

gal tud fordítani, legyen szives e lap szerkesztőségénél jelentkezni 
egy kisebb theologiai munka lefordítására. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D I K É V F O L Y A M . 

I. Félév. 1900. 

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

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

T\RTALOM. Ve.zèreszmék en l'onulmánvok. Elnöki megnyitó beszéd, melyet az Aquinói Szent-Tamás-Társulat 1900. évi jan. 27-diki 
közgyűlésén tartott dr Városy Gvula. — Egyházi Okmánytár. Decretum. — bgyhazi Tudositasok. B u d a p e s t : Imádkozzunk ! — E r d é 1 y i 
e g y h á z m e g y e : Spiritizmus és kálvinizmus Gyergyóban. — P á r i s : A népdal az apostolkodás szolgálatában. — Katholikus 
Autonomia. Az autonomia a püspöki kar előtt. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. 

Elnöki megnyitó beszéd, 
melyet az Aquinói Sz.-Tamás-Társulat 1900 évi jan. 27-diki 

közgyűlésén tartott dr Vcirosy Gyula. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Ha visszatekintünk azon két évtizedre, mely 

dicsőén uralkodó szentséges atyánk „Aeterni 
Patr is" kezdetű, korszakalkotó bullájának meg-
jelenése óta lefolyt, lehetetlen a fölött nem cso-
dálkoznunk, hogy a scholastikus bölcselet és 
névszerint Aquinói Szent Tamás philosophiája 
ezen aránylag rövid idő a la t t világszerte mily 
óriási lendületet vett . Mindenütt új tudományos 
társulatokat, bölcseleti tanszékeket , jelesbnél 
jelesebb szakfolyóiratokat és kisebb-nagyobb ter-
jedelmű bölcseleti munkákat látunk mintegy 
varázsütésre keletkezni, melyek mind-mind dicsé-
rendő buzgalommal igyekszenek Szent Tamás 
filozófiáját ú j virágzásra emelni, ós ezzel az 
„Aeterni Patr is" magasztos czélját megvalósí-
tani. — E nemes versenyben édes hazánk is 
iparkodott a maga méltó részét kivenni. Tanús-
kodik erről azon örvendetes körülmény, hogy 
ma már nemcsak a budapesti tudomány-egyetem 
hit tudományi karánál, hanem a legtöbb vidéki 
papneveldében is szakképzett tanárok rendszere-
sí tet t tanszékekről hirdetik szent Tamás bölcse-
letét; erről tanúskodnak a Bölcseleti Folyóirat 

vaskos és tar ta lmas évfolyamai, valamint más 
jeles bölcsészeti monográfiák; erről tanúskodik 
végre azon érdekesbnél érdekesebb felolvasások 
sorozata, melyek igénytelen társula tunknak alig 
ha t éves fennállása a la t t t a r t o t t 60 ülésében 
elhangzottak és részint a Bölcseleti Folyóirat 
hasábjain, részint külön lenyomatokban is nap-
világot lá t tak . 

Annál meglepőbb ezen eredmény, ha meg-
gondoljuk, hogy mily mostoha elbánásban része-
sült a scholasztikus bölcsészet, — főleg Jézus-
társaságának feloszlatása következtében — még 
a jelen század első felében nemcsak protestáns 
és rationalista irók, hanem katholikus tudósok 
részéről is. így pl. Hermes ismételten állítja, 
hogy a bölcsészeti alaposság minden hiánya 
onnan származik, mivel a bölcselők a szükség-
szerű gondolkozás és a szükségszerű igaznak 
ta r tás között nem tesznek kellő különbséget; és 
mivel a középkori bölcsészet ugyanezen hibában 
leiedzett, azért csak a formai igazság birtokában 
volt, de az anyagi igazsághoz nem tudot t fel-
emelkedni. *) Günther pedig azt vitatja, hogy a 
hajdankor (értsd: a középkori bölcsészetet) a 
bizonyosság alapját és határa i t nem ismerte. 
„Ez — úgymond — a tárgyból indúlt ki ; de, 
hogy az alany mily feltételek mellet t ju t biztos 
ismerethez, és hogy neki magának minő része 

x) Kleutgen, Philosophia der Vorzeit. I. 20. 
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van az igazságban, arról még szó sem volt." 2) 
Nem csoda tehát , hogy a scholasztikus bölcselet 
tel jes elhanyagolása, sőt megvetése következté-
ben még oly kiváló tehetségű és jó igyekezetű 
férfiak is, minők a franczia Lamennais és Bautain, 
az olasz Gioberti, a német Hermes és Günther, 
éppen akkor, mikor a hi tet lenséggel szemben a 
katholikus igazságok védelmére kelnek, szánal-
mas tevelyekbe bonyolulnak. Helyesen keresi 
Kleutgen3) sajnálatos bukásuknak okát abban, 
„hogy nem tudták maguka t az ú jkor legnagyobb 
előitéletétől megóvni. Ok is azt h i t ték , hogy 
csak az újkor i bölcaészetnek sikerült az igazsá-
got felfedezni, mely az előbbi századok előt t 
re j tve volt. E tudósok lelkesen küzdöt tek a 
jelenkor hi tet len bölcselete ellen, de ugyan akkor 
a kathol ikus ha jdankor tudományá t is megtá-
madták , és a helyett , hogy abban gyökerezve, 
ál tala t ámoga tva ós vezérel tetve v ív ták volna 
ama harczot : abban a téves véleményben vol-
tak, hogy uj tudományt , és névszerint az összes 
tudományok uj a lapját kell keresniök. Ok keres-
tek és nem vet ték észre, hogy éppen azon spe-
culatio elvei ál-tal lőnek félrevezetve, amely 
ellen síkra szállottak." 

Ma már, hála Istennek, t isz tul tabb légkör-
ben mozgunk. Ma már o t t tündöklik szent Tamás 
dicső vi lágtör ténelmi a lak ja az őt mél tán meg-
illető ta lapzat ormán, az ész és tudomány leg-
nagyobb hódolatának magas la tán . Az ő ih l e t e t t 
mellét diszítő ragyogó nap bevilágít ja fényével 
a kathol ikus világ minden tá jékát , a keresztény 
társadalom minden osztályát , az emberi tudás 
minden re j tekét . Ha e meglepő örvendetes jelen-
ség okait kuta t juk, azt első sorban kétségkívül 
a szent Tamás bölcseletében rejlő benső igazság 
hódító erejének kell tu la jdoní tanunk. Valamint 
t. i. az örök szépnek, az örök jónak, úgy az 
örök igaznak is megvan a maga elévülhetlen 
joga, k io l tha ta t l an fénye, melyre a tévelyek 
felhői egy időre á rnyékot bor í tha tnak ugyan; 
de a melyet teljesen elhomályosítani, végleg 
kiol tani nem lehet, s a mely a felhők mögül 
annál ragyogóbb fénynyel tör ú j ra elő, minél 
sötétebb volt a reá boruló árnyék, 

Vagy nem tapasztal juk-e n pja inkban is, hogy 
a középkor gót ós román stilü műremekei , me-
lyek mellet t az ú jkor gyermekei sokáig közöm-

bösen vagy fi tymálóan haladtak el, sőt azok 
nemes fönségét nem r i tkán bizarr toldalékokkal 
torz í to t ták el, ma nemcsak újból az őket mél tán 
megillő megbecsülésben részesülnek, hanem sűrűn 
u tánzo t t min táku l is szolgálnak. Es nem feletébb 
tanulságos látvány-e, hogy pl. Francziaországban 
hol száz év e lőt t a független ész személyesítője-
ként egy ledér nőt ü l t e t t ek az o l tá r ra és nyil-
vános hódolatot mu ta t t ak be neki ; ma katonai 
t isztelgéssel becsülik meg a véletlenül a r ra menő 
szerény i rgalmas apáczát, az ész istennőjének 
egyenes el lentétét . Nem a puszta népszeszéiy, 
nem a puszta divat szüleményei ezen jelenségek, 
hanem a szép, a jó örök érvényű erejének, el-
pusz t í tha t lan ha ta lmának időleges megnyilat-
kozásai. — Épen igy vagyunk az igazság hata l -
mával is, melyet a tóvely soha teljesen meg 
nem törhet , az emberi észre való vonzóerejétől 
soha egészen meg nem foszthat. Mivel pedig szent 
Tamás filosophiája az igazság ku ta tásának leg-
egyenesebb ú t j án halad ós rendszeres művelésé-
nek leghelyesebb módjá t követ i ; azért az elő-
í té le tektől men t emberi elme önkéntelenül is 
meghódol neki; és azért ezen philosophia újjá-
születésének is okvetlenül be kellet t következnie, 
hosszn halálos dermedtségéből szükségszerűen fel 
ke l le t t ébrednie; mer t bizonyos ér te lemben reá 
is i l le t tek is teni Üdvözítőnknek Ja i rus leányáról 
mondot t szavai: „puella non est mortua, sed 
dormit ." 4) 

Készséggel elismerem azonban, bogy ezen 
üdvös ébredés aligha ment volna oly gyorsan és 
könnyen végbe, ha szentséges atyánk maga nem 
vállalkozik az ébresztő szerepére. És épen ezen 
körülményben, a dicső pápa ünnepélyes felszóla-
lásában látom én az örvendetes fordulat máso-
dik főokát. Habozás nélkül bevallom, hogy ezen 
korszakalkotó fellépés nélkül azon lelkes férfiak 
kik már a jelen század közepétől fogva nagy 
buzgalmat fe j t e t t ek ki a scholastikus bölcsészet 
rehabil i tásában, valószínűleg még igen soká meddő 
munká t végeztek volna. Krisztus he ly tar tónak 
egyetlen „Tali tha cumi" 5) szava elegendő volt 
arra, hogy a halálos álomba merül t Scholastika 
uj életre támadjon. Noha ezen pápai szózatot 
annak idején az el lentábor síposai ós nagy tömege 
ép oly gúnykaczajjal fogadták, mint egykor 
Ja i rus házában az Üdvözítő szavait. 

2) I. k. 21. 1. 
3) I. k. 13. 

4) Marc. 5, 39. 
5) U. o 41. Y. 
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Fényes tanúbizonysága ez a római pápa 
nagy tekinté lyének még a nem szorosan ve t t 
hitelvi té ren is, va lamint azon rendkivül jó té-
kony befolyásnak, melyet a pápának legfőbb 
tani tói tek in té lye nemcsak a tudományok fejlő-
désére, hanem ál ta lában az emberiség kul turál is 
és erkölcsi életére gyakorol. Vajha a népek ama 
tanulékonysággal fogadnák a pápák időről-időre 
felhangzó szózatát, mely legbiztosabb gyógy-
szere lenne az emberiség tes ten rágódó súlyos 
ba joknak. 

Társulatunk, követve a külföld ka thol ikus 
vezérférfiainak és hason természetű egyleteinek 
példáját , mindenkor a r ra törekedet t , hogy szent 
Tamás bölcsószetének müvelésében egyszersmind 
a szentséges a tya magasztos, bölcs szándékainak 
is megfeleljen. Tegyük azt a jövőben is. Buz-
dítson bennünket erre azon tudat , hogy midőn 
szent Tamás bölcsészetével szakszerűen foglal-
kozunk, nemcsak az igazsághoz vezető legegye-
nesebb és legbiztosabb ú ton haladunk nemcsak 
egy vi lágtör ténelmi hivatásu nagy pápa magasz-
tos terveinek megvalósításában működünk közre; 
hanem, hogy azáltal egyút ta l sa já t egyéni lelki 
tökélyesbülésünk m u n k á j á t végezzük és utolsó 
czélunk elérését is ha tha tósan előmozdítjuk. Meg-
győződésem szerint ugyanis szent Tamás philo-
sophiájának más bölcsészeti rendszerek fölöt t i 
fölénye — objectiv igazságán és formális tökélyén 
kivül — főleg abban rejlik, hogy az embernek Összes 
szellemi szükségleteit kielégíti. Nem szorítkozik 
csupán arra, hogy az igazságot szomjazó értel-
münket megvilágítsa, az erkölcsi jó u tán törekvő 
a k a r a t u n k a t helyes i rányba te re l j e : hanem a 
boldogság u tán szükségszerűen törekvő szivünk-
nek, a végczélunk felé sóhaj tozó le lkünknek 
igényeit is a lehető legtökéletesebb módon be-
tölti . Helyesen mondja szent Tamásról Ozanam 6) 
hogy ő speculativ tanulmányai közepet te a gya-
korlat i kérdésekkel is alaposan foglalkozik: „oly 
törvényhozást a lkotot t , — úgymond — mely 
szabványaínak keretébe beleszövi az embert , a 
családot és az á l lamot ; i smer te a contemplat io 
fönséges vo l t á t ; és j á r t a s volt azon u takban , 
melyeken a magasztos erény elvezethet az örök 
igazság közvetetlen szemléletéhez." 

Az emberi lélek természetszerűen vonzódik 
Istenhez, m in t végczéljához, mint az igazság a 

6) Dante et la philosophie catholique au trezième 
siècle. Paris, 1859 pag. 86. 
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jóság és a szépség örök forrásához, kinek meg-
ismerésében, birásában és szemléletében képes 
egyedül azon boldogságot feltalálni, mely u tán 
szükségképen ós el lenál lhatat lanul kívánkozik. 
Gyönyörű kifejezést ád az emberi lélek emez 
Is ten u t án i vágyának Boëthius következő verse.7) 

„Da páter, augustam menti consceüdere sedem, 
Da fontem lustrare boni, da luce reperta 
In te conspicuos animi defigere visus, 
Disjice terrenae nebulas et pondéra molis, 
Atque tuo splendore mica; tu namquae serenum, 
Tu requies tranquilla piis : te cernere finis. 
Princípium, vector, dux, sémita, terminus idem. 

Es ennek okát e nem kevésbbé szép sza-
í vakban fejezi k i : 8 ) 

„Hic est cunctis communis amor, 
Repetuntque boni fine teneri. 
Quia non aliter durare queant, 
Nisi converso rursus amore 
Refluant causae, quae debit esse." 

Mily édes vigasztalás tö l t i el t e h á t szent 
Tamás phi losophiájának buzgő művelőjét , midőn 
az angyali tudor örökbecsű műveinek t anu lmá-
nyozása közben nemcsak felállítva, hanem a 
legalaposabb bölcsészeti érvekkel bebizonyítva is 
ta lá l oly bölcsészeti té te leket , melyek vágyainak 
netovábbjára , utolsó czéljára, örök boldogságára 
vonatkoznak, aminők pl. ;9) 

Quod omnia ord inan tur in unum finem, qui 
est Deus. 

Quod intel l igere Deum est finis omnis in-
tellectualis substant iae. 

Quod ul t ima hominis félicitas consisti t in 
contempla t ione Dei. 

Quod u l t ima hominis félicitas non sit in 
hac vita. 

Quod omnis intel lectus, cujuscunque gradus 
par t iceps esse potes t divinae visionis. 

Quod videntes Deum in pe rpe tuum eum 
videbunt. 

Qualiter in ilia u l t ima felici tate omne desi-
derium hominis completur. 

Képzelhetők-e ezeknél fenségesebb,boldogítóbb 
igazságok! Igaz ugyan, hogy a scholast ikus böl-
cselet ezen és hasonló igazságok tárgyalásánál , 
min t kötelességtudó, hű szolgálóhoz illik, urnő-

7) De Consolatione Philosopbiae lib. III. metr. IX. 
v. 23—28. — 

8) 1. k. lib. IV. metr. VI. v. 4 4 - 4 8 . 
9) Summa contra gentes. lib. III. cap. 17, 25, 37, 48, 

57, 62, 63. 
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jének, a theologiának nyomdokain ha lad; mégis 
azáltal, hogy annak, ami t ez a kinyi la tkozta tás 
alapján taní t , észszerűségét, kívánatos, sőt szüksé-
ges vol tá t alapos észokokkal is t á m o g a t j a : hi tün-
ket boldogítóbbá, reményünket édesebbé, az igaz 
boldogság u tán i vágyunkat epedőbbé teszi. 

Műveljük t ehá t sz. Tamás philosophiáját 
buzgÓD, alaposan. De ne szorítkozzunk a puszta 
speculatióra, min t ő sem szorí tkozott a r r a ; ha-
nem alkalmazzuk sz. Tamás elveit a gyakor la t i 
élet kérdéseire is. Alkalmazzuk különösen a korun-
ka t mozgató nagy tá rsada lmi problémák szeren-
csés megoldására, szemünk előt t t a r tva szent-
séges a tyánknak ezen a tya i in t e lmé t : 1 0 ) „Dome-
stica vero, a tque civilis ipsa sosietas, quae ob 
perversarum opinionum pestem quanto in discri-
mine versetur, universi perspicimus, profecto 
pacat ior multo et securior consisteret, si in 
Academiis et scholis sanior t r ade re tu r e t magis-
te r io Ecclesiae conformior doctrina, qualem Tho-
mae Aquinatis volumina complectuntur ." 

De alkalmazzuk azokat sa já t egyéni, erkölcsi 
és benső lelki életünk te rmékenyí tésére is. Akkor 
bölcselkedésünk nemcsak szellemi művelődésünk-
nek, hanem erkölcsi tökélyesbülésünknek is ha t -
ha tós eszközévé leend. Akkor annak ú tmu ta t á sa 
mellet t Istenről, min t földi és örök boldogsá-
gunk tárgyáról oly t iszta és magasztos foga lmakat 
fogunk szerezni, melyek a földi élet nyomoru-
ságai közepet te is édes vigasztalással tö l tendik 
el szivünket. Ez legyen minden bölcselkedésünk-
nek legfőbb tá rgya és utolsó czélja. 

Te cernere — finis! 

Egyházi Okmánytár. 
DECRETUM 

Burdigalen 
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS 

YEN. SERVAE DEI 

Ioaniiae De Lestonnac 
FÜNDATRICIS 

Ordinis Filiarum 
Beatae Mariae Virginis 

SUPER DUBIO 
An, et de quibus miraculis constet in casa et ad effectum 

de quo agitur? 
Mystici agri Dominus opportunis temporibus non 

lectos tantum viros mittit operarios in vineam suam, sed 
etiam mulieres fortes, de quibus in libro Sapientiae scrip-
tum est aaccinxit fortitudine lumbos suos et roboravit 
brachium suum". Cuius rei exemplo esse possunt et Bir-

10) XIII. Leo pápa 1879. aug. 4-én kiadott „Aeterni 
Patris Unigenitus Filius" kezdetű apostoli körirata. 

gitta, et Catharina Flisca, et Ioanna Francisca Frémiot 
de Chantal, et romanae urbis decus Francisca aliaeque 
sanctissimae foeminae quamplures, quibus non suae tan-
tum saluti prospectum est sed proximorum. His merito 
accensenda est IOANNA DE LESTONNAC, quae et ipsa 
in agro Domini de fructu manuum suarum plantavit vineam, 
instituto novo ordine piarum mulierum, quem a Domina 
Nostra nuncupari voluit. 

Orta est IOANNA anno MDLYI honesto genere. 
Vei a primis annis ita virtutibus eluxit, ut futurae sancti-
tatis facile liceret divinare fastigium. Eius autem adole-
scentia, eo maiorem sibi postulat laudem, quo infestiora 
nacta est publica tempóra. In eam enim incidit aetatem, 
quum Calviniana per Galliam grassaretur lues, ex qua 
catholicis plurimum periculi obiiciebatur. Nec publica 
tantum defectionis exempla puellae obversabantur oculis, 
sed etiam domestica. Nam ipsa mater, quum Calvini parti-
bus atque erroribus studere coepisset maxime, quotidi-
anum creabat filiae periculum augebatque metum, ne 
haec, maternis capta blanditiis, victas aliquando cederet 
manus. Verum divinae gratiae praesidio, quod constanti 
pietate mereri curavit, quum evasisset incolumis, de per-
fect ion vitae genere in aliqua religiosa domo suscipi-
endo cogitare coepit ; idque statim effecisset, nisi patris 
obstitisset voluntas, qui eam nuptum dedit viro nobilis-
simo. Hoc vita defuncto, ad pristina vota reversa, se in 
Tolosanam domum recepit piarum mulierum, quae vulgo 
Fogliuntinae appellantur. At brevi sensit ad aliud se 
munus divinitus vocari novae condeadae Familiae sancti-
monialium, quae curam omnem conferrent ad puellas 
probe instituendas in sanctitate vitae cum doctrinae in-
tegritate coniuncta ; opportunum sane praesidium adver-
sus ingruentes errores. Quod quidem incoeptum brevi 
tarn feliciter crevit, ut ipsa viderit vivens institutas eius 
Ordinis domos triginta. Sic functa ministerio sanctissimo 
ad puellarum salutem, meritis onusta decessit Burdigalae 
postridie calendar Februarii anni MDCXL, aetatis suae 
quintum supra octogesimum agens. Eius fama sanctitatis 
miraculis confirmata, conetans viguit in Gallia, donee pluri-
morum studio excitato, ab Apostolica Sede impetratum 
est anno MDCCCXXVI, ut titulo Venerabiiis honestaretur. 

Simul vero eius causa penes SS. Rituum Congre-
gationem agitari coepta est; ac probationibus iuridice 
sumptis riteque expensis, eius virtutes heroicum attigisse 
gradum solemni decreto sancitum est anno MDCCCXCI. 

Quum vero trina accesserint eiusdem Ven. Servae 
Dei intercessione patrata miracula, accurata de illis insti-
tuta est actio; primum in antepraeparatorio conventu 
quarto nonas Maii anno MDCCCXCVII indicto penes 
E.mum Cardinalem Lucidum Mariam Parocchi causae 
Relatorem; deinde quaestione instaurata nono calendas 
Februarii anni MDCCCXCVIII in praeparatorio coetu ad 
Vaticanum coacto ; demurn in generalibus comitiis coram 
SS.mo D. N. LEONE PAPA XIII habitis in Aedibus 
Vaticanis postridie nonas décembres anni mox elapsi, in 
quibus idem R.mus Cardinalis Lucidus Maria Parocchi 
proposuit dubium „An et de quibus miraculis constet in 
casu et ad effectum de quo agitur?* R.mi PP . Cardinales 
sacris tuendis Ritibus praepositi et PP. Consultores suif-
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ragium singuli protulere. SS.mus vero Pater decretorium 
proferre iudicium distulit, ut tempus precationi suppeteret ; 
ndixitque sperare Se quantocius illud prolaturum R.morum 
Cardinalium ac PP. Consultorum sententiae apprime con-
sonum. 

Hodierna igitur die, Dominica III post Epiphaniam, 
qua Festum Sanctae Familiae, Iesu, Mariae, Joseph devo-
tissime percolitur, sacris Mysteriis piissime celebratis, 
Vaticanam solemniorem aulam ingressus, ad Se acciri 
ius9it R'mos Cardinales Camillum Mazzella Episcopum 
Praenestinum S. R. Congregationi Praefectum et Lucidum 
Mariam Parocchi Episcopum Portuensem ac S. Rufinae, 
Praepositum a Diplomatis Pontificis Maximi causaeque 
Ponentem, una cum R. P. lo. Baptista Lugari Sanctae 
Fidei Promotore meque infrascripto a Secretis, iisque 
adstantibus solemni sanxit Decreto : „CONSTARE DE 
TRIBUS MIRACULIS ; de primo : Instantaneae perfec-
taeque sanationis Sororis a S. Xaverio religiosae professae 
Ordinis Filiarum JB. Mariae Virginis in saeculo Mariae 
Aloisiae Farines, a phtysi pulmonari confirmata de 
altero : „Instantaneae perfectaeque sanationis Sororis a 
S. Michaele monialis professae eiusdem Ordinis, in saeculo 
Zeliae Bayssade, a lethali paraplegia ex meningomielite 
chronica de tert io: „Instantaneae perfectaeque sanati-
onis Sororis Mariae del Filar monialis professae Ordinis 
Capulatorum a cistomate prolifero adoneidaeo in regione 
ovarica sinistra." 

Hoc vero Decretum evulgari et in Sacrorum Rituum 
Congregationis acta referri mandavit duodecimo calendas 
t'ebruarias, anno MCM. 

C. Ép. Praenestinus Card. MAZZELLA 
S. R. C. Praefectus 

L. f S. 
Diomedes Panici, S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan 31. Imádkozzunk! — 
Ma nyílik meg az országos katholikus kongresszus : 

imádkozzunk ! 
Az Istent imádó esdeklő embert az Űr felmagasz-

tal ja; leereszkedik hozzá kegyelmeinek egész tengerével 
és rendelkezésére bocsájtja mintegy mindenhatóságát. Az 
ima leszállítja a mennyet a földre, és a földieket föl-
emeli a mennybe. Az eget ostromló istentelenséget meg-
alázza és lehetetlenné teszi ; ellenben az alázatos és Isten-
ben bízó tehetetlenséget felmagasztalja és dicsőségről 
dicsőségre segíti. „Ascendit precatio, et descendit Dei 
miseratio", mondja sz. Ágoston. 

Az a különös, hogy a jóságos Isten kiváltképen a 
lelki javakat és adományokat, kivéve az egy imádkozhatás 
kegyelmét, melyet kérelem nélkül osztogat, ahhoz kötötte 
hogy azokat tőle imádság által kérjük. „Alio modo, 
mondja aquinói szent Tamás, procurari non possunt, nisi 
ab ipso petantur". Vagyis mint szent Vazul tanítja, a 
mi hasznos és szükséges az embernek, azt az Isten nem 
adja meg, csak ha kérjük tőle ; ellenben a mi káros és 
veszedelmes, nem távoztatja el tőlünk, (^ak ha imáinkban 
eziránt esedezünk előtte. Minden alá van tehát vetve az 

ima hatalmának, a jó is, a rossz is : minden jó — ima 
által válik elérhetővé; minden rossz — ima által válik 
ártalmatlanná. »Per orationes purissimas omnia nobis, quae 
utilia sunt, tribuuntur a Domino: et cuncta, quae noxia 
sunt, procul dubio effugantur." Szent Vazul mondása. 

Ez így levén, sok esemény az egyháztörténetében, 
mely különben érthetetlen volna, világossá válik. Az egy-
ház első életkorszakában, első éveiben történt. Heródes 
király népszerűséget hajhászva a zsidóknál elhatározta a 
kath. egyház szabadságának elfojtását. Elrendelte az egy-
ház üldözését. Jakab apostolt, szent János evangelista 
bátyját, a ki jeruzsálemi püspök volt egyúttal, egysze-
rűen lefejeztette. Az egyház ellenségeinek természetesen 
nagyon tetszett az ilyen — szabadság. Heródes nem ma-
radt az egyházüldözésnek elszigetelt egy ténye mellett. 
Neki rendszer kellett. Gyökeresen akarta kiirtani a ker. 
vallást. Elfogadta tehát sz. Péter apostolt is, és börtönbe 
vettette, 16 katonából álló őrségre bizván őrizetét. 

Nagy lett az egyházban a zavar és aggodalom. De 
nagyobb volt mindennél az Istenbe vetett bizodalom. Az 
egyház kezdett imádkozni, és szakadatlanúl imádkozott: 
és az imádság kiszabadította szent Pétert a börtönből, az 
ima ereje összetörte a vasbilincseket és tehetetlenekké 
tette a hatalom által kirendelt poroszlókat. Mikor szent 
Péter angyal által vezéreltetve, a szabadba kijutott, ki-
mondta és okulásunkra konstatálta az egyház imádságá-
nak csodaerejü hatását, ha szükséges : „Most tudom bi-
zonynyal, hogy az Űr elküldötte angyalát, és kimentett en-
gem Heródes kezéből és a zsidónép minden várakozásából." 

Alkalmazzuk az esetet; vonjuk le a tanulságot! 
Csodára nincsen mindig szükség, de különösen lelki 

ügyekben Isten segítsége nélkül még csak egy lépést sem 
tehetünk előre. Az autonomia, az egyház szabadsága, 
hogy saját isteni szelleme szerint élhessen és intézhesse 
saját ügyeit, a megváltás kegyelmén alapuló lelki élet 
körébe tartozik kétségtelenül : ezen a téren boldogulni, 
akadályokat útból kimozdítani, sikereket kivívni, lelkeket 
megnyerni, ellenségeket legyőzni tehát — csak kellő imád-
sággal lehetséges. Miért megy oly nehezen az egyház sza-
badságának kivívása? Miért oly erőnket meghaladók az 
akadályok ? Miért oly hatalmasak az ellenségek ? Miért 
vagyunk annyira gyengék, erélytelenek és sikerekben 
szegények mi ? . . . Mert nem vagyunk eléggé imádságo-
sak kötelességeink teljesítésében. 

Fordítsunk egyet a dolgon ! Legyünk alázatosabbak 
Isten előtt, imádságosabbak az ő irgalmassága előtt, s 
mindenhatósága diadalról diadalra fog vezetni bennünket. 

Hí az Isten, mert ver; imádkozzunk! ? ? 

Erdélyi egyházmegye. Spiritizmus és kálvinizmus 
Gyergyóban. — 

A „Közművelődés" f. é. 1-ső számában megjelent 
„A spiritizmus terjedése Csikban" czimű czikkre vonat-
kozólag értesítem a ft. szerkesztő urat és olvasó közön-
ségét, hogy Gyergyó-Szent-Miklóson, ezelőtt két évvel, 
két háznál ypltak spiritista összejövetelek ; de jelenleg 
nincsenek, sem itt, sem egész Gyergyóban. 

Ezen jelenséget a papság figyelemmel kisérte, a 
gyűlések látogatóit jóakaratulag figyelmeztette, s egy két 
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esetben óvatosan, a hiveket a szószékből is ; minek meg 
volt az a hatása, hogy a társaság önként feloszlott. 

Tölgyesben két társaság is működött; és mint 
egyiknek főpártfogójától, a mult nyáron értesültem, egye-
nesen a bold, szűz Mária intelmére, mind a kettő beszün-
tettetett. 

A papság minden esetre legyen éber, ügyeljen a 
nyájára, a gyengébbeket nemcsak a templomban, hanem 
más alkalmas helyen és időben is, társaságban vagy 
külön-külön figyelmeztes-e, de ne menjen nagy ágyukkal 
a verebekre. 

Egyik spirista uri embert egyenesen az általa nagy 
buzgalommal olvasott. Dessewffy Arisztid féle könyv egj ik 
mondásával győztem meg. 

Nevezett spiritista ugyanis azt mondja: „a spiritiz-
musra gyenge hitű és vallástalan embereknek van szük-
ségök ; de igazi vallásos embernek nincs". En pedig azt 
mondom: erősítsük a gyenge hitüeket, tegyük hivőkké a 
hitetleneket, s akkor csakugyan a spiritizmus nem árthat 
nekünk. 

A protestantismus terjedésétől sem félünk nagyon. 
Szent-Miklóson 1887. óta csak egyetlen egy vándor 
hivatalnok lett házasság elválasztása okából kálvinistává ; 
ellenben 12-eu katholizáltak. Az egész Gyergyóban nem 
tudok esetet, hogy más valaki vallását elhagyta volna; 
ellenben a kik ide betelepednek, azok nagyrésze lassankint 
katholikussá lesz ; s vegyes házasságoknál gyermekeik 
vallására nézve a mi javunkra egyeznek meg. 

Egész Gyergyóban mintegy 40 kálvinista lélek van ; 
ezek számára készült a szerény imaház; miből ránk nézve 
legfőbb tanultság az, hogy mi is hasonló áldozatkészség-
gel erősítsük azon helyeket, hol bitfeleink pap és temp-
lom nélkül ki vannak téve nem csak az elvallástalanodás-
nak, hanem az eloláhosodásnak is. 

Gyergyó-Szent-Miklóson, 1900. január 12-én. 
Ferenczi Károly, 

esperes-plebános. 

Páris. A népdal az apostolkodás szolgálatában. — 
A párisi ember nagy kedvelője a zenének, ezt az 

egész világ tudja. Ha egy bátor tenor kiáll a térre és 
rákezd valamely divatos nótát, azonnal hullámzani kezd 
körülötte a tömeg, és készen van a kardal. 

Mit hangoztat rendesen az ilyen népdal? Többnyire 
haszontalanságokat, durva politikai gúnyolódásokat, és a 
korcsma és műhely megszokott tisztátalanságait. De a 
dallam, az mindig szép, az mindig kedves és megnyerő, 
és ügyesen eltakarja, elfeledteti a piszkos tartalmat. 

A „Pam" nevű lap e napokban behatóbban foglal-
kozott az utczák dalaival. Arra az eredményre jutott, 
hogy mig jelenleg a népdal nagyrészt a tömeg demora-
lizácziójának az eszköze, ezentúl azt megfordítva a nép 
erkölcsi nevelő eszközévé kell és lehet tenni. Tervet is 
ajánl mindjárt. Azt mondja, dalkarokat kell szervezni és 
azok által csak tiszta, nemes, erkölcsös darabokat kell 
előadatni. A tréfa és jókedv legkevésbbé sem ütközik a 
jó erkölcsökbe. 

Első pillanatra a javaslat furcsának, sőt ábrándos-
nak látszik. Ki fogja a dalkarokat szervezni, ki fog mű-

ködésük erkölcsi színvonalára felügyelni ? Annyi azonban 
bizonyos, hogy nagyon egészséges eszme fekszik a kalan-
dosnak látszó terv magvában. Kísérletet tenni mindenesetre 
lehetne. Sőt mi már egy szerény falusi pap szerencsés 
tapasztalataira vagyunk képesek hivatkozni. Abbé Bouland 
orvillei lelkész, (Orne départementban) már 15 év óta 
sikeresen küzd a korcsmák és műhelyek durva erkölcsű 
dalai ellen, az által, hogy helyettök, azoknak kedvelt 
dallamával, embernemesítő és keresztény eszméket és ér-
zelmeket szólaltat meg. 

A népdal tehát az apostolság szolgálatában ime 
bevállik. Es hogyha művészi fokra emeli valaki, bevállik 
akár Párisban is. Es az nagy haladás volna csakugyan, 
ha a demoralizáczió roppant nagy eszköze — a népjavitás 
és a keresztény újjászületés eszközévé alakittatnék át. A 
zene, a dal — kétélű fegyver. Miért ne lehetne használni 
éppen az életerőt osztó élén ? A zenét, a dalt az Isten 
és az egyház ellenségeinek a kezében hagyva a katho-
likusok vájjon nem követnek-e el mulasztást? Nem lesz-
nek-e ez által nem akadályozás czimén az elvetemülés 
terjesztésének részeseivé ? Mit használ a folytonos jajgatás 
az idők rosszasága felett, ha ölbe tett kezekkel nézzük a 
bajok elharapódzását. 

Eszembe jut itt Mermillod bibornoknak egy csipős 
kritikája, melyet 1888-ban Rómában a franczia zarándo-
kok egy csoportjához intézett, a melynek én is tagja 
voltam. 

A Pamphili palotában voltunk. Másnap volt az in-
dulásunk vissza, ide hazánk felé. 

Ti némely franczia katholikusok, igy szólt Mermil-
lod, olyanok vagytok, mint a szomorúfűzfa. Lehajtjátok 
a fejeteket és sóhajtoztok és hivatalosan a sok baj szo-
morú tanúivá avatjátok magatokat. Kérlek, pityeregjetek 
kevesebbet, és tegyetek többet. Előre; és a könyeknek 
békét hagyjatok. Ti erőtöket megbénítjátok, a helyett, 
hogy cselekednétek. Gondoljatok a Prétikátor mondására : 
„A szomorúság semmire sem való." 

Gondoljunk a gonosz és erkölcstelen dalok felett 
szokásos tétlen pityergésre. Az — semmire sem való. 

Életrevalónak kell lenni! E. A. 

K A T H O L I K U S AUTONOMIA. 

Az autonomia 
a püspöki kar előtt. 

Hétfőn délelőtt 10 órakor püspöki tanácskozás volt 
főm. és ft. Vaszary Kolos bibornok-herczegprimás és 
esztergomi érsek ur budavári palotájában. A konferenczián 
a következő főpásztorok jelentek meg: Samassa József 
dr. egri érsek, Császka Gy. kalocsai érsek, Schlauch 
Lőrincz dr bibornok, nagyváradi püspök, Bende Imre 
nyitrai püspök, Bubics Zsigmond kassai püspök, Meszlényi 
Gyula szatmári püspök, Hornig Károly dr báró veszprémi 
püspök, Steiner Fülöp dr székesfejévári püspök, Dessewffy 
Sándor dr csanádi püspök, Bimely Károly dr besztercze-
bányai püspök, Szmrecsányi Pál szepesi püspök, Ivánkovics 
János rozsnyói püspök, Mailátli Gusztáv Károly gróf 
erdélyi püspök, Hetyey Sámuel pécsi püspök, Vályi János 
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dr gör. kath. püspök, Firczák Gyula munkácsi gör. 
kath. püspök, Szabó János dr szamosujvári gör. kath. 
püspök, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát és az üresedés-
ben levő váczi püspökség képviseletében Virter Lajos 
nagyprépost, püspöki helynök urak. 

Távol maradtak : egészségügyi okokból Zalka János 
győri püspök és Hidasy Kornél szombathelyi püspök ; 
ismeretes külön álláspontjukból kifolyólag pedig a követ-
kező 3 román főpap : Mihályi Viktor balázsfalvi érsek, 
Pável Mihály nagyváradi püspök és Radu Demeter lugosi 
püspök urak. 

0 eminencziája Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és esztergomi érsek ur 10 órakor nyitotta meg az érte-
kezletet. Jegyző volt Hetyey Sámuel pécsi püspök ur. 

Mindenek előtt az időközben felmerült ügyeket, a 
nemzeti római zarándoklat szervezését és idejét, és a 
középiskolai hitoktatás egyöntetűségének gróf Majláth 
Gusztáv püspök ur nagybecsű dolgozata alapján való 
szabályozását intézte el a konferenczia. Helyesléssel fogadta 
a nm. püspöki kar azt is, hogy a kath. tanitók országos 
bizottsága nagyobbszabásu tanügyi kongresszus alakjában 
óhajtja megülni a kétszeresen jubiláris évet. A bizottság-
nak ez iránt felterjesztett tervét azzal hagyta helyben a 
nm. püspöki kar, hogy felkérte dr báró Hornig Károly 
veszprémi püspök urat, legyen szives a kath. tanitók 
országos kongresszusán elnökölni. 

Csak ezután következett az autonomia. Es erre 
vonatkozólag beható eszmecsere fojlődött ki a nm. püs-
pöki kar tagjai között. Határozattá az lőn, hogy fenn-
tartva a fenntartandókat, belemegy az autonomia tár-
gyalásába. 

AUTONOMIAI ÉRTEKEZLETEK. 
Általános értekezlet. 

Tegnap reggel volt 11 órától l - ig a főrendiház 
üléstermében. Az összehívás értelme szerint Szapáry 
Gyula gróf, az összehivó, elnökölt. Főpásztoraink közöl 
megjelentek : Schlauch Lőrincz bibornok-püspök, Császka 
György érsek, Bende Imre, Dessewffy Sándor, Majláth 
Gusztáv Károly gróf, Ivánkovics János, Hetyey Sámuel 
püspökök és Virter Lajos váczi nagyprépost, püspöki 
helynök. 

Szapáry Gy. gróf elnök megnyitván az ülést előadja 
az értekezlet czélját, mely az első rendes ülés napirendjé-
nek megállapítása. Felvetette egyúttal a kérdést: nem 
volna-e jó az általános vita befejezése után bizottságot 
bizni meg, hogy az illetékes tényezőkkel érintkezve állapítsa 
meg és szövegezze a vita eredményét? 

Horánszhj N. azzal kezdte, hogy a hgprimás és 
Szapáry Gy. gr. által javasolt napirendtől eltérőleg azt 
indítványozta, hogy a bizottsági javaslatok ne az első, 
hanem csak a következő ülésben tárgyaltassanak érdem-
legesen. 

Az értekezlet nagy többsége elvetette Horánszky 
indítványát. A kongresszus tehát ma szerdán már bele-
megy az általános vitába. 

Zichy N. és Major F. praktikus irányú felszólalása 
után felpattant Ugrón G. és hevesen kivágta a mi lelkén 
feküdt, de a mivel ugyancsak nem lehet ám kath. auto-

nómiát csinálni, t. i. hogy szerinte a „püspöki kar nem 
téuyező." *) 

Az erre következő vitának az lett az eredménye, 
hogy a kongresszus eltérőleg Szapáry Gy. grófnak a 
részletes tárgyalásra vonatkozó inditványától az általános 
vita után azonnal belemegy a részletes vitába is 

Értekezlet Zichy Nándor grófnál. 
Délután volt az összehívó főúr Mária-utczai palotá-

jában. Megjelentek vagy ötvenen Főpásztoraink közöl meg-
jelentek Majláth G. K. gróf és Hetyey S. püspök urak. 

Zichy N. gróf egy óráig tartó beszédben fejtette ki 
álláspontját és oda konkludált, hogy végre is egyenesen 
a főkegyurtól fog kelleni kérni útbaigazításokat. Csernoch 
dr kanonok csatlakozott a kifejtett vezérelvekhez. Majláth 
G. K. gróf püspök ur pedig az egész értekezlet nevében 
köszönetet mondott Z. N. gr-nak az egyházra és annak 
igazi autonómiájára üdvös elvek kifejtéseért. 

Fábián nagyprépost és Pechata A. ügyvéd ezt 
vélik, hogy még az általános vita alapjául sem kellene 
elfogadni a két javaslatot. 

Rajner L. dr, prépost-kanonok, hosszabb beszédben 
kifejti, hogy miért teszi teljesen magáévá Zichy N. gr. 
álláspontját. 

Szóba jött a vitában való részvevés aránya. Az 
értekezletet ma d. u. 5 órakor folytatják. 

Ugrón Gábornál. 
Szintén 5 órakor tartották d. u 5 órakor vagy har-

minczan. A kisebbségi véleményt fogadták el alapúi. Mert 
az szervezi a püspöki egyházmegyét s annak területén az 
intelligencziát s mert állítólag csak ebben érvényesülhet a 
püspöki jurisdictió teljes hatalmában és végül mert ez felel 
meg a kath. egyház episkopalis szervezetének. A közvet-
len választást községenként általában választói jog alap-
ján helyeslik, mert ez a kereszténység emberi jogainak 
érvényesülése. Kívánják, hogy a katholikus iskolák, vallás-
és tanulmányi alapok és azoknak javai átadassanak a 
katholikus autonómiának ugyanazon feltételek mellett való 
kezelésre, mint az más bevett vallások egyházainál törté-
nik. A püspöki és más beneficziumokra való ajánlás jogát 
az autonómiának igénylik, mint az egyház függetlenségé-
nek feltételét és az egyháziak felemelésére legalkalmasabb 
módot. Nem egyeznek bele semminemű halasztásba, hanem 
általános vita után a részletes tárgyalást követelik, hogy 
egy szerves egészet képező munkálatot terjeszthessenek ő 
Felsége a legfőbb kegyúr elé s hogy a katholikus közön-
ség teljes és tökéletes tájékozást nyerhessen a katholikus 
autonómiának tartalmáról, hatásköréről, elveiről és magasz-
tos hivatásáról. 

Az értekezlet este 8 órakor ért véget. 

KA Tfl. EGYESÜLETI ELET 
es 

KÖZTEVEKENYSEG. 
Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság 

f. hó 27-én délután 5 órakor a központi papnevelő-intézet 
dísztermében Steiner Fülöp dr székesfejérvári püspök ur 
mint védő el&öklete alatt, a már közlött programm sze-
rint, rendes évi közgyűlését tartotta. A közgyűlésen meg-

*) De bizony tényező az, még pedig Icözvetetlenül — a 
legfőbb ! Szerte. 
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jelentek: ifj. Zichy János gróf, Giesswein Sándor dr 
kanonok, Csajághy Károly dr érd. esperes, Csillag Gyula 
dr, Acsay Antal dr, Székely István dr egyetemi tanárok, 
Kürz Antal, Gyiirky Ödön dr, Glattfelder Gyula dr, 
Mihályfi Ákos dr, Piszter Imre dr, Zuhriczky Aladár dr 
stb., továbbá a központi papnevelő-intézet növendékei. 

Miután az elnöklő püspök a megjelenteket üdvözölte, 
Városy Gyula dr elnök elmondta megnyitó beszédét, melyet 
t. olvasóink lapunk vezető czikkelye gyanánt olvashattak. 

Az elnöki megnyitót, különösen annak végső pasz-
szusát, mely a jelen kort mozgató nagy kérdésekre utalt, 
élénk tetszéssel fogadta a nagyszámú hallgatóság. 

Következett Kiss János dr alelnöki jelentése, mely-
ben köszönetet mondott a társulat védőjének, dr Steiner 
püspök urnák, ki a társulat ügyei iránt meleg érdeklődést 
tanusit ; a központi papnevelőintézet elöljáróságának, hogy 
az intézet helyiségeit a társaság gyűléseire átengedte ; a 
sajtónak, mely a társaság működését nyilvántartotta; a 
tagoknak, kik a társaság czéljait előmozdították. 

A jelentés kiemeli, hogy a lefolyt évben a felol-
vasott dolgozatok mind tökéletesek voltak, de sajnálattal 
említi, hogy a felolvasó üléseket gyéren látogatták. Az 
egész évben hat felolvasó ülés volt ; a hat felolvasásból 
három a lélektanból, kettő a természetbölcseletből s egy 
a bölcseleti erkölcstanból vette tárgyát. 

Az alelnök felkéri a keresztény szellemű bölcselet-
tudomány sorsa iránt érdeklődőket, szíveskedjenek a tár-
saság alapító vagy pártoló tagjai közé belépni. 

Purt Iván dr főtitkár jelentése s a számvizsgáló 
bizottság fölmentő indítványának elfogadása után rendes 
tagokká választattak: Fludorovics Zsigmond főgymnasiumi 
tanár Nagyszombatban és Zuhriczky Aladár dr főreáliskolai 
hittanár Budapesten. 

Ezután Werdenich Endre dr hadapródiskolai tanár, 
rendes tag, tartotta meg felolvasását : „ A skolasztikus érték-
elmélet.* A keresztény bölcselők értékelméletét össze-
hasonlította Marx Károly és a többi szocziálisták elmé-
letével s kimutatta, hogy ez utóbbi egyoldalú s azért az 
igazság minden követelményének meg nem felel, ellenben 
a skolasztikus értékelmélet minden számbaveendő ténye-
zőt érvényre juttat. 

Steiner Fülöp dr püspök ur elismerését fejezte ki a 
felolvasónak : rámutatott arra, hogy szent Tamás és a 
skolasztikusok ily kiválóan korszerű kérdésekben is nap-
ként világítanak. 

A püspök ur berekesztő szavai után a közgyűlés 
véget ért. 

V E G Y E S E K . 
+ Az autonomiai kongresszus összeült. Magán-

ember ilyenkor elnémul s figyelve hallgatja a kiválasztott 
kiválókat. Mi is így teszünk ezek alatt a napok alatt. 
I t t is csak azt ismétlem : Imádkozzunk, hogy az egyház 
— egy ház legyen, vagyis, hogy a kongresszus megtalálja 
az egyetértés ú t j á t ! 

— Mély megdöbbenést és nagy részvétet keltett 
mindenfelé az a hír, hogy az egri főkáptalan fejét Szele 
Gábor fölsz. püspök urat kocsisa meg akarta gyilkolni. 
A jó Isten megőrizte az ő hű szolgáját. Hála légyen érte. 

— A Lipótváros kezd bőrében el nem férni. Kezdi 
féktelen jókedvében csipkedni az egyházat. Hogy mit 
jelent a Lipótváros Budapesten, gondolom az egész or-
szág tudja. A zsidó tőke, a zsidó jólét első fészke. A 
lipótvárosi kaszinó a nemzeti és gentry kaszinóval szállt 
versenyre. Most vasárnap azonban nagyon messze elve-
tette a sulykot. Gúnyolódott az apostolok szegénysége és 
a mostani püspökök „gazdag"—sága felett. Legsajnálato-
sabb a dologban az, hogy a zsidó közönség olcsó mulat-
tatására a magyar nemzetnek két oly szellemes alakja 
vállalkozott, mint Rákosi Jenő és Jókai Mór. Rákosi 
Jenő a „színészetről" tartott felolvasásában oly jelenetet 
provokált, a mely sehogysem illő ő hozzá: „A mai szi-
nész, igy szólt, úgy hasonlít az úttörőkhöz, mint a mai 
püspöki kar Krisztus apostolaihoz. Akkor hitben voltak 
gazdagok, ma gázsiban és javadalmakban gazdagabbak. 
Jókai (közbeszól) : Az ám adósságot csinálnak. Rákosi 
J enő : De hisz a hitel a mai életben gazdagságot jelent." 
Derültség, lipótvárosi derültség követte a jelenetet. A régi 
nagy uraknak, kik igazi urak voltak, bohóczaik voltak. A 
mai urak mulattatóinak még nem adott nevet a magyar 
nyelv, mert a magyar nemzet még nincs eléggé fel-
ébredve. 

— Kassa város mint patrónus fejedelmi tettre 
határozta el magát. Egyhangúlag elhatározta, hogy 
60,000 fr t költséggel uj plebániaházat épít. 

— „A ki a pápába harap, belehal" Ha igaz a 
szent atyák véleménye, hogy Isten ezt a földet az ő orszá-
gának, az egyháznak kedveért teremtette : akkor a világ-
történelemben sok mindenféle emelkedés és pusztulás meg 
van magyarázva. Áldás kiséri azt, aki az Isten egyházát 
tiszteli és oltalmazza ; előbb-utóbb bűnhődik az, ki az Úr 
Jézus szeplőtelen jegyesét bántalmazza. Anglia nem tagad-
hatja, hogy mint nagyhatalom sokat vétett a jog és 
igazság ellen, midőn az olasz összeesküvőket a pápaság 
ellen segítette. Cavournak legagilisabb czinkostársa Pal-
merston volt. Most az igazság Istene vissza kezd mérni 
Angliának büntetéssel. „Qui mange du pape, en meurt." 

— Oroszország és a Gregorián naptár. Orosz-
országban lassankint gyengül az ellenzék állásfoglalása a 
Gregorián naptár ellen. A „Fronde" értesülése szerint a 
czár a közoktatásügyi miniszternek ajánlására a tudomá-
nyos akadémia elnökének felügyelete alatt bizottságot 
nevezett ki, hogy ez tanulmányozná a Julián-naptár be-
szüntetésének kérdését és munkálatáról neki jelentést 
tegyen. Hihető, hogy 1901. kezdetével Oroszország a 
Gregorián naptárt fogadja el. 

Jelentés. 
Többfelé. Köszönet a jelentkezőknek. Az időben elsőnek van 

1 elsőbbse'ge. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : = 
Budapesten a szerkesz- ï 
tőnéí, és Nagy Sándor ! 

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

netaláni reclamatiók is, | 
bérmentes nyitott i 

levélben, intézendők. É 

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

Budapesten, február 3. 10. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanuímanyok. Az erdélyi és az anyaországbeli katholicitás az autonómiában. 
A kongresszus ülései. — Autonomiai értekezletek.— Vegyesek. 

Katholikus Autonomia. 

B B T FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE, 

Az erdélyi és az anyaországbeli 
katholicitás az autonómiában. 

„Le style c'est l'homme.* 

Az a körülmény, hogy a stylnsból indulunk ki, 
eléggé mutat ja , hogy nem lényegről lesz szó, hanem 
csak a Királyhágón túli és inneni egy ós egysé-
ges katholicitásnak e r d é l y r é s z i világi h i t s o r s o s a i n k 
egynémelyikében különös, nekünk nagymagyar-
országiaknak feltűnő módon és hangon való 
külső megjelenéséről. 

Fel kellett tűnni mindenkinek, hogy az első 
zokszavak, melyek megütközést kel tet tek és az 
egyik Schlauch bibornok ur részéről rögtönös gyen- s 

gód visszautasításban is részesült, őrizetlen pilla-
natban két erdélyrészi világi autonomiai képviselő 
ajkáról röppenték szét a kongresszussal kapcso-
latban. Ugrón Gábor szerint a püspöki kar, illetve 
hatóság nem „döntő" tényező; Győrffy Gryula 
pedig valami „szakadás" - féle baj t emlí tet t 
világiak és egyház közt avval a feddő és lecz-
kéztető ismeretes modorral, mely nemcsak sej-
teti, de egyenesen éppen azt akar ja minden-
kinek tudtára adni, hogy a püspökök okai min-
den bajnak. Mi, Ugrón kirohanását most mellőzve, 
az ilyen és hasonló vádszerü czélzásokra röviden 
egyetlenegy kérdéssel úgy megfelelhetünk, hogy 
az illetők egyszer s mindenkorra kénytelenek 

legyenek szélnek bocsátani püspök- és paplecz-
kéztető szokásukat. 

Minden ember, kivált ha vezető értelmes-
séget vindikál magának, maga felelős a maga 
tet teiért . Eltekintve minden név és egyén szerinti 
vonatkozástól, általában minden világi katho-
likusra czélzólag azt kérdezzük, hogy hát azt a 
„szakadást"-t , mely akkor állt be köztük és az 
egyház között, midőn igavonó rabszolga gyanánt 
húzva a hitvallástalan szabadelvüség tr iumphalis 
kocsiját a magyar állami hatalom decristianisa-
tióját, iskolai mindentudó- és mindenhatóságát, 
a házasság szentségi jellegének hát térbe szorí-
tását , a kanczelparagrafusokat és sok egyebet 
derűre borura megpártol tak és megszavaztak, — 
hogyhát mondom ezt az elszakadást Krisztustól 
és az ő egyházától kik csinálták? Hisz a püspö-
kök elég világosan és hangosan beszéltek ós 
intet tek, hogy ne legyen senki hithagyóvá ne 
csináljon senki maga és az egyház között á thi-
dalhatat lan örvényt ós szakadókot. Mire valő 
tehát a recriminatio ? Mire való a püspök- és pap-
leczkózés ? Verjék a szabadelvüség meggondolatlan 
tombolásaiban részes világi katholikusaink a 
saját mellöket. Saját te t te ikér t maguk a felelő-
sek, maguk a penitencziára kötelesek. 

De nßm evvel van most tulajdonképpen dol-
gunk, hanem erdólyrészi világi hitsorsosaink egy 
némelyikének avval a különös eszejárásával, 
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hangjával és modorával, melvlyel az autonómiában 
szerepelni szoktak. Czélunk pedig ezúttal egy-
szerűen csak rámuta tn i , hogy nekik nincs semmi 
okuk különczködni; mer t annak a pro tes táns és 
laikus korszaknak, a melyben az ő autonomiájok 
keletkezet t s a mely oly magasra hangol ja az 
ő önérzetöket, a katholiczizmusnak az anyaor-
szágban a legfényesebb, az övéjöket dicsőségben 
messze túlszárnyaló hierarchiás korszaka felel meg. 

Az erdélyi laikus au tonomiá t geneologiája 
és psychologiája, azt kérdezem, fel jogosít ja-e 
arra , hogy leczkézőleg lépjen fel a Pázmány ál tal 
a lap í to t t anyaországbeli hierarchiával szemben, 
a mely unióra vezette a pro tes tant izmus által 
veszélyeztetet t oláhságot, a melylyel szemben az 
erdélyi laikus autonomia magára hagyatkozva 
tehetet len vala? 

Nagy érdme van, igenis, az erdélyi katholi-
kusok, egyháziak és világiak státusos szervezeté-
nek ; de túlbecsülni maguka t kivál t a mostani 
világiaknak a világi ősök érdemeiért , hogy ezek 
a protes táns üldözés ideje a la t t a kathol ikus 
vallást megmente t ték és f enn ta r to t t ák , bizony 
nincs okuk; hisz vallásos világi őseik az ő erős 
és nem tági tó kathol ikusságukat bizony nem 
szívták az ország pro tes táns levegőjéből, hanem 
az ő megcsonkí to t t fejű hierarchiájok, vagyis 
papságuk bátor és lelkes szelleméből mer í te t t ék . 
Papjaik, francziskánusaik, a vikáriussal élükön, | 
voltak a világiak vezérei, kiknek segítségére a 
magyarországi Pázmány-szel lemű hierarchia kül-
dö t t a jezsuitákban fe lü lmúlhata t lan segitő csapa-
tokat . 

Szóval, mig a kathol ikus Báthory ura lkodot t 
Erdélyben, az erdélyi katholiczizmus te rü le te 
erős vár volt az anyaországbeli kathol ikusság 
számára is. Maga Pázmány Pé ter is o t t le t t 
katholikussá. De mikor megfordult a koczka és 
Erdély protes táns á l lammá lőn, az erdélyi katho-
likusok bizony t isztán az önfentar tás ösztöneinek 
kielégítésére kényszerültek szorí tkozni ; mig Ma-
gyarországban Pázmány domináló állásra és 
befolyásra emelte a kathol ikus vallást, melynek | 
támogatása, sőt vezetése nélkül soha sem j ö t t 
volna létre a románok nagy vallási uniója. 

Az erdélyi kis laikus au tonomiá t az anya-
országbeli nagy hierarchiával szemben tehát , 
miudent összefoglalólag szólva, szerénység il leti j 
meg, annál is inkább, mer t az anyaországbeli 
nagy hierarchia a protes táns veszély idején élet-
revalónak bizonyúlt erdélyrészi kis laikus auto-
nomia i ránt nagyon hálás és mél tányos tud lenni. ! 

* 

K A T H O L I K U S AUTONOMIA. 

A kongresszus ülései . 
Megnyitó. 

— Jan. 31. — 
Ez a kongresszus könnyen indult, de ugy látszik, 

csak nehéz munkával fog valami sikerre jutni.*) „Veni 
Sancte" nem volt. Azonnal kezdetét vette a tárgyalás. 

Elnök : VaSZary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek ur. 

A nm. püspöki karból jelen voltak : A püspöki kai-
tagjai szokott helyeiken ültek. Ott voltak az elnöklő 
bíboros herczegprimáson kivül : Schlauch Lőriacz biboros-
püspök, Csúszka György érsek, Hornig Károly báró, 
Rimely Károly, Desseívffy Sándor, Meszlényi Gyula, Bende 
Imre, Biibics Zsigmond, Firczák Gyula, Szmrecsányi Pál, 
Ivánkovics János, Majláth Gusztáv Károly gróf püspökök 
és Fehér Ipoly főapát. 

Elnök az ülést 11 órakor megnyitja. 
Jegyzőkként szerepelnek Ziskay Antal dr és Giess-

ivein Sándor dr. 
Felolvastatik az 1897. november 13-án tartott ülés 

jegyzőkönyve, mely hitelesíttetik. 
Elnök jelenti, hogy az említett ülésen nyert meg-

bízatáshoz képest ugy a pápa ő szentségének, mint ő 
felségének tudomására hozta a kongresszus hódolatát, mire 
a következő távirati válaszok érkeztek: „S. Padre La 
gradito i senti menti espressi da Vostra Eoainenza e manda 
l'implorata benedizíone. Card. Rampolla." Továbbá: „O 
császári és apostoli királyi felsége szívből köszöni a ma-
gyarországi katholikus egyház autonómiáját szervező kon-
gresszusnak eminencziád által tolmácsolt hódolatát. Leg-
felsőbb parancsra : König, udvari tanácsos. (Éljenzés.) 
Ezek a válaszok örömmel és hálával tudomásul vétetnek 
és a jegyzőkönyvhöz csatoltatnak. 

Elnök jelenti, hogy időközben a kongresszus tagjai-
nak kebelében változások történtek. Eszerint Zichy Nán-
dor gróf, Esterházy Miklós Móricz gróf, Pálffy Miklós 
herczeg és Apponyi Albert gróf, kiknek két-két mandá-
tumuk volt, egyik mandátumukról lemondtak, hasonló-
képpen Vörös Mihály, Répássy György és Roskovics János 
lemondtak mandátumukról. Az elrendelt uj választásoknál 
megválasztattak Major Ferencz dr, Otocska Károly, 
Samassa János, Kanócz István és Kovaliczky Kornél. Két 
választás eredménye még ismeretlen. Meghalltak a kegyes-
tanitó-recd tartományi főnöke, Frank Ferencz, kinek he-
lyébe M&gyar Gabor, jelenlegi tartományi íőnök, lépett; 
Esterházy Pál herczeg, a kegyurak képviselőinek egyike» 
Rimely Antal, Osztrovszky József, Brezovay László, Fábián 
János, Salamon Tódor, Timkó József. A most nevezett 
képviselők helyébe megválasztattak : Nemeskéri Kiss Pál 

*) Már a második napon kitűnt, hogy tulajdonképpen három 
irányzat van a kongresszusban képviselve : 1) az Ugron-féle demo-
krácziás irányzat, 2) a Horánszky vezetése alá terelődő opportunista 
irányzat, mely a jelenlegi uralommal való összeköttetés hasznos-
ságának fonalait fogja kultiválni és 3) középsőül a Zichy N. gróf 
által vezérelt középirányzat, mely az egyház elvi és történeti 
hagyományaival fog a két véglet közt egyensúlyt tartani. 
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államtitkár, Lázár György, Melczer Gyula, Gedeon Ala-
dár, ifj. Zichy János gróf, Semsey László dr. Az újonnan 
választott képviselők már benyújtott megbízó levelei az 
igazoló-bizottságnak adatnak át, a többi képviselők fel-
szólittatnak, hogy mandátumaikat mielőbb nyújtsák be, 
a kegyurak pedig felkéretnek, hogy uj képviselőt válasz-
szanak. 

Elnök előterjeszti az érdekelt megyei törvényható-
sági bizottságoknak egy kérvényét, melyben azt kérik, 
hogy a zágrábi egyházmegyéhez tartozó muraközi katho-
likusok a kongresszuson szintén képviseltessenek. Ez a 
kérvény annak idején napirendre tűzetik. 

Schlauch Lőrincz dr biboros püspök ur mint az iga-
zoló-bizottság elnöke beterjeszti ezen bizottság jelentését, 
mely Günther Antal dr előadó rövid megokolása után 
tudomásul vétetik. 

Rakovszky István fölemlíti, hogy Marsovszky Endre 
képviselő elhalálozása daczára az ő kerületében még nem 
rendeltek el uj választást. Kéri az új választás elrende-
lését. 

Elnök kijelenti, hogy neki Marsovszky Endre elha-
lálozásáról hivatalos tudomása nincs. A napokban magán-
úton értesült Marsovszky elhunytáról és azonnal intézke-
dett, hogy ez ügyben hivatalos értesítést nyerjen. Ha ez 
megtörténik, akkor a választás elrendeltetik. (Helyeslés.) 

Günther Antal dr, az igazoló bizottság jegyzője 
jelentést tesz a megtámadott választásokról. Az igazoló-
bizottság javaslata értelmében Seemayer Károly dr, ver-
seczi mandátuma megsemmisíttetik és Vadász Zsigmond 
a kerület képviselőjének jelentetik ki. 

Haidekker dr szegzárdi mandátuma megsemmisítte-
tik, azonban uj választás nem iratik ki, hanem csak a 
választási eljárás kiegészítése rendeltetik el. 

Elnök indítványára elhatározza a kongresszus, hogy 
az ülések mindig 11 órakor kezdődjenek. 

Elnök : A kongresszus által kiküldött 27-es bizott-
ság teljesítette feladatát és autonomiai szabályzat-terveze-
tet terjesztett elő. Később a kisebbség javaslatát is kézhez 
vettem. Ezeket a tervezeteket mult évi május 25-én, 
illetve október 5-én kaptam s azonnal szétküldtem. 

A javaslatok felolvasottaknak tekintetnek. Az elő-
adókat illeti a szó. 

Hoványi Gyula dr. többségi előadó: Főmagasságu 
biboros herczegprimás, mélyen tisztelt országos katholikus 
gyűlés! A magyarországi római katholikus egyház auto-
nómiájának ügye, amelynek szerencsés rendezése egyhá-
zunknak és hazánknak összhangzó érdeke, ma a megold-
hatás jelentőségteljes időpontjához jutott. Lgyanis ő csá-
szári és apostoli királyi Felsége által legkegyelmesebben 
összehívott szervező országos katholikus gyűlés ma azon 
feladat előtt áll, hogy a kebeléből küldött, még pedig 
minden utasítás nélkül küldött huszonhetes bizottság több-
ségének, kisebbségének javaslata felett határozzon. 

Midőn a megtisztelő megbízatás alapján van szeren-
csém a huszonhetes bizottság túlnyomó többségének javas-
latát előterjeszteni, mielőtt a huszonhetes bizottságnak 
többségi javaslata ellen emelt legfőbb ellenvetésre áttér-
nék, meg kell emlékeznem két kifogásról, amely a huszon-

hetes bizottság ellen emeltetett, a?,zal szemben érvé-
nyesült. 

Az egyik kifogás az, hogy mi, a huszonhetes bizott-
ság többsége, nem ragaszkodtunk eléggé az 1870/71-iki 
elaborátumnak szerkezeti tagolatához, szövegéhez. Erre a 
kifogásra nyílt és egyenes válaszunk az, hogy a huszon-
hetes bizottság többsége az 1895. évi legkegyelmesebb 
királyi leiratban kifejezett kívánságának úgy vélt meg-
felelni, ha az 1870/71-iki elaborátumot a változott viszo-
nyokra való tekintettel kellően módosítja ; ez volt a mi 
meggyőződésünk, ez volt a mi álláspontunk. Azzal, hogy 
az általános résznek előrebocsátása után a szervezetre 
vonatkozó részt a hatáskörre vonatkozó résztől teljesen 
elkülönítettük, mi úgy gondoltuk, hogy ezáltal javaslatunk 
világosabbá, áttetszőbbé válik és vált. De különben is 
nem a forma a döntő, nem az a főkérdés, hogy a huszon-
hetes bizottság többsége mennyiben ragaszkodott az 
1870/71-iki elaborátumhoz, mennyiben tért el attól, ha-
nem az a dolognak a veleje, mit tartalmaz a javaslat, mi 
foglaltatik benne, mi hiányzik belőle. 

TJgron Gábor : Az a legtöbb, ami nincs benne. 
Hoványi Gyula dr előadó: A másik kifogás az, hogy 

a huszonhetes bizottság, illetőleg annak albizottsága, a 
kilenczes, késedelmezett, hogy hamarabb elkészíthette 
volna a javaslatot. Erre a kifogásra a mélyen tisztelt 
országos katholikus gyűlés szine előtt emelt fővel felel-
hetem, hogy a huszonhetes bizottság és annak albizott-
sága egyfelől érezve a rá nehezedő felelősség súlyát, más-
felől indíttatva a mindnyájunk által hőn óhajtott autono-
mia megvalósulásának reményétől, önhibájából, ami kárára 
szolgálhatott volna az ügynek, egy hetet, egy napot sem 
mulasztott. Ha történt sajnálatos késedelem, az az igaz-
ságos, elfogulatlan itélőbiró által egyedül a bizottságon 
kivül álló események, körülmények, viszonyok számlájára 
róható fel. (Helyeslés.) Hogy miért, azt nem tartom fel-
adatomnak itt részletezni. 

Ezek után legyen szabad áttérnem a huszonhetes 
bizottság többségének javaslata ellen emelt azon főbb 
ellenvetésre, tulajdonképpen legfőbb ellenvetésre, amely 
magában foglalja a többieket mind, hogy tudniillik a 
huszonhetes bizottság többsége által készített javaslat 
nem bir valódi tartalommal, hogy ezen az alapon nem 
lesz életképes autonomia. Erre a legfőbb ellenvetésre 
most, midőn még a döntő tényezőknek a véleményét nincs 
szerencsénk ismerni. . . . 

Ugrón Gábor : Mi vagyunk a döntők ! 
Hoványi Gyula dr : Nemcsak mi vagyunk ! . . . • > 

nincs szerencsénk ismerni, mi kértük, de nem kaptuk meg, 
a feleletünk az, hogy mi okulva az 1870/71-iki elaborá" 
tumnak a sorsán, arra törekedtünk, hogy ő felsége, az 
apostoli királynak főkegyúri jogait, a legfőbb államfel-
ügyeleti jogokat és anyaszentegyházunknak isteni rende-
lésen nyugvó, változhatatlan szervezetét ne érintsük. Hogy 
mennyiben sikerült ez a törekvésünk, a felett ma dönt a 
mélyen tisztelt országos kongresszus hitbúzgósága, hazafi-
sága és bölcsessége. A mi szemünk előtt mindig az 
lebegett, hogy a most említett három nevezetes jogot ne 
érintsünk; és ezért nem az elképzelhető legszebb autono-
miai tervezetnek készítésén fáradoztunk, amelynek aranyba 
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játszó rózsaszin szálait az egyéni hitbuzgóság, a haza-
szeretet ezer meg ezer, szebbnél szebb formákba szőheti 
hanem fáradoztunk azon, hogy létesítsünk egy olyan 
autonomiai tervezetet, amely emberi előrelátás szerint 
keresztülvihető, megvalósítható, amely számol a tényekkel 
a valóval s amely előtt emberi előrelátás szerint olyan 
nagy akadályok nincsenek, amelyek legyőzhetők ne 
volnának. 

Ez az oka annak, hogy miért nincs szélesebb alapra 
lefektetve a többség javaslata. Ez az oka annak, hogy 
szerényebb keretekben mozog ; ezért a többség javaslatá-
nak ugy a szervezetre, mint a hatáskörre vonatkozó 
része igénytelenebb ; azonban — és ezt nyomatékkal 
emelem ki — a huszonhetes bizottság törekedett arra, 
hogy az autonomia hatáskörének kibővülése elzárva ne 
legyen és a szerény alapon indulandó autonomia hatás-
körében is fejlődhessék ; e tekintetben legyen szabad 
utalnom a többség javaslata 1. §-ának szövegére. 

Hogy mennyiben sikerült minekünk megóvni a fő-
kegyúri, államfelügyeleti jogokat és az egyház jogkörét, 
arról szólnak javaslatunk szakaszai ; világosan és határo-
zottan meg van mondva, hogy ő Felségének a királynak, 
a főkegyurnak főkegyúri jogait a törvényekben kifejezett 
államfelügyeleti, legfőbb felügyeleti jogot épségben tart-
j u k ; továbbá ki van mondva, hogy ezen autonomia hatás-
köréből ki vannak zárva a hitelvi, hittanitási, kegyosztói, 
egyházkormányzati, egyházfegyelmi ügyek, melyek úgy a 
római pápa ő Szentsége legfőbb egyházi hatalma teljének, 
mint a püspökök tanitói, joghatósági hatalmának tiszte-
letben tartásával kizárólag az egyházkormányzatot ille-
tik meg. 

Általában, mélyen tisztelt kongresszus, mi mindig 
arra törekedtünk, hogy mérlegeljük a sajátos magyar 
egyházi és jogtörténelmi fejlődésnek kivánalmait ; szemünk 
előtt lebegett az, hogy, amint az anyagi világban nincs 
ugrás, hanem folytonos lassú, fokozatom átalakulás, akként 
a szellemerkölcsi világban is ugyanez a szabály irányadó ; 
ez okból az autonomia három sarkalatos kérdésében, a 
főpapi kinevezés, az alapok és alapítványok ügye és az 
iskolák ügyében nem igen lehet e kérdések történelmi 
fonalát — és ha lehetne, meggondolandó, vájjon tanácsos 
volna-e ezen kérdéseket, amelyek ezer meg ezer finom 
gyökérrel vannak összenőve a múlttal, igy kezelni — egy 
csapással kettémetszeni. A mi javaslatunk ezen okból, 
mert ezt tenni nem akartuk, mozog szerényebb keretek-
ben ; de azt hiszszük, hogy igy, vagy ahhoz simulólag, 
az autonomia megvalósitható, amire pedig nagy szüksé-
günk van ; a negyvennyolczadiki átalakulások a magyar-
országi katholikus egyházat addigi természetes támaszától, 
az ország kormányától, megfosztották ; azt a támaszt 
elvesztette,- most ezt a támaszt pótolni hivatva lesz a 
világi elem, illetőleg uj kapcsolatában az egyházi és világi 
elemnek egyesitett ereje. Ez okból van szüksége területre 
a világi elemnek; mert ha egy talpalatnyi földet sem 
engedünk át a világi elemnek, hogy azon a lábát meg-
vesse, akkor azt kérdem, hogy honnan, mely területről 
védjen ? 

Igaz azonban, hogy jól megfontolandó, sőt megla-
tolandó, [hogy milyen nagy legyen a terület, amely a 

világi elem részére kijelöltetik; egy azonban bizonyos: 
olyannak kell lenni ezen területnek, mely anyaszentegy-
házunknak isteni rendelésen nyugvó alapszervezetébe be-
illeszthető ; ezért a 27-e3 bizottság többsége arra töreke-
dett, hogy ilyen területet jelöljön ki a világi elem részére, 
melyen érdeklődésével, hitbuzgóságával szolgálhassa az 
eddiginél hatékonyabb módon egyházunk és hazánk javát. 

Mélyen tisztelt országos katholikus nagygyűlés ! Ha 
a huszonhetes bizottság többségének ez a törekvése sike-
rül, akkor a magyarországi római katholikus egyház, ha 
szabad Bürke szavait idéznem és a mi viszonyainkra 
alkalmaznom, még inkább felemeli fejét az ég felé, ahova 
minket vezet és az autonomia bástya lesz, bástyája anya-
szentegyházunknak, bástyája a magyar hazának. Adja az 
Isten, hogy úgy legyen ! 

Tisztelettel kérem az országos katholikus gyűlést, 
hogy a huszonhetes bizottság többségének javaslatát a 
tárgyalás alapjául elfogadni méltóztassék. (Elénk éljenzés.) 

Elnök : A kisebbség előadóját illeti a szó. 
Győrffy Gyula kisebbségi előadó : A többségi elő-

adó ur azon önérzettel ajánlotta javaslatát, mely önérzet 
a többségből meríti erejét. Nekünk szerényebbeknek 
kell lennünk. 

A többségi előadó ur védekezett azon ellenvetés 
ellen, mintha nem az 1870—71-iki elaborátum nyomán 
indult volna a többség. A többségi előadóval szemben 
hivatkozom a többségi javaslathoz csatolt jelentésre, mely 
maga mondja, hogy a bizottság nem indult az 1870-iki 
elaborátum nyomán. De a többségi előadó ur mai beszéde 
után reméli, hogy a tárgyalások talán a kisebbség állás-
pontjához képest az 1870 -71 - ik i elaborátum alapján 
fognak indulni. 

Ami a késedelem vádját illeti, azt a kisebbség nem 
emelte. 

A többségi javaslatot az előadó úr csak egy érdem-
leges érvvel védi, t. i., hogy szerényebb keretek közt 
alakítják meg az autonomiát, mert az illetékes tényezők-
től a bizottság irányítást nem nyert arra nézve, hogy az 
autonomia kiépítésében meddig mehet. Ha a bizottság 
többsége nem ismerte a mérvadó tényezők véleményét, 
minő jogon lép elénk egy szerényebb keretű autonomiai 
tervezettel ? Hol a garanczia, hogy ez a tervezet kinyeri 
az illető tényezők tetszését? A szerénytelenség és igény-
telenség álláspontjára akkor helyezkedünk, amikor arra 
kényszerítve vagyunk, de nem akkor, mikor arra nem 
vagyunk kényszerítve. 

Van-e valami pont, ahol a kisebbségi javaslat át-
lépte volna az illetékes tényezők jogkörét? Nekünk úgy 
is, mint állampolgároknak, úgy is, mint katholikusoknak, 

I a két tényező hatáskörével tisztában kellett lennünk. 
Azt mondja a többségi előadó ur, hogy az ő javas-

latuk ezért gyönge és igénytelen, hogy fejlődhessék. A 
gyönge csecsemőből erőteljes ember soha sem lesz. Ha 
megmutatnák nekünk azt a dajkát, ki ebből a gyönge 
gyermekből erős embert nevel, még elfogadnók a javas-
latot, de anélkül nem fogadhatjuk el. 

A többségi előadó a jogfolytonosságot emlegeti ; 
' pl. a püspöki kinevezéseknél nem akarták egyszerűen 
1 elvágni azt a fonalat, mely bennünket a múlthoz fűz. 
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Hát a püspöki kinevezések a múlthoz oly gyökerekkel 
fűződnek, melyeket nem szabad elvágni ? Akkor ne csinál-
junk autonomiát! Teljesen helytelen a többség érvelése, 
.mert hiszen eddig a püspöki kinevezésekre tőlünk idegen 
világi emberek folytak be. (Igaz ! Ugy van !) 

Röviden jelzi azon szempontokat, melyek a kisebb-
ségi javaslat előterjesztésénél vezették őket. 

Ismeretes a kilenczes albizottság elaborátuma, mely 
a 27-es bizottság tárgyalásainak alapjául szolgált. Sokan 
a 27-es bizottságban ezt a javaslatot teljesen elhibázott-
nak tartották, de mivel az autonomiát őszintén akartuk, 
nem parlamentárisoskodtunk, hanem a javaslatot elfogad-
tuk a tárgyalás alapjául. A tárgyalás körül nem csekély 
érdeme éppen a bizottság kisebbségének volt. 

Hogy a kisebbség külön javaslatot terjesztett elő, az 
nem azért történt, hogy a javaslatok egymással versenyez-
zenek, hanem voltak erre materális okok. 

A mi — bogy úgy mondjam — törvényhozói műkö-
désünk alapja a legkegyelmesebb királyi leirat, ez pedig 
kötelességünkké tette, hogy az 1870/71-iki elaborátumot 
tartozunk alapul elfogadni. Es ha az autonómiában van 
jogfolytonosság, akkor az 1870/71-iki elaborátum alapján 
kell továbbhaladnunk. 

A többségi javaslat csak két faktorról beszél. De 
nem szabad megfeletkezni azon harmadik faktorról, mely 
ide küldött bennünket: a magyar katholikus népről. Váj-
jon hiszik-e, hogy a katholikus közönséggel el lehet 
fogadtatni olyan autonomiát, mely neki nem kell, s hogy 
az olyan autonomia funkczionálni fog? 

A legfőbb kegyúri jogot sérteni magyar embernek 
eszébe nem juthat . A legfőbb kegyúri jogot a magyar 
katholiczizmus védőjének tekintjük. De volt-e jogunk 
eddig ezen legfőbb kegyúri jog érdekében bármit is tenni? 
Voltak esetek, mikor a legfőbb kegyúr teljesen magára 
volt hagyatva. 

Az sem áll, hogy mi szembe helyezkednénk a püs-
pökökkel. Midőn az összes katholikusok együttműködésére 
van szükség, képzelhető-e, hogy a katholikusok szembe 
helyezkednének püspökeikkel ? Sőt az együttműködés 
által a püspökök is nagy támasztékot nyernek. Eddig ki 
voltunk zárva abból, hogy püspökeinkkel érintkezhessünk, 
el voltunk szakadva. 

Schlauch Lőrincz biboros : Miért nem jönnek, szíve-
sen látjuk ! 

Győr ff y Gyula: Emineccziád nem fogadhatot t 'volna 
aunyit, amennyien szívesen mentek volna. 

Mi a püspökök után megyünk, ha elénk állanak, 
mint vezérek. De álljanak a mozgalom élére ; meg fogják 
ismerni azokat, akik az ő vezetésök alatt harczolni akar-
nak. A kisebbség megadta a garancziát a püspöki jogkör 
sérthetetlensége számára. 

Ha azt kérjük, hogy meghallgattassunk, — hang-
súlyozom, hogy meghallgattassunk, — nem szerény kí-
vánság ez ? Ha oly sokáig nemkatholikus laikusok befo-
lyása alapján kinevezett püspököket is kellett elfogadnunk, 
nem szerény kívánság az, midőn a katholikus világiak ezt 
a jogot vissza akarják szerezni és azt követelik, hogy 
hallgassanak meg a püspökökkel együttesen bennünket is 

a püspökök kijelölésénél? Perhorreskálhatja ezt a püs-
pöki ka r? 

Számot vetettünk azzal, hogy minél elhagyatottab-
bak vagyunk, annál inkább szükséges, hogy szervezked-
jünk. Szervezkedni iparkodtunk úgy, hogy minden katho-
likus jogot nyerjen. 

Nem szabad, midőn autonomiát szervezünk, hogy 
azt mondhassák a hivők : ime egy új intézmény, mely-
ből az Isten és a katholiczizmus nevében ki leszek zárva ! 
Képzelhető-e olyan segédje az egyháznak, a lelkésznek, 
mint az, ha együtt működik az anyagi ügyekben hívei-
vel ? A főpásztorok legyenek vezérei a katholikusoknak, 
de működjenek együtt a hívekkel, az legerősebb védelme 
lesz a katholiczizmusnak. Lelkesítse a kongresszust egy 
példa, Erdély példája, ahol a hívek együttműködése cse-
lekedte meg azt, hogy semmi sem volt képes megtörni a 
katholiczizmust. 

A püspöki egyházmegye szervezete teljesen hiányzik 
a 27-es bizottság többségi javaslatából. Éppen mivel katho-
likusok vagyunk és ismerjük egyházunk szervezetét, nem 
akarjuk sutba dobni ezt a szervezetet. Nem akarjuk, hogy 
a püspöknek az egyházmegyében ne legyen oly szervezete, 
melylyel az országos autonómiában a kellő sulylyal léphet 
föl. Adminisztratív tekintetben is fontos az egyházmegyei 
szervezet mint középhatóság. A kisebbség itt a püspökére 
gondol, ennek abszolút jogait respektálja. 

Sajnáljuk, hogy román katholikus tesvéreink e 
kongresszustól távol vannak. Hisszük, hogy a legfőbb 
kegyúri jog ezt meg fogja szüntetni ; de amig valami az 
ő érdekükben nem történik, igazságtalanságot látok min-
den lépésben. De ha biztosíttatik az egyházmegyék kellő 
önállósága, akkor aggályaik megszűnhetnek. Ezért a 
kisebbség a 70-iki elaborátumból átvette az egyházmegye 
szervezetét. 

Végül még az is szeme előtt lebegett a kisebbség-
nek, hogy közelebb hozzák az erdélyi autonomiát az 
országos autonomiához ; hiszen az autonomia kérdése is 
egyenesen Erdélyből indult ki, ők kivánták folyvást, hogy 
magyarországi testvéreik is részesüljenek az autonomia 
áldásában. Számítani kell az erdélyiek közreműködésére 
is, de csak ugy nyerhetjük meg ezt, ha nem zárjuk ki 
őket olyan javaslattal, mint a többségé. 

Igyekeztünk jogokhoz juttatni — más jogok sérelme 
nélkül — a magyar katholikusokat. Ezen szervezet költ-
ségeiben részt kell venniök a magyar katholikusoknak ; 
ha megterheljük őket, jogokat is kell nekik adni. 

Nem kívánunk senki jogából, senki tekintélyéből 
elvenni semmit; de midőn arról van szó, hogy a modern 
paloták közé egy nádkunyhót építsünk, amidőn gyönge 
fegyvert adunk a katholikusok kezébe, remélhetjük-e, 
hogy ez a nádkunvhó, ez a gyeüge fegyver a mai viszo-
nyok közt megfelel ? A legnagyobb vereséget azok a had-
seregek szenvedték, melyek azt hitték, hogy egyenlő fegy-
verük az ellenfelével, de a csata hevében tudták meg, 
hogy gyöngébb. És most ilyen gyönge fegyvert adjanak 
kezünkbe ? K"eri a kisebbségi javaslat elfogadását. (Elénk 
helyeslés.) 

Lakner László : Három nézetet tanult megismerni ; 
az egyik a jelenlegi állapot fentartását akarja, azt mond-

# 
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van, hogy az autonomiai protestáns-izű dolog, mely nem 
illik a mi egyházunk hierarchikus szervezetébe. Ezeket 
figyelmezteti arra, hogy a görögkeletieknek is van nálunk 
autonómiájuk, pedig azoknál az egyház szintén hiererchi-
kus alapon van szervezve. Egy másik csoport a buzgó 
katholiku8ok csoportja; ezek nem engednek az egyház 
jogaiból egy jottát sem. Szóló tisztelettel hajol meg előt-
tük, de attól tart, hogy ez az intrauzigens álláspont az 
ellenfél malmára hajtja a vizet. Szóló a katholikusok túl-
nyomó többségével tart s az opportunitás és megalkuvás 
keskeny ösvényére lép. Rokonszenvez a kisebbségi javas-
lattal, de czélszerűségi okokból a többségi javaslatot 
fogadja el, fentartva a módositásokat. 

Eredics Ferencz : A püspöki kar tagjai nemcsak 
1848-ban, nemcsak az 1870/71. elaborátum elfogadása 
által, hanem később is sürgették az autonomiát. Önkor-
mányzat alatt nem érthetett mást, mint aminőt a közjog 
ismer a többi felekezetekkel szemben, azaz, hogy a magyar 
katholikus egyház a főkegyur felügyelete alatt iskoláiban 
és egyéb ügyeiben azon hatáskörrel birjon, mint a pro-
testánsok. Tudja, hogy az autonomia nehézségekbe ütkö-
zik, mert az egyháznak általános jogszabályai nincsenek 
erre, de szükségünk van rá. 

Mindkét javaslat igaz katholikus felfogással vonja 
meg az önkormányzat határait. Nem a szentélybe akarunk 
behatolni, hanem a szentélyen kivül eső ügyekben akarunk 
segédkezet nyújtani. 

A határok megvonásánál a 27-es bizottság javaslata 
óvatosságot tanúsított nemcsak ott, ahol törvényes akadá-
lyok, hanem ott is, ahol tényleges akadályok forognak 
fenn, pl. az alapok kezelése tárgyában. Nincs törvényes 
akadály arra nézve, hogy ezen alapok kezelése az önkor-
mányzatnak átengedtessék. Ezért a 27-es bizottság javas-
latát a részletes tárgyalás alapjául el nem fogadja, de 
nem fogadja el azért sem, mert az a királyi leirat elle-
nére az 1870/71. elaborátum alapjától eltér, pl. mellőzi a 
katholikus közönség közvetlen képviselőválasztását, mel-
lőzi az egyházmegyei gyűléseket. Pedig az önkormányzat 
élete sem az országos autonómiában vagy a községben, 
hanem a középtagozatban fog lejátszódni. A 71. elaborá-
tum alkotói bizonyára megérdemlik azt a tiszteletet, hogy 
alkotásuk azon részét, mely nem ütközik a királyi fő-
kegyúri jogba, tiszteletben tartsuk. 

Elfogadja a kisebbség javaslatát. 
Elnök : Minthogy még többen vannak szólásra fel-

jegyezve, a vita folytatását holnap délelőtt 11 órakor 
kezdődő ülés napirendjére tűzöm ki. 

Ülés vége háromnegyed 2 órakor. 

Második nap. 
— Febr. 1. — 

Elnök : Vaszary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek úr. 

A nm. püspöki karból jelen voltak : Schlauch Lő-
rincz dr. bíboros, Császka György érsek, Dessewffy Sán-
dor, Meszlényi Gyula, Hornig Károly báró, Bende Imre, 
Szmrecsányi Pál, Ivánkovics János, Majláth Gusztáv 
Károly gróf, Hetyey Sámuel, Fehér Ipoly. 

Első szónok Lubrich Ágoston egyetemi tanár (Sorok-

sár). Felemlíti a többségi javaslat egynehány hiányát, 
melyet a kisebbség maga sem vett észre. Remélhetőleg a 
kiküldendő bizottság fogja pótolni ezeket a hiányokat. 
Az 1848. III. törvényczikk a tengelye az autonómiának. 
Es azt mondja, hogy a felség minden rendelete csak úgy 
érvényes, ha a felelős miniszter ellenjegyzi. Ebből azt 
akarja kimagyarázni a radikalizmus, hogy a felségjog a 
legfőbb kegyúri jog is csak ellenjegyzés mellett volna 
gyakorolható. Ilyenformán nem a király, hanem a minisz-
ter volna a legfőbb kegyúr. Elitéli a jogfeladást, mert 
nem helyes az az okoskodás, hogy hiszen később majd 
kiszélesithetjük jogkörünket. A magunk által egyszer 
feladott jogot, nem szerezhetjük többé vissza. Az egyházi 
jogosítványokat nem szabad közzékeverni az általános 
felségjogoknak. Az 1848. III. törvényczikkből a főpapi 
kinevezéseknél nem következhet sem a kormány beavat-
kozása, sem az alapítványok kezelése Kezelhette ugyan 
a kormány czélszerűségi szempontból, de joga nincs rá. 
A többségi javaslatot fogadja el. (Helyeslés.) 

Dr Hortoványi József: Főmagasságu biboros-herczeg-
primás ! Mélyen tisztelt kongresszus ! 

A midőn annyi várakozás és oly sok küzdelem után a 
katholikus kongresszus összeült, hogy alkossa meg az 
autonómia szervezetét, s e czélra kiküldötte a 27-es bizott-
ságot: e bizottság azon kezdette működését, hogy kereste 
az irányelveket, a melyek alapján egybeállítsa az egész 
szervezetet. Utasitást várt, hogy hol kezdje, s miként kezdje 
s mintha megijedt volna a reá várakozó kérdések nehéz-
ségeitől, kiküldött egy kilenczes bizottságot, hogy oldja meg 
az e. kérdést. 

E kilenczes bizottság sokáig működött, de ez is 
a helyett, hogy a magyar katholikus egyház történelmi 
múltját kereste volna, azon becses és elévíthetetlen adatokat, 
a melyek megadják az alapját, megadják az irányelveket az 
autonómia létesitésére, s reáutalták az utódokat arra, hogy 
annak idején ezen biztosított jogok érvényesítése végett 
azokra támaszkodva miként alkossa meg önkormányzatát: 
minden törekvése oda irányult, hogy a jelenlegi helyzettel 
— mondjuk ki egy ferde helyzettel (Ugy van !) — szemben 
miként tudjon megalkudni ; azon nagy kérdéseket, a melyek 
megoldásától visszariadt, miként lehessen megkerülni. 

Szembe találta magával a kormányhatalmat, mely az 
egyház javait zár alatt tartja s mely # katholikus egyház 
s a legfőbb kegyúr közé ékelődve a helyzet kényszerűségéből 
jogokat formált arra, hogy a legfőbb kegyúr kizárólagos 
közege is lehessen s szembe találta magával a katholikus 
egyház isteni szervezetét, a melybe ezen önkormányzati 
szervezetet beilleszteni nem volt képes s az egyházi és 
világi elemnek együttes s az egyház czéljaira üdvös közre-
működésének helyes útját megtalálni nem tudta. (Ugy van.) 

Tehát ezen kilenczes bizottság ezen elotíe álló aka-
dályok elhárítása végett puhalódzott az illető tényezó'knél, 
s valószinünek tartom, hogy oly szervezetet akart létesíteni, 
mely a mai mesterséges akadályok előzetes, esetleg meg-
alkuvás utjáni elhárításával vélte biztosítani az autonomia 
működésének sikerét, de konstatálom, hogy a mint a kilen-
czes bizottság e czélját elérni nem tudta, éppúgy a 27-es 
bizottság többsége által beterjesztett tervezet, mely a 9-es 
bizottság munkálatának némi rectifikácioja, szintén nem 
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érte el, söt a mint kezdetben reá sem lépett azon történelmi 
alapra, a melyre utalva volt, de zavarában eltért alapjában 
azon legfelsőbb utasítástól, a melyet a király legfelsőbb 
elhatározásában nyilvánított. (Elénk helyeslés.) 

És hogy ezt igazolhassam, legyen szabad szó szerint 
idéznem ezen legfelsőbb királyi kézirat ide vonatkozó részét : 

„Ezen uj kongresszushoz az 1870/71. kongresszus mun-
kálata azzal küldessék vissza, hogy azt, a változó viszonyokra 
való tekintettel, valamint az engem illető legfőbb kegyúri 
és felügyeleti jogok és a római kath. egyház szervezetének 
szigorú szemmeltartásával ujabb megfontolás alá vegye s 
kellő módosítás utáD jóváhagyás végett ujjolag hozzám 
terjeszsze fel." 

Ennek ellenében a tisztelt többség, mintha e 70/71. 
elaborátum nem is létezett volna, azt egyszerűen félre-
dobta (Ugy van!) s csinált egy uj tervezetet, amelyben az 
autonómia tartalmát képező jogokra nézve szerény óhajok 
nyilvánultak minden téren, de a mely óhajtásokból én autonó-
miát szervezni nem tudok, mert puszta óhajok és kivánsá= 
gok kifejezésére nincs szükség az autonómia szervezetre* 
(Helyeslés.) 

Ezzel tehát, ha a többségi javaslattal általános szem-
pontból végeztem volna, mielőtt az általam is aláirt kisebbség 
véleményének bírálatába bocsájtkoznék, legyen szabad a 
mélyen tisztelt kongresszus figyelmét felhívnom azon téve-
désre, mely szerint kellő utasítás nélkül nem lehet autonómiát 
szervezni, különösen nem akkor, a midőn nem tudjuk, hogy 
mennyit hajlandó a felség legfőbb kegyúri jogainak gyakor-
latában — mint közegre — a felállítandó autonómia szer-
vezetre bizni s miként egyeztessék össze az egyházi és világi 
elemeknek, az egyház hierarchiai szerveztének sérelme nélkül 
való közreműködése. 

Ezen téves kiindulási pont oka minden zavarnak. 
Nincs szükségünk arra, hogy most keressünk jog-

alapokat, uj irányelveket, hisz erre megadta a választ, az 
utasítást azon valóban inponáló alakban nyilvánult katho-
likus közvélemény az 1894 évi január hó 16-án a fővárosi 
redutban lefolyt nagygyűlésén, a melyhez lelkesedéssel 
csatlakozott az egész ország katholikussága s a melynek 
mindnyájunk szivéből fakadó óhaját tolmácsolta a gyűlés 
elnöke, kit ma is szerencsések vagyunk az elnöki székben 
üdvözölhetni : az ország bíboros herczegprimása e nagy jelen-
tőségű szavaival (Halljuk!) 

,Mi katholikusok ! Nem kívánunk több jogot mi sem, 
mint az 1790/91-iki országgyűlés a protestánsoknak meg-
adott és törvényileg biztosított, hogy egyházunk szellemi, 
kulturális és „anyagi ügyeit felséges királyunk legfőbb kegy-
úri hatósága és az állam felügyelete alatt mi magunk 
intézhessük, rendezhessük és kezelhessük. 

Ily szabadságot, annyi jogot adtak a katholikusok 
száz évvel ezelőtt, mikor a katholikus vallás az uralkodó 
vallás volt; a protestánsoknak, most, egy század múlva 
ugyanazt és ugyanannyit kívánunk számunkra a felekezetlen 
államtól, nem többet, de kevesebbel sem elégszünk meg." 

Ezeket az örökké emlékezetes szavakat irta fel a 
biboros-herczegprimás arra a szent lobogóra, mely akkor 
az egész katholikus közvéleményt egy táborrá egyesitette, 
s mint Krisztus sziklára építette anyaszentegyházunkat, ez 
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a mi szilárd sziklánk, a melyre egyedül építhetjük fel mi 
i is autonómiai szervezetünket. 

Ez a szikla a többségi elaboratumban hiányzik s a 
i kisebbségi javaslatban csak jelezve van, hogy majd mint 

zárkő beállittatik. 
Hogy mennyire igaza volt a bíboros herczegprimásnak 

a midőn reá mutatott a törvény és jog alapjára, elég ha 
visszaviszem a tisztelt kongresszus figyelmét a történelmi 
múltba, a midőn a hitujitás küzdelmei folytak s a midőn 
a protestáns atyánkfiai küzdöttek jogaikért, küzdöttek kard-
dal kezökben, mig nem a vesztfáli béke s annak megfelelőleg 
nálunk is az 1790—91-iki törvény a vallási békét helyre-
állítva, protestáns atyánkfiai biztosították jogaikat és javaikat. 

De biztosították ugyanekkor a mi jogainkat is. 
Akkor a katholikus egyház állami vallás volt, nem 

volt szükség az egyháznak külön biztosítékokra, külön auto-
nómiáira, a törvényhozás fórumaiban, a karok és rendek 
soraiban, a felsőházban egyház vezető szerepet vitt, s részt 
vettek a főpapjaink épp ugy, mint katholikus főuraink az 
1790/91. törvények megalkotásában, elismerték s biztosították 
a protestánsok jogait és javait, de ugyanakkor gondoskodtak 
a magyar katholikusok javairól és jogairól, s mint egy szent 
örökséget hagyták reánk az 1791. XXYI. t.-czikket, a mely-
nek 12-ik §-ában világosan meg van mondva: a birtoklás 
alapján a status poszeszionis aktualis szerint, a mi a katholi-
kusok birtokában találtatik, az a katholikusoké, s a mi a 
protestánsok birtokában van, az protestánsoké, büntetési 
sanctióval látja e törvényt el arra az esetre, ha e törvények 
által rendezett viszonyok jogosultságát bárki vitatná vagy 
megsértené. 

De az ősök bölcs előrelátása tovább ment. Az 1791. 
XXIII. t.-cz.-ben határozottan elrendelik, hogy ez alapok az 
ő felsége által az alapítók utasítása szerint kezeltetnek a 
jövőben ; itt van letéve az autonómia másik biztositéka. 

íme tisztelt kongresszus, itt van az autonómia alapja, 
itt van elődeinknek hagyománya, végrendelete s hogy legyen 
a magyar katholikusoknak egy orgánuma, mely az ősök e 
szent hagyományát birtokába vegye, s azt a legfőbb kegyúr 
jogai sérelme nélkül a magyar katholikusok millióinak nevé-
ben kezelje: ezért van szükség ez orgánummal az autonómiára 
legelső sorban, ezért ezen autonómia tervezetet első sorban 
csakis e czélból ugy lehet és kell megalakítani, hogy ezen 
kizárólag a katholikusokat illető vagyont szemben akár az 
állam, akár más hatalom túlkapásai ellen megvédje, kezelje 
s annak jövedelmeit s hasznait kizárólag a katholikus egyház 
kulturális czéljaira fordíthassa. (Élénk helyeslés ) 

Nem fárasztom a tisztelt kongresszust annak vázolá-
sával, hogy 1791 óta mi történt ez alapokkal és hogyan 
kezeltetett. Nem utalok arra sem, hogy midőn 1848-ban a 
kath. vallás megszűnt államvallás lenni, az akkori püspöki 
kar mint sürgette ezen egyházi vagyonok kezelésére az 
autonómia felállítását, csak egy tényt konstatálok, azt, hogy az 
1790—91-ben alkotott törvényben biztosított jogok és javak 
feladva nem lettek, ma is fenállanak, s habár a viszonyok 
változtak, s habár a kormány azokat ma éppen azért kezeli, 
— mert hiányzik a katholikusoknak ezek kezelésére meg-
felelő organuma, a katholikus autonómia, de e javakról és 
jogokról soha eddig a katholikus egyház le nem mondott 
sőt követelte erre vonatkozó jogait, leglelkesebben az előbb 
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emiitett katholikus nagygyűlésen egész napjainkig s csakis a 
most folyó tárgyalás alapját képező többségi vélemény az; 

mely eltekintve e százados küzdelem által megpecsételt 
jogainktól, megfeledkezve arról, hogy a mai katholikus 
autonómia létesitése az 1894. évi január hó 16-ki katho-
likus nagygyűléssel megindult mozgalom folytán éledt fel 
újra, elfeledi azt, hogy e nagy katholikus tábor azon jelszó 
alatt indult meg, hogy nem kérünk többet javaink kezelé-
sében. mint a mivel a protestánsok birnak, de kevesebbet 
sem fogadunk el. E javaslatában megtagadja a magyar 
katholiczizmus történelmi múltját, meg az ott szerzett jogo-
kat, nemcsak hogy Kevesebbel éri be, de még ennél is 
lejebb liczitál: egy szerény óhajt fejezi ki e javakra és 
jogokra, de azért sanctionálja a százados törvénytelenséget, 
a magát teljesen felekezetlennek valló állami vagy kormányi 
hatalom kezelésében hagyja azt tovább. (Ugy van.) 

Csak egy szakasz hiányzik még a javaslatból, kár 
hogy nincs oda iktatva: engedelmet kérünk, hogy mi 
katholikusok még élünk s hogy élhessünk, engedelmet kérünk 
hogy hitközségi adókat szedhessünk kulturális czéljainkra s 
akkor legalább egy nyílt őszinteséget látnék e javaslatban, 
de igy még az is hiányzik. 

Szükségtelennek látom ezek után utalnom arra, hogy 
én e katholikus autonómiát, a katholikusokat megillető 
összes kormány által kezelt tanulmányi vallásalapok kiadása 
nélkül el nem képzelem, ezek nélkül az autonómia szerve-
zésének szükségét el nem ismerem, s ha magam maradok 
is e véleményben, de bátran ki merem mondani, hogy ez 
alapok s alapítványok kiadása nélkül nem kell (Zajos 
helyeslés) s nincs szükség katholikus autonomiára, maradjon 
inkább a jelenlegi rendezetlen állapot, maradjon egy fájó 
seb, mely már félszázad óta vérzik, s ha a mostani nemze-
déknek nincs elég bátorsága és akarat arra, hogy e javait 
és jogait visszavívja, jön talán utánunk egy bátrabb s a 
katholikus közügy iránt őszintébben lelkesedő nemzedék, 
mely nem lép a megalkuvás, nem a jogfeladás terére, 
hanem küzd a mig küzdelmét a győzelem, a siker nem 
jutalmazza. (Ugy van. Élénk helyeslés és taps a baloldalon.) 

Mielőtt beszédem befejezném én, a ki a többségi véle-
ményt határozottan rosznak, sőt inkább a megalkuvás terén 
rohanva haladó iránya miatt veszélyesnek is tartom, tarto-
zom indokolni azt, hogy miért irtam alá a kisebbségi véle-
ményt, jó lehet a kath. alapok és alapítványok kezelése s 
átvétele kellő precisitással nincsen kifejezve. 

Előre bocsájtom, hogy épen ezért, csak is ez irány-
ban a részleteknél leendő módosítás nyilt fentartásával irtam 
alá, de elfogadtam azt egyébként más okból is. 

Hogy a többségi tervezettel autonomiánk nem lesz, 
azt a tárgyalások folytán beláttam, de láttam azt is s ott 
a helyszínén tanulmányoztam, hogy az erdélyi kath. Status 
mint működik. 

Láttam azt az összetartást, láttam azt, hogy az erdélyi 
katholikusok lépésről-lépésre küzdve, okosan haladtak előre, 
s szemben az állammal kitudták vívni kellő függetlenségüket, 
de szemben az egyházzal is jól fogták fel hivatásukat. 

Folyton, minden gyűlésükön kifejezést adtak a szent 
Atyánk iránti törhetlen hűségüknek s a szent Atya apostoli 
áldását küldte működésükre. 

Az állammal szemben eleget a felügyeleti jog gyako-

rolhatására azzal is, hogy gyűléseik jegyzőkönyveit a kor-
mánynak felküldötték. 

Ha már most van egy első szervezet, a melyet a szent 
Atya elismert, az állam elismert, a legfőbb kegyúr elismert, 
mely tehát egy biztos medret vájt magának az állami és 
társadalmi életben, akkor nincs ok, hogy én e szervezetet 
miért ne fogadjam el kiindulási alapul. 

A kisebbségi véleménynyel nem tettünk egyebet, mint 
az erdélyi Status autonómiáját átvettük. 

Már most ki meri akkor azt mondani, hogy e tervezet 
akár az egyház, akár a felség kegyúri és az állam felügyeleti 
jogaiba ütközik. 

Ki meri állítani, hogy az erdélyiek más katholikusok, 
hogy ő nekik külön egyházi szabadalmaik vannak, a melyek-
ből mi ki vagyunk zárva, s a legfőbb kegyúri jogokat náluk 
máskép alkalmazzák mint nálunk. 

Nincs senki, a ki ezt merje állítani; lia nincs különb-
ség az erdélyi és magyarországi katholikusok között, ha 
létesítve van az unió politikailag, létesítsék azt most a kath. 
egyház szempontjából is, s erre csak egy kiindulási alap 
van, a melyen tovább építhetünk és haladhatunk : az erdélyi 
kath. Státus szervezete, a melyet mi a kisebbségi véle-
ménybe átvettünk, ezért kérem a mélyen tisztelt kongrosszust, 
hogy a többségi véleményt, — mely a jogok feladása árán 
a megalkuvásnak egy szerencsétlen vegyüléke, rosszabb hely-
zetet terem, mint a miben most vagyunk, — vessék el és 
fogadják el a kisebbségi véleményt, de fogadják el azzal a 
fentartással, a mivel én is elfogadom : hogy a kath. vallás 
és tanulmány alap, az egyetemi alapok s az állam által 
kezelt összes katholikus alapok azonnal adassanak át. 

Entíyit nemcsak kívánni, hanem követelni is jogunk 
van, mert ez a föld a mienk is, az országnak mi katholi-
kusok is polgárai vagyunk, utódai azon kath. nagy őseink-
nek, kik bölcseségükkel megalapították, vérükkel megvédték, 
vitézségükkelfentartották számunkra e hazát! (Élénk helyeslés.) 

Zichy Nándor gr. : Főmagasságú herczegprimás, tisz-
telt katholikus gyülekezet ! Azokhoz fűzöm kiindulásomat* 
a miket előttem szóló igen tisztelt társunk és barátunk 
mondott. 0 , a különvéleménynek egyik aláírója és oly kiváló 
tényezője, maga is elismeri azt, hogy annak talaján nem 
áll, hogy ő mást, lényegesen mást és többet kiván. 

Ugrón Gábor: Egy pontban! 
Zichy Nándor gr. : Sőt külön javaslattal is lépett 

elénk. Ne méltóztassék azt hinni, hogy evvel kisebbítő 
nyilatkozatot akarnék tenni; sőt ellenkezőleg; azok, a miket 
elmondott, igen élénk visszhangra találtak nálam is ; (Éljenzés) 
én csak azt akarom ebből következtetni, hogy tulajdonképen 
az az álláspont, a melyet elfoglaltunk, nem telel meg a 
valóságnak; és ezt most tüzetesen a huszonhetes bizottság 
javaslatára alkalmazom. Ebben a javaslatban — egészen 
őszintén megmondom, — sem én, sem, azt hiszem, többen 
közülünk, a kik ennek a bizottságnak tagjai voltunk, fel-
fogásunkat sehogy sem találjuk kifejezettnek. (Ugy van !) 
A talaj, a melyen én állok, elvi meggyőződéseim, az, a mit 
a katholikus ügyben elérni óhajtok és a mit opportunusnak 
tartok tenni, az mind ezen huszonhetes bizottság vélemé-
nyében benn nem foglaltatik. És mégis hozzájárultam, hogy a 
huszonhetes bizottság operatuma a congressus elé kerüljön; 
mert annak külömböző gyűlései és tárgyalásai alkalmával 
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igen különbözőleg és elvi álláspontra való tekintet nélkül 
összeverődött többségei állapították meg annak egyes szaka-
szait és azokat az elveket, a melyek ebben foglaltatnak ; de 
az egészet, ugy hiszem, nagyon kevesen ismerik a maguké-
nak ; és igy történhetett meg az, hogy midőn e tárgyalások 
véget értek, felvettetett az a kérdés, hogy már most ezt 
beterjesztjük-e küldőinknek, jelentést tegyünk-e arról vagy 
sem ; és akkor igen természetesnek találtam, hogy a külöm-
böző véleményekből összeverődött ezen, mégis a huszonhetes 
bizottság javaslataként jelentkező dolgozatot a bizottság 
küldőinek be kell hogy mutassa; és ehhez hozzá is járul-
tam, elvbarátaimmal együtt; külömben, t. congressus, a 
huszonhetes bizottság nem is lett volna abban a helyzet-
ben, hogy általában jelentést tehessen. 

Igen ám, de mi megszoktuk azt a parlamenti tárgya-
lásokból, hogy a többséget képviselő kormány a maga elvi 
álláspontjából terjeszt be egy törvényjavaslatot; evvel szem-
közt a külömböző ellenzékek állást foglalnak, elvi külön-
véleményük szerint; és ez az elvi eltérések azután az álta-
lános vitának tárgyát képezik és a szerint dül el a dolog, 
ugy — a ttriflt előre is látható — hogy az uralkodó párt-
nak a javaslata a részletes tárgyalásnak alapjává tétetik és 
vajmi kevés változtatással érvényre is emeltetik. 

Itt egészen különös, ettől lényegileg eltérő a situatio ; 
ez nem egy kormány javaslata; ez voltaképen egyrészről a 
huszonhetes bizottság, más részről e bizottság négy tagjának 
két különböző javaslata; de egyik mellett sem áll egy többség, 
a melynek mandatáriusai ezt csinálták és beterjesztették 
volna; a mi vitatkozásunk tehát a felett, hogy ezen vagy 
azon javaslat alapján akarjunk-e tárgyalni, elvi kérdés körül 
vagy pártkérdés körül nem forog. (Elénk helyeslés). Részemről 
legalább tiltakozom az ellen, hogy csupán abból, hogy a 
huszonhetes bizottság javaslatát a tárgyalás alapjául elfoga-
dom, azt következtessék, hogy azt akár en bloc, akár elveiben, 
akár részleteiben, akár csak lényeges vagy leglényegesebb 
részleteiben is nézeteimmel támogatni óhajtanám. Ezen téves 
felfogásból eredhet és domborodhatott ki az az eszme, a 
melyet véletlenül e teremben felmerülni hallottam, hogy lia 
egyszer egyik vagy a másik javaslatot a tárgyalás alapjául 
elfogadtuk, akkor egy bizonyos irány túlsúlyra jutván, ennek 
az alapján tájékozást szerezhetünk. 

Nem akarok azokra visszatérni, a miket erre vonatkozólag 
már megjegyeztem ; hanem igenis, nem birom eléggé hang-
súlyozni, hogy én abból a feltevésből indulok ki, hogy mi 
mindnyájan is mindenkor csak azt óhajtjuk, a mit a 
katholiczizmusnak Magyarországon érdekében, jogában álló-
nak látunk, a mit annak érdekében czélszerünek és hasz-
nosnak vélünk. (Helyeslés). 

Ugrón Gábor: De mi az V 
Zichy Nándor gr . : Kérem, az 1870/71.-i congressus 

mindenkor azt az álláspontot foglalta el — és magam is, mint 
annak tagja, ezen az állásponton állok — hogy ugy az egyház, 
mint a legfőbb kegyúr és apostoli király jogait tiszteletben 
akarja tartani, hogy az egyház hierarchikus szervezete ellen 
véteni nem akar, sőt. hogy történeti fejlődésünknek, az 
évszázadok során kifejlődött katholikus jogállásnak és jogok-
nak praejudicálni nem kiván, de az apostoli királynak ezek-
ben foglalt és ezeknek egyik főalapját és támaszát képező 
jogaihoz erősen ragaszkodik; és ugyanezt vallja a huszon-
hetes bizottság és ugyanezt vallja a négyes vélemény. (Egy 
hang: A kisebbség is!) Egyetértünk tehát mindnyájan. 

Miről van tehát szó ? Hogy hogyan lehetne a legczél-
szerübben eszközölni a dolgot és hogy vájjon ezek az elvek 
a részletekben helyesen vannak-e felfogva és alkalmazva; a 
vita súlya tehát nem ezen általános és minket, mint ellen-
feleket egymással szembe állító vitatkozáson nyugszik, hanem 
a részletekben kell a vita súlyát keresni. (Ugy van! Élénk 

helyeslés). Ott fogunk találkozni mind, ha egymást meg 
tudtuk győzni és azt hiszem, ennek lehetősége nincsen 
kizárva. (Felkiáltások: Reméljük!) Vagy pedig egyre és 
másra nézve el fogunk válni, ha nem tudjuk egymást meg-
érteni; de azért szivben és lélekbeu és katholikus érzésben 
és hazafiságban mindnyájan egyek leszünk. (Elénk tetszés 
és éljenzés). 

A négyes véleményben én katholikusellenes hangot, 
irányt, törekvést nem látok (Ugy van !) ; annak igen sok, 
igen lényeges, igen nyomatékos elvi kijelentéseit igen szíve-
sen magamévá is teszem. (Éljenzés.) Egy-más pontját az 
egyház jogai, a katholikus elvek megvédése érdekében ugy 
látom fogalmazva, hogy igen szívesen fogom átvenni a rész-
letes tárgyalás alkalmával, ha a huszonhetes bizottság 
javaslata alapján fog is folyni ez a tárgyalás, és igen szíve-
sen fogom e javaslatba átültetni ; ha pedig a másik javaslat 
alapján fogjuk folytatni a részletes tárgyalást, akkor is igeh 
szívesen fogom azokat elfogadni ; viszont igyekezni fogok, 
hogy azt, a mit nem tartok helyesnek, a részletes tárgyalás 
alkalmával kifejezhessem. (Élénk helyeslés.) 

Ha tökéletesen meg volnék nyugodva abban, hogy » 
ezen általános tárgyalás után azonnal a részletekre térünk 
át, többet nem is szólanék; mert hiszen ezek a kérdések 
ugy a napisajtó, mint röpiratok utján megbeszéltettek; de 
ebben a körben nem a zsurnalisztikára és nem a röpira-
tokra hivatkozom, de a katholikus férfiak azon ismeretére 
és tudományára, (Helyeslés) a melylyel bizonyára tanulmá-
nyozták a katholikus érdekeket még mielőtt e terembe be-
léptek; és hát nem vagyunk gyermekek, hogy ma kellene 
akár Verbőczyre, akár az egyházjog tanulmányozására, akár 
a magyar történetre kitérnünk, hogy egymás előtt világos-
ságot gyujtsunk ; ezek mind előttünk ismert dolgok ; nem is 
a lelkesedésen múlik, a melylyel ezeket kifejtjük; nem is a 
hangsúlyozáson, a melylyel a katholikus jogokat és igénye-
ket érvényesítjük ; nem is a fájdalom kifejezésén, a melyet 
mindnyájan érezünk azon méltatlan helyzetben, a melybe a 
katholiczizmus jutott (Ugy van ! Élénk tetszés.) ; nem is 
azon az élénk óhajtáson, hogy erős akarattal, elszántsággal 
egyesülten és jogaink erős hangsúlyozásával (Élénk tetszés, 
éljenzés és taps) érjük el azt, a mi egyedül orvosolhatja 
bajainkat: hogy megszünjünk egy nem katholikus, egy 
felekezetnélküli hatalomnak nyűge alatt görnyedni. (Élénk 
tetszés, éljenzés és taps.) 

Ezekből méltóztatnak látni, vagy legalább gyanítani, 
hogy melyek az én nézeteim. 

Bocsássanak meg, eltérek szándékomtól ; elég volt 
részemről ennyi; kérem, méltóztassanak mielőbb a részletes 
tárgyalásba belemenni, mert azon vitatkozni, hogy melyik 
a jobb, melyik a rosszabb javaslat, az bizony áldástalan és 
előbbre sem viszi az ügyet; mert ebből csak azt tanuljuk 
meg, hogy az egyes szónokok mit gondolnak, ennek pedig 
vajmi kevés jelentősége van; mert arról van itt szó, hogy 
vájjon ezen congressusnak többsége mit kiván ; azt pedig 
ezen az uton sohasem fogjuk megtudni, hanem csak akkor, 
ha ad rem nyilatkozunk, ha hozzászólunk ahhoz a számos 
elvi kérdéshez, a mely a két javaslatban foglaltatik ; ezek 
közül pedig, hogy melyikhez csatoljuk a tárgyalást, az iránt, 
gondolom, az óhajok, a subjectiv nézetek dolgában jóformán 
tisztában vagyunk; engem a huszonhetes bizottság javaslata 
alapján való tárgyalásra csak az indít, hogy ezt technice 
alkalmasabbnak látom az eltérő nézetek kidomboritására, 
legalább az én eltérő nézeteim kidomboritására. 

Gondolom, méltóztatnak a továbbiak alól felmenteni. 
(Élénk helyeslés és éljenzés.) 

Dr. Giesstvein Sándor : Katholiczitás szempontjából 
mindkét javaslathoz lehet csatlakozni. Egyik jelentésnek 
sem osztja mindenki minden pontját. Csak arról lehet szó, 
hogy melyik áll legközelebb az illető felfogásához. Nem 
helyesli, hogy az általános szavazást, melyet már 30 évvel 
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ezelőtt jónak találtak, most meg akarja változtatni a többségi 
vélemény. A kisebbségi véleményhez első sorban is azért 
ragaszkodik, mert az általános szavazást akarja. (Helyeslés.) 

A kisebbségi véleménynek nem czélja támadni a királyi 
kegyúri jogot, mint azt ráfogják, sőt ellenkezőleg, támo-
gatni óhajtja. A 48: III. törvényczikk és a kisebbség kiván-
sága között semmi összeütközést nem lát. Azt akarja be-
hozDi az autonomiába, a mi a román gör. kath. metropo-
liánál életben van. A mi a románoké, az reméli, a hazafias 
kath. papságnál sem lehetetlen. 

Elfogadja a kisebbségi javalatot azért, mivel egész 
határozottsággal beszél a kath. alapokról és alapítványokról, 
melyeket még nem is tart elégnek. A kisebbségi javaslatot 
a részletes tárgyalás alapjául fogadja el. (Élénk helyeslés és 
éljenzés a kisebbségnél.) 

Elnök a tanácskozást öt perezre félbeszakítja. 
Szünet után. 
Se/esik István (Szolnok). Azt hiszi, senki sem akarja 

azt, hogy a kongresszusból azt a következtetést vonják le, 
hogy a katholikusok még nem érettek az egyházi önkor-
mányzatra. Lehetséges, hogy bizonyos faktorok meg akarják 
akadályozni az autonómia létesülését, de itt reméli, senki 
sincs. Egyházunk mai lealázó helyzetét épp az okozta, hogy 
eddig idegenek voltunk egymáshoz, nem fogtunk kezet. 
(Ugy van ! Ugy van !) Természetes tehát, hogy a katholi-
cizmus ellenségei könnyű diadalt ültek rajtunk. A világiak-
nak az egyháziakkal karöltve a legjobb egyetértésben kell 
eljárni: akkor eredményt érünk el. Reméli, a magas klérus 
nem zárkózik el ez elől. Meggyőződése, hogy a magas 
klérus saját érdekét mozdítja elő azáltal, ha a világiaknak 
oly tért enged, hogy folyton érdeklődjenek az egyházi ügyek 
iránt. A két javaslat közti külömbség nagyon lelohasztotta 
ebbeli meggyőződését. A többségi javaslatot fogadja el 
abban a reményben, hogy a részleteknél nem zárkóznak el 
a módosítástól. (Helyeslés.) 

Elnök a tanácskozást egy órakor félbeszakítja s a 
legközelebbi ülést szombat délelőttre tűzi ki. 

AUTONOMIAI ÉRTEKEZLETEK. 
Az elnapolás irányzatának értekezlete. 

Horánszky Nándor a katholikus autonomiai kongresz-
szus azon tagjait, akik a 27-es bizottság javaslata szerint 
kívánnak eljárni, tegnap délelőtt 11 órára értekezletre hivta 
össze az uj városháza közgyűlési társalgó termébe. 

Az értekezleten, melyen Károlyi Sándor gróf elnökölt, 
mintegy ötvenen vettek részt, köztük : Kiss János egyetemi 
tanár, Rakovszky István orsz. képviselő, Vajda Ödön zirczi 
apát, Párvy Sándor dr. egri apátkanonok, Szmrecsányi Lajos, 
Kun László dr. apátkanonok, Mikita Sándor kanonok, 
Hoványi János főesperes, Cziráky Béla gr., Zichy Ágoston gr., 
Ruffy Pál orsz. képviselő, Latinovics Géza, Csekonics gr., 
Kiss Bálint. Dessewffy Aurél, Pecháta Antal, Wenckheim 
Ferencz gr., Major Ferencz orsz. képviselő, Szápáry István gr., 
Simonyi-Szemadam Sándor stb. 

Horánszky Nándor kifejtette és megokolta azon állás-
pontot és eljárási módozatot, melyet a katholikus autonomia 
létesítése érdekében követendőnek tart. Javaslatba hozta 
egy indítvány megtételét, mely szerint általánosságban a 
27-es bizottság javaslata elfogadandó lenne, annak utána 
annak javaslata azon felhívással adatnék ki a 27-es bizott-
ságnak, hogy az irányadó tényezők érintkezésbe lépjenek és 
az erre vonatkozó tárgyalások eredményeit vegye újra meg-
fontolás alá és terjessze újra a kongresszus elé. Hoszszabb 
megokolásában különösen kiemelte, hogy az autonomia csak 
az illetékes tényezők egyetértésével jöhet létre, ez pedig 

érintkezést és tárgyalást kiván. (Hát eddig miért nem tették?) 
Ezzel nincs feladva semmi és nincs elfogadva semmi, ameny-
nyiben a részletes tárgyalásnál követendő eljárás és meg-
állapodás tekintetében szabad kezet tart fenn. 

Horánszky beszéde után élénk eszmecsere keletkezett, 
melyben a többek között résztvettek Timon, Cziráky Béla 
gróf, Ruffy) Kiss, Szmrecsányi Lajos, Rakovszky István, 

; Major Ferencz stb. Rakovszky és Major Ferencz, liang-
I súlyozták, hogy a 27-es bizottság javaslatát általánosságban 

elfogadják, de ahhoz nem járulnak, hogy a részletes tár-
gyalás, az irányadó tényezőkkel történendő tárgyalások előtt, 

! elhalasztassék, kívánják, hogy a részletek is állapíttassanak 
meg. Az értekezlet Horánszky Nándor javasatát elfogadta 
és ez értelemben Horánszky az indítványt a kongresszus 
mai ülésén teszi meg. Az értekezlet déli egy órakor ért 
véget. 

VEGYESEK. 
*** Istenitisztelet és autonomia. Addig az auto-

nomia nem lesz népszerű, vagyis a szó teljes értelmében 
valódi egyházi népintézmény, míg a nép Isten oltárai elé 
nem fog tódúlni, mig a nép, ajkaira véve a nagy szót, imád-
kozni, könyörögni, hálákat adni nem fog főpásztoraival 
élén az autonomia ügyeben. A németországi katholikus 
kongresszusok meg tudták találni az utat, mely őket is, 
a kath. hivek millióit is, lstpn elé viszi imádkozni. Minden 
katholikus kongresszusnak Németországban három ünnepi 

I szentmiséje szokott lenni. Első a Veni Sancte, második a 
! Requiem az idő közben elhunyt tagokért, harmadik a Te 
, Deum. Mind a háromról a kongresszus gondoskodik, 

mind a hármat a magáénak hirdeti, mind a háromra 
özönlik a nép, mind a hármon ima és enekben száll ezerek 
hódolata és esdeklése az égbe. Azért van ott annyi áldás. 

— A hitvallók. Az assumptionistákat elitélték, mert 
a sajtó -utján oly befolyást nyertek Francziaországban, 
mely a szabadkőműves uralomra veszélyt jelent. Richard 
bibornok párisi érsek meglátogatta az elitélteket zárdá-
jukban. Mint főpap a templomba ment először imádkozni 
azután bevonult a zárdába és ezt a kijelentést tet te: „E 
megjelenésem által ki akartam fejezni azt, hogy én önö-
ket fiaimnak tekintem, kiket én mindig bátorítottam és a 
kiknek érdemeit én ismerem." Azután az egyházat Fran-
cziaországban fenyegető veszedelemről szólott, azzal a 
biztatással hogy Isten nem hagyja el az ő hiveit. Bement 
a „Croix" cz. lap nyomdájába is, és mindenkit állhatatos-
ságra intett a jóban. Dolgozzon, mondá, mindenki félelem, de 
egyúttal mások ingerlése nélkül. Azután ismét szentség-
imádásra ment a templomba s áldásával távozott. 

— Magyarország legnagyobb tudósainak egyike 
szállt sirba Schwarcz Gyula egyetemi tanár személyében. 
Igazi lángész rengeteg tanulással volt egyesülve benne. 
Maga magát, hattyúdalában, mely a „XX. Század"-ban lá-
tott napvilágot, tiiásról szólva, igen találóan „kultúrdemo-

: kratá*-nak nevezte el. Lelki műveltség, nem külső formasá-
gok által tenni nagygyá a magyar nemzetet, ez volt az 
ő programmja. Az ó-hellén demokracziáról irt világhírű 
munkájában eljutott a konklúzióig; de azt már nem 
vonta le. Bebizonyította, hogy a klasszikus világ minta-
demokracziája nem is érdemli ezt a nevet, mert nem volt 

í igazi demokraczia, mert az ember méltóságát nem is 
ismerte Csak egy lépés kellett volna a keresztény czivi-
lizáczió egvedüli jogosultságának proklamálásához, de ezt 
Schwarcz Gyula elfeledte megtenni Az igazi demokraczia 
alapjait a ker. vallás rakta le az által, hogy érvényre 
emelte minden ember emberi méltóságát. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
ÖTVENKILENOZE 

Budapesten, február 7. 11. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Venerabili Fratr i Georgio Császka Archiepiscopo Colocensi et Bácsiensi. — Katholikus 
Autonomia. A kongresszus ülései. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETESRE. 

Venerabili Fratri 

G E O R G I O C S Á S Z K A 
Archiepiscopo Colocensi et Bácsiensi. 

LEO PP. XIII 
Venerabilis Fráter , salute m et Apostolicam 

benedictionem. Fidei, pietatis et obsequii tui 
erga Nos, atque hanc Apostolicam sedem certis-
simum pignus exhibuerunt datae a te l i t terae 
die 27. proxime elapsi mensis Decembris, qui-
bus, anni sacri salutans exordia, fausta Nobis 
adprecabaris : et opportune memorat is Isaiae 
verbis, in spem erigebas, prosperiores tandem 
aliquando Ecclesiae orituros dies. Simul etiam 
Petr i stipem accepimus, tum quae a praeclara 
tua liberalitate oblata est, tum quae, te auctore, 
collecta ex metropolitano isto Collegio ceteroque 
Clero ac Populo. Qua largitione egregiam vestram 
voluntatem, tuamque in primis, Venerabilis 
Frater, admodum luculenter declarastis. Pro his 
igitur et humanitat is officiis et pietatis testi-

moniis grates referentes, a Deo summopere 
flagitamus, ut te diu sospitet, cum tuo grege 
usque tueatur , diligat, complectatur, suaeque 
gratiae cumulet donis. Coelestis autem favoris 
auspicem ac paternae Nostrae benevolentiae 
testem Apostolicam benedictionem tibi. Venera-
bilis Frater , Capitulo, Clero ac Populo tuo pera-
manter impert imus. Datum Romae, apud S. 
Petrum, die XVII. Januar i i MCM., Pontificatus 
Nostri anno vicesimo secundo. Leo P. P. XIII. 
m. p. Venerabili F ra t r i Georgio Császka Archi-
episcopo Colocensi et Bácsiensi. 

K A T H O L I K U S AUTONOMIA. 

A kongresszus ülései. 
Harmadik nap. 
— Febr. 3. — 

Elnök : gróf Szapáry Gyula. Jegyzők dr Ziskay, dr 
Giessivein. 

Főpásztoraink közöl jelen voltak : Schlauch Lőrincz 
dr bibornok, Császka György érsek, Bende Imre, Desseívffy 
Sándor, Meszlényi Gyula, Hornig Károíy báró, Szmre-
csányi Pál, Ivánkovics János, Majláth Gusztáv Károly 
gr., Hetyey Sámuel püspök urak és Fehér Ipoly főapát ur. 

Dr Kiss János : Nagyméltóságú gróf, elnök ur ! 
Mélyen tiszteit önkormányzatszervező nagygyűlés ! Szerény 
felszólalásomnak kettős czélja van : egyrészt megvilá-
gítani azt a viszonyt, a mely a katholikusok önkor-
mányzata és a négy tényező közt van, a melyek az 

11 



•34 RELIGIO. 

önkormányzat megalakításánál tekintetbe jönnek, másrészt 
véleményt nyilvánítani az előttünk fekvő két javaslatról. 

A mi az első pontot illeti, a magyar katholikusok 
önkormányzati szervezetének figyelemmel kell lennie 
négy tényezőre ; a magyar államhatalom főfelügyeleti 
jogára, az apostoli király főkegyúri jogára, a katholikus 
•egyházkormányzatra és magukra a katholikus hivekre, a 
kik az önkormányzatban erejöket egyesítik. 

A magyar katholikusok autonómiájának tiszteletben 
kell tartania és szervezetében érvényesítenie kell a 
magyar államhatalom főfelügyeleti jogát és nem szabad 
magában tartalmaznia semmit, a mi a felséges magyar 
király, mint államfő és az általa megbízott és a parla-
mentnek felelős magyar kormány czélzataival nem volna 
összhangzásban ; ellenkezőleg, egész szervezetében olyan-
nak kell lennie, hogy legfelsőbb szándékait előbbre vinni 
alkalmas legyen ; és ezért egész szervezetében olyannak 
kell lennie, hogy egyéb tényezőkkel közremunkáljon a 
magyar haza fejlődésében, felvirágoztatásában, nagyságá-
nak és — a mi nálunk igen fontos — egységének létesí-
tésében, és azért nem szabad pl. olyas valamit tartalmaznia, 
vagy oly törekvést érvényben hagynia, a mely az erőket 
széthúzná, hanem inkább az erőket lehetőleg egyesítenie 
kell; és azért nem helyeselném pl., ha a magyar katho-
likusok autonomiájához szervezetileg hozzá nem kapcsol-
tatnék az erdélyi autonomia. (Helyeslés). 

Nem tudnám helyeselni azt sem, ha a görög szer-
tartású katholikusok bármely csoportja távol maradna 
vagy távol tartatnék a magyar katholikusok autonómiájá-
tól. (Ugy van !) Mert hisz a magyar katholikusok auto-
nómiáját akarjuk mi egységesen szervezni ; már most 
kérdem, vájjon a Királyhágón-tuliak vagy pedig a görög-
szertásuaknak bármely árnyalata minő alapon tartaná 
magát távol ettől az autonómiától? Természetes az, hogy 
ha az említettek az országos katholikus autonomiába be-
csatoltainak, ebből éppenséggel nem következik az, hogy 
eddig szerzett előjogaik csorbulást szenvedjenek ; hogy a 
mi többlet van az erdélyi katholikus státusban, az meg 
ne maradjon; és ha a görög katholikusok valamely cso-
portjának bármily külön előjoga van eddigelé, pl. vala-
mely érseknek különös creatiója, az összecsatolásból nem 
következik az, hogy ez meg ne maradjon. (Helyeslés ) 

Szóval azt kivánom, hogy midőn a magyar állam-
nak, az ő függetlenségének, az ő nagyságának és felvi-
rágozásának előmozdítására első sorban egységre van 
szüksége, a magyar katholikus önkormányzatban ezt az 
egységet a lehetőségig igyekezzünk valósítani (Ugy van !) 
és semmiféle külön törekvésnek, a melynek tulajdonképen 
igazi alapja nincs, helyet ne adjunk. (Helyeslés) 

A második tényező, a melylyel kiváltképen viszony-
ban van a tervezett katholikus autonomia, a felséges 
apostoli király mint főkegyur, a kinek jogát a magyar 
nemzet mint egyik legdrágább és legszentebb kincsét őrzi. 
A magyar katholikus autonomia ügykörének legnagyobb 
részét éppen a felséges apostoli király legfőbb kegyúri 
jogából nyeri oly alakban, hogy valamint a legfőbb kegy-
úri jog gyakorlásának közvetítésével a királyi kanczellária 
és a helytartótanács meg voltak bízva, valamint ezeket 
ma kezeli a magyar felelős ministerium, olyaíénképp ezen-

túl kezelné, bizonyos jogosítványokkal ellátva, a magyar 
katholikus autonomia. (Helyeslés.) 

Ámde, mélyen tisztelt országos autonomiai gyűlés, 
én rendkívül fontosnak tartom, hogy ez a felfogás ura-
lomra jusson és tisztán kifejezést nyerjen az autonomia 
szövegében ; (Helyeslés) hogy valamikép olyatén felfogás 
ne kapjon lábra, hogy mikor a katholikus vallás állam-
vallás volt, akkor az államfő azért gyakorolta ezeket a. 
jogokat, mert az állam katholikus volt, most azonban, 
mikor az állam megszűnt mint ilyen, katholikus lenni, 
most visszaszállott, átruháztatott ez a jog a katholikus kö-
zönségre. Ez egészen téves fölfogás. 

Az apostoli főkegyúri jog eredete egészen más. Az 
apostoli főkegyúri jog a római pápáknak adományozása 
és a felséges apostoli királyt személyében illeti meg : 
ennélfogva azt csak oly módon és azok gyakorolják, a 
kik és a mely módon erre a felséges apostoli királyi 
által kiküldetnek ; ennélfogva én kivánom, már a jövőre 
való tekintetből is kivánom, hogy a katholikus autonomia 
jogosítványainak ilyetén eredete kifejezést nyerjen magá-
ban a szövegben, hogy mindjárt a szervezet elején vala-
mely alkalmas pontban tétessék ki, mintegy kodifikáltas-
sék, hogy ezeket a jogosítványokat bírja és gyakorolja a 
katholikus autonomia, a felséges apostoli király mint 
főkegyur átutalásából. 

A harmadik tényező, a melylyel az autonomia vonat-
kozásban áll, az istenileg rendelt egyházi kormányzat, 
melyet közönségesen hierarchiának neveznek. Es ezzel, 
mélyen tisztelt önkormányzatszervező gyűlés, talán a 
legfontosabb ponthoz érkeztem ; mert éppen napjainkban 
talán a legtöbben ezen a czimen mondják lehetetlennek 
a magyar katholikusok önkormányzatát, mert ellenkezik 
a katholikus püspöki kar istenileg nyert jogával, ju-
riszdikcziójával és a katholikus autonomia az egyházi 
kormányzatnak laifikálása, szekularizálása, elvilágiasítása 
és elprotestantizálása volna. Mert azt mondják, a protes-
táns egyház tanítása szerint az egyházi hatalom, a pap-
ság az ő hármas hatalmával a hivek összességébe van 
letéve; a hivek azután egyeseket e hármas hatalom és a 
papság gyakorlásával megbíznak ; igy a papokat, szuperin-
tendeseket, mig végre kicsúcsosodik ez a hatalom a 
világi uralkodó személyében, a ki egyúttal egyházi fő. 

Az egyházi joghatóságról való ilyetén felfogás mel-
lett azután egészen természetes, hogy a keresztény hivek 
egymás közt egyesüljenek, tanácskozzanak és végérvé-
nyesen intézkedjenek úgy egyházi tanácsokban, mint egy-
házi gyűlésekben. A katholikus anyaszentegyháznál azon-
ban ez egészen lehetetlen, még pedig azért — mondják 
— mert a katholikus egyház kormányzatának joga, jog-
hatósága felülről jön. Mint maga isteni Üdvözítőnk 
mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem én válasz-
tottalak titeket (Ján. 15, 16.)" ; tehát az apostolok kül-
detése felülről j ö t t ; az utódok küldetése az apostoloktól ; 
a római pápák küldetése az elődöktől személyesen vagy 
pedig azoknak határozatából ; a püspökök hatalma a 
római pápától, a papoké pedig a püspököktől; ilykép 
felülről jön az egyházi kormányzati jog és joghatóság, 
nemcsak bensőleg, oly értelemben, a mint szent Pál apostol 
mondja : „A Szentlélek Isten tett titeket az egyház kor-
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mányzatára (Ap. csel. 10, 28.)", hanem külsőleg is, a 
mennyiben t. i. a felsőbbrendűek az alsóbbrendüeket 
küldik, mittnnt, és a missió által nekik jurisdikcziót, jog-
hatóságot adnak. Es az egyházi kormányzatnak ilyetén 
eredetén változtatni nem lehet, mert ez isteni intézmény ; 
ebben az egyházi kormányzatban a hiveket részeltetni 
nem lehet, mert isteni jogon alapul a különbség a tanitó 
és a tanuló, a kormányzó és az engedelmeskedő egyház 
között, a klérus és a laos között ; és azért, a kik auto-
nomiát akarnak, vagyis, a kik a világi hiveknek jogokat 
akarnak adni az egyház kormányzatában, azok laifikálnak, 
azok elvilágiasitanak. íme, mélyen tisztelt autonomiai kon-
gresszus az autonomiai törekvések ellen ez a roppant vád, 
a melyet különösen napjainkban hangoztatnak : és én 
megvallom őszintén, hogy némelyeknél ezt a vádat őszin-
tének tartom ; de igen soknál nem tartom őszintének. 
(Ugy van ! Ugy van !) 

Meg vagyok győződve, mélyen tisztelt autonomiai 
kongresszus, hogy egyeseknél nem őszinte, hogy egyesek 
tudják, hogy ezt a kettőt ki lehet egyenlíteni, de azt is 
tudják, hogy ezt az ürügyet fel lehet használni, ezt oda 
lehet dobni, ezzel igen sokakat meg lehet téveszteni, 
ezzel discreditálni lehet az egész autonomiai törekvést. 
(Ugy van !) Ezzel el tudják odázni, mert jól tudják azt> 
hogy az autonomia lehetséges formájában is óriási előny 
rejlik, (Ugy van !) hogy az autonomia lehetséges formája 
is nagy garancziát szolgáltat a katholikus elvek fentartá-
sára, a katholikus elvek terjesztésére, a katholikusok 
összes jogainak megvédelmezésére ; és mert ezt tudják, 
azért dobják oda ezt az ellenvetést, hogy ime, ez az 
egész törekvés ellenkezik az egyház isteni szervezetével. 
(Ugy van ! Elénk helyeslés.) 

Azonban nem igy van a dolog; és ennek a fejte-
getésnek ez alkalommal ebben a teremben el kell hangza-
nia, bármennyire ismeretes is ez különben (Halljuk) ; t . i. 
a katholikusoknak olyatén autonomiája, a melyben a 
világiak is némi részt nyernek, épenséggel nem ellenkezik 
a katholikus egyházi kormányzat isteni eredetével. Igenis, 
ha csak olyan autonomia volna lehetséges, a milyen a 
protestánsoknál van, akkor természetesen lehetetlen volna 
a katholikusoknál autonomia ; azonban az autonomia, ön-
kormányzat — a mint a szóban is benne van — nem 
kiván többet, mint önkormányzatot. Ez az önkormányzat 
azután az illető egyháznak természetéhez alkalmazkodik, 
ahhoz simul (Ugy van ! Tetszés) ; tehát protestáns auto-
nomia minálunk lehetetlen, de lehetséges nálunk is auto-
nomia, még pedig katholikus autonomia. (Ugy van ! 
Helyeslés.) 

Bebizonyítom ezt, mélyen tisztelt gyűlés, az által, 
hogy kimutatom megengedhetőségét annak, hogy világiak 
az egyházi kormányzat egyes ügyeiben részt vegyenek ; 
kimutatom ezt általában és azután áttérek a részletekre. 

Először, hogy általában lehetséges a világiaknak 
közreműködése az egyházi kormányzat egyes részeiben, 
ennek kiáltó jele a magyar nemzetnek, mint már mondám, 
féltett kincse, az apostoli király legfelsőbb kegyúri joga 
(Ugy van !), a mely tárgyakban oly gazdag, az egyházi 
kormányzatnak annyi elemét öleli fel, hogy kötetre menne 
annak tárgyalása ; és ime, a felséges apostoli király 

világi személy, a ki daczára világi jellegének, mindezek-
kel a jogosítványokkal fel van ékesítve. Ugyancsak 
világiak részvételét látjuk az egyházi kormányzatban az 
összes kegyuraknál, az összes világi kegyuraknál, mert 
mindezek részt kaptak az egyházi kormányzatból. Ugyan-
ezt lát juk nevezetesen a törvényhatóságok kegyuraságá-
nál, a hol világiaknak egész serege részesül az egyházi 
kormányzat egyes elemeiben. (Ugy van!) Ugyanezt látjuk 
az 1848. előtti királyi kanczelláriánál és helytartótanács-
nál, a hol t. i. többnyire világiak, vegyesen egyháziakkal, 
részesültek a legfelsőbb kegyúr jogosítványainak gyakor-
latában ; ugyanezt látjuk az 1880. óta működő abban a 
bizottságban, a mely az alapokat és alapítványokat ellen-
őrzi, a mely szintén vegyesbizottság, egyháziakból és 
világiakból áll. 

A dicső emlékű Szcitovszky herczegprimásnál még 
pécsi püspök korában, 1848-ben a III. t.-cz. 20. § ának 
megalkotása után egyháziak és világiak összegyűltek és 
onnan kérték a felséges urat, kegyeskedjék a magyar 
kanczelláriát megillető jogosítványokat egyháziakból és 
világiakból álló bizottságra átruházni. Ugyanezt olvassuk 
abban az emlékiratban, a melyet 1848. márcziusban az 
akkori püspöki kar a felség elé terjesztett. Es midőn 
Eötvös József báró vallás- és közoktatásügyi minister 
1867-ben átirt a dicső emlékű herczegprimásnak, Simor 
Jánosnak, az említett nagy primás az ő válaszában külö-
nösen három ide vonatkozó nyilatkozatot tett : Először : 
Örömmel veszi tudomásul a minister iratából, hogy Er-
dély egyházi és világi katholikus Státusa visszahelyeztetik 
a századokon keresztül gyakorolt jogosítványokba, melyek 
a státust a katholikus iskolák, alapítványok és egyéb 
javak intézése körül régi, százados, üdvös gyakorlat sze-
rint megilletik ; továbbá örömét fejezi ki a felett, hogy 
a minister hasonló tervekkel foglalkozik a magyar egy-
házi és világi katholikusokat illetőleg és válaszát a kö-
vetkező szavakkal fejezi b e : „Az egyház a világiak 
szövetségének áldását mindenkor elismerte, soha sem ide-
genkedett testvéri készséggel megosztani a világi hívekkel 
az egyház és iskola körében minden közössé válható 
munkáját és törekvését". 

Ugrón Gábor : Ez a helyes ! 
Dr Kiss J ános : Es az 1870/71-i autonomiai kon-

gresszus alkalmával, a hol világiak és egyháziak tanács-
koztak az autonomia megalkotása felől, az akkori püs-
pöki kar a kongresszusi munkálatokban igen jelentékeny 
részt vett. 

Es vájjon, mélyen tisztelt autonomiai gyűlés, vájjon 
a jelen gyűlés, a jelen kongresszus nem tanúsága-e 
annak, hogy ime, a főkegyur rendeletéből és a püspöki 
kar részvételével egyháziak és világiak együtt tanácskoz-
nak mindazokról az ügyekről, mindazoknak az ügyeknek 
a szervezéséről, a melyek az autonomiához utalandók ? 

Ámde azt kívánhatja valaki: Tessék megmondani 
részletesen, vájjon mely ügyekben és az egyházi kor-
mányzat mely kérdéseiben vehet részt a világi hivek 
csoportja. E f re nézve már egészen köztudatba ment át 
némi megkülönböztetés ; még pedig ez a megkülönböztetés 
olvasható az 1870/71-i szervezetben, továbbá az előttünk 
fekvő mindkét javaslatban : t. i. a katholikus autonomia 
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ügykörébe és igy világiak részvételének körébe nem 
sorozhatok a hitelvi kérdések, az erkölcsi kérdések, az 
istenitisztelet és a szorosan vett egyházfegyelmi ügyek; 
de oda sorozhatok a többi ügyek. 

De itt, mélyen tisztelt kongresszus, bátorkodom egy 
már-már megszilárdult kifejezés felett rosszalásomat nyil-
vánítani ; a többi t. i. igy neveztetik : világi vonatkozású 
ügyek ; szólnak az egyházkormányzat világi vonatkozású 
ügyeiről s értik ez alatt a következő hármat : Némi be-
folyás a főpapok és a papok creatiójánál, befolyás, rész-
vétel az egyházi javak kezelésénél, részvétel az iskoláknak 
kormányzásánál ; és ez igen helyes ; de nem helyes ez az 
elnevezés: „az egyház világi vonatkozású ügve i " ; és, 
mélyen tisztelt kongresszus, ezt a kifejezést nem is fogják 
megtalálni soha semmiféle oly hivatalos iratban, a melyet 
egyházi férfiak alkottak ; nem ; az egyházi kormányzat-
nak oly ügyei, a melyek világi vonatkozásuaknak volná-
nak nevezhetők, szemben egyéb ügyekkel, ily ügyei nin-
csenek ; vagy összes ügyeit mondjuk egyháziaknak és 
világiaknak, a mi ellen kifogást tenni nem lehet, mert 
nemcsak egyházi érdek, hanem világi érdek is parancsolja 
azoknak gyakorlását és czéljuk úgy az örök boldogság, 
mint az emberek földi boldogsága. De ha az ügyeknek 
egyik részét nem mondhatjuk világi vonatkozásúnak, 
akkor a másikat sem szabad ilyennek nevezni. 

Legyen szabad a katonai ügyek köréből egy példát 
idéznem. Ha a katonai ügyeket szembeállítjuk a polgári 
ügyekkel, a mint megteszik, és ha pl. a szolgálati szabály-
zatot, valamint a fegyvergyakorlatokat katonai ügynek 
nevezik, akkor, azt hiszem, a tisztek kinevezésének ügyét, 
valamint a hadsereg élelmezése ügyét szintén csak katonai 
ügynek kell neveznünk és polgári ügynek, a többivel 
szemben, nem nevezhetjük. 

Egyházi ügynek kell tehát tartanunk mind a három 
felemiitett ügyet ; és azért, bármelyik javaslat fogadtat-
nék is el, nagyon kérném, a mélyen tisztelt autonomiai 
nagygyűlést, méltóztassék ezt megfontolás tárgyává tenni 
és ezt a kifejezést, ha lehet, más valami mesterszóval 
megjelölni. En nem találtam rá semmiféle mesterszót, 
nem is tudok ajánlani; hanem, igenis, meg lehet külön-
böztetni, hogy ezekbe az ügyekbe nem lehet a világiak 
részvételét bevonni, azokba lehet ; és miért? Azért, mert 
az előbbi négy csoportja az ügyeknek, a hitelvi, erkölcsi, 
tisztán egyházfegyelmi és istentiszteleti ügyek a legszoro-
sabb összefüggésben vannak a katholikus egyházi rendek-
kel ; a hitprédikálás, a mivel egy az erkölcs prédikálása, 
az istenitisztelet végzése és magának a papságnak fegyelme 
és életmódja, ez szorosan hozzátartozik a felvett egyházi 
rendekhez — ez a megkülönböztetés — a többiek pedig 
nem tartoznak szorosan véve a felvett egyházi rendekhez; 
és azért ez utóbbiak elintézésében a világiak részt kap-
hatnak, „a munkát velők meg lehet osztani" — ezt a 
kifejezést használja dicső emlékű Simor János herczeg* 
primás. 

Ennélfogva tehát, mélyen tisztelt autonomiai kong-
resszus, azt hiszem, átalánosságban kimutattam azt, hogy 
a világiak részvétele az egyházkormányzat némely ügyei-
ben nem lehetetlen ; de már most szükségesnek látom rész 
szerint is megokolni állításomat. 

Háromféle ügyet neveztem, a melyeket t. i. a vilá-
giakkal meg lehet osztani: az első némi részvétel a 
főpapok és egyáltalában a papok kreácziójánál, vagyis 
alkalmazásánál ; a második : a vagyonkezelésénél, a har-
madik : az iskolák kezelésénél. 

A mi az elsőt illeti, az egyházi férfiaknak alkalmaz-
tatását, feltétlenül igaz, hogy isteni intézkedésnél fogva 
az egyházi férfiak, ugy a főpapok, mint az alsóbb papok, 
az ő küldetésüket és joghatóságukat mindenkor felülről 
kapják, a már fenntebb vázolt értelemben ; tehát az teljes 
lehetetlenség, hogy valaha világi férfiú, legyen az bárki^ 
legyen az bár fejedelem, hogy mondom, világi férfiú egy-
házi férfiúnak küldetést és joghatóságot adjon ; ez egy-
szerűen lehetetlen ; az teljes lehetetlenség, hogy ebben 
megoszszák az egyház kormányzatát a világiakkal. (Moz-
gás balfelől.) ; azonban igenis lehetséges előkészíteni ezt 
a küldetést különböző módon: vagy ajánlás, vagy jelölés, 
vagy bemutatás, vagy választás utján, vagy bármi módon, 
a melyet ember kigondolhat; ez tehát lehetséges; és 
hogy ez lehetséges, ennek kimutatásául bátorkodom a 
következőkre hivatkozni : Mikor az apostolok diakónust 
akartak rendelni és felavatni, felszólítottak a híveket, 
hogy erre a tisztségre ők válaszszanak alkalmas férfiút, s 
ezek Istvánt választották. (Ap. csel. 5, 6.) ; a római pápát 
nagy időn át a római papság és nép együttesen válasz-
totta ; ugyanígy választották a főpapokat Kelet és Nyu-
gat igen sok egyházában. Ezeken kivül hivatkozom ismét 
a legfőbb patrónusra, az összes patronusokra. egyes feje-
delmek jogaira, egyes törvényhatóságok abbeli jogaira, 
melyeknél fogva vagy nevezhetnek, vagy jelölhetnek, vagy 
bemutathatnak erre alkalmas egyéneket az egyházi fel-
sőbbségnek; ennélfogva ebben az értelemben valóban ad-
ható részvétel világi híveknek. 

A második az egyházi javaknak a kezelése. Az 
egyházi javaknál leginkább kisért ez a kifejezés, hogv 
„világi vonatkozású ügy", mert nagyon mindennapi dolog-
ról van szó; ámde még sem szabad az egyházi javak 
kezelését világi vonatkozású ügynek tekinteni és nem 
szabad erről másképpen gondolkozni, mint egyéb egyház-
kormányzati dolgokról ; az egyháznak t. i. saját czélja 
elérésére feltétlenül szüksége van erre az eszközre, t. i. a 
földi javakra ; és azért isteni jogon megilleti az egyháza-
kat a tulajdonjog s a tulajdont oly czimen kell szereznie, 
mint szerzi bármely más jogalanyát. Már pedig a tulaj-
donos kezeli is a maga vagyonát ; tehát az egyház tulaj-
donosként kezeli is a vagyonát éa az egyháznak elidegenít-
hetetlen joga van arra, hogy maga kezelje, tehát az 
egyházi kormányzat önmaga kezeli a maga javait jure 
nativo, természetileg és istenileg adott tételes jog alapján. 

És valóban az első századokban általában az egy-
háznak kezében, a diakonusok és a klerikus oekonomusok 
kezében látjuk az egyházi javak kezelését ; és csak a 
XIII.—XIV. századtól keletkezett az a jogfejlődés, hogy 
lassacskán a világiak is részt vesznek az egyházi javak 
kezelésében, mindenkor azonban az egyház megbízásából 
és az egyház vezérlete mellett ; a XIII. és XIV. századtól 
kezdve lassacskán keletkeztek az u. n. provisores rerum 
ecclesiasticarum, altirmani, vitrici és egyéb ily nevezetüek. 
Ennélfogva tehát meg kell különböztetni kettőt jól : 
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t. i. az egyházi javak kezelési jogát és a kezelési jogban 
való részvételt. 

A joghatóság mindenkor az egyházkormányzatot 
illeti, de már az együttműködés jogosítványában a vilá-
giak is részesülhetnek és szükséges is, hogy részesüljenek, 
szükséges pedig először azért, mert az egyházi férfiakat 
saját isteni hivatásuk annyira elfoglalja, hogy akárhány-
szor nem maradhat idejük a javaknak közvetetlen keze-
lésére; másodszor szükséges, mert a javak kezelésére 
igen-igen nagy szakismeret és napról-napra nagyobb 
és nagyobb szakismeret, valóságos tudomány szükséges, 
a mely szakismeret és tndomány nem okvetetlenül 
kívántatik meg az egyházi férfiúban, hogy akármi-
lyen előkelő állásra is emeltessék ; azért tehát szüksé-
ges, hogy az egyházkormányzat e részében világiak is 
részesüljenek. Nem értek itt gazdatisztet, jószágkormány-
zót, vagy más ily alkalmazottat, hanem olyat, a ki oly-
képpen részesíttetik, hogy együtt az egyházi férfiakkal, 
tanácskozzék az egyházi javak kezeléséről s azokról az 
eszközökről, a melyek ezt az egyház javára tökéletesítik. 
(Élénk helyeslés.) Ez tehát okvetetlenül szükséges. 

Példakép szabad lesz ismét a főpatronusra, a patro-
nusokra, a helytartótanácsra, az 1880 óta működő, alapo-
kat ellenőrző vegyes bizottságra, magára a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumra, a Francziaországban leg-
újabban létesült fabrica eclesiae nevű intézményre s az 
egyházi vagyon kezelésének Éjszak-Amerikában keletke-
zett módjára hivatkoznom. Mindez esetekben világiak 
működnek közre az egyházi vagyon kezelésében, de min-
dig az egyház átutalásából, annak jóváhagyásával és veze-
tése mellett. 

De itt jónak látom még egyre felhívni a figyelmet. 
Ha majd létesült az autonomia, kétféle vagyon felett fog 
rendelkezői ; egyike ezeknek az, a melyet az egyháztól 
átvett s azt átutalt jog alapján kezeli ; másik az, a melyet 
maga az autonomia mint jogokat szerez s ezt természeti 
jog alapján fogja bírhatni és kezelni. 

À harmadik csoportja azoknak az ügyeknek, a 
melyekben a munkálkodás a világiakkal megosztható, az 
iskolaügy. Az iskolaügynek több mozzanata van. Az első 
mozzanata a következő : Az egyháznak feltétlenül joga 
van és kötelessége, magát a vallást, a hittant az iskolá-
ban tanítani ; kötelessége továbbá mindazokban az iskolák-
ban, a melyek felett joghatósága van és a melyekhez 
hozzá fér, gondoskodni, hogy az összes ott alkalmazottak 
igazi katholikus szellemtől legyenek áthatva, nemkülön-
ben a« összes tankönyvek, valamint az összes intézkedések 
megfeleljenek a katholikus nevelés elveinek és szükség-
leteinek ; mindez az egyháznak szoros joga és kötelessége. 
Megilleti továbbá az egyházat, mint első erkölcsi testü-
letet, az a jog, hogy mindenféle iskolát állítson, elemi 
iskolát, középiskolát, felsőbb iskolát, mindenféle fajták-
ban ; ez megilleti őt. Ámde az iskolaügyeknek más 
oldala is van, és pedig még két oldala. Az egyik nemzet-
müvelődési, a másik pedig paedagógiai. 

Az egyik momentum nemzetmüvelődési ; a nemzet 
műveltsége, fejlődése és nagysága t. i, megkívánja azt, 
hogy elég számú iskolák legyenek, hogy mindenki része-
süljön az oktatás áldásaiban, hogy az oktatás kellő mód-

szerek szerint és eredményesen történjék és ennélfogva 
az államhatalomhoz tartozik gondoskodni arról, hogy 
mindenki részesüljön oktatásban és hogy az iskolák való-
ban megfeleljenek czéljuknak. 

A másik mozzanat pedig paedagógiai és didaktikai, 
hogy t. i. az oktatás megfeleljen a helyes nevelés és ok-
tatás elveinek. 

Már most ebben a részben mindenesetre nemcsak 
lehetséges, hanem szükséges is a világiaknak részvétele, 
hogy ők az ő szakismeretökkel és tapasztalatukkal, buz-
góságukkal és ügyességökkel hozzájáruljanak az egyház 
tanítói és nevelői hivatásának gyakorlásához. (Helyeslés.) 

íme tehát mélyen tisztelt autonomiai gyűlés, mind 
a három pontban lehetséges és egyikben sincs kizárva, 
hogy az egyház isteni eredetű kormányzásának némi gya-
korlatában a világiak is részt vegyenek. 

Ámde mélyen tisztelt autonomiai gyűlés, valamint 
kívánnám és kívánom azt, hogy a legfőbb kegyúr és az 
autonomia közt levő viszony nyílt kifejezésre jusson, a 
tervezetben, olyaténképpen, már a jövőre való óvatosság 
szempontjából is feltétlenül szükségesnek tartom azt, 
hogy a viszony az egyházi kormányzat és a magyar ka-
tholikus autonomia közt egészen nyilt és határozott kife-
jezést nyerjen ; ennélfogva tehát alka'mas helyen ki kell 
fejezni, hogy ezeket a jogosítványokat az autonomia a 
magyarországi püspökök megbízásából, átutalásából gya-
korol ja ; és e nélkül tökéletlennek tartanám az autonomia 
tervezetét. 

Végre, mélyen tisztelt autonomiai nagygyűlés, a 
negyedik tényező, a mely az autonómiánál tekintetbe 
jön, maga a magyar katholikus közönség és e közönség 
némelyek szerint nem alkalmas arra, hogy autonómiában 
csoportosuljon, hogy az egyház védelmére szerveztessék, 
mert nincs meg benne sem a kellő tájékozottság, sem a 
kellő szellem és katholikus buzgóság arra, hogy az egy-
ház igazait előbbre vigye és megvédje. Ismét elhiszem, 
mélyen tisztelt autonomiai kongresszus, hogy ezt a kifo-
gást igen sokan egészen jóhiszeműen hangoztat ják; de 
arról is meg vagyok győződve, hogy némelyek ezt is 
rosszhiszemüleg állítják, mert meg lévén győződve a 
katholikus autonomia nagyfontosságáról és üdvös gyü-
mölcseiről, ürügygyei felhozzák azt, hogy ime a magyar 
katholikus világ, mikor lett volna alkalma, nem adta 
jelét hitbuzgóságának. 

Ámde, mélyen tisztelt autonomiai gyűlés, ámbár 
optimista nem vagyok, ámbár látom a dolgok állapotát 
és tudom, hogy ebben a tekintetben jobban kellene álla-
nunk, mindazonáltal kérdem, vájjon a magyar katholiku-
sok hitbuzgóság dolgában jelentősen alább állanak-e 
egyéb hivallásu világiaknál? Méltóztassék mérlegelni! 
Méltóztassék felbecsülni, vájjon a lutheránusoknál, kálvi-
nistáknál, görög keleti szerbeknél, románoknál stb. jelen-
tősen alább állanak-e a katholikusok hitbuzgóság és 
ájtatosság dolgában? Nem hinném! És azért, ha azok 
részesülnek az autonomia jogosítványaiban és áldásaiban, 
vájjon miárt zárassanak ki azokból a katholikusok ? 
Az ellenfelek ellenvetése szerintem egy circulus vitiosus ; 
de én ezzel szembe állítok egy circulus virtuosust. 

A circulus vitiosus röviden ez: A katholikus vilá-
* 
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giak nem alkalmasak a részvételre, tehát, nem lehet 
velők az autonomiát biztosítani; igaz ugyan, hogy az 
autonomia e buzgóságot fejlesztené és terjesztené, de ez 
lehetetlen, mert nem lehet az autonomiát létesíteni. Ellen-
ben a circulus virtuosus ez : A katholikus autonomia 
nagyban fejlesztené és terjesztené a hitbuzgóságot (Ugy 
van !) ; ennélfogva azokkal a csekélyebb eszközökkel is, a 
melyek ma rendelkezésünkre állanak, létesítsük az auto-
nomiát! Ez az én álláspontom. (Helyeslés és tetszés) 

És azt is meg kell jegyeznem, hogy az utolsó tiz 
év alatt a javulásnak örvendetes tüneteit tapasztalhattuk, 
az egyesületi elet felvirágzása és különösen azoknak a 
csapásoknak következtében, a melyek a katholikus egy-
házat sújtották, nagyban felgerjedett és megizmosodott a 
kath. hitbuzgóság. (Elénk helyeslés.) Ennélfogva tehát 
nem vélem, hogy a katholikus világiakban akadálya volna 
annak, hogy oly autonomia létesüljön, mely valóban az 
egyház szabadságára és oltalmára s az egyházkormányzat-
nak segítségére legyen a papi állások betöltésénél az 
egyház és a haza érdekeinek megóvásánál közreműködjék, 
s mely a katholikus egyház vagyonát czéljainak s isko-
láit a katholikus szellemű nevelés és oktatás szent ügyé-
nek lekösse és biztosítsa. 

Már most, mélyen tisztelt autonomiai kongresszus, 
ha az előttünk fekvő két javaslatot összehasonlítjuk ezzel 
a négy kivánalommal, t. i. az említett négy tényező kellő 
érvényesítésével, akkor nagyban és egészben mind a két 
javaslatot megfelelőnek találom ; mind a kettőben kellő-
leg tiszteletben van tartva és érvényre van emelve a 
felséges királynak, mint államfőnek, legfőbb felügyeleti 
j o g a ; mind a kettőben érvényre és kifejezésre jut a fel-
séges apostoli király főkegyúri joga ; mind a kettőnek az 
a szelleme, hogy a katholikus egyház kormányzatában a 
katholikus hierarchia megbízásából, annak vezérlete alatt 
és annak szellemében működjék közre ; azonban, mint 
már mondottam, feltétlenül megkívánom azt, hogy úgy 
az apostoli király, mint a magyarországi püspöki kar 
veleszületett és isteni joga még határozottabb kifejezésre 
jusson és az a viszony, a mely e két tényező és az auto-
nomia között van, minél megfelelőbb kifejezést nyerjen, 
továbbá kívánatos az, hogy nevezetesen a magyarországi 
püspöki kar hierarchiájának a méltósága magában a szer-
vezetben is megóvassék és a részletes tárgyalás alkalmá-
val nagy gonddal állapíttasék meg ez a viszony. Végre, 
a mi a negyedik pontot illeti, a katholikus közönség rész-
vételét és csoportosulását az autonómiában, azt hiszem, 
hogy ennek a követelésnek is kellően megfelel mind a 
két javaslat. 

Es ha választani kellene a két javaslat közt, vájjon 
melyiket választanám ? Csekélységem, megvallom, inkább 
a kisebbségi javaslat felé hajlik ; mindazonáltal a másik 
elől nem zárkózom el : megmondom, miért. A kisebbség 
felé hajlom két intézkedés miat t : az egyik a közvetetlen 
választás intézménye, a másik az egyházmegyei gyűlés. 
(Helyeslés balfelől.) 

A közvetetlen választás intézményét szükségesnek és 
hasznosnak tartom azért, mert a mi korunk kívánalmai-
nak tökéletesen megfelel, mert ezen a módon már két 
választás történt és mind a kettő igen szép eredmén 

nyel folyt le, kivált az utóbbi. Éppen az utóbbi válasz-
tásról, a mely ezt a mostani kongresszust összehozta, egy 
igen illetékes egyén azt mondotta előttem, hogy jobban 
és tökéletesebben már éppen világi tagjaiban a legfelsőbb 
tényezők sem állíthatták volna össze : annyira bevált 
ebben az esetben a közvetetlen választás. Továbbá a köz-
vetett választásoknál könnyebben lehet az egyes pártok-
nak a hatását érvényesíteni, mint a közvetetlen válasz-
tásoknál. Ez az egyik pont. A másik pedig az egyház-
megyei gyűlések. Látjuk azt,| hogy az egyházközségeknél 
tanács és gyűlés van, a legfőbb kormányzatnál ismét 
tanács és gyűlés van, ellenben a középen csupán tanács 
van. Miért nincsen gyűlés ? Hogy az egyházmegyei gyűlés 
milyen üdvös, annak bizonyságára ott van a Királyhágón 
tuli, az erdélyi autonomia. Az erdélyi autonómiának életet, 
tekintélyt főképen az kölcsönöz, hogy évről-évre gyűlésre 
jön össze; az ilyen egyházmegyei gyűlésen legnagyobb 
számban és leginkább gyűl egybe a katholikus értelmiség. 
(Ugy van!) 

Azért tehát az, a mit a katholikus autonómiától 
egyrészt várunk, a katholikus értelmiségnek bevonása, 
érdeklődésének folytonos táplálása, ez főképpen az egy-
házmegyei gyűlésekből származik. (Ugy van !) Es minden 
szervezet, bármilyen jól van megalkotva, bármilyen jól 
működik, mégis pangásnak van kitéve, ha nincsen időről-
időre valami ösztönzés, a mely azt felébreszti ; és minden 
egyes egyesületnél, csoportulásnál látjuk, hogy, ha évi 
gyűlést nem tartanak, lassanként pangás áll be a társas 
életben. Ennélfogva az egyházmegyei gyűlést szükséges-
nek tartom és mivel ez a kisebbség javaslatában van 
benn, e felé hajlom. De mivel feltétlenül szükségesnek 
találom azt, hogy végre-valahára Magyarországon a ka-
tholikusok autonomiája létesüljön, ha könnyebb czélhoz 
vezet az, ha a többségi javaslatot fogadjuk el, hát nem 
vonakodom, de kivánom azt, hogy e két pont érvénye-
süljön, hogy t. i. a közvetetlen választások egyrészt, az 
egyházmegyei gyűlés pedig másrészt beékeltessenek. (He-
lyeslés balfelől.) Ha e két pont elfogadtatik, akkor nem 
zárkózom el a többségi javaslat elől sem, de több helyen 
nem jelentéktelen módosítását kívánnám. 

De a kisebbségi javaslatot sem hagyhatnám jelentős 
módosítások nélkül. Igy pl. a már említetteken kivül a 
12. §-t vlágosabban kellene kifejezni, hogy az e közt és 
1883. XXX. t.-cz. közt levő viszony világos legyen; a 
135. §-ban használt „végrehajtó közege" kifejezés mellő-
zendő volna. Végül a végleg megállapítandó szövegben az 
egyes egyházmegyék részére bizonyos szabadságot kellene 
hagyni, hogy sajátos viszonyaiknak megfelelően rendezked-
hessenek be. 

Jelenleg még nincs itt az időpont, a mikor szavaz-
nunk, sem az az időpont, a mikor az egyes tagoknak 
végleg nyilatkozniok kell, mert a szavazat beadása és 
érvényesítése még további alakulásoktól is függhet. Az 
én felszólalásom czélja tehát nem volt határozott állás-
foglalás e mellett vagy a mellett a javaslat mellett, 
hanem czélja volt először is némileg megvilágítani azt a 
kérdést, vájjon a katholikus egyházkormányzat tekintetbe 
veendő tényezői mellett lehetséges-e tulajdonképen olya-

•tén katholikus autonomia, a melyben a világiak is részt 
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vegyenek ; további czélja volt felszólalásomnak erre a 
két pontra is ráutalnom : a közvetetten választásra és az 
egyházmegyei gyűlésre és azoknak a fontosságát feltün-
tetnem. 

Némelyek még azt is mondják, hogy az autonomia 
nincs kellőleg előkészitve. En azt hiszem, eléggé elő van 
készítve arra, hogy a végleges szervezetet megalkothas-
suk ; mert hiszen az elmékben készül az az autonomia 
"már 1848. óta, tehát épen félszázadja; készül az elmék-
ben, gyűléseken, magán eszmecserékben, tanácskozásokban, 
a sajtóban, röpiratokban és könyvekben; sőt mintáját is 
látjuk az erdélyi autonómiában. De hozzá kell ehhez 
vennünk a dolog szükségességét is. Ha szükséges auto-
nomia akkor gyorsan cselekedni kell és mindent meg kell 
ragadni, hogy eszméje végre megérleltessék, és az auto-
nómiát, bár minimumra szorítva és bár szerény keretben 
és tartalommal, végre valahára mégis elfogadjuk. 

És én azt hiszem, hogy a mely autonomia igy az 
elmékben megvan, ezt a mélyen tisztelt autonomiai kong-
resszus tökéletesen meg is fogja szervezni. Adja Isten, 
hogy ez megtörténjék és a majdan megvalósitandó auto-
nomia egyházunk és hazánk jövő felvirágzására minél 
előbb és minél teljesebb mértékben érvényesüljön. (Élénk 
helyeslés.) 

Horánszky Nándor *) a következő indítványt terjeszti elő : 
„Indítványozom, hogy a magyarországi latin és a 

görög szertartású katholikus egyház önkormányzatát szer-
vező gyűlés az általános vita befejezése után következő 
határozatot hozzon. A szervező gyűlés kimondja, hogy a 
27-es bizottság által javaslatba hozott szervezeti szabály-
zatot általánosságban, a részletes tárgyalás alapjául elfo-
gadja; mielőtt azonban a részletek megállapítására vonat-
kozó további tanácskozásait folytatná, a javaslatot azon fel-
hívással adja ki a 27-es bizottságnak, hogy az abban lera-
kott főbb elvekre, nevezetesen a katholikus alapok és ala-
pítványok kezelését és ellenőrzését érintő kérdésekre — 
továbbá az oktatás- és nevelésügyre — végül a javadalmak 
betöltésére vonatkozó önkormányzati hatáskörnek sikeres 
megáll apithatása tekintetéből az illetékes tényezőkkel érint-
kezésbe lépjen és ugy az ezekre vonatkozó tárgyalások 
eredményeit, valamint az ezekből folyólag netalán felmerü-
lendő és szükségesnek mutatkozó módosításokat tanács-
kozás alá vévén, ebbeli javaslatait és jelentését a szervező 
gyűlésnek mielőbb mutassa be." 

Ugrón Gábor : Agyonütés ! 
Horánszky Nándor: Ha valamit elérni akarunk, számolni 

kell az illetékes tényezőkkel és velők érintkezésbe lépni. 
A magyar katholikusoknak az autonomiához ethikai joguk 
van. Ha pedig ethikai joguk van, akkor nem felel meg a 
kongresszus méltóságának, ha egyszerű kérvényt nyújtanánk 
be. Törekedni kell megegyezést létrehozni. 

Nem tartozik azok közé, akik bármilyen autonómiával 
beérik; fejlődésképes, életképes autonomiát kíván. 

Akik szóló indítványával nincsenek megelégedve, azok 
előbb a javaslatot a részletekben is el akarják fogadni és 

*) Sajnálattal kell kijelentenem, hogy valamennyi beszéd-
nek teljes szövegével a legjobb akarat mellett sem szolgálhatok 
itt a beszédek sorrendjében, mert egy-egy beszéd teljes szövegé-
hez csak nagy későn lehet jutni. Szeri. 

csak azután megismerni az illetékes tényezők véleményét; 
szóló előbb ismerni akarja az illetékes tényezők véleményét 
és ehhez képest állapítani meg a részleteket. Nem akarja 
az illetékes tényezőket ultimátum elé állítani. Pertraktáeziókra 
van szükség. 

Ugrón Gábor: Az álarczosbálnak véget kell vetni. 
Horánszky Nándor: Pertraktácziókkal könnyebben lehet 

czélt érni. Nem osztja Ugrón Gábor véleményét, hogy ezzel 
az inditványnyal az autonómia ügye ismét eltemettetik. Ezt 
kizártnak tartja. Ha a kongresszus kiadja a 27-es bizottság-
nak a többségi javaslatot és a bizottság érintkezésbe lép az 
illetékes tényezőkkel, akkor ezek a válasz elől nem térhet-
nek ki ; avagy ha kitérnek, ez is válasz, azt jelenti tudni-
illik, hogy a katholikus autonomia létre nem jöhet. Ha 
pedig az illetékes tényezők választ adnak, akkor ismerni 
fogjuk azok nézetét. 

Azt mondják, a püspöki kar itt van, nyilatkozzék itt. 
Ez nem helyes. A kongresszusnak előbb állást kell foglalnia 
valamely javaslat mellett, mert különben lehetséges volna, 
hogy a püspökök felszólalnak és nyilatkozataik nem talál-
koznak a kongresszus többségének helyeslésével. 

Ha kitűnik, hogy az illetékes tényezőknek az autonomia 
nem kell, avagy csak egy nem életképes autonomia kell, 
akkor az autonomia meghiúsulásáért ők lesznek felelősek, 
nem mi. 

Kívánatos, hogy a többségi javaslat fogadtassék el, 
mert ezáltal a 27-es bizottság többsége nyeri a mandátumot 
a pertraktáeziókra. A többségi javaslat azért is alkalmasabb 
a pertraktáeziókra, mert nem olyan merev, mint a kisebb-
ségé. Ez nem zárja ki azt, hogy a kisebbségi javaslatból 
egyes rendelkezések átvétessenek. 

Ha most nem sikerül az autonomiát létesíteni, akkor 
ez az ügy hosszú időre el van temetve; ezért nagy felelős-
ség nehezedik mindenkire. 

Ajánlja indítványa elfogadását. 
Gróf Zichy Nándor szerint nincs napirenden Horánszkfi 

Nándor indítványa, pedig ez befolyással van a tárgyalás 
alatt levő javaslatokra is és ha Horánszky indítványa dön-
tésre kerül, akkor nemcsak másképpen kell vezetni a tárgya-
lást, de kérdés, hogy szavazhatunk-e a javaslat bármelyikére? 
Kéri az elnököt, hogy az álláspontot tisztázza. 

Rakovszky István hivatkozik a tárgyalási ügyrendre. 
Az indítvány eltér a befejezett javaslatoktól. Kéri, hogy 
határozzon a kongresszus, külön tárgyalja-e az indítványt. 

Horánszky Nándor magyarázza, hogy indítványa nem 
külön indítvány, mert beilleszkedik a 27-es bizottság javas-
latába. Az indítvány nem ütközik az ügyrendbe. 

Gróf Zichy Nándor személyes kérdésben szólal fel. 
Tiltakozik Horánszky egy kifejezése ellen, melyet magára 
értett. 

Horánszky Nándor nem fogad el utasításokat és meg-
rovásokat. Csak az elnök joga, hogy figyelmeztesse a.szóno-
kot, ha nem parlamentáris kifejezést használ. Különben is 
az inkriminált kifejezést nem Zichy Nándorra értette, hanem 
saját magáraT 

Ugrón Gábor helyesli az indítványt, mert az legalább 
időt enged arra, hogy megfontolja mindenki, mint járjon el 
a szavazásoknál. 

* * 
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Elnök a vita záradékául kijelenti, hogy Horánszkynak 
joga volt indítványt tenni. Az általános vita befejezésénél 
fognak dönteni az inditvány felett. 

Sághy Gyula : A kisebbségi javaslat ellen felhozott 
érveket bonczolja. Szól a legfőbb kegyúri jogról, az is-
kolákról, az egyházi javadalmakról, de mindenben dr 
Kiss János felfogását osztja. A püspöki kar ellenzésével 
nem szabad az autonomiát megteremteni, ezt nem szabad 
senkinek sem akarni. Erre figyelmezteti is a püspöki kart. 
Kölcsönös bizalomnak kell fenforogni, mint azt Horánszky 
igen helyesen jegyezte meg. Ugy a kisebbségi, mint a 
többségi javaslat egyaránt megfelel a követelményeknek 
katholikus szempontból. A közvetlen általános szavazati 
jog mellett foglal állást, melyet a kisebbségi vélemény 
követel. Az erdélyi kath. státus minden különleges jogát, 
melyet eddig különleges viszonyainál fogva élvezett, meg 
kell szüntetni az autonomia keretében. Ekkor Erdély sem 
lesz más, s nem is lehet más, mint egyszerű egyház-
megye. Csatlakozik Hortoványi felfogásához a kath. ala-
pokra vonatkozólag. A kath. alapokat azonnal át kell 
engedni. (Helyeslés.) Minden indítványt, mely a czélhoz 
közelebb vezet, elfogad, de Horánszkyét nem fogadja el. 
A kisebbségi javaslatban semmiféle politikai czélzat nincs. 
A többségi javaslatot s Horánszky indítványát megnyug-
vással fogadhatná el, ha a kisebbségi javaslatokból a köz-
vetlen választásokra s az egyházmegyei gyűlés szervezé-
sére vonatkozó részt átvennék. Nehogy Horánszky indít-
ványával a kongresszusnak történhessék hónapokra, eset-
leg évekre való elhalasztása, a kiküldendő bizottságot uta-
sítani hell, hogy legalább kéthónaponkint tegyen jelentést 
működése eredményéről. Ajánlja a kisebbségi javaslat el-
fogadását. (Helyeslés.) 

Elnök : A tanácskozást 2 órakor félbeszakítja s a 
legközelebbi ülést hétfőn délelőtt 11 órára tűzi ki. 

Negyedik nap. 
— febr. 5. — 

Ülés kezdete 11 órakor. 
Elnök Yaszary Kolos biboros herczegprimás. 
A főpapságból jelen vannak az elnöklő bíboroson 

kivül : dr. Schlauch Lőrincz biboros, Császka György érsek, 
Dessewffy Sándor, Meszlényi Gyula, Romig Károly báró, 
Bende Imre, Szmrecsányi Pál, Ivánkovics János, Hetyey 
Sámuel, Fehér Ipoly, Majláth Gusztáv Károly gróf. 

A jegyzőkönyv felolvasása után a napirend első szónoka: 
Szabó Jenő, a görög katholikusok részéről is föltét-

lenül csatlakozik a katholikus autonomiához. Miután a 
római katholikus testvérekkel a jogokban megosztoztak, 
nekik kötelességük a testvérek munkájában is részt venni. 
Hogy a görög katholikusok az unió ellenére még nem 
találtak kellő méltánylásra, annak nem a szertartás nyelvé-
nek különbsége az oka, hanem abból a schismából maradt 
nemzetieskedésben van, amelylyel összeolvasztani törekedtek 
a vallási érdekeket a nemzetiségi érdekekkel. Bár elismerné 
a szent unió áldásait a társadalom is. Ezt óhajtja a Szent-
szék is, mely kimondta: Non ut omnes latini fiant, sed 
catholici sínt. Reméli, hogy a román hittestvérek is előbb-
utóbb be fognak lépni az autonomiába. A schismának egyik 
maradványa a Julián-naptár. Mozgalom indult meg ennek 

a megszüntetésére. Ha ez sikerül, egy válaszfal a római 
katholikusok és görög katholikusok között leomlott. Ami a 
javaslatokat illeti, teljes elismeréssel van mindegyiknek előnyei 
iránt, mégis az autonomia létrejövetele érdekében a többségi 
javaslata Horánszky Nándor javaslatát ajánlja elfogadásra. 
(Helyeslés.) A görög katholikusok belépésére nézve óhajtja, 
hogy az egyházmegyei képviselet mellett biztosittassék az, 
hogy a püspöki és kanonoki javak megürülése nyomán 
származó interkaláre a papi özvegyek és árvák nyugdijalap-
jának biztosittassék. 

Dr. Hrabár Endre, aki szintén görög katholikus, 
mindenekelőtt kijelenti, hogy őt a görög katholikusokhoz, 
akik távollétükkel tündökölnek, a szertartás nyelvének közös-
ségénél egyéb kötelék nem füzi. Kifejti, hogy a munkácsi 
és eperjesi egyházmegyék félmillió görög katholikusa közül 
200.000 magyar anyanyelvű. Ezek közül kevés az elmagya-
rosodott orosz, sőt többen oroszosodtak el, ahányan meg-
magyarosodtak ; sőt mintegy 80,000 magyar gör. katholikus 
eloláhoskodott. Az orosz nyelvű görög katholikusoka sza-
badság kivívásáért mindig együtt küzdöttek a magyarokkal. 
Rámutat egy pontra, melyet vádképpen ellenük felhoznak. 
Ez Bobránszky Adolf törekvése. Ám az eltéveledettekért 
nem szabad az ő hazafiságukra rossz következtetést vonni. 
Ok nem óhajtják a püspökválasz'tást. Ám azért az ehez 
való jogukról nem mondanak le. Horánszky Nándor indít-
ványának csak a második részét fogadja el. Nem fogadja 
el azonban ennek sem az indokolását. Kéri a püspöki karti 
hogy egyezzék meg a jelen kongresszussal, mert kérdés, 
hogy a jövő kongresszus világi tagjai lesznek-e olyan hitű 
katholikusok, mint a mostani kongresszusé. 

Bakovszky István : Főmagasságu bibornok, herczeg-
primás ur ! Mélyen tisztelt kongresszus ! Egész szükségtelen 
lett volna, hogy felszólaljak, mert az én álláspontom tökéle-
tesen azonos Zichy Nándor gróf ur ő exczellencziájának 
álláspontjával; ha ezt mégis teszem, ennek az a közbevetett 
indítvány az oka, amelyet igen tisztelt tagtársunk, Horánszky 
Nándor ur tett. Én tökéletesen egyetértek ő exczellencziájával, 
Zichy Nándor gróffal, hogy katholiczitás szempontjából sem 
a huszonhetes bizottságnak az indítványa, sem a kisebbségi 
inditvány a legkisebb kifogás alá sem esik; és a kongresz— 
szusnak ezen működésében látom annak jelét, hogy szakított 
azon irányzattal, amely, sajnos, az 1871. évi kongresszust 
uralta. Én elfogadtam a huszonhetes bizottságnak elaborátumát 
azért, mert a mi álláspontunkhoz közelebb állott és abban 
a reményben, hogy itt a plénumban sikerülend nekünk a 
szükségesnek látszó módosításokat keresztülvinni; azért fo-
gadtam el, mivel nem zárkózhattam el az elől sem, hogy 
a kisebbségi véleményben igen sok részlet van, amelyet mi 
át akarunk venni ; nevezetesen mindjárt azt az egyet, amely 
tökéletesen azonos a mi álláspontunkkal és amely főfontos-
ságu: a közvetlen választást. (Helyeslés.) 

Osztozom ő exczellencziájának nézetében annyiban is, 
hogy a vitának a fősulya nem az általános vitában, hanem 
a részietekben lesz ; ott fognak az elvi külömbözetek kidom-
borodni, ott fognak megtestesedni : hogy mégis szükséges-
nek találom, hogy felszólaljak, ennek oka abban rejlik, 
hogy én nem tudom, mi lesz a sorsa a beterjesztett indít-
ványoknak, mi lesz .a sorsa igen tisztelt kartársunk, Horánszky 
Nándor indítványának. Ezen oknál fogva engedje meg a 
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mélyen tisztelt kongresszus, hogy röviden összegezzem azon 
főelveket, a melyek nélkül én egy üdvös, egy hasznos, egy 
czélhoz vezető autonomiát Magyarországon nem képzelhetek. 
(Halljuk!) Én három főpontban domborítanám ki a dolgot; 
az egyik az iskola, a másik egy bizonyos befolyás az egy-
házi javadalmak adományozásánál, a harmadik az alapít-
ványok kiadatása. (Helyeslés.) Ezen három feltétel nélkül 
énnekem autonomia nem kell; és lesz szerencsém ezt 
bővebben megindokolni. 

Mélyen tisztelt kongresszus ! Én egy iskola nélkül, 
egy igazán katholikus iskola nélkül autonomiát nem képzel-
hetek, mert e nélkül hiányozni fog mindig az a hithű 
katholikus intelligenczia, a mely oly nagy műveket tudott 
kivivni Ausztriában, a mely oly nagy műveket tudott 
keresztülvinni Németországban. Névleg birunk mi katholikus 
iskolákat, de csak névleg; nem akarok egyes jelenségekre, 
a melyek a közelmúltban lejátszódtak, részint Erdélyben, 
részint magában a fővárosban, ráutalni, a hol azt láttuk, 
hogy katholikus intézetnél működő férfiak mindent inkább 
tanítottak, csak katholikus szellemet nem, mindennek 
inkább hódoltak, csak katholikus vallási felfogásoknak nem. 
(ügy van!) 

Mélyen tisztelt kongresszus ! Ha minekünk nincs meg 
ez a világi elem, amely nem szégyenli magát, amely nem 
átalja nyíltan bevallani, hogy ő katholikus, hogy ő érez 
katholikusan, él katholikusan és a katholikus elveknek meg-
valósítására törekszik, anélkül ebben az autonómiában 
helyes működést én kizártnak tekintek. Én nem is értem, 
mélyen tisztelt kongresszus, hogy miért foglal el a kormány 
ezen úgynevezett emlékiratban oly rideg állást ezen jogos 
kívánságokkal szemben. Ha ezen jogos kívánságunk ellen-
tétben lenne a törvényekkel, ha ezen jogos kívánságunk 
olyasmit tartalmazna, ami más hitfelekezeteknek ez ország-
ban nincsen megadva, akkor érteném a dolgot; hanem 
akkor, mikor azt látjuk, hogy ugy a protestáns testvérek, mint 
a reformátusok, mint minden más vallásfelekezet iskolája 
felett majdnem korlátlanul rendelkezik, miért éppen a 
katholikusoktól akarják e jogot megvonni? Nem találhatom 
az okát ennek másban, mint egy bizonyos czélzatosságban, 
elnyomni mindent, ami katholikus élet és mindent, ami a 
katholikus érzületet erősiti. (Ugy van! Élénk helyeslés.) 

Ezen okoknál fogva, mélyen tisztelt kongresszus, nem 
fogadnám el az autonomiát, ha az iskola tekintetében 
jogaink nem tétetnének egyenlővé a többi vallásfelekezetek 
jogaival. 

Nem akarok bővebben foglalkozni ezen tárgygyal : 
lesz erre alkalmam talán a részleteknél. 

A másik, mélyen tisztelt kongresszus, a kinevezés, az 
eljárás a kinevezéseknél az egyházi javadalmakba. Távol 
áll tőlem az, hogy én illetéktelen befolyást követelnék a 
világiaknak. En megelégszem azzal, hogy akár a püspöki 
kar, mint püspöki kar, akár a káptalan, akár egy arra 
külön alkotott grémium döntő befolyással birjon, termé-
szetesen a főkegyúri jogok tiszteletben tartásával, ezen 
kinevezésnél. Mert igazán méltánytalan és lealázó miránk, 
katholikusokra azon eljárás, amely a legutolsó és a leg-
szegényebb plébániai kinevezésnél, amely a vallásalap vagy 
más alap révén a közoktatásügyi minisztériumtól vagy a 
kormánytól függ, egészen a püspöki kinevezésig követtetik. 
Példákkal szolgálhatnék. Egy egyszerű plebánosi kinevezés-
nél nem a püspöké a főszó, aki az én nézetem szerint 
egyedül illetékes arra, hogy megítélje, vájjon érdemes vagy 
érdemetlen-e az illető, (Ugy van! Élénk helyeslés.) hanem 
beleszól főispán, alispán, főbiró, még a jegyző is ; én tudnék 
példákkal szolgálni, (ügy van ! Élénk helyeslés.) Méltány-
talan, mélyen tisztelt kongresszus az, hogy a kanonokságná-
a kormány szintén ugyanezt az aljárást követi, még foko-
zottabb mértékben, (ügy van!) mert itt meglatolják, vájjon 

ilyen-e a nézete politikai tekintetben vagy amolyan és nem 
veszik tekintetbe, hogy a kánonjog szerint és egyházunk 
tanítása szerint a kanonok a püspöknek hivatott tanácsadója 
és a püspöknek a joga azt megítélni, hogy kitől akar taná-
csot kérni és kinek akar a tanácsával élni. 

Nem akarok áttérni a püspöki kinevezésre. Minél na-
gyobb a hatalom, minél nagyobb a hatáskör, annál fokozó-
dottabbak a viszásságok és annál inkább érezzük mi katho-
likusok e viszásságot, amely ily magas állásnak a betölté-
sénél is érvényesül. Ezen okoknál fogva én a kinevezési jogra 
nézve az autonómiának egy bizonyos befolyást kívánnék bizto-
sítani. Tökéletesen a kongresszusnak bölcsességétől függ, mily 
irányban akarja ezt érvényesíteni. Én, mondom, e tekintetben 
minden indítványnak melléje állok, amely a mostani visszás 
állapotnak a megváltoztatására törekszik, amely azt ered-
ményezné, hogy a katholikusok püspököket kapjanak, igazi 
püspököket a szentírás tanítása szerint, akiknek nem^ kell 
félniök és nem kell függniök a kormánytól, (ügy van ! Élénk 
helyeslés.) 

A harmadik az alapítványok ügye. Mélyen tisztelt 
kongresszus ! Én itt két szempontból Ítélem meg e kérdést : 
a kormányzati szempontból és az egyházi szempontból. 

A kormányzati szempontból én megengedhetetlennek 
tartom azt, hogy egy parlamentáris kormány, amely felelős-
séggel tartozik egy parlamentnek, kezeljen alapokat, amelyek-
ről nem számol el a törvényhozás előtt, amely alapokra 
senkinek döntő befolyása .nincs, mint ő neki, amely ezen 
alapokat kezelheti ugy, ahogy tetszik és uti figura docet, 
nem a legnagyobb és legjobb gazdasági eredménynyel. De 
én ezt még a kormány erkölcsi szempontjából sem tarthatom 
megengedhetőnek. Nyilt titok, — hisz beszélték éveken át — 
hogy miként gazdálkodnak az alapítványi vagyonnal, hogy 
mire használják fel ezt; hogy e vagyonok nem arra használ-
tatnak fel, amire az alapítók szánták, hanem — neveket 
neveztek — ennek és annak a politikai működésének meg-
jutalmazására. Ilyesmit egy kormánynak már a saját reputá-
cziója szempontjából is el kell kerülni; és már a kormányzati 
szempont követeli azt; hogy ez alapítványok felett, amelyek 
katholikus jellegűek, amelyek katholikus tulajdont képeznek, 
amelyekről elismeri a kormány maga, hogy katholikus czé-
loknak elérésére és megvalósítására vannak szánva, hogy 
ezen katholikus autonomia közvetlen és döntő befolyást nyer-
jen mindég, amit minden felreértés elkerülése végett kije-
lentek, természetesen a legfőbb kegyúrnak hozzájárulásával, 
beleegyezésével. 

De mélyen tisztelt kongresszus, egyházi tekintetben is 
én ezt nagyon fontos kérdésnek találom. Méltóztassék csak 
meggondolni azt, hogy mi egy autonomiát szervezünk; 
hiányzik belőle iskola, befolyás a javadalmak adományozására 
és az alapítványok. Ezen egész autonomia egy bürokratikus 
alapra van helyezve : egyházmegyei tanács, ellenőrző tanács, 
egyházközségi tanács és provideál egyre — amit itt nem 
hallottam hangoztatni — a népnek a megadóztatására. Ha 
az alapok ami kezelésünkben vannak, akkor mi vagyunk 
felelősek ; mi azokat az alapokat ugy kezelhetjük, hogy 
talán ezen egyházi megadóztatást elkerülhetjük. Ha pedig 
ezen alapok nincsenek a kezünkben, a szemrehányás mindig 
ránk háramlik, hogy ime, ezeket az alapokat a kormány 
kezében hagytátok, és minékünk, népnek ebből az autonómiá-
ból nincsen egyebünk, mint uj, nehéz, eltürhetetlen terhünk. 
(Élénk helyeslés.) 

És, mélyent tisztelt kongresszus, nézzük csak a többi 
felekezeteket, ahol fennállanak ezen megadóztatások! Mél-
tóztassék ezt consideratio alá venni! Azt hiszik, hogy ezen 
felekezetek, akiknél régi időtől fogva a megadóztatás elve 
keresztül vin vive, mai nap, ha autonomiát szerveznének, a 
megadóztatást vinnék keresztül? Bizonyosan azt felelhetjük 
rá, hogy nem. Nem pedig azért, mert abban az időben az 
államban a közteherviselés nem volt olyan nyomasztó, nem 
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volt olyan nagy, mint manapság amidőn tehát most még 
megnehezítsük ezt az egyházi adó által, aminek következtében 
látjuk, hogy a többi felekezetek évről-évre az államhoz for-
dulnak ujabb meg ujabb subvenczióért, segélyezésért, csakhogy 
megmentsék a saját vallásukat a tökéletes elzülléstől? 

Ezen okoknál fogva én az alapítványokat mindig a 
főkegyurnak a hozzájárulásával és nézetének és beleegyezé-
sének a kikérésével az autonomia körébe vonandónak tartom. 
(Élénk helyeslés). 

Mélyen tisztelt kongresszus ! Fájdalmasan érintett 
engem ezen emlékiratban a kormány azon kijelentése, hogy 
a püspöki karnak három igen kiváló tagja ezen kérdésben 
ellenünk foglal állást. Én a kormánynak ezen eljárását 
azoknak a kis tapintathiányoknak akarom betudni, amelyek 
a letűnt rendszer alatt napirenden voltak ; mert ahogy én 
az emlékirat szövegéből magából kiveszem, a kormány az 
episzkopátusnak ezen három illusztris tagját felkérte, hogy 
véleményét az ő informácziójóra terjeszsze elő; nem tudom, 
mennyiben jogosították fel a kormányt . . . 

Elnök: De kérem, nem a kormány kérte fel, hanem 
maga a püspöki kar kérte fel azt a három illusztris tagot 
véleményadásra. 

Rakovszky István : Engedje meg eminencziád, hogy 
én szórói-szóra idézzem a kormány emlékiratának a szöve-
gét (Olvassa): 

„Az ellen azonban, hogy az alapok kezelés végett az 
autonómiának kiadassanak, kénytelen a kormány azon állás-
pontot elfoglalni, melyet a püspöki karnak az autonomia 
ügyében véleményadásra felhívott három tagja is", tehát a 
kormány által felhívott három tagja is ! (Felkiáltások : Nem ! 
A püspöki kar által ! Ugyanaz !) Kérem, megengedem, hogy 
igy van ; ha tévedtem, helyreigazítom ez által tévedésemet. 
Én azonban daczára ennek, hogy ezen álláspont foglaltatott 
el, a legnagyobb sajnálatomra ki kell hogy jelentsem, hogy 
ellenkező álláspontot foglalok el. (Ugy van ! Élénk helyeslés.) 
És reménylem, hogy ugy, amint a püspöki kar ezen három 
illusztris tagja a kormánynyal szemben kifejtette azon nyomós 
okokat, amelyeknek mindenesetre fenn kellett állaniok arra, 
hogy ily álláspontot foglaljanak el, ezeket velünk is meg-
ismertetik, mert csak kölcsönös kapaczitáczió utján nyerhetünk 
tiszta képet. 

Mint mondám, mélyen tisztelt kongresszus, e három 
feltétel nélkül én autonomiát nem kívánok, én autonomiát 
pem akarok és nem ingat meg ebben mélyen tisztelt tag-
társunk Horánszky Nándornak azon kijelentése sem, hogy 
ő oly autonomiát kíván, mely fejleszthető ; mert ha mi egyszer 
itt egy autonomiát elhatározunk, ha egyszer itt a szervezetet 
megalkotjuk, abban a / perczben kiadtuk a fegyvert a 
kezünkből. (Ugy van! Élénk helyeslés balfelől). Abban a 
perczben, mélyen tisztelt kongresszus, nem tőlünk függ az, 
hogy mely perczben és mikor inarticuláljuk ezt az autono-
miát. (Ugy van ! balfelől.) És nem olyanok az idők Magyar-
országon, hogy, ha ezen autonomia egyszer, feltéve, hogy 
helytelenül, feltéve, hogy rosszul van hozva, meg lesz 
változtatva, hogy, ha a törvénykönyvbe be van czikkelyezve, 
később javítsanak ra j ta ; inkább azt hiszem, hogy, ha jó 
autonomiát csinálunk és ez be lesz czikkelyezve, ezt a 
törvényczikket sokkal hamarább fogják megváltoztatni. 

Ézen elveket én azért tartottam szükségesnek most 
felhozni, mert, mint mondottam, nem tudom, eljut-e ezen 
huszonhetes elaborátum azon stádiumba, hogy a részletekbe 
menjünk és kívánatosnak tartottam, hogy némileg ezen 
elvek is ki legyenek fejtve, amelyek nélkül a katholikusok-
nak egy része Magyarországon autonomiát nem képzelhet. 

Áttérek igen tisztelt tagtársunk Horánszkynak az indít-
ványára. 

Én ezen indítványnak második részét, amely azt 
czélozza, hogy félbeszakítsuk a tanácskozásokat az általános 
vita után nem fogadhatom el (Helyeslés); nem fogadhatom 

" el több oknál fogva, amiatt sem, mert formailag hibásan 
szerkesztettnek tartom, de különösen azért sem, mert egy I 

elvi álláspont választ el engemet mélyen tisztelt tagtársunk 
álláspontjától. 

Formailag hibásnak tartom azért, mivel ezen indítvány 
azt mondja, hogy azért kívánja ezt a respiriumot megadni, 
hogy az illetékes tényezőkkel a huszonhetes bizottság érint-
kezésébe léphessen. Az én mélyen tisztelt tagtársam ismeretes 
arról, hogy minden felszólalásában, minden Írásában, minden 
határozati javaslatában azzal a nagy fölénynyel birt mindig 
ellenfeleivel szemben, hogy igen világos, nyílt és minden 
kételyeket kizáró volt. Éz az indítvány, mélyen tisztelt 
kongresszus, nem^ világos. Ki az az illetékes tényező ? A 
legfőbb kegyúr? 0 eminenciája a herczegprimás? A püspöki 
kar? A kormány? A kultuszminiszter? Ki az az illetékes 
tényező? Ha én egy határozati javaslatot beadok, tudnom 
kell, hogyha utasítok valamire valakit, mily irányban, kivel 
lépjen érintkezésbe. Mert, hogy kit gondol az illetékes 
tényezők alatt az én igen tisztelt tagtársam, azt feltehetem, 
kombinálhatom, de nem tudom; és itt nem a feltevésből, 
de tudásból kell kiindulni. 

De, mélyen tisztelt kongresszus, én nem fogadhatom 
el az indítványt azon egy oknál fogva sem, mert ha én a 
huszonhetes bizottság elaborátumát letárgyalom az általános 
vitában és azt, tegyük fel, elfogadom, abban a perczben én 
bele nem vihettem azokat az elveket, bele nem vihettem 
azokat a módositványokat, amelyek mellett egyesegyedül 
fogadtam volna el a huszonhetes bizottság ezen elaborá-
tumát. (Ugy van ! Élénk helyeslés.) 

És méltóztassék az én mélyen tisztelt tagtársamnak 
megengedni, hogy ha akkor, amikor letárgyaltam, megyek 
a kormány elé a huszonhetes bizottság elaborátumával, 
hogy ennek alapján tárgyaljak, a kormány nem tudhatja 
azt, hogy mit kívántam még belevinni és ezen egészen 
elhibázott huszonhetes bizottsági elaborátum alapján fog 
velünk tárgyalni és ezen irányban fog velünk érintkezésbe 
lépni, akkor nem fogja láthatni és nem fogja tudhatni, 
hogy mit kiván, mit akar ez az autonomia. (Ugy van!) 
Hanem ázt fogja látni, hogy egy — a mint Zichy Nándor 
ő exczellencziája mondotta — történetesen összeverődött 
majoritás mit akart a tárgyalás alapjául elfogadni, anélkül, 
hogy a részleteket kifejtette volna. 

De, mélyen tisztelt kongresszus, engem, amint mon-
dottam, egy nagy elvi ellentét is választ el ettől az indít-
ványtól. Mi azon az állásponton állunk, hogy az autonomia 
ügyében minekünk csak a főkegyurral van dolgunk. (Élénk 
felkiáltások: Ez a helyes!) Senki mással semmi dolgunk. 
Én a kormányt, qua kormány nem ismerem ; én csak mint 
a főkegyurnak külön megbízottjával tárgyalok vele. (Ugy 
van ! Éíénk helyeslés.) És, mélyen tisztelt kongresszus, abban 
a perczben, amikor ez a kongresszus elhatározza azt, hogy 
a huszonhetes bizottság elaborátumának általános vitája 
után érintkezésbe lép a kormánynyal, ledönti ezt a theoriát, 
a kormánynak jogalapot ad, amelyet eddig nem ismertünk 
el, (Ugy van!) amelylyel eddig nem birt és amelyet én neki 
semmi^ szin alatt és semmi feltétel alatt megadni nem aka-
rok. (Élénk helyeslés balfelől.) 

Hiszen, mélyen tisztelt kongresszus, Zichy Nándor 
gróf előrelátta ezt "a helyzetet, amely előtt a mélyen tisztelt 
kongresszus áll. Hisz a kongresszus előestéjén egy indít-
ványt nyújtott be, hogy a főkegyurhoz folyamodjunk, hogy 
tudjuk meg, mit akar a főkegyur, hogy a főkegyur adjon 
nekünk egy kis inviácziót. Ebben, mélyen tisztelt kongresz-
szus, én a kongresszusra nézve semmi megalázót, semmi 
jogfeladást nem látok. A főkegyurral akármely perczben 
érintkezésbe léphet a kongresszus ; a főkegyur jogosított 
nekünk irányítást adni, de a kormány nem. És akkor egy 
hosszú évet nyertünk volna. Akár kaptunk volna feleletet, 
akár nem, annak a vegén állottunk volna, aminek a kezde-
tét most akarja az én mélyen tisztelt tagtársam inicziálni. 
És ezt az indítványt épp tagtársam elvbarátai elvetették! 
Ha a mélyen tisztelt kongresszus a főkegyurral érintkezésbe 
lépni nem akart . . . 
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Samassa János: Akivel érintkezni nem lehet. 
Rdkovszky István: Azt mondja Samassa t. tagtársam, 

hogy nem lehet. Miért nem lehet? Nagyon örülnék, ha ki-
fejtené. Én azt hiszem, hogy lehet, mivel alaptörvényeink a 
legutolsó koldusnak is megadják ez országban a jogot, hogy 
kéréssel Ő Felségéhez fordulhasson. Annál inkább megilleti 
ez tehát a katholikus autonomiát. Ha ennek lehetőségét 
tagadják, ez lehet egy különleges hevesi felfogás, amelylyel 
e perczben vitatkozásba bocsátkozni nem akarok. 

Mélyen tisztelt kongresszus ! Zichy Nándor gróf ő 
exczellencziájának az inditványát, amely — amint most be 
van igazolva — az egyedül helyes lett volna, egyedül veze-
tett volna czélhoz, elejtették akkoriban; és most jönnek egy 
uj halasztó inditványnyal, amelynek révén egy oly faktorral 
akarnak érintkezésbe lépni, egy oly faktornak akarnak jog-
alapot nyújtani, amelynek jogalapja nincs és amelytől soha 
jót én nem várok. 

De, mélyen tisztelt kongresszus, az illetékes tényezők 
alatt én a mélyen tisztelt nagyméltóságú püspöki kart is 
értem. Itt talán nagy nézeteltérés lesz én közöttem és a 
mélyen tisztelt kongresszusnak nagy része között. Én a 
szervezeti szabályzat alapján — és miután átnéztem az 
1870—71. kongresszusnak a naplóit — arra a meggyőző-
désre jutottam, hogy eltekintve a jogczimtől, amelylyel ők, 
mint megyés-püspökök ipso iure itten résztvesznek, a 
szervező kongresszuson magán még egy külön grémiumot 
nem képezhetnek. Ez az én benyomásom. Én ném is találok 
ebben nagy sérelmet ; és ebben nagyon nagy ellentétben 
vagyok azon áramlattal, amely a közvéleményben van, hogy 
a nagyméltóságú püspöki kar, mint püspöki kar, részt vegyen. 

Ezek nem dogmatikus dolgok, nem hittani, hanem 
igazgatási dolgok és ezekben minden egyes püspöknek ugy 
megvan a maga véleményére a joga, mint bármely tagnak. 
(Ugy van ! Helyeslés.) 

Egy hang: Ez nem áll ! 
Rakovszky István : Én ezért nem értem azt az irány-

zatot, hogy a nagyméltóságú püspöki kart, mint olyant, 
nyilatkozattételre felhívják, tőle nyilatkozattételt kivannak. 
Nem tette ezt a nagyméltóságú püspöki kar az 1870 —71. 
kongresszuson sem, igen élénken vett részt a vitában, ki-
irtani magamnak a neveket : Ott vannak Szabó Imre, 
szombathelyi; Lipovniczky István, nagyváradi latin szertar-
tású ; Pankovicz János munkácsi görög szertartású püspök ; 
Haynald Lajos kalocsai érsek, Olteán János; Fogarassy 
Mihály és mások. Felszólalt akkoriban még nem mint püspök, 
egy igen fényes beszédben Schlauch ő eminencziája és Bende 
Imre püspök. 

Mostan egy olyan tartózkodást látok a felszólalásoktól. 
En ezt annak tulajdonítom, hogy a közvélemény, amely 
nem barátságos érzületű a kongresszussal szemben, szeretne 
egy éket belehozni és mindig szorítani kivánja a nagymélt. 
püspöki kart, mint püspöki kart nézetének nyilvánítására. 
Én ezt el nem várom. Üdvösnek, hasznosnak, nagyon jónak 
találnám, hogy egyetértőleg tehetnők ezt, de nem látok 
semmit abban, hogy ha az egyik püspök ily nézet mellett 
foglalna állást, a másik püspök pedig egy másik nézet 
mellett. — Azt mondják, hogy a püspöki kar nem teheti 
ki magát a leszavaztatásnak, azért nem szólalhatnak fel. 

Mélyen tisztelt kongresszus ! Láttuk in dogmaticis. 
Egyszer láttuk őket leszavazva; ott van az utolsó vatikáni 
zsinat, az egész német püspöki kar egy votum kivételével 
ellenkezett az infallibilitással. Az infallibilitásnál le lettek 
szavazva. Midőn a zsinat nagy többséggel ez elvet kimon-
dotta, mint az egyház hű fiai alávetettek magukat és ezáltal 
nem szenvedett csorbát tekintélyük, ellenkezőleg egész Német-
ország katholikusai siettek tiszteletüket, ragaszkodásukat 
fényesen, a kulturharcz alatt, irányukban kifejezni a házban. 
Politikai dolgokra is rátérek. Minálunk is előfordult, hogy 
ebben a püspöki kart leszavazták. Annak a leszavaztatásnak 
alá vetették magukat és ezáltal csak nagyobb tiszteletre 
tettek szert, még mint a minővel azelőtt birtak. Vesztettek 

ezáltal a katholikusoknál tiszteletben, vesztettek-e szeretet-
ben ? Ellenkezőleg ; mert éppen a püspöki karnak akkori 
fellépése volt az oka annak, hogy érvényesült a katholiczizmus 
iránti szeretet, uj irányban, uj erővel fejlett ki a katholikus 
hitélet. Ezért nagyméltóságú püspöki kar ebben én a leg-
kisebb sérelmet sem látok. Ha itt le is szavaztatnak egyik, 
vagy másik tekintetben, a többség fog itt határozni és akkor 
meg lesz egyszersmind, ahogy mi kívánjuk, hogy a püspökök-
nek döntő befolyásuk legyen, meg is lesz adva az autonomia 
keretében, mindezen ügyekben amelyekben őket a döntő szó 
meg is illeti. Ez kérem, mélyen t. kongresszus, egy nagy-

I fontosságú kérdés. És én egész őszintén térek rá ki, mert 
I én nem hiszem azt, hogy az, ki nézetével bizonyos irányban 
I titkolódzik, helyesen cselekszik, hanem hogy helyesen teszszük 

mi katholikusok akkor, mikor kimondjuk nyíltsággal azt, mi 
fáj nekünk, mit akarunk, mit várunk. Mit tétovázunk, mikor 
30 év után végre-valahára meg volt az alkalom, hogy néze-
teinket kifejtsük. 

És én igen nagy bajnak tartanám, ha a nagyméltó-
ságú püspöki karból nem szólalna tel senki és igy a katho-
likus autonomiai kongresszust egész tájékozatlanul hagyná. 
Mert, mélyen tisztelt püspöki kar, hogy lia a kormány irá-
nyában nézetüket kifejtették, akkor gondolom megérdemel-
jük mi katholikusok is, hogy hozzánk egy őszinte nyilt 
szavuk legyen, hozzánk, kik mindig a kellő és köteles tisz-
telettel viseltettünk irányukban. 

Szükségtelen, ha lezajlott az általános vita, hogy érint-
kezésbe lépjünk a kormánynyal. Ha a kormány akar velünk 
érintkezésbe lépni, szükségtelen arra, hogy mi adjuk a jog-
alapot neki. Ugy ahogy egy nyilt emlékiratot közölt velünk 
és még egy más litografirozott emlékirat bujkál, kiadhat 
egy harmadik emlékiratot, amely a jelenlegi kormány állás-
pontját kifejti és amelyből, amennyiben a mélyen t. kong-
resszus szükségesnek látja, támpontokat meríthet azon el-
határozásaira nézve, melyeket hozandó lesz. Ez semmi egyéb, 
mint egy huzás-halasztás, amelyet én a közélet minden 
térén tapasztalok az uj rendszer óta. És én támpontot nyer-
tem az én igen t. tagtársamnak a felszólalásában, ki azzal 
a nyíltsággal, mely őt jellemzi és mely neki azt a nagy és 
megérdemlett pozicziót adja a közéletben, kijelentette, hogy 
ő képtelen nekünk a legkisebb garancziákat nyújtani, hogy 
ebben vagy abban az irányban ezen összeköttetés a kormány-
nyal üdvös hatással lehet-e az autonómiára. 

Ezen okoknál fogva én, mélyen t. kongresszus, nem 
vagyok abban a helyzetben, hogy,, Horánszky Nándor t. tag-
társam inditványát elfogadjam. Ő azt mondotta, hogy szük-
ségesnek látja a pertraktáczió út ját és ennek a főoka abban 
van, hogy, ha mi nem lépünk a pertraktáczió útjára, a mire 
elég idő volt eddig is, akkor beláthatatlan időkre el van 
temetve az autonomia. Egész határozottan tagadásba veszem 
ezen feltevést. Az én igen t. tagtársam azon szempontból 
indul ki, hogy az embereknek, a múlékony kormányoknak 
oly döntő befolyásuk van az ügyek folyására, hogy azoknak 
quos ego-ja egy áramlatot fentarthat. Ez nincsen igy, 
t. tagtársam. A közéletben, a történetben, vannak törvények ; 
bizonyos előzmények kérlelhetetlen logikával ugyanazon 
eredményeket hozzák létre. így van ez a katholikus moz-
galommal. Emlékezzünk vissza a multakra. Egy évezred 
előtt megindult egy katholikus mozgalom, áthullámzott egész 
Európán keresztül, nagy katholikus élet keletkezett a ke-
resztes háborúk idejében. Jöt t a reakczió. vonult vissza 
minden és sülyedt a katholikus hitélet. Mit látunk most 
egy század óta? Mint a tengerhullám láthatatlanból jön és 
odavettetik a part szirtjeihez s ott megtörik, de csak lát-
szólag, mert ismét visszahullámzik a láthatatlan végtelenbe, 
épp igy van az az eseményekkel. Messze földön, a hol nem 
is álmodtuk,- Amerikában, keletkezett egy uj katholikus 
hitélet; átcsapott Angliába, jön mint hullám Belgiumba, 
Francziaországba, Németországba, Ausztriába és most elért 
hozzánk is. Ez a katholikus renaissance megvan és azt 
semmiféle kormány, akármi a neve, elfojtani örökké nem 
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fogja birni. (Zajos helyeslés és éljenzés minden oldalról.) 
Ebben a renaissanceban bizom én és ha ma eltemetik egy 
asztalfiókban és azt hiszik, hogy elég ilyen szük koporsó 
az autonómiának, akkor nagyon tévednek. Szét fog pattanni, 
nagyobb erővel fog kitörni és mi meg fogjuk kapni azt az 
autonomiát, a melyet mi kíérdemlünk, s melyet követelni 
nekünk kötelességünk, melyhez nekünk jogUDk van. (Élénk 
tetszés és éljenzés minden oldalról.) Semmi rosszat, semmi 

V W V ' - f ^ s t ö r v é n y b e ütközőt nem követelünk, hanem minket az egyenlő-
ség hangzatos jelszava alatt el akarnak nyomni az államban, 
adni akarnak egy autonomiát, mely semmi egyéb, mint pár 
betű minden tartalom nélkül. 

Ékhez én hozzá nem járulok, ennélfogva az én igen 
t. tagtársam inditványát el nem fogadhatom. (Zajos helyeslés 
és éljenzés.) 

Vaszary Kolos bibornok herczegprimás : Mélyen tisztelt 
kongresszus! Megengedi nekem a mélyen tisztelt kongresszus, 
hogy egy-két észrevételt tehessek. (Halljuk ! Halljuk !) Az 
előttem szólt igen tisztelt kongresszusi tag urnák méltóz-
tatott azt felemlíteni, hogy a püspöki kar három tagja egy 
memorandumot adott volna be a kormánynak, abban a 
szerintem a kormány által is bizalmasnak tartott memo-
randumban. Hogy visszapillantást vessek, 1893-ban a Felség 
kinevezett egy bizottságot, a melynek feladata volt meg-
állapitani azokat az ügyeket, melyek a kongresszus hatás-
körébe tartoznak. Ez a bizottság, ha jól emlékszem, január 
16-án tartotta meg ülését. Van abban egy nevezetes pont, 
a melyre majd a részletes tárgyalás alkalmával vissza fogok 
térni. Ezen tanácskozás után a püspöki kar kebeléből három 
tagot küldött ki, hogy fejtsék ki azon elveket negative, 
melyek nem tartozhatnak az autonomia hatáskörébe. Negative, 
mert nem voltak megbizva azzal, hogy fejtsék ki, mik tar-
toznak oda. Nincsen nálam, mélyen tisztelt kongresszus, a 
három püspöknek a véleménye. Ez 1893-ban volt. Csak 
a végére emlékezem. A végén a három püspök jelzi, hogy 
egyházi tekintetben az autonomia körébe nem tartozhatnak 
ezek, stb. S én hálás vagyok a kiküldött huszonhetes bizott-
ság ugy a többség, mint kisebbségi tervezete készitőinek, 
hogy ezt csakugyan figyelembe is vették. 

A másik pont, a melyre most rájövök az, hogy fel-
említi és részletezi ezen emlékirat a felségi kegyúri jogokat 
s a végén azt mondja : A mit a kegyúr ezekből átad az 
autonómiának, az igenis meg fogja illetni az autonomiát. 
Ennyit a múltból. A jelent illetőleg én ugyan nem vagyok 
megbizva, hanem miután ez a kérdés szőnyegre került, mint 
a püspöki karnak egyik igénytelen tagja, kénytelen vagyok 
kijelenteni azt, igenis, a püspöki kar a Tcatlwlika egyház 
szervezetének megfelelő autonomiát akar. (Ugy van ! Ugy 
van ! Zajos helyeslés és éljenzés.) Ez a jelen. 

Miért nem megy bele a tárgyalásokba? Ezt nem ha- • 
tározta el. De előttünk kettő van : a többségi és a kisebb- : 
ségi javaslat. Saját híveivel nem akar konfliktusba jönni a 
püspöki kar. (Zajos helyeslés.) Tessék az elveket meg-
állapítani. Az első elv a kinevezés. Nem szólhatok e tekin-
tetben most, hanem majd lesz idő, mikor szólni fogok. 
Másodszor vannak az alapok, harmadszor az iskolák és 
negyedszer nekem van még egy pontom. Ha a kegyúrtól 
kérjük némely jogai gyakorlásának átruházását az autono- ; 

miára, talán megmondhatjuk neki ; Felség, mi hűn akarjuk 
kezelni ezt, azon czélokra akarjuk fordítani, a melyekre 
rendeltetvék és kérünk Téged, hogy bizalmas embereidet 
küld be az igazgatótanácsba, hogy ezek ellenőrizzenek 
bennünket, hogy arra forditjuk-e azon vagyont, a mire 
rendelve van. De erről egyik munkálatban sincsen szó, Mél-
tóztassék tehát abban megnyugodni, hogy a püspöki kar 
— a múltról nem beszélhetek — az egyházi szervezetnek 
megfelelő autonomiát akar és valamint én nem kényszerit-
hetek arra senkit, hogy beszéljen, megfordítva nem kény-
szerithetek senkit arra sem, hogy hallgasson vagy szavazzon. 
El fog jönni az idő, mikor a püspöki kar fog beszélni. 
(Hosszantartó élénk tetszés.) 

Öt percznyi szünet. 
TJgron G. beszéde után, melyet soron kiviil vagyunk 

kén} telenek jövő számunkban közölni, elnök az ülést 2 órakor 
bezárta. 

V E G Y E S E K . 
*** Ha fatum volna, azt lehetne mondani, hogy az 

autonómiával kegyetlen játékot űz a sors. Néha, mintha 
már csupa élet es valóság volna az egész autonomiai 
mozgalom, úgy tűnnek fel az események. Egy fordulat, 
egy indítvány, egy szónok a kongresszusban, és egyszerre 
más szinben tűnik fel a világ. A mi előbb valóságnak 
látszott, az csak délibáb volt. E t hoc in utramque par-
tem. Se jó, se rossz végét a dolognak még nem lehet látni. 
Egy bizonyos és napnál világosabb eddig: az, hogy az egy-
ház jelenlegi helyzete tarthatatlan. Ellenben, nincs kétsége-
sebb dolog, mint hogy mi lesz ennek a kongreszszusi 
munkának a vége. Es e tekintetben mindenek fölött jellemző 
volt a hatásnak az a különbözősége, mely abban tűnt ki, 
hogy midőn Ugrón Gábor elkiáltotta a katholikus szenve-
dés feljajdulását, az egész kongresszus felzúdúlva kiáltott 
vele ; mig akkor, midőn Apponyi Albert remek szónokla-
tának a végén azt a kijelentést tette, hogy a Horánszky 
által indítványozott alkuvás utja fogja a sikert biztosítani, 
a kongresszus egésze nyomott hangulatban maradt s 
csak néhány gyenge hang futó helyeslése mutatkozott, 
átengedve az uralmat ismét a nyomott hangulatnak. A 
legnagyobb szónok még nem jelent meg! (A siker.) 

— Sursum corda! A küzdelmes élet kábitó zajá-
ból tekintsen fel lelkünk ennek a jubileumi évnek égboltoza-
tára, és ott találni fog kiki reménycsillagot vezetőül. A 
májusban végzendő nemzeti zarándoklatra országszerte 
nagyban folynak az előkészületek. 0 emja Vaszary Kolos 
bibornok hgprimás és esztergomi érsek ur már április 
végén Rómában lesz. Az autonomia sorsa is tehát akkor fog 
eldőlni. Az apostoli szentszék fogja áldását adni a fél-
százados törekvésre. S Róma áldása fogja nekünk meg-
teremteni a nekünk való kath. szabadságot. 

— Keresztény világnézlet. Az ezért való lelkesü-
lést és küzdelmet tűzte ki maga elé napirendre a Nemzeti 
Kaszinó. A nagy jelszót Széchenyi Imre mondotta ki a 
Széchenyi-lakomán, a midőn a nagy Széchenyi István gróf 
emlékét ünnepelték. Igy ád visszhangot egymásután az 
ország minden jóravaló intézménye az ország főpapjának 
szent helyen elhangzott eme felhívására: „Vissza az Isten-
hez!" A XX. század feladata. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok. Jelek az egyház egén s az autonomia talaján és szemhatárán. — Katholikus Autonomia : 
Általános tárgyalás. — Ugrón Gábor autonomiai beszéde. — Vegyesek. 

gfV* FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSEK 

Jelek az egyház egén s az autonomia talaján 
és szemhatárán. 

Yidete ficulneam, et omnes arbores : 
cum producunt iam ex se fructum, 
scitis quoniam prope est aestasa. Luc. 
XXI. 29, 30. 

I. 

Ha a „Religio" nem az örök elveknek és 
az egyház megmásí thatat lan isteni szervezetének 
volna szolgálatában, hanem tisztán azt tekintené 
feladatának, hogy a váltakozó napi eseményeket 
és azok muló hatásai t tükröztesse vissza avval 
az ephemer igyekezettel, hogy Magyarország kath. 
papságának és hiveinek kellemes perczeket sze-
rezzen és idejöket agyonütni, magukat pedig el-
altatni, vagy rajongásba átr ingatni segítse: akkor 
ez az át tekintő jelentés i t t ma az autonomiai 
kongresszus tárgyalásairól, s a vele összefüggő 
dolgokról csupa kellemeset ta r ta lmazna és körül-
belül így szólna : 

A febr. 5-iki, hétfői nap az autonomiai tár-
gyalások tör ténetében oly nappá magasztosúlt, 
hogy már ezért az egy napért érdemes volt a 
kongresszust összehíni. 

A négy napig folyt tárgyalás ugyanis tető-
pont já t érte el, — véletlenül, — a biboros 
hgprimásnak egy sem előre nem készitett, sem 

senki által nem várt, nem is sej tet t nyilatkoza-
tában, mely néhány pillanat alat t kellő világos-
ságot der í te t t a dologra és rendet ön tö t t az újra 
összekavarodásnak indult autonomia ügyébe. 

De valamennyi akkori szónok beszédében volt 
valami rendkivül nagy, gondviselésszerű eszme 
megpendítve. Szabó Jenő kúriai biró, a magyar 
ajkú gör. katholikusok vezére, az első szónok, 
a „schismából maradt nemzetieskedés" ördögét 
űzte ki hata lmas erővel, a katholikus egységből 
táplálkozó szeretetnek el lentálhatat lan erejével 
híva meg román ajkú hi t tes tvéreinket az egy-
ház szabadsága kivívásának nagy munkájához. 
A második szónok, dr Hrabár Endre figyelmez-
tetésében, hogy azon esetre, ha a mostani kon-
gresszus semmit sem végezve megy szét, kérdés, 
fog-e annyi hithű világi összejönoi jövőre, mint 
most? — látnoki szellem nyilatkozott. Harmadik 
szónok a tüzes lelkű Rakovszky István volt. 0 
provokálta a bibornok hgprimás tör ténet i neve-
zetességű nyi la tkozatá t ; beszédében pedig az a 
hely, a hol ki je lentet te azt, hogy „a világot 
bejáró katholikus újjászületést", mely hazánkba 
is már elérkezett, asztalfiókba elzárni és elte-
metni nem fogja birni senki, rendkivüli hatást 
ért el. A felébredt kath. szellem szét fogja törni 
azt a fiókot és diadalmasan fog kikelni belőle. 
A hatás óriási volt. A negyedik szónok a leg-
nagyobb magyar szónokok egyike, Ugrón Gábor 
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volt, a fejedelmi s zéke l j kathol ikus ember. Le-
í rha ta t l an az a hatás, melyet az ő éles és villá-
moka t szóró hangjával kel te t t , mikor k i fe j te t te 
és haragos panaszszal kihirdet te az egész ország-
nak, hogy ő soha semmiér t sem szenvedett ha-
zájában annyit , min t azért, h o g y — k a t h o l i k u s ! . . . 
Ebben a nagy kiáltásban a régóta bosszan-
to t t katholikus oroszlán szólalt meg, megren-
getve a bánta lmazók a la t t a földet. 

Mindeme jeleneteknél gondviselésszerübb volt 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi 

érsek ur elnöki nyilatkozata. Evvel a nyilat-
kozat ta l a nm. püspöki kar egy pi l lanat a la t t 
ott t ű n t fel ebben a kongresszusban, azon a 
domináló helyen, mely őt Isten rendeléséből 
megilleti. Rakovszky Is tván utalva arra, hogy 
a nm. püspöki kar mily sűrűn ve t t részt a 80 
év előtt i kongresszus vi táiban és szavazásai-
ban, provokál ta a főpásztorok hal lga tásának 
megtörését . A t iszta szándék és önzetlen jóaka- ; 
r a t Isten ol ta lma a la t t áll s ez megsegít i őt 
minden pi l lanatban és sikerre vezeti, mikor az 
emberek nem is sejtik. A biboros hgprimás nyilat- i 
kozata két nagy dolgot foglal magában : kon-
statál ja , hogy a püspöki kar az egyház is teni 
szervezetébe beillő au tonomiá t ál landóan akarja ; 1 

másodszor, hogy egy-egy püspök nem olyan 
tényező, min t más kongresszusi képviselő, a ki 
csak egyetlen egy kerülete t és szavazatot kép- j 
visel, mer t egy-egy püspök a kongresszusban 
annyi, mint egy egész egyházmegye, annyi min t 
maga az egyház, annyi mint maga Krisztus 
tJrunk, a ki t egy-egy püspök képvisel. Püspök-
nek kongresszusi közönséges mér tékkel vagy szo-
kással imponálni nem lehet, akár a végett , hogy 
szóljon, akár a véget t hogy ne szóljon, vagy hogy 
most-e vagy mikor szóljon vagy szavazzon. Minden 
püspök egy-egy lelki fejedelem. A többi kongresz-
szusi t ag csak 1 számot tevő képviselő, a kik 
fölöt t a püspök van hivatva Ítélni, egész az örök-
üdvösségig kihatólag. 

Ez t ö r t é n t hétfőn. 
Az ál talános vi ta többi nap ja körülbelül 

valamennyi megmarad t a hétfői nap magas la tán ! 

és valamennyi hozott valami nagyot, meglepőt 
és nagy ha tás t keltő dolgot. Ilyen volt kedden 
Apponyi Albert gróf tüneményszerű szónoklata, ! 

mely Deák Ferencz és b. Eötvös József nyilat-
kozataiból bebizonyította, hogy a kath. egyház j 
autonomiája , az uj viszonyoknak megfelelő ön- ! 
álló szervezkedése és élete, mellőzhetetlen postu- 1 

l a tuma az „igazi magyar szabadelvű" állam-
bölcselkedésnek. Szerdán dr Günther Antal a jeles 
magyar jogtudós t a r t o t t erős polemikus beszédet 
az állami szolgálatnak mesterségesen felduzzasz-
t o t t igényei és követelései ellen, úgy tűn te tve 
fel az autonomiát , min t a katholiczizmus tes tén 
rágódó s „jó kathol ikusok"-nak nevezett élős-
dieknek csalhata t lan irtószerét . Csütörtökön a 
vita a tanulságosságnak ismét igen magas foká t 
ér te el, kivál t Schlauch Lőrincz dr bibornok ur 
felszólalásában, a melynek veleje az, hogy az 
autonomia nehéz ugyan de .lehetséges, mer t a z a z 
egyetemes egyházba, vagyis a kánonjog kere tébe 
jó meggondolással beilleszthető, és szükséges 
Magyarország különleges viszonyai mia t t a katho-
likus egyház jogállásának biztosítására. 0 emja 
röppen te t t e ki a jelszót, mely még nagy szerepet 
fog játszani, t. i. hogy a magyarországi kath. 
autonomia az erdélyi kath . autonómiának „ki-
terjesztése" legyen. Dudek János dr beszéde, az 
elején, mikor az egyházi javak eredeté t fej te-
gette, imponál t a kongresszusnak és imponálni 
fog az egész országnak, a tudás és logika nagy 
erejénél fogva, mely benne nyi latkozott . Pénteken 
már meglátszot t az általános tárgyalás kimerült-
ségének a sulyja. Még egyszer magas színvonalra 
emelkedet t fel a vita Zichy Nándor gróf össze-
foglaló beszédében, mely sok tek in te tben figyel-
meztető volt és t á j ékoz ta t t a a kongresszust, még 
ar ra nézve is, hogy püspöknek egyházi ügyben 
az egyház szelleme szerint világi nem elnököl-
het^ püspököt min t ilyet egyházi ügyben világi 
le nem szavazhat. Az egész tárgyalás, leszámítva 
a leszámitandókat , „magasztos" volt. 

Körülbelül így szólna, t. olvasó, így kellene 
szólnia az á t t ek in tő je lentésnek az autonomiai 
kongresszus ál talános tárgyalásáról , ha csak a 
fényes és ragyogó oldalak fel tüntetése volna fel-
adatunk, és nem az ügy szolgálata. 

De mivel nekünk nem rajongás keltése, hanem 
a megvesztegethetet len és egyedül megsegítő igaz-
ság tárgyilagos fel tűntetése a czélunk : ennélfogva 
az autonomiai kongresszus általános tárgyalásá-
ról szóló ezt a rózsás jelentést ki kell egészíte-
nünk egy másikkal, mely a dolog másik oldalát, 
az autonomia és a vele összefüggő dolgok fény-
oldala mellet t árnyékoldalát mutassa be a maga 
valóságában. 

Igy lehet csak az ítélet az egész fölött tár -
gyilagos, teljes és részrehajlás nélkül való. *** 
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K A T H O L I K U S AUTONOMIA. 

Á l t a l á n o s t á r g y a l á s . 
Ötödik nap. 

— Febr. 6. — 

Elnök: Szapáry Gyula gróf az ülést 11 órakor meg-
nyitja. Felolvastatik a mult ülés jegyzőkönyve, mely hite-
lesíttetik. 

Következik a napirend: a két autonomiai javaslat fölött 
való általános vita folytatása. 

Szinnyei-Merse József : Álláspontja az, hogy nekünk a 
katholikus autonomiát meg kell kapnunk. Szükséges az 
autonomia épp azon közöny megtörésére, mely a katholikus 
ügyekben uralkodik a világi elemnél. Ha egyszer megvan 
az autonomia, bármily terjedelemben, akkor könnyű lesz 
tömöríteni a katholikus világi elemet. Jogfeladásról szó 
sincs. Jogfeladás az lenne, ha lemondanánk az autonomia 
létesítéséről. Bármelyik autonomiai tervezetet hajlandó elfo-
gadni a részletes tárgyalás alapjául, de azért jobban rokon-
szenvez a többségi javaslattal. Horánszky határozati javas-
latát helyesli, de ha a kongresszus bölcsesége ugy határozza, 
hogy azonnal belemegy a részletes tárgyalásba, ez ellen 
sincs kifogása. 

Mladoniczky Nándor: Ugy látszik, hogy a két auto-
nomiai javaslat közt elvi különbségek vannak. Hogy ez a 
látszat eloszlott s hogy egy ertelemmel törekszünk az auto-
nómiára, ez első sorban ő Nagyméltósága (Zichy Nándor 
gróf) érdeme. Szóló a kisebbségi javaslat hive. Horánszky 
határozati javaslata alkalmat szolgáltat neki arra, hogy 
hagyjunk fel már egyszer az alkalmaskodással és az esdek-
léssel. Mikor a magyar állam megszűnt katholikusnak lenni, 
elvárhatta az ország minden katholikusa és minden igazság-
szerető polgára, hogy a szabadság és egyenlőség parlamentje 
a katholikusoknak is megadja a jogegyenlőséget. A petíció, 
a haza bölcsének, Deák Ferencznek bölcsesége nem hasz-
nált, bukott a jobb. Az 1870/71. kongresszus az első számot-
tevő mozzanat, a legelső bimbó a katholikus egyház sza-
badságának fáján, bimbó, mely gyors elmúlásával még 
nagyobb bizonyítékot teszen a magyar katholiczizmus szo-
morú sorsáról. Súlyos 30 év után ismét itt állunk a bölcső-
nél. Ugyanazon égalj lombos fává fejlesztette más feleke-
zetek autonómiáját, a mienk csak csírázik. Szorongó kebellel 
kérdjük: lesz-e gyümölcs a fán, megkapjuk-e autonómiánkat. 
Az 1870/71-iki kongresszus tárgyalásaival párhuzamosan a 
képviselőházban büdzsévita folyt, melynek folyamán Eötvös 
miniszter élénk helyeslések közt jelentette, hogy a katho-
likus autonomia által uj és erős támaszt nyer nem a hierarchia, 
hanem a magyar állam. Eötvös magasztos parlamenti kije-
lentései és azt kisérő tapsok daczára a katholikus autonomia 
szunnyadt a miniszterek asztalfiában, mert gyanakodtak. Ki 
ne ismerné fel itt az interkaláris jövedelmekre áhítozó és 
az egyházi javak elkobozására irányuló törekvést? Ahol 
másnak joga van, ott a katholikusnak nincs. Az utonomia 
nem állami czél, de állami érdek. Megilleti az államot a 
felügyeleti jog, de ennek fejében köteles jogainkat, érde-
keinket előmozdítani. Elfogadja a kisebbségi javaslatot, de 
nem fogadja el Horánszky indítványát, mert nem tudja 

vájjon Horánszky indítványa nem vezet-e oda, hova Rakovszky 
István utalt. 

Rónay Jenő : Jól mondta Zichy Nándor gróf, hogy 
ezek a javaslatok csak tervezetek, melyeken a szükséges 
módosításokat a részletes tárgyalások folyamán lehet meg-
tenni. A kisebbségi javaslatot ugy fogta fel, hogy annak 
tagjai figyelmeztetéseket akarnak adni a részletes tárgya-
lásra, de nem hogy az akadályaul szolgáljon az autonomia 
létesülésére. A szemrehányások, melyekkel a püspöki kart 
és a kormányt illetik, részünkről a czélra nem vezetnek ; 
azok csak arra jók, hogy a közvéleményben ellenszenves-
hangulat kapjon lábra. „Csináljunk olyan autonomiát, amilyent 
lehet", — mondja az egyik pár t : „csináljunk olyant, 
aminőhöz jogunk van", — mondja a másik. Pedig a fő-
kérdés az : előnyös-e olyan lidérczfény után szaladni, mely-
ről azt hiszszíik, hogy az jogaink érvényesítése. Az alapok 
és alapitványok dolgában nem teszi magáévá azt a nézetet, 
mely azt mondja, hogy ez alapok és alapitványok átadása 
nélkül nekünk autonomia nem kell. Szólónak az autonomia 
akkor is kellene, ha alapok és alapitványok nem is létez-
nének. Az autonomia kezdetben csak gyerek-autonomia leszr 

erre pedig milliókat bizni nem lehet. Hiszen a felekezetek 
autonomiája is sokkal kisebb vagyon mellett mennyi bajjal 
j á r ! Az autonómiának mindjárt átadni az alapokat és ala-
pítványokat annyi, mint már csecsemő korában a köteles-
ségek súlyával agyonnyomni az autonomiát. A többségi 
javaslat hive. A kisebbségi javaslat mellett az autonomia 
esetleg most is olyan sorsra jut, mint 1871-ben. Pártolja 
Horánszky indítványát. 

Pozsgay József pécsi kanonok és seminariumi rector: 
A kormányt, mely az egyházpolitikai törvényekkel, legutóbb 
pedig a szószék-paragrafussal megmutatta a katholikusok 
iránt való ellenséges érzületét, a katholikusok jogainak 
kezelésére illetékesnek el nem ismeri. Kívánja a katholikus 
alapok és alapitványok azonnal való kiadását (Helyeslés.) 
a főpapi és kanonoki kinevezésekre nézve az ajánlás jogát, 
a czimzetes püspökök, apátok és prépostok kinevezésénél 
a püspök és a főkegyur között való közvetítést, a közalapít-
ványi plébániák betöltésére való jognak, továbbá a katholikus 
iskolák fölött való jognak az autonomia körébe való át-
bocsátást. Ha a kormányra bizzuk magunkat, az autonómiával 
ugy járhatunk, mint a kongruával, végre elmondhatjuk : 
Timeo Danaos et dona ferentes. Nem fél attól, hogy a 
kormánynyal való tárgyalások fonala megszakad ; van egy 
másik fonál, melyre figyelni kell s ez a katholikus közönség 
türelmének fonala. A többség javaslata egy nyavalyás 
csecsemőt szülne. Fejtegeti, hogy a katholikusok igazai csak 
a parlamentlen vivhatók ki. A kisebbségi javaslatot a rész-
letes tárgyalás alapjául elfogadja, a Horánszky-féle javaslatot 
ellenben az Ugrón és Rakovszky által felhozott indokok 
alapján nem fogadja el. (Elénk helyeslés.) 

Apponyi Albert gróf! Mélyen tisztelt kongresszus! 
A vita folyamán a mai napnak egyik t. szónoka az 1870—-
71-iki kongresszusról megemlékezvén, azt-mondta, hogy azt 
a kongresszus különösen biztató előjelek mellett indult 
meg. Én nerrr akarom ennek ellenkezőjét vitatni, de öröm-
mel konstatálom, hogy ez a kongresszus, a melynek tagjai 
mi vagyunk, az 1871-ikinél mindenesetre sokkal kedvezőbb 
és sokkal biztatóbb előjelekkel bir. (Ugy van ! Ugy van ! 
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minden oldalról.) Ilyen biztató előjel, a mi több is az elő-
jelnél az; hogy ugy látom, hogy a főelvek tekintetében, 
különösen mindazon elvek tekintetében, a melyek a mi 
hitünk változhatatlan alapját illetik, eltérés e kongresszus-
nak tagjai között nincsen, hang nem nyilatkozott, a mely 
azokba ütközött volna. (Élénk helyeslés.) Ha ilyen kedvező 
helyzet mellett is a mi működésünk gyakorlatilag meddő 
volna az autonomia várva várt megteremtése nekünk sem 
sikerülne, akkor ez a kudarcz sokkal súlyosabban nehezed-
nék a katholikus egyházra Magyarországon, mint a hogy 
ránehezedett az 1871-iki kongresszusnak sikertelensége. 
Harmadszori feltámasztása a mi ügyünknek talán sokkal 
nehezebb lesz, talán arra sokkal kevesebb kilátás volna, 
mint a milyen volt az a másodszori életreébresztése, a 
melynek tanúi mi vagyunk. Ez a szempont, t. kongresszus, 
az az aggodalom, hogy ha mostan a mi működésünk czélt 
nem ér, a mi törekvéseinknek megvalósítása az eddigieknél 
sokkal nagyobb, talán legyőzhetetlen akadályokba fog 
ütközni ezután ez a szempont és nem a bátortalanság, nem 
a megalkuvás szelleme szabja elém azt az irányt, hogy 
törekvéseimben egy fővezéreszmét kövessek, a melyet semmi-
nek alá nem rendelek, t. i. azt, hogy a katholikus egyház-
nak autonomikus szervezetét Magyarországon megteremtsük, 
(Élénk helyeslés.) megteremtsük ne üresen, tartalom nélkül, 
mert abban egyetértek valamennyi előttem felszólalt kon-
gresszusi taggal, hogy tartalmatlan üres autonomia mellett 
lelkesedni senki sem fog, a mellett, mint azt közvetlen 
előttem szólott mélyen t. tagtársam helyesen mondta, senki 
időt, fáradságot, költséget az ügyre fordítani nem lesz haj-
landó, nem üres, nem tartalmatlan, de ha talán vágyaink 
netovábbját el nem érő, de legalább fejlődésképes autonomiát 
teremtsünk, mert abban mindenki igazat fog adni, hogy a 
mi még kivívandó lesz, annak kivivására a katholikus közön-
ség sokkal több erővel fog birni, ha szervezve van, mint 
a mennyivel birna, ha szervezve nincsen. (Ugy van ! Ugy 
van! Zajos helyeslés.) 

T. kongresszus ! Mindezeket előrebocsátva legyen szabad 
visszatérnem ügyünknek azon előzményeire, amelyekben én 
annak ugy vallási, mint közjogi és politikai szempontból 
annak erősségeit látom. .Ma utalt a kongresszusnak egy 
igen t. tagja azokra, amelyek 1848-ban az 1848": XX. t.-cz. 
megalkotása után közvetlenül a törvényczikk intézkedéseinek 
logikai és erkölcsi folyományakép történtek, mert tudjuk, 
hog}- akkor rögtön ugy a magyar püspöki kar, mint a körüle 
sorakozott hivek nagy száma, a kath. autonómiának meg-
alkotását sürgették, ha talán ezt a kifejezést nem is hasz-
nálták. Hogy melyek voltak azok az események, amelyek 
az akkori intencziók sikerét gátolták, arra visszatérni nem 
szándékozom. Csak azt emelem ki, hogy mikor 1867-ben 
a jogfolytonosság alapján Magyarország alkotmánya helyre-
állíttatott, mikor Magyarország kormányának és a magyar 
parlament vezetésének élén az 1848-at közvetlenül megelőző 
korszaknak nagy alakjai állottak, akik ama korszak sza-
badelvű szellemének direkt örökösei és letéteményesei 
voltak, mikor a magyar parlamentnek és a magyar nemzet-
nek vezére Deák Ferencz volt, a magyar kormánynak feje 
Andrássy Gyula volt, Magyarország kultuszminisztere Eötvös 
József volt, akkor mindjárt 1867. julius havában, teliát 
a koronázás után csak egy hónappal az akkori kormány 

nagynevű kultuszminisztere Eötvös József br. megindította 
az autonomia létesítése iránti mozgalmat. Annyira sürgős 
és elvárhatatlan becsületbeli adósságnak tekintette ezt az 
átalakult magyar állam részéről az ország katholikusaival 
szemben, hogy az ország újjászervezésének nagy munkája 
az ezzel járó feladatok tömkelege sem akadályozta őt abban, 
hogy — mondom, egy hónapra a koronázás után az alkot-
mányos kormányzás megkezdésének első pillanatában kezébe 
vegye és megindítsa, a kath. autonomia létesítésének ügyét. 
És tette ezt Simor János nagyemlékű herczegprimáshoz 
intézett emlékezetes levelében, a melyből bátor leszek a 
mélyen t. kongresszusnak emlékezetébe idézni, néhány igen 
jellemző pontot annak jeléül, hogy a hamisítatlan magyar 
szabadelvűség miként fogta fel a magyarországi kath. egyház 
iránt az 1848 : XX. t.-cz.-ből folyó kötelességeit, miként 
fogta fel Magyarország katholikusainak az autonomiához 
való jogát ugy alapjában, mint kiterjedéseiben. Az idézett 
levélben a következő nagy jelentőségű tételeket olvasom : 
(olvassa.) Alig képzelhető, hogy a kath. egyház az állam 
irányában Erdélyben nagyobb autonómiával bírjon, mint 
Magyarországban, s hogy ezen tartomány katholikusai iskolai 
és egyházi ügyekben oly befolyást gyakoroljanak, mely azon 
katholikusoktól, kik a „Királyhágón innen laknak, megta-
gadtatik." 

íme Eötvös József br. felfogása. És lia a magyar 
szabadelvűség fénykora e typikus képviselőjének a felfogá-
sáról számot adtam, legyen szabad mindjárt melléje tennem 
a kronologiai sorrendet mellőzve a magyar jognak legfé-
nyesebb legalaposabb ismerőjének, annak kifejezőjének, a 
jogfolytonosság elmélete megokolójának, igy a magyar 
magányjogi, mint közjogi fejlődésnek a maga szellemében 
inkarnatióját képviselő egyéniségnek, Deák Ferencznek nyilat-
kozatát. (Halljuk ! Halljuk !) Deák Ferencz azon az értekez-
leten, a melyet Simor János herczegprimás a kath. 
autonomia megalkotása, módozatainak megbeszélése végett 
összehívott 1868. okt. 1-én, igy nyilatkozott: (olvassa): 
„Nem akarjuk, hogy az állam minket más egyházak fölé 
emeljen s kizárólag pártoljon, de azt sem akarjuk, hogy 
gyámkodjék egyházi ügyeink felett, azokat saját hatalmával 
intézze, s minket gyámkodása mellett azok törvényszerű 
rendezésében hatalmával gátoljon. Mi az államtól csak azt 
az oltalmat kívánjuk, melyet az államban létező minden 
hitfelekezet joggal kívánhat, tiszteletben tartjuk az állami 
törvényes tartalmát, de egyházunk ügyeinek szervezésére és 
vezetésére nézve szabadságot s egyenjogúságot kivánunk s 
független önállást. Ebből áll a kath. egyház autonómiája, 
melyhez jogunk van, s melyet elnyerni törekszünk. Deák 
Ferencz is miként Eötvös József br. is hozzáteszi (olvassa) : 
kivéve azonban vallásunk dogmáit, az isteni szolgálatot, az 
egyházi személyek fegyelmét és a papság nevelését, melyek 
az egyház világi tagjainak hatásköréhez nem fognak tartozni. 

. Ez az első. A második, mely nem kevésbbé fontos, a 
következő: (Olvassa.) „Az 1848: XX. t.-cznek, mely minden 
vallásfelekezet egyenlőségét kimondja, hazánkban más értelme 
nem lehet, mint az, hogy a kath. egyház az autonómiának 
azon mértékével ruháztassé'k fel, melyet az ország evangelikus 
egyházai élveznek." 

A harmadik tétel a következő (Olvaasa): „De hogy 
ezen szabadság, amelynek biztosítása Francziaországban s 
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Európa minden alkotmányos államában a buzgóbb katholikusok 
fő törekvését képezi, egyházunkra nézve gyümölcsözővé váljék, 
ugy az ne puszta szó és irott malaszt maradjon, hanem az 
egyháznak érdekeit valóban biztositsa, szükség, hogy maga 
ez a szabadság minden megtámadások ellen biztosittassék 
és ez csak ugy lehetséges, ha az nem az egyházi rendnek 
adott kiváltság, hanem az ország kath. polgárai közös jogá-
nak tekintetik. (Élénk helyeslés.) 

Nehogy azonban ebből a tételből félreértések támad-
hassanak, a nagy nevű államférfi rögtön hozzá tette (olvassa) : 
„vallásuűk elvei szerint a világiaknak befolyása nem terjed-
het a tisztán egyházi dolgokra s kétségtelenül az ország 
kath. hivei nem követelik s nem követeihetik, hogy akár a 
dogmák akár az egyházi disciplina tárgyában ugy határoz-
zanak, mint azt más keresztény felekezetek hivei teszik.44 

így nyilvánul meg a katholikus autonomia kérdése a 
magyar jog, a magyar szabadelvűség typikus képviselőjénél. 

Most nézzük a visszhangot egyházi részről! 
Simor János herczegprimás 1867. szeptember 8-án 

Eötvös József kultuszminiszternek levelére válaszolván, a 
következőket i r ja : 

„Tekintve a magasztos czélt, mely hazánkban a kat-
holikus egyház autonómiájának biztosítása körül Excellentiád 
vallásos érzelmeit és államférfiúi gondjait vezérli, a világi 
katholikusokra vonatkozó fent érintett javaslat nemcsak 
részemről, de az összes magyarországi katholikusok részéről 
s annál örvendetesebb fogadtatást és bensőbb elismerést 
nyer, minthogy az nemcsak általános közóhajtásban, de 
egyszersmind közös egyházi és nemzeti érdekben gyökered- j 
zik, hiánya eddig is mindinkább érezhető lőn, és épen azért j 
már évtizedek óta, a magyar püspöki kar kebelében tüze- í 
tes megvitatás és tervezés annál élénkebb tárgyát képezi, 
minthogy ezen javaslat az anyaszentegyháznak szellemével 
ellenkezésben nincs." 

És 1869 julius 24-én a választási szabályzat kidolgo-
zására ősszebivott előkészítő kongresszust megnyitó beszé-
dében ugyancsak Simor János herczegprimás ezt a gondolatot 
még praegnánsabban kifejezi a következő szavakkal: „Hogy 
vállalkozásunknak sikere legyen, s hogy az autonomia nagy 
eszméje megvalósuljon, a mindenható áldásán kivül kölcsö-
nös bizalomra van szükségünk. És e bizalom csak azon 
kölcsönös, megnyugtató hitből fakadhat, hogy sem erősza-
kolni nem akarjuk egymást, sem hivatásához kötött szere-
pében korlátozni nem akarunk senkit. A püspöki kar az 
egyház világi híveinek megbízottjait azon biztosítással 
üdvözli, hogy azon határokon belül, amelyeken tulmenni 
hatalmában nincsen, velők az egyház és iskola érdekeire 
vonatkozó munkát, befolyást, felügyeletet s elhatározásokat 
a legnagyobb készséggel megosztja. 

És a Simor János herczegprimás ajkairól elhangzott I 
szavaknak ismétlését, habár más kitételekkel, az ezekben 
nyilvánuló szellemnek és akaratnak megerősítését örömmel 
halottuk a tegnapi napon a herczegprimási széknek jelenlegi 
mélyen tisztelt betöltőjétől. (Éljenzés.) 

Ezeket az idézeteket talán nem annyira ezen kongresszus 
tagjainak a számára elevenítettem fel, hanem felelevenítet-
tem azért, mert vannak a katholikus autonomia létesítésének, 
hogy ne mondjam ellenségei, de ellenzői, akik ezen ellen-
zésüket szeretik állami, közjogi szempontokkal, a szabad-

elvüségnek szempontjával takarni. Ezekkel szemben, akiknek 
szavát itt nem halljuk, de akiknek befolyásával megküzdeni 
feladatunk lesz (Ugy van ! Helyeslés ), ezekkel szemben én 
azt hiszem, hogy az ősi magyar jogi felfogás (Ugy van !) 
és a magyar szabadelvűség fénjkora képviselő álláspontjának 
ez a felidézés nem volt felesleges. (Ugy van ! Élénk tetszés.) 

Hogy a katholikus autonómiának létesítése a magyar-
országi katholiczizmusnak érdekében feltétlenül szükséges, 
a mellett uj érveket felhozni talán nem lehet, a régieket 
a melyek itt már, e teremben nagy fénynyel és erővel kifej-
tettek, ismételni felesleges ; tény az, hogy szervezetlen álla-
potunkban egyedül állván igy, mint oldott kévék ebben az 
országban Magyarország katholikusai, illetőleg a magyar-
országi katholiczizmus, ez országnak szellemi éleiében nem 
foglalja el azt a helyet, amely őt megilleti. (Ugy van L 
Helyeslés). Bizonyos méltatlan és el nem tűrhető inferiori-
tásra van kárhoztatva. (Ugy van !) És én nem ismerek 
csodálatosabb gondolatot, mint azt, mely szerint az állam 
és az államhatalom kezelői az államnak befolyását a nem-
zeti kulturára és a nemzeti oktatás ügyére akkép óhajtják 
biztosítani, hogy a hiányzó befolyást a többi vallásfeleke-
zeteknek tanintézeteivel szemben ugy pótolják, hogy a 
katholikus tanügyet megint egészen kezükben tartják, azt 
egészen elállamositják. (Ugy van ! Élénk helyeslés.) 

Ha ez a felfogás a jogegyenlőség, az 1848 : XX. tör-
vényczikk szellemével, a szabadelvűség szellemével össze-
egyeztethető, nos akkor valóban a logikai ellenmondásnak 
és a naivitásig menő. hatalmi tudatnak kifejezése már a 
világon nem létezik. (Ugy van !) 

De tisztelt kongresszus, talán nem lesz felesleges arra 
is ráutalni, hogy amilyen szükséges a katholikus autonómiá-
nak a szervezése abból a czélból, hogy a magyarországi 
katholiczizmus ebben az országban azt a helyet foglalja el, 
amely az egyenjogúság czimén őt megilleti, hogy éppen 
olyan szükséges, éppen olyan lényeges, éppen olyan nélkülöz-
hetetlen a katholikus autonómiának szervezése Magyaror-
szágon magyar állami, magyar nemzeti szempontból. 

Magyarországon, Magyarországnak különleges viszonyai 
között bizonyos, hogy a magyar állam és a magyar állami 
hatalomnak szervezése, amely, ismétlem, a magyar nemzet 
megerősödésének, a magyar nemzeti egység fentartásának 
nélkülözhetetlen szerve, ez a magyar állami szervezet csak 
addig lesz magyar és csak addig szolgál magyar nemzeti 
czélokat, mig magában a magyar társadalomban meg van 
az az erő, hogy más állami szervezetet és annak más czélokra 
való alkalmazását ne tűrje. (Ugy van ! tetszés.) Vájjon a 
magyar társadalomnak megerősítésére, vájjon a magyar 
nemzeti egység ezen feltételének létesítésére nem szükséges-e 
az ország lakóinak felénél valamivel többjét tevő katholikus 
társadalmi erőknek szervezése ? Nem olyan hézag-e ez a 
magyar társadalom szervezésében, amelyet semmi sem pótol-
hat, amelyet nehéz időkben súlyosan megérezne az az ország? 
Egy olyan társadalmi szervezetnek hiánya ez, amelyről 
organice bizonyos — és minden ellenkező feltevés és minden 
ellenkező veszély is ki van zárva — hogy az saját egyhá-
zának és vallásának érdekei mellett soha mást nem szol-
gálhat, mint Magyarországnak nemzeti, Magyarországnak 
hazafiúi, Magyarországnak kulturális érdekeit. (Hosszas, élénk 
tetszés, helyeslés és taps.) 

l 
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Én tehát azt tartom, t. kongresszus, hogy a helyesen 
felfogott, messzelátó magyar nemzeti politikának szempont-
jából éppen olyan hiba, hogy ne mondjam, éppen olyan bün 
a magyarországi katholikus autonomiát nem szervezni, amilyen 
szerencsétlenség volna annak elmaradása, ha a katholicziz-
musnak jövőjét tekintjük Magyarországon. Ezek, t. kongresszus* 
gondolom, közöttünk közös meggyó'ződések : valamint közös 
meggyőződés közöttüűk azoknak a határoknak az elismerése, 
amelyeken belül kell, hogy az autonomia mozogjon, amelyeket 
egyházunknak változhatatlan elvei, változhatatlan szervezete 
elénk megszabnak. Éo csak ismételhetem, hogy mindenki, 
aki ennek az ügynek barátja és aki annak jövője iránt a 
bizalmat önönmagában és másokban fokozni akarja, mindenki 
csak örömmel üdvözölheti azt a tényt, hogy e tekintetben 
ugy a benyújtott munkálatokban, mint a nyilatkozatokban 
a kongresszus tagjai közt a legkisebb nézeteltérés, sőt, hogy 
magamat igy fejezzem ki, még gyanús nyilatkozat sem 
fordult elő. (Ugy van ! Élénk helyeslés.) 

Igy lévén a dolog, én azt hiszem, hogy sem a czélnak 
tekintetében, sem a szem elől nem téveszthető elvi határ-
vonalak tekintetében közöttünk véleménykülönbség nem 
lévén, az egész vita csak czélszerűségi kérdések körül forog, 
csak a körül forog, hogy milyen utat követve érünk el a 
legbiztosabban és leggyorsabban ahhoz, hogy a katholikus 
autonomiát szervezzük. (Ugy van ! Élénk helyeslés.) Én azt 
hiszem, hogy ilyen térre szorítva a vita eleve kizár minden 
szenvedélyességet, kizár minden bizalmatlanságot egymással 
szemben, kizár mindent, ami annak a szeretetnek a szelle-
mével ellenkezik, amelynek szellemében tanácskozásainkat 
kell, hogy mindig vezessük. (Helyeslés és tetszés.) 

En, t. kongresszus, a benyújtott két javaslat közül 
a tárgyalás alapjául a többségi véleményt fogadom el. Nem 
látok hatáskör megállapítása tekintetében nagyon lényeges 
különbséget a többségi és a kisebbségi vélemény között; azi 
amire a mai ülésnek egyik szónoka, Eónay Jenő t. tagtár-
sunk figyelmeztetett, az alapok és az alapítványok tekinteté-
ben tervezett hatáskör, ugy látom, csak a kifejezésekben 
eltérő a két javaslatban, magára a dologra nézve nem. Mert, 
megvallom, az ellen azután a többségi véleményt igen eré-
lyesen meg kellene védenem, mint hogyha az a katholikus 
autonómiának a katholikus alapok feletti rendelkezéshez való 
jogát akár tagadásba vonná, akár kétségessé tenné, akár 
bárminő módon elhomályosítani akarná. A többségi vélemény 
csak számol bizonyos akadályokkal, amelyek ezen jogos kö-
vetelmény rögtöni érvényesítésének utják állhatják s amelyek 
közé én azt, mintha az autonomiai szervezet ezen feladat 
elvégzésére magát képesnek nem érezné, nem számítom. 
(Helyeslés.) Csak ilyen időleges akadályokkal számol; és 
ugyanezzel számol a kisebbségi vélemény is, némileg más 
szavakkal, de nem gondolom, hogy e tekintetben elvi el-
térés lenne. 

Yan két igen jelentékeny szervezeti eltérés a két állás-
pont között. Az egyik az, hogy a kisebbségi véleméűy az 
egész szervezetbe mint közbeeső fórumot beilleszti nemcsak 
az egyházmegyei tanácsot, hanem az egyházmegyei gyűlést 
is, mint külön autonomikus szervet, és hogy az országos 
katholikus gyűlést direkt választások utján akarja létesíteni. 

T. kongresszus ! Tartozom annak kijelentésével, hogy 
bár a többségi véleményt fogadom el a tanácskozások alap-

jául, a direkt választások kérdésében álláspontom a kisebb-
ségi véleménynyel egyezik, (Élénk helyeslés) a mint annak 
a 27-es bizottság és a 9-es albizottság tanácskozásai során 
kifejezést is adtam. Indokaimnak kifejtését e tekintetben 
arra az időre tartom fenn, amidőn a részletes tárgyalás 
során ahhoz a ponthoz elérünk. 

Ami a másik lényeges eltérést illeti, tudniillik az 
egyházmegyei gyűlés létesitését, megvallom, a kisebbségi 
véleménynek igen gondos áttanulmányozása nem tudott 
engem meggyőzni ennek a szervnek akár szükségességéről, 
akár czélszerűségéről. Mert latolgatva a hatáskört és annak 
minden egyes pontját, amelyet a kisebbségi vélemény az 
egyházmegyei gyűlésnek adna én legalább arra az ered-
ményre jutottam, hogy az vagy adminisztratív teendőt képez, 
amely czélszerüen, vagyis egyáltalában csak egy szűkebb 
testület, egy adminisztratív testület, az egyházmegyei tanács 
által látható el, vagy olyan, a melyet én megnyugvással 
az egyházmegyei gyűlésre ruházni nem tudnék. Ilyen pél-
dául az egyházmegyei gyűléseknek direkt érintkezési és fel-
terjesztési joga a kormánynyal szemben, amelyből kifolyólag 
én a katholikus ügyek vezetése körül szükséges egyöntetű-
ségnek és elvazonosságnak megzavarásától tartok. (Ugy van !) 
De, mondom, t. kongresszus, ennek megvitatása is majd a 
részletes vita során lesz eszközölhető. Csak ismétlem, hogy 
ugy az egyik, mint a másik differenczia olyan természetű, 
hogy — az én felfogásom szerint legalább — nagy elvi 
momentumokat nem érinti, tisztán czélszerűségi kérdés és 
akármelyikünknek felfogása fog a vita során győzni, az, 
akinek felfogása kisebbségben marad, minden keserűség és 
mindén'nagyobb szomorúság nélkül is belenyugodhatik abba, 
amit a kongresszus többsége elfogad. (Ugy 'van ! Helyeslés.) 

De tisztelt kongresszus, nagy súlyt helyezek a siker 
szempotjából arra az indítványra, amelyet Horáaszky Nán-
dor t. barátom adott be és amelyet én nagyon tiszteletre-
méltó, nagyon figyelemreméltó és részemről a leggondosab-
ban mérlegelt és méltányolt felszólalásokkal szemben is 
fentartok és egész meggyőződéssel támogatok. 

Én nem akarom, hogy megint ugyanaz a sors érje a 
mi munkánkat. 

Azt mondják tisztelt tagtársaim, hogy erről majd 
teszünk, erről majd gondoskodunk; itt vannak az ország 
alkotmánya által biztosított agitaczionális eszközeink; sora-
koztathatjuk a népet, végre — a mint ma közvetlen előttem 
szólott igen tisztelt tagtársunk mondotta — választások 
utján gondoskodunk arról, hogy egy olyan parlamentet 
nyerjünk, amely az ügynek elaltatását meg nem engedi. 

Hát, tisztelt kongresszus, ezek mind lehetőségek. Ezek 
mind jogi lehetőségek; ezek mind tényleges lehetőségek; 
de az eddigi tapasztalás azt mutatja, hogy ezeknek a lehető-
ségeknek bekövetkezése, hogy ezeknek a reményeknek a 
megvalósulása, hogy az ennek az agitácziónak az eredmé-
nyébe fektetett hit legalább is nagyon bizonytalan. (Ugy van !) 
Akárhogy gondolkozzunk is, tisztelt kongresszus, a végén 
— szóljunk egészen nyíltan és őszintén — nem alkothatunk 
meg olyan autonomiát, amelybe a tanitó egyháznak a 
tényezői bele nem egyeznek, még pedig bele nem egyeznek, 
nem ugy, hogy itt a mi tanácskozásainkban részt vesznek és 
esetleg leszavaztatnak, mert ez a szerep a mi egyházunk 
szervezete nem felel meg a tanitó egyház állásának; ennek 
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nem, mint 24 vagy 25 kongresszusi tagnak, de mint önálló 
tényezőnek van joga a dologhoz hozzászólani és ennek bele-
egyezése nélkül az intézmény nem létesülhet. 

És hasonlóképpen állunk ő Felségével, mint . főkegy-
urral szemben. 

Egy olyan szervezetet állapítunk meg, amely akár-
milyen okból és akármilyen pontnál nem találkozik a tanitó 
egyház hozzájárulásával és amely akármilyen okból és akár-
milyen pontnál nem találkozik a főkegyurnak hozzájárulá-
sával, akkor vagy nem lesz a dologból semmi, vagy ekkor 
a fenmaradt differencziákra nézve ezekkel a tényezőkkel 
megegyezésre kell jutni. 

Hogyan történjék ez? Mikor történik ez könnyen? 
Akkor-e, a mikor a kongresszus már állást foglalt bizonyos 
határozatok mellett, mikor hosszú megvitatás, alapos meg-
beszélés után a kongresszus megköti magát azzal az erkölcsi 
sulylyal, a melylyel minden ilyen testület bír és a mely — 
valljuk meg — a testület minden egyes tagjának, ha igy 
szabad magamat kifejeznem, egy bizonyos makacsságot köl-
csönöz? Akkor, a mikor már belementünk a dologba, a 
mikor magunkat erkölcsileg már lekötöttük bizonyos határo-
satok mellett, akkor módosítsuk azokat vissza? Akkor vál-
toztassunk azokon? Hiszen lehet ezt tenni, sőt bizonyos 
körülmények között kötelességünk is lesz, ezt tenni, de 
akkor lesz-e ez könnyebb, vagy ma, ilyen erkölcsi akadály 
nélkül? Vagy akkor iparkodjunk a velünk tárgyaló azokat 
a tényezőket, a melyeket emiitettem, esetleg aggodalmaik 
iránt felvilágositani és kapaczitálni, mikor ők ezeket az 
aggodalmakat a nyilvánosság előtt, hivatalos okiratokban, 
hivatalos nyilatkozatokban kifejtették, mikor tehát ők is 
állásuk tekintélyénél fogva mintegy erkölcsileg kötve vannak 
ahhoz a véleményhez, a melyet nyilvánítottak és bizonyos 
kompromisszió nélkül attól vissza nem térhetnek? Ez is 
lehetséges ! De én azt kérdezem, lélektanilag, tapasztalás 
szerint, mi könnyebb? Akkor megegyezni, mikor a véle-
mények, az álláspontok ilyen ünnepélyes, a közönséggel 
szembep erkölcsileg kötelező, az egyén, a testület, az állás 
reputáczióját harczba vivő módon még nem domborodtak 
ki, a mikor az aggodalmaknak a megszüntetésére a bizalmas 
eszmecsere alkalmat nyújt, a mikor mindenki, még ilyen 
erkölcsi előzmények által le nem kötött szabadsággal mozog, 
ilyenkor köünyebb-e megegyezni, vagy akkor, a mikor már, 
hogy ugy mondjam, ultimátumok állanak szemben ultimá-
tumokkal? (Tetszés.) 

Ezt, t. kongresszus, én nem nevezem annak, aminek 
ma egyik t. tagtársunk mondotta, hogy a miniszteri elő-
szobába vinni autonómiánkat. Nem! Semmiféle előszobákba 
nem viszem, hanem azokkal a tényezőkkel, amelyek ugy 
egyházunk változhatatlan szervezete, mint hazai közjogunk 
szerint illetékesek hozzászólani, milyen legyen és milyen ne 
legyen, ezekkel megegyezésre óhajtok jutni előbb, mielőtt 
ők is, mielőtt mi is magunkat erkölcsileg lekötöttük, esetleg 
olyan álláspontok mellett, amelyeknek összeegyeztetése azután 
nagyon nehéz volna. (Helyeslés.) 

Ez az egyedüli ok, mely miatt én Horánszky Nándor 
tisztelt barátomnak az indítványát elfogadom. 

Felmerült az az ellenvetés, hogy ez elhalasztása az 
ügynek; most is a fülembe hangzott közbeszólás alakjában, 
hogy ez huzás-halasztás. Bocsánatot kérek, t. kongresszus, 

külömböztessünk ! Halasztása, igenis, és hosszabb időre 
kitolása talán a kongresszus működésének, de magának az 

! ügynek szempontjából nem halasztás. (Igaz !) Mert még a 
kedvező esetet is feltéve, hogy t. i. e kongresszus munkála-
tának és működésének teljes befejezése után az esetleg fel-
merülő ellentéteket és differencziákat sikerül elsimítani, még 
akkor is ez sokkal hosszabb proczesszus lesz, mint amilyen 
volna azoknak előzetesen, bizalmas eszmecsere által való 
elkerülése és elmellőzése ; és akkor elérhetjük az ellenkező 
eljárás által azt, hogy ez a kongresszus a maga működését 
jóval korábban fejezi be, de viszont elérjük azt, hogy az 
autonomia jóval később lesz meg — ha egyáltalában létrejön. 

Ebből a szempontból, t. kongresszus, méltóztassanak 
a dolgot felfogni; és méltóztassanak hitelt adni annak, hogy 
engem semmi egyéb ezen ut követésénél nem vezet, mint 
az, hogy a lélektannak és az emberi előrelátásnak és tapaszta-
lásnak minden szabályai szerint ezen az uton a sikert tőlünk 
telhetőleg biztosítva, a másik uton pedig kompromittálva látom. 

Ebben az értelemben ajánlom elfogadásra Horánszky 
t. barátomnak határozati javaslatát. (Hosszas, élénk helyeslés 
és éljenzés.) 

Öt perez szünet. 
Pletényi Endre a kisebbbségi javaslat mellett van. 

Az autonomiát csakis a hivek feltűnő egyetértése és a püspöki 
kar közreműködése mellett tartja életbeléptethetőnek. Az 
autonomia keretében ne csak jogokról szóljunk, hanem 
kötelességekről is. Az összes kérdésekben, de leginkább a 
választási kérdés megoldása körül javasolt eljárás miatt 
a kisebbség javaslatával rokonszenvez. Az alapok kezelését 
már csak azért sem kivánja továbbra is idegen kezekben 
hagyni, mert az idő gyarapodása már nem egy alapítványt 
fosztott meg rendeltetésének eredeti jellegétől. (Ugy van!) 
Hosszasabban elmondja, hogy a kassai konviktus miként 
adatott vissza eredeti rendeltetésének. Horánszky indítványá-
nak második részét elfogadja. 

Ruffy Pál: Meggyőződése szerint támogatni köteles 
Horánszky indítványát. Az elhangzott beszédekből a kikül-
dendő 27-es bizottság teljesen tájékozhatja magát a kongresz-
szus kívánalmai felől. A szegényügy rendezését az autonomia 
keretébe kivánja utalni, melyet policzia és törvények nem 
rendezhetnek, hanem csak a felebaráti szeretet. — Óvatosság 
vezeti arra a tanácsra, hogy előbb megismerni törekedjék 
az illetékes tényezők minden szándékát és csak azután fog-
laljon álláspontot a kongresszus. 

Elnök a vita folytatását a szerdán tizenegy órakor tar-
tandó ülés napirendjére tűzi ki. 

Hetedik nap. 
— Febr. 7. — 

Elnök Vaszary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek ur az ülést 11 órakor megnyitja. Felolvastatik 
a mult ülés jegyzőkönyve, amely hitelesíttetik. 

Következik a napirend: a két autonomiai javaslat fölött 
1 való általános vita folytatása. 

Borsodi Géza dr. : Elfogadja Horánszky indítványát, 
annál is inkább, mert ez az indítvány elfogadható, bármelyik 
javaslatra is szavazunk. A két autonomiai tervezet közül a 

; kisebbségi Javaslatot pártolja, mert az alapok és alapítványok 
! kiadását ez sokkal jobban sürgeti, mint a többség javaslata. 

Benne van a kisebbségi javaslatban a püspöki egyházmegye 
1* 
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szervezete is, amit szóló igen czélszerü intézménynek tart, 
-daczára azon fölmerült ellenvetésnek, hogy igy a püspöki 
megyébe belevitetik a pártoskodás. Az, hogy esetleg pártokra 
szakad az egyházmegye, nem érv az ellen, hogy a katholi-
kusok meghallgattassanak. Az iskolák tekintetében a kisebbség 
javaslata több jogot kiván, mint a többség. A katholikus 
nevelésre szükségünk van, mert oly katholikus társadalmat 
akarunk szervezni, amely megvéd bennünket a támadások 
ellen. Hiszen ma, ha akármit teszünk vallásunkért, rögtön 
kész a vád, hogy ultramontánok vagyunk ! 

Asbóth János : A többségi javaslatra adandó szavazatát 
kivánja megokolni. A főkegyúri jog a királynál van, aki 
megválaszthatja tanácsosait, kikkel jogát gyakoroltatja, de 
a jogot magát át nem ruháztatja; mert ha azzal élni nem 
kiván, az vissza száll az egyházra. Ha autonomiát akarunk, 
megegyezésre kell jutnunk nekünk, kik egyik tényező vagyunk 
a többi tényezőkkel, melyekkel azonban nem koordinálva, 
hanem szubordinálva vagyunk. Az általános vita előtt a 
püspöki kar nem nyilatkozhatott, mert azzal vádolhatták 
volna, hogy kötött marsrutát ad. Igaza van Zichy Nándor 
grófnak, hogy mindegy bármelyik javaslatot fogadjuk el, 
mert megtörténhetik, hogy a részletes vita során kő-kövön 
nem marad az általánosságban elfogadott javaslatból. De az 
általános vita után érintkezésbe kell lépni az illetékes ténye-
zőkkel. Attól tartanak, hogy ezáltal ügyeink ismét elhalasz-
tatnak ad graecas calendas. Ha tekintetbe vesszük a multat, 
kénytelenek vagyunk elismerni, hogy ez az aggodalom jogos. 
Nem temetni jöttünk az autonomiát, sem első, sem második 
osztályú temetéssel. (Ugy van !) Nem eltemetni, hanem 
megteremteni akarjuk az autonomiát, még pedig ugy, hogy 
sem tönkre ne menjen a konfliktusokban, sem tartalmatlan 
ne legyen. Ha mi katholikusok békességben élhetünk, azt 
mindjárt a klerikalizmus uralmának mondják. Azt tartják, 
hogy ez országnak nincs szüksége egyébre, mint hogy 
permanencziában legyen a vallásháború. 

Az ilyen törekvések miatt kell szervezni az autonomiát. 
Hogy az ai^onomia létrejöjjön, az sokkal fontosabb szóló 
előtt, mint ^ hogy egyik vagy másik részlet milyen lesz. 

De az autonomia létesitésének módja nem az, hogy az 
illetékes tényezőknek záros határidő adassék, ez nem egyezik 
meg az ezen tényezők iránt tartozó tisztelettel. Tartozó, 
köteles tisztelettel ugyan, de tudni kivánjuk, mi a püspöki 
kar véleménye. Ennek módja pedig nem az, a mit itt szóba 
hoztak, hogy feláll egyik vagy másik püspök és nyilatkozik. 
Szükségünk van ő Felsége kormányának véleményére is. 
Hallottam itt azt a frázist, hogy a kormányhoz semmi 
közünk. Talán naivitás tőlem, de nem találtam a kon-
gresszusnak olyan tagját, a ki nem lett volna kiváncsi 
arra, hogy a kormánynak mi a véleménye. Ha most auto-
nomia létre fog jönni, azt hiszem, van abban valami része 
a kormánynak. Ha azt hallom, hogy a kormány engedje át 
azon jogokat, melyeket gyakorol, akkor mégis van valami 
része az autonomiai mozgalomban a kormánynak. Ha ő 
Felségének van kultuszminisztere, kihez bizalma van, akkor 
ezt figyelembe kell venni. A kormány felelős a királynak 
és a parlamentnek. Én igenis kivánom, hogy a kormány 
adjon nekünk tiszta bort. De nem elég, hogy egyikünk, 
vagy másikunk suttogjon a kormánynyal, hanem kell, hogy 
a kormány nyilatkozata itt legyen a kongresszus asztalán. 

Ezért az általános vita után a kormánynyal is érintkezésbe 
lépjünk. Ha csak a részletes tárgyalások után közeledünk 
az illetékes tényezőkhöz, ez igazán elhurczolása volna az 
ügynek. Ugrón a régi országgyűlések feliratainak utánzását 
ajánlotta, pedig éppen azok voltak az elodázás példái. Jöhet 
olyan kormány, mely alatt nem oly kedvezők a viszonyok, 
ugy, hogy megint az asztalfiókba kerül a munkálatunk. 
Nincs szó elhalasztásról, mert hiszen az ügyrend szerint 
50 kongresszusi tag bármikor összehivhatja a kongresszust. 
Ha az illetékes tényezők nem fognak nyilatkozni, ez is 
nyilatkozat s akkor hódolatteljesen visszaadják ő Felségének 
a kapott megbízást. 

Ajánlja, hogy Horánszkv indítványa két részben bocsát-
tassák szavazás alá; az egyik vonatkozik a többségi javaslat 
elfogadására, a másik az elfogadott javaslat után való per-
traktációkra. Kéri továbbá, hogy bármelyik javaslat fogadtatik 
el, a részletes tárgyalásnál a másik javaslat is vétessék 
figyelembe. 

Steécz György dr. apatini plébános : A kisebbség javas-
atát pártolja. Miképp léphetünk alkudozásba az illetékes 
tényezőkkel, ha magunk nem formuláztuk követeléseinket a 
részletes tárgyalás által? Továbbá, ha olyan munkálattal 
lépünk a kormány elé, minő a többségi javaslat, mely elvileg 
ugyan sokat kiván, de kevéssel is beéri, akkor természetes, 
hogy csak a kevesebbet kapjuk meg. Apponyi azt mondta, 
hogy nehéz volna a kongresszusnak az ő nézetétől elállania, 
ha az a részletes tárgyalás során már megállapodott; de ez 
az ellenvetés tehető az általános vita ellen is. Most érintke-
zésbe lépni a kormánynyal, mikor még azt sem tudjuk, mit 
akarunk, nem lehet. Ne mondják a kongresszusnak: elmen-
tetek, semmit sem tettetek. A Horánszky-féle javaslat egyik 
részét sem fogadja el. 

Timon Ákos dr. : Az autonomiára vonatkozó nézetek 
az 1870/71-iki kongresszushoz képest konszolidálódtak, ami 
nagy haladás. Nincs senki, aki tisztában ne volna azzal, 
hogy az autonomia létesítésénél ugy a főkegyur, mint a 
püspöki kar jogait tiszteletben kell tartani, amint ezt Zichy 
Nándor gróf is konstatálta. És amint ugyancsak Zichy 
Nándor konstatálta, egyetértés van a katholikus érzületre 
nézve is. De egyetértésnek kell létrejönni a részletekre nézve is. 

A katholikus önkormányzat létesítésénél legfontosabb 
kérdés a hatáskör kérdése. Szükségesnek tartja, hogy ezt a 
kérdést legalább általános elvi szempontból tisztázza, ami 
sem a többségi, sem a kisebbségi munkálatban nem történt. 

Á katholikus egyházban levő demokratikus elemekből 
az egyházkormányzatra nézve némelyek téves következteté-
seket vonnak. Igaz, hogy mindnyájan egy Atya gyermekei 
vagyunk, ugyanazon eredendő bűnben születtünk és ugyan, 
azon malaszteszközökkel élünk ; de ebből az egyházkormány-
zatra nem következik semmi. Nem is vitatható a kánonjog 
alapján, hogy a katholikus egyházban a hivek az egyháznak 
alán világi vonatkozású ügyeiben bizonyos eredeti jogokkan 
bírnának. A világiaknak ilyen ősjogaik nincsenek; jogaikat 
csak átruházás által nyerték. Ilyen alapokon nyugszik a 
főkegyúri jog vagy az erdélyi katholikus Státusban a hívek-
nek adott jog. 

A katholikus önkormányzatot csak a püspöki karral 
egyetértőleg, az ő hozzájárulásával, engedélyével állapíthat-
tuk meg. Ezen hozzájárulásnak, engedélynek az autonomiai 
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szervezetben sokkal hatályosabban kell nyilvánulnia, mint 
ahogy az akár a többség, akár a kisebbség munkálatában 
történt. 

Milyen hatáskört nyerhet az önkormányzat a főkegyur, 
a püspöki kar és az államhatalom átruházása alapján? 

Az autonomia létesítésénél a kiindulópont a főkegyúri 
jog. Ha ez nem volna, nem lehetnénk itt és nem szervez-
hetnénk autonomiát, amint nincs autonomia ilyen jelleggel 
más országokban. A főkegyúri jog, természetére nézve, 
egyházhatalmi jogosítvány. A főkegyur terjedelmes hatalmat 
nyert az egyházban. A főkegyúri jogot a király régebben 
egyfelől az országgyűlés, másfelől az államkormányzat közegei 
által gyakorolta. Amig az állam katholikus volt, addig ebből 
a gyakorlatmódból sérelem nem származott a katholikus 
egyházra. De az állam utóbb elvesztette katholikus jellegét 
s az államkormányzat felekezetnélkülivé lett. Ekkor már 
sérelmes lett a főkegyúri jog az államhatalom kezében, nem 
volt többé elég ethikai jogosultsága a katholikus egyházzal 
szemben a főkegyúri jogosítványok gyakorlására. Innét az 
autonomiai mozgalom. 

A főkegyur igenis átruházhat és akar átruházni olyan 
jogokat, melyeket eddig a kormánynyal gyakorolhat. Ezen 
átruházásnak egyetlen korlátja az 1848 : III. t.-cz. rendel-
kezése a miniszteri ellenjegyzésről. Szóló nem helyesli azok 
felfogását, kik szerint a kormány nem illetékes tényező a 
katholikus autonomia létesítésében. Hogy mindenki kérvény-
nyel fordulhat közvetlenül ő Felségéhez, az igaz, de nincs 
ezzel megmondva semmi, mert a király az elintézést felelős 
kormánya közremükűdésével eszközli. 

A hatáskör megállapítása dolgában ugy a többségi, 
mint a kisebbségi javaslat egyfelől hiányos, másfelől oly 
rendelkezéseik vannak, melyek ellenkeznek a törvényekkel és 
a törvényes joggyakorlattal. Igy a felsőbb oktatás didaktikai 
elemeit az államkormány állapítja meg, még pedig a nem-
katholikus felekezetekkel szemben is. 

A püspöki kar átruházhatja a népoktatásügyre vonat-
kozólag az 1868: XXXVIII. t.-cz.-ben megállapított jogokat, 
a hit- és erkölcsi oktatás kivételével; átruházhatók, ha az 
alapítólevéllel nem ellenkezik, az alapok és alapítványok 
kezelése, egyébként pedig a kezelés ellenőrzése. 

A kisebbségi javaslat különbséget tesz istentiszteleti 
alapítványok és egyéb alapítványok közt és csak az előbbieket 
vonja ki az autonomia alól. Ez a megkülömböztetés nem 
gyökerezik a kánonjogban. A kánonjogban nincs oly rendel-
kezés, mely a világiakat eltiltaná az egyházi vagyonkezelés-
ben való részvételtől, tehát nincs elvi akadálya annak, hogy 
az autonomia az egyházi vagyont kezelje. Azonban jogi 
szempontból különbséget kell tenni a kegyes alapítványok 
és a létesítendő hitközségek vagyona közt. E tekintetben 
ugy a többség, mint a kisebbség javaslata jogászilag hely-
telen és nem nyerheti meg sem a főkegyur, sem a püspöki 
kar hozzájárulását. 

A szervezet kérdéséből két dologgal kiván foglalkozni : 
a közvetlen választással és a főkegyúri képviselettel. 

Teljesen érti, hogy Ugrón és mindazok, kik a politikai 
téren az általános szavazati jog hivei, az autonomia terén 
is az általános szavazati jog hivei. Szóló a politikai téren 
ellenzője az általános választójognak, ezért ellenzi azt az 
autonómiában is. (Mozgás.) De ellenkezik az általános szava-

zati jog az egyház monarchikus szervezetével is. (Ellenmondás.) 
Hive a közvetett választásnak, azonban a közvetett választást 
máskép kontemplálja, mint a többségi javaslat. Kívánja 
egyebek közt a közvetlen választók szaporítását. 

A főkegyur képviselete dolgában sajátságosnak találja, 
hogy erről mindkét javaslat megfeledkezik. A főkegyurnak 
képviseletet kell adni; milyen arányban, az a részletes tár-
gyalás döntésére bízandó. 

A kongresszus eljárására nézve csatlakozik Horánszky 
javaslatához. Ne kövessük az 1870—71-iki kongresszus útját , 
mert akkor utódaink 30 év múlva ismét ugy tanácskozhatnak, 
mint mi most. 

Elnök: A kisebbségi javaslat mellett nincsenek többen 
felírva. 

Öt perez szünet. 
Günther Antal dr. : Nem ma akartam felszólalni és 

hogy ezt egy t. barátomnak szívességéből mostan teszem, 
arra okot szolgáltatott nekem az a felszólalás, melyet az 
imént Timon t. tagtársunktól hallottunk. Nem akarom, hogy 
ez a felszólalás elhangozzék ebben a teremben anélkül, hogy 
arra abból az álláspontból, melyet az önkormányzat és a 
magyar alkotmányjog tekintetében én és velem együtt, azt 
hiszem, a kongresszus tagjainak túlnyomó része elfoglal, 
rögtön meg ne adassék a válasz, mert én a t. tagtársunk 
által elmondottak jó részét alkotmányjogunkkal, a meg-
alkotandó önkormányzati szervezet alapelveivel találom ellen-
tétben levőnek. (Élénk helyeslés.) 

Én, t. szervező gyűlés, helyesnek tartom azt a kiindulási 
pontot, hogy az önkormányzat megalkotásában a főkegyúri 
és a püspöki jogoknak átruházásából kell betölteni a szerve-
zetnek erre vonatkozó tartalmát. Egy ellen azonban határo-
zottan állást kell foglalnom: az államhatalom részéről történő 
jogátruházásáról itt szó nem lehet. (Élénk helyeslés és 
tetszés.) És ha az én t. tagtársam itt azt mondotta beszéde 
befejezésekor, hogy a magyar önkormányzat megalkotása 
a magyar nemzet közérdekét képezi, akkor ezen elvvel kar-
dinális ellentétben van az, hogy a magyar katholikusok az 
önkormányzatot az államhatalom átruházása alapján és 
kegyelmeképpen kapják meg. A mi alkotmányunkon alapszik 
az önkormányzati jog, amelynek a dolog természete és egy-
házunk szervezete szerint csak két korlátozó jogterülete van. 
Az egyik a főkegyúri jog, a másik a püspöki joghatóság. 
(Zajos helyeslés.) Ezen innen és ezen tul is mindaz, amit ez 
a szervező kongresszus a főkegyurral és a püspöki karral 
megegyezőleg megállapít, az a magyar katliolikusoknak az 
alkotmányban gyökerező jogát képezi. (Zajos helyeslés.) 

Hiszen, t. kongresszus — és ez Timon t. tagtársam 
előadása folyamán jutott eszembe — van a jog evolucziójá-
nak a művelődés történetében egy rendkívül érdekes menete. 
A vad népekből művelt népek lesznek, az a teljen szabadon 
élő és jogát még nagyobb szabadsággal gyakorló vadember 
belép egy czivilizált szervezetbe, föladja a maga korlátlan 
jogát és belép azért, hogy ettől a szervezettől védelmet^ 
oltalmat, istápolást és azon jogainak biztosítását várja és 
követelje, amelyek őt ebben a szervezetben megilletik. Ha 
én a most «hallott theória hatása alatt visszagondolok leg-
régibb törvényeink egyikére, ha jól emlékszem, szent István 
II. dekrétumának második fejezetére, ebben — és ismételten 
hangsúlyozom, ez legelső törvényeink egyike, — a magyar 
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katholikus egyház önkormányzata, mint ezen ország uj alkot-
mányának legelső sarktétele van beczikkelyezve. Episcopi 
habeant potestatem ecclesias regere. Es azt hiszem, nem uj 
dolgot mondok azzal, hogy szent Istvánnak ez a törvénye 
réczipiálva van a 845-ik évi mainzi zsinat határozmányai-
ból egy érdekes küiömbséggel, amely a magyar alkotmány-
jognak szabadelvű, az önkormányzati jogot tisztelő és nagy 
állami szempontokat mérlegelő jellegét bizonyitja. A mainzi 
zsinat végzeményeiben, amely ezen dekretium alapját képezte, 
csak az van : Et obediant praesulibus suis comités. A magyar 
törvény ehhez hozzáteszi: ad faciendas justitias, az igazságok 
gyakorlására. Mit jelent ez a magyar alkotmányjogban ? 
Jelenti azt, hogy ez az alkotmányjog megadja minden 
illetékes tényezőnek azt a jogot, mely őt megilleti. Megadta 
az egyháznak is, amely az állam kiépítésében közreműködött, 
rögtön kezdetben, aminek természetes folyománya, hogy 
az 1791 : XXVI. törvényczikkben kijelölt alapokon a magyar 
katholikus egyház igénybe veheti azt a tágabbkörü önkor-
mányzatot is, melyet részére alkotmányjogunk és nem a 
kormány kegyelme biztosit. (Zajos helyeslés.) Ha ez a 
joguk megvan a még csak elismerendő felekezeteknek, kik 
eddig törvényen kivül állanak, ez a joga megvan a mi ősi 
egyházunknak is. (Élénk tetszés.) 

T. kongresszus ! A jogegyenlőség a magyar szent 
koronában székelő jog. A mi alkotmányunk a szent korona 
őrzését attól a pillanattól kezdve, midőn a katholikus és 
evangélikus egyház között a paritás kimondatott, katholikus 
és evangelikus koronaőrök őrizetére bizta, jelezvén ezzel azt 
az egyensúlyt, mely e nemzet társadalmában, e nemzet életében 
mindkettőnek önkormányzati joga által, mint nemzeti faktor 
érvényesülni hivatva van. Mi következnék, t. kongresszus, 
abból a theoriából, melyet Timon t. tagtársunk itt előadott, 
hogy az államhatalom engedélye és az ő akaratának jog-
forrásul tekintése nélkül ez az önkormányzat meg nem 
alkotható. Látjuk már eddig is, mit eredményezett, hogy 
1848 óta máig nem létesült a katholikus önkormányzat. 
Eredményezte először az erők egyensúlyának teljes fel-
billenését, felidézte egyoldalú erők érvényesülésének összes 
veszélyeit és eredményezett különösen a katholikus társa-
dalomban egy sajátságos tüneményt, a melyet a természet-
rajztanban mimetizmusnak liivnak. A minikry, mint az 
angolok hivják, elméletileg megállapította, hogy az állat-
és növényvilágban vannak bizonyos áthasonulások, a midőn 
az élő szervezet átalakul környezete szerint, vagy az élő 
szervezeten egy ellenséges élősdi terem és hogy fel ne 
fedeztessék, ez az élősdi magára ölti annak a levélnek, annak 
az ágnak, annak a fatörzsnek a szinét és alakját azért, hogy 
ehhez tartozónak tekintessék és annál jobban pusztíthassa 
magát azt a növényt. (Hosszantartó élénk helyeslés és 
tetszés.) 

Ennek az áthasonulásnak egy igen ártatlan, de termé-
szetileg rendkívül jellemző primarius alakja az, mikor a 
vad ló Afrika homoksivatagain, hogy az üldözés elől mene-
küljön, felveszi a természetes védekezés törvényének a hatása 
alatt a sárgás-szürke homoknak a szinét és megszületik az 
Izabella szin a lónál. Vagy ott van a zebra, mely, hogy 
védelmet nyerjen a nap által feketére korhasztott nagy 
bambusznádak közt, felvette a testén keresztbe futó sávokat. 

Ez az áthasonulásnak az ártatlan kezdete. De ezek 

mellett megszületett a brazíliai sáska, mely a fáknak lombjai 
között honol, ott él és a levél, meg az ág formáját öltötte 
fel, ugy hogy mindenki azt hiszi, hogy ez a levélnek, a 
fának része: pedig egy pusztitó rovar. És létrejött a Phoea 
corticaria, a kéreg-poloska, mély teljesen a fikéreg szinét 
mutatja és megöli az élő szervezetet. 

En azt hiszem, ezeknek az utóbbi speczialitásoknak 
emberi képviselői itt a mélyen t. kongresszuson nem talál-
hatók. De léteznek itt-ott e gyülekezeten kivül. Ugy hivják 
őket, hogy J ó katholikusok." (Élénk helyeslés és tetszés. 
Ugy van! Ugy van!) Ezek azok a jó katholikusok, akiket 
mindenütt ott lehet találni, ahol sebet kell ejteni az egyház 
testén. (Ugy van ! Ugy van !) Ott vannak az egyház ellen-
ségei között mindig az első sorban, katholikus kosztümben. 
(Elénk helyeslés. Ugy van! Ugy van!) És miközben annak 
vérét szívják, mellüket verve hirdetik, hogy: én jó katholikus 
vagyok. (Élénk tetszés és helyeslés. Ugy van ! Ugy van !) 

Ezen természeti tüneménynek a forrása, eredete, magya-
rázata, azt hiszem, csak egy. Az, hogy 1848-tól kezdve — 
mert ez a természeti tünemény csak onnan datálódik — 
megtagadták a magyar katholikusoknak ezt a jogát, mely 
ami alkotmányunknak követelményét képezi; nem engedték 
létrejönni azt az életerős, önkormányzati szervezetet, mely 
megöli az ilyen élősdieket. (Élénk helyeslés. Ugy van ! Ugy 
van !) Ha nem alkotmányunk, hanem az államhatalom ke-
gyelme lesz a jogalapja autonómiánknak, még rosszabb hely-
zetbe jutunk. (Igaz! Ugy van!) 

Mélyen t. kongresszus ! Már most ujabb eszmetársulás 
fonalán áttérek Timon Ákos t. tagtársunk beszédének többi 
részére, amelyben ő tovább fűzi az általa előrebocsátott 
theöriát. (Halljuk! Halljuk!) Az államkormány részéről 
történő jogátruházás szükségének alapját az 1848: III. t.-
cz.-ben keresi és találja fel. Idézi e törvénynek azt a szakaszát, 
mely azt mondja, hogy ő Felségének minden rendelkezése, 
minden kinevezése, minden Írásbeli aktusa csak akkor érvé-
nyes, ha az miniszteri ellenjegyzéssel van ellátva. 

Hát mélyen t. kongresszus ! Nekem az az álláspontom, 
hogy az 1848. évi III. törvényczikk még a legtágabb körű 
katholikus önkormányzat megalkotásának akadályát sem 
képezi, (Élénk helyeslés. Ugy van ! Ugy van !) és meg-
győződésem az, hogy ez az önkormányzat megalkotható a 
legtágabb tartalommal és jogkörrel anélkül, hogy a végre-
hajtó hatalom részéről jogátruházásra volna szükség és 
anélkül, hogy ezen törvényczikket módosítani, vagy meg-
változtatni kellene. (Ugy van ! Ugy van !) Egyszerűen azért, 
mert az 1848. III. törvényczikk 6. §-ában csak a végre-
hajtó hatalom jogosítványairól van szó. Ez a végrehajtó 
hatalom pedig törvényeink, különösen az 1848. XX. törvény-
czik szerint az állam minden polgárával, minden felekeze-
tével szemben csak egyenlően érvényesülhet s egyházi tár-
gyakban főfelügyeleti jog a neve. (Élénk helyeslés. Ugy van! 
Ugy van!) 

Az érvelés tehát, amelyet itt t. tagtársunktól hallottunk, 
midőn e törvényczikkre hivatkozott, annál kevésbé áll meg, 
mert ő Felsége e törvényczikk szentesítésekor a főkegyúri 
jog gyakorlását saját magának tartotta fenn s az e jogkörbe 
tartozó aktusok közül csupán egyetlen egy követeli a minisz-
teri ellenjegyzést: és ez a főpapok kinevezése. Amiből az 
alkotmányjognak azon parancsa szerint, hogy midőn a törvény 
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-kivételt statuál, azt az alkotmány veszedelme nélkül kiterjesz-
teni nem szabad, hanem a legszűkebben kell magyarázni, 
az következik, hogy a főpapok kinevezésén kivül a katholikus 
egyház minden egyéb ügyeiben a főkegyúri jog gyakorlása 
nemcsak hogy miniszteri ellenjegyzéshez, de miniszteri közre-
működéshez sincsen kötve és a miniszteri hatáskörnek 
integráns részét képezi. (Élénk helyeslés. Ugy van ! Ugy van !) 
Sőt én meg vagyok arról győződve, hogy ezen most ott 
kezelt ügyeknek kivétele a kormány kezeléséből és az ön-
kormányzat részére leendő átadása éppen az 1848: III. 
t.-czikk postulatumát képezi. (Ugy van ! Ugy van ! Helyeslés.) 
Mert hogy a miniszter kezelje, mint Apponyi Albert gróf 
mélyen tisztelt tagtársunk tegnap mondta, az alapokat, 
amelyekről senkinek sem számol és hogy előállhasson az a 
helyzet, hogy főkegyúri jogon a miniszter által foganatositott 
intézkedéseknek, amelyek egészére még a mostani katholikus 
ellenőrző bizottságnak a hatásköre sem terjed ki, ellenőre 
maga és csak maga a főkegyur legyen, ez a parlamenti 
rendszer teljes felforgatásával egyértelmű és oly tarthatatlan 
helyzetet alkot, melyet a katholikus önkormányzat megalko-
tása által minél előbb megszüntetni kell. (Élénk helyeslés 
Ugy van! Ugy van!) De mert e jogokat ma a miniszter a 
főkegyur megbizásából gyakorolja, nem kormányhatalmi 
jogosítványoknak átruházásáról, hanem az önkormányzat 
részére a főkegyur részéről adandó megbízásról lehet csak 
szó, ami teljesen két külömböző és egymással össze nem 
konfandálható dolog. (Élénk tetszés.) 

A mi t. tagtársunk részletesen beszél az oktatásügyről. 
T. kongresszus, a mi alkotmányjogunknak parancsa az, hogy 
az egyházi önkormányzat körében az egyik legfontosabb 
jogositvány az oktatásügy gondozása. Ebben a tekintetben 
a katholikus egyháznak kánonon, szokáson és hosszú gyakor-
laton alapul az a felfogása, hogy az iskolákat, mint peculium 
ecclesiae-t tekintette, kezelte és azokra befolyást gyakorolt. 
Ez az a jogositvány, melyről én azt tartom, hogy annak 
gyakorlása nélkül autonomia nem létezik. (Tetszés.) 

A mi t. tagtársunk téved abban és nem helyesen ma-
gyarázza a törvényt, mikor azt mondja, hogy különösen a 
középtanodai oktatást illetőleg, a törvény képezne gátat 
arra, hogy a megalkotandó önkormányzat teljes mértékben 
igénybe vehesse legalább is azokat a jogokat, a melyeket 
a többségi javaslat magában foglal. Ezen törvény a végre-
hajtó hatalomnak körébe egyebet nem utal, mint a mit az 
1791. évi 26. törvényczikk utalt oda; a suprema directiót. 
Megállapítja azon elveket, a melyek állami szempontból, 
az összes iskolákra hatályosak, de ezen körön belül azután 
maguk az illető egyházi önkormányzatok vannak hivatva 
arra, hogy az autonómiának legsajátosabb feladatát, az 
oktatásügyet, vezessék, gondozzák és ápolják. (Élénk tetszés.) 
Mert azon képzelhetetlen állapot, hogy a katholikus alapból 
fentartott katholikus intézetben beküldvén a katholikus szülő 
gyermekeit, ott két-három, esetleg több tanár által leron-
tassák mindaz, a mi az egyház iránti ragaszkodás, a vallás 
és az ez által ápolt hazaszeretet tekintetében odahaza a 
szülő gyermeke szivében beleoltott és a szülő hallja a haza-
jövő gyermektől, a mint meséli — kezdetben megdöbbenve, 
azután magának is gyermekiesen tetszelegve — hogy ez 
vagy az a tanár ma a katholikus papok és főurak tradiczio-

nális hazaellenes magatartásáról tett megjegyzéseket stb. 
(Igaz! Ugy van!) 

Ennek az állapotnak véget kell vetni. (Ugy van l) 
Sokat áldozunk az államnak erkölcsi és materiális javakban 
egyaránt és megadjuk az államnak, ami az államé, megadjuk 
az uralkodónak, a mi az övé. 

Mi megadjuk materiális és erkölcsi adóban azt, amit 
mint polgárok, mint hazafiak, mint a hazát védeni köteles 
alattvalók törvényeink értelmében adni kötelesek vagyunk 
és ami az állam fentartására szükséges, de egyházunk és a 
katholikus tanügy legszentebb érdekeit nem áldozhatjuk fel 
a katholikus érdekek védelmére nem hivatott és arra képtelen 
kormánynak, mert látjuk a veszélyt s addig fogunk kérni, 
mig meg nem kapjuk a mi vizünket az autonómiának az 
oktatásügy gondozására vonatkozó szükségszerű és meg nem 
tagadható jogát. (Elénk tetszés és helyeslés.) 

Arra nézve, amit t. tagtársunk mondott, hogy az alapok 
és alapítványok tekintetében a törvényekkel meg nem egyező 
álláspont az, amely ugy a többségi, mint a kisebbségi javas-
latokban foglaltatik, én csak azon szerény nézetemet nyilvá-
nítom, hogy a mi t. tagtársunk sokkal inkább el volt foglalva 
azzal, hogy nekünk megmagyarázza ex kathedra, hogy a fő-
kegyur mit engedhet át és mit fog átengedni ennek az 
autonómiának, amire nézve az én részemről az elméleti elme-
futtatást értem, de nem a főkegyurnak képviseletében 
(Derültség) mondom, ez az ő gondos figyelme a főkegyúri 
és államhatalmi jogok megóvásában oly nagy volt, hogy 
megakadályozta őt abban, hogy teljes tartalma szerint mérle-
gelje azt a szöveget, amely a 27-es bizottság többségének 
javaslatában foglaltatik, mert az teljesen ellentétben van azzal, 
amit t. tagtársunk erre vonatkozólag itt állított. (Ugy van !) 

Még csak egy megjegyzésem van, a melyet az ő beszé-
dére tennem kell. Magam is a közvetlen választásnak vagyok 
híve (Helyeslés) és nem azért, mintha a prioritás tekinte-
tében itt az álláspontokat konstatálni akarnám, de kénytelen 
vagyok a tényállásnak megismertetése czéljából előadni, 
hogy az általános választásnak inditványa általunk már 
ezelőtt két évvel a 9-es bizottságnak a tanácskozás folyamán 
előterjesztett ezen közvetlen pozicziója, ha jól emlékszem, 
a 9-es bizottságban egy szavazattöbbséggel mellőztetett. De 
én azt a parallelát, a melyet a t. tagtársunk a politikai és 
az önkormányzati választások között vont, el nem fogad-
hatom és megengedhetőnek nem tartom. (Helyeslés.) 

Mert két ily heterogén, természetére, alapjaira és 
czéljaira nézve egymással ellentétes funkcziónak parifiká-
lását és összeházasitását igazoltnak el nem fogadhatom. 
(Igaz! Ugy van!) Én nemcsak azt nem tartom, hogy az 
általános szavazati jog a katholikus egyház hitelveivel 
ellenkezik, hanem éppen megforditva azt hiszem, hogy az 
általános szavazati jog a plébániákban — ahol a romlatlan 
katholikus népnek érzülete a leghűbb — képezi az igazi 
követelményt, melyet meg kell az egyház iránti ragaszko-
dás kifejezéseként valósitani. (Élénk tetszés és helyeslés.) 

Ezek azok, t. kongresszus^ amiket elmondani bátor-
kodtam. Tettem ezt eltérve mindattól, amit mondani akartam, 
pusztán azért, hogy t. tagtársam, Timon előadásának ama 
részei, amelyek azt hiszem, nemcsak az én meggyőződésem-
mel nem egyeznek meg, megjegyzés és czáfolás nélkül ne 
maradjanak. Azzal fejezem be előadásomat, hogy megalkotni 
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kívánom a katholikus önkormányzatot. És midőn azokra a 
veszélyekre gondolok, amelyek abból származnak, ha ez a 
szervezet meg nem alkottatik és a katholikus társadalom itt 
ebben az országban mint egységes test erőre, öntudatra, 
erkölcsi hatalomra nem ébred, ezek között a legnagyobbnak 
tartom azt, hogy akkor a magyar társadalomnak organizmu-
sából hiányozni fog egyike a legjelentékenyebb faktoroknak, 
az, amely ennek az országnak kereszténységét biztosítja. 
(Élénk tetszés és helyeslés.) 

Végül még egyet. Én elfogadom Horánszky Nándor 
t.íjtagtársunk határozati javaslatát és pedig rövid indokolás 
kíséretében, amelyet elő akarok terjeszteni. (Halljuk!) 

Az 1871. évi kongresszus munkálatait felterjesztette; 
ezzel a kongresszusnak hatásköre, mandátuma lejárt, többé 
a kongresszussal senki szóba nem állt. Méltóztassék már 
most elolvasni a minisztérium utján leérkezett 1895-ik év 
november 29-én kelt legfelsőbb elhatározást. Meddig tart 
ezen legfelsőbb elhatározás szerint a jelen kongresszus 
mandátuma ? 

„Ezen uj kongresszushoz — igy szól ez az elhatározás 
— az 1871-ik évi kongresszus munkálatai azzal küldetnek 
vissza, hogy azt a változott viszonyokra való tekintettel, 
valamint az engem megillető legfőbb kegyúri és főfelügye-
leti jognak és az egyház szervezetének szigorú szemmel 
tartásával újból megfontolás alá vegye és kellő megfontolás 
utáa jóváhagyás végett újólag hozzám terjeszsze be." 

T. kongresszus, nem akarom állítani, de közel áll az 
a veszély, hogy a kongresszus munkálatának felterjesztésével 
ennek a kongresszusnak mandátuma megszűntnek tekintetik ; 
amelyre a királyi elhatározásnak ez a szövege könnyen 
alapot szolgáltat. Ettől félek én és ezért fogadom el azt a 
€zenzurát, amely ezen veszélynek megelőzésére módot és 
alkalmat ad. Mert ha ugy állana a dolog, amint Ugrón 
t. tagtársunk mondta, hogy mint a régi országgyűléseken, 
leérkeznek iratok és innen mennek fel feliratok, ez helyes 
és az eredményt biztosító eljárás volna olyan testületben i 
amelynek a mandátuma, mondjuk három évig tart. De mi 
konstituáló gyűlés vagyunk, mandátumunk egy meghatáro-
zott feladathoz van kötve, amely akkor szünhetik meg, mikor 
egy esetleg nem tetsző javaslat felterjesztése után valamely 
kormány esetleg jónak látja. Ezt akarom én megelőzni, ezért 
fogadom el Horánszky t. tagtársam határozati javaslatát, 
amint elfogadom általánosságban a 27-es bizottság többsé-
gének javaslatát. (Élénk helyeslés és éljenzés.) 

Ülés vége 2 órakor. 
Nyolczadik nap. 
— Febr. 8. — 

Ülés kezdete 11 órakor. 
Az elnöki tisztet, miután Vaszary Kolos bíboros 

herczegprimás akadályozva van a megjelenésben, gróf Szapáry 
Gyula tölti be. A mai ülés látogatottabb. A jegyzőkönyv 
felolvasása után következik az általános vita folytatása: 

Schlauch Lőrincz bibomok, nagyváradi püspök : Nagy-
méltóságú elnök ur, tisztelt kongresszus! Ea Horánszky 
Nándor ur indítványát pártolom és kérem a mélyen tisztelt 
kongresszust, méltóztassék azt elfogadni: mert jól jegyezte 
meg grói Zichy Nándor ő exczellencziája, hogy a részletekben 
fekszik a súlya azon elveknek, amelyeken az autonómiának 
nyugodnia kell és nem is az általános elvek választanak el 

bennünket, hanem azok alkalmazásának módja; mert mind-
nyájan tiszteletben kívánjuk tartani a királyi főkegyúri 
jogokat, mindnyájan épségben kívánjuk tartani az anyaszent-
egyháznak hierarchikus szervezetét (Ugy van!), mindnyájan 
óhajtjuk, hog}* iskoláink és különösen középiskoláink és 
akadémiánk az autonomia körébe bevonassanak és ha ez 
rögtön meg nem történhetik, legalább a tanügyre, annak 
rendszerére, szervezetére, könyvekre, általában az egész 
nevelésnek szellemére oly befolyást nyerjünk, hogy onnan 
katholikus gyermekeket és egyúttal hű magyarokat adjunk 
e hazának. (Élénk helyeslés.) Ezen általános elvekben mind-
nyájan megegyezünk; csak az a kérdés, miként értelmezzük 
és miképpen alkalmazzuk azokat, hogy üdvös legyen, hogy 
azok magasabb érdekeket és elveket ne sértsenek. És itt, 
azt hiszem, nagy feladat áll előttünk; itt nagyon sok jó-
akaratra és még több bölcseségre van szükség, hogy üdvös 
munkát alkothassunk (Igaz! Ugy van!), szükség van az 
érintkezésre a püspöki karral, az érintkezésre a kormánynya^ 
érintkezésre szükség esetében a főkegyurral, mert. csak ezen 
az uton, nem pedig nyilvános vitatkozás utján leszünk 
képesek ezeket az elveket megoldani. (Helyeslés.) 

Méltóztassanak megengedni, hogy ennek indokolására 
némely észrevételeket tehessek és némely pontokat jelezzek, 
melyek itt nagy fontossággal bírnak. 

Az első a királynak főkegyúri joga. A király a római 
szentszéktől személye részére nyerte a főkegyúri jogokat és 
ezek annyira az ő magas személyéhez vannak kötve, hogy 
azokat sem egészében, sem részeiben át nem háríthatja 
másokra, sem azokat át nem adhatja. A király főkegyur 
megválaszthatja magának azon közegeket, melyek segítségé-
vel főkegyúri jogait gyakorolja. (Helyeslés.) Ezen közegeket 
királyaink mindig megválasztották szabadon, függetlenül; 
hol az esztergomi primás, sokszor egyes püspökök, azután 
a pozsonyi királyi kamara és a helytartótanács voltak ezen 
közegek. Az 1848-iki törvények az államkormányra kívánták 
ruháztatni ezeknek gyakorlását, de nem mint állami jogokét, 
nem mint az állam képviselőjére, hanem mint a királyi 
főkegyúri jogok közegére. (Helyeslés.) És ennek következté-
ben, miután a főkegyúri jogoknak kezelője és az ország 
kormányának képviselője közt a jogkörök sokszor megzavar-
tattak, az egész ügykezelés sokszor a katholikusokra nézve 
sérelmes volt. (Ugy van! Helyeslés.) Ennek következtében 
mi katholikusok kérjük ő Felségét, hogy főkegyúri jogainak 
gyakorlásában a katholikus autonomiát részeltesse. Mert a 
királyi fó'kegyuri jog nem egy a királyi főfelügyeleti joggal; 
az előbbit mi katholikusok magunknak vindikáljuk, a másikat 
tiszteletben tartjuk, olyannyira, hogy mi magasabb erkölcsi 
szempontból kiindulva, az állammal karöltve kívánunk el-
járni ; mi magyar katholikusok nem akarunk elszakadni az 
államtól, (Helyeslés.) csak azt kívánjuk, hog}* respektálja 
bennünk azon szabadságot, a melylyel más felekezetek bírnak. 
(Helyeslés.) 

A mi az egyháznak hierarchikus szervezetét illeti, ez 
szerintem a legkényesebb és legnehezebb pont, amely meg-
oldandó ; de bármily nehéz legyen az, a megoldásnak mindig 
összeköttetésben az anyaszentegyházzal kell megtörténni. 
Mi magyar katholikusok olyan katholikusok akarunk maradni, 
mint az universalis ecclesiae katholikusai. (Helyeslés.) A 
magyar egyházi partiális jog ugyan a királyi főkegyúri jog-
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Dak alapján fejlődött, de valamint ő Felsége a király ezen 
jogát mindig összeköttetésben a római szentszékkel és az 
egyházi közjogra való tekintettel gyakorolta, ugy az autonó-
miának is ezen két szempontot kell hogy szem előtt tartsa. 
A hierarchia Magyarországon nem lehet más, mint az egész 
világon, a hol katholikusok vannak. (Ugy van!) A hierar-
chiai fokozatoknak itt is olyanoknak kell lenniök, mint bárhol 
máshol és ezen jogok olyannyira a püspöki karnak állásához, 
rangjához, méltóságához vannak kötve, hogy azokról a püspöki 
kar, hacsak nem akar megszűnni katholikus lenni, le nem 
mondhat. (Ugy van !) A püspöki kar ugyan delegáczió utján 
felhatalmazhat valakit ezeknek gyakorlására ; de ezen jogok-
nak ő marad mindig a forrása, ő az egyedüli letéteményese. 
A püspök megyéjében a legfőbb tanitó, a legfőbb törvény-
hozó, a legfőbb biró, a legfőbb kormányzó; ő csak a kánonok 
értelmében és ezeknek szellemében léphet az autonomiába. 
Ha tehát a püspöki kar az autonómiában oly állást foglalna 
el, mely ellentétben áll azon jogokkal, amelyeket az egész 
anyaszentegyházakban gyakorol, ezen jogról le nem mondhat 
és ezáltal ő ki lenne zárva az autonómiából. 

Nem akarok kiterjeszkedni az egyházmegyei és községi 
autonómiákra, mert az már a részletekhez tartozik; nem is 
kivánok véleményt mondani a kongresszusnak összeállításáról, 
lesz még rá alkalom; de megjegyezni kivánom, hogy itt és 
mindenütt az egész vonalon ki kell tűnni a püspöki kar fen-
hatóságának. 

Méltóztassanak ebből levonni a következtetést, hogy 
mily nehéz kérdés előtt állunk, oly kérdés előtt, mely 
ismeretlen az egész katholikus világban. 

Egy oly organizmusnak teremtése szándékoltatik, amely 
uj és az egész katholikus világban ismeretlen. (Halljuk !) 
Ennek következtében igen ragy óvatossággal kell ezen kér-
dések megoldásához fognunk. Horánszky Nándor urnák 
inditványa éppen ezen nehéz kérdéseknek a megoldását 
czélozza, kölcsönös érintkezés utján ; érintkezés utján a 
püspöki karral, aki csak ezen az uton jelölheti meg azokat 
a pontokat, amelyek az autonomiát lehetségessé teszi]; 
vagy azokat, amelyek azt akadályozzák; érintkezés utján a 
kormánynyal, mert ő van birtokában azoknak a jogoknak, 
amelyeket az autonómiának meg akarunk szerezni. És azért 
én Horánszky Nándor ur javaslatát fogadom el, azon kijelen-
téssel, hogy ezzel együtt elfogadom a huszonhetes bizottság 
többségének a javaslatát, kijelentvén, hogy nem osztozom 
mindenben azon elvekben és részletekben, amelyeken az 
nyugszik. 

Horánszky Nándor ur javaslatában bizonyos utasítások 
foglaltatnak; és engedjék meg, hogy itt egy gondolatnak 
adjak kifejezést, (Halljuk!) amely sem nem indítvány, sem 
nem javaslat. Vájjon a tárgyalások folyamában nem lehetne-e 
konsideráczióba venni az erdélyi katholikus autonómiának 
kiterjesztését egész Magyarországra? (Élénk tetszés és éljenzés.) 
Bizonyos korrektivákkal értem ezt és azoknak az elveknek a 
szemmeltartásával, amelyeket fejtegetni bátor voltam. (Élénk 
éljenzés.) 

Azonban, bármiként méltóztatnak határozni, én indíttatva 
érzem magamat kijelenteni, hogy az a méltóságos hang, az 
a magasztos színvonalon álló vitatkozás, amely a kongresz-
szusban eddig megnyilatkozott, az a jóakarat, amelynek tanúi 
vagyunk, azt a reményt keltette bennem, hogy igenis, a 

katholikus autonómiának a létesítése lehetséges. (Élénk tetszés 
és éljenzés.) 

Természetes, amig önök katholikusok akarnak lenni 
és katholikusok akarnak maradni, respektálni fogják a keresz-
tény katholikus anyaszentegyháznak isteni szervezetét és 
alkotmányát (Ugy van ! Élénk tetszés és helyeslés) és nem 
fogják kívánni azt, hogy mi, bár legkisebb részben is, ettől 
eltántorittassunk. (Élénk helyeslés.) De legyenek meggyő-
ződve, hogy mi mindnyájan — és ezt talán jelenlevő püspök-
társaim nevében is mondhatom, — mi mindnyájan is érez-
zük, hogy kiváló szükségünk van az autonomiára ; (Viharos 
éljenzés) önökre szükségünk van, szükségünk van önöknek 
szeretetére, bizalmára, támogatására, hogy katholikus anya-
szentegyházunk Magyarországon virágozzék és hogy bennünket 
el ne tapossanak; (Helyeslés) de önöknek is szükségük van 
miránk, (Ugy van! Tetszés és helyeslés) hogy katholikusok 
maradjanak. Hátuk mögött fog állani akkor az egész 
katholikus anyaszentegyház, ha mi azt, amit alkotunk, mint 
rokonrészietet beleilleszthetjük az anyaszentegyház szerveze-
tébe. Nem fognak ezután bennünket lenyomni akarni azon 
színvonalra, amelyen a magántársulatok vagy egyletek álla-
nak, hanem fel fog a katholikus autonomia emelkedni azon 
magaslatra, amelyen az egész katholikus anyaszentegyház 
áll a maga isteni erejével, isteni működésével. (Élénk éljen-
zés és zajos taps.) 

Sághy Gyula szükségesnek tartja újra fölszólalni. A 
kormánynyal és a püspökökkel való érintkezésre tesz egy 
pár észrevételt. Szükségesnek tartja azonkívül, hogy a herczeg-
primás eszközölje a főkegyurral való érintkezést, mert kell, 
hogy ismerjék a legfőbb kegyúr nézetét. Polemizál dr. Günther 
Antal tegnapi beszédének egy passzusával, melyben az 
1870—71-iki kongresszus eredménytelenségének okait bonczol-
gatta. Óvja azután a kongresszust a lemondás politikájától, 
melynek szomorú példáját látjuk a letűnt kormányzati rend-
szerben. Nyilvános helyeken hányszor sértegették, gyalázták 
a katholikus vallást s a sérelmeket sohasem orvosolták. 
Végül a következő indítványt terjeszti a kongresszus elé : 

„A szervező gyűlés kimondja, hogy mielőtt a 27-es 
bizottság többségi és kisebbségi javaslatai közül egyik vagy 
másiknak általánosságban való elfogadása iránt határozna s 
tanácskozásait folytatná, mindkét javaslatot azon felhívással 
adja ki a 27-es bizottságnak, hogy az azokban lerakott főbb 
elvekre, nevezetesen a katholikus alapok és alapítványok 
kezelését és ellenőrzését érintő kérdésekre, — továbbá az 
oktatás- és nevelésügyre, továbbá a javadalmak betöltésére 
vonatkozó önkormányzati hatáskörnek sikeres megállapit-
hatása, valamint a közvetlen általános választás és az egyház-
megyei gyűlés szervezése tekintetéből az illetékes tényezők-
kel érintkezésbe lépjen és ugy az ezekre vonatkozó tárgya-
lások eredményeit, valamint az ezekből folyólag netalán 
felmerülendő és szükségesnek mutatkozó módosításokat 
tanácskozás alá vévén, ebbeli javaslatait a szervező gyűlésnek 
mielőbb mutassa be." 

Az indítvány felolvasása után magyarázza a különb-
séget a saját és Horánszky Nándor inditványa között. 

SimonyTSemedam Sándor, és dr. DudeJc János nyitrai 
theol. tanár beszédét soron kivül jövő számunkban közöljük. 

Győrffy Gyula Simonyi-Semadammal szemben egy 
személyi kérdést hoz tisztába, mire 
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Simonyi-Semadam Sándor elismeri tévedését. 
Timon Ákos Günther Antal dr.-nak és Simonyi-Sema-

dam Sándornak felel Amit szóló az 1848. III. t.-cz.-ről 
mondott, azt Günther Antallal szemben most is fentartja, 
hogy tudniillik ó' Felségének mindennemű ténye, rendelkezése 
egyházi ügyekben is csak ugy birhat érvénynyel, ha azt 
valamelyik felelős minister ellenjegyzi. De ebből tegnapi 
beszédében nem következtette azt, hogy a katholikus önkor-
mányzat a kormány kegyéből nyerné tartalmát és hatás-
körét. Az 1848 : III. t.-czikknek általa idézett rendelkezé-
séből azt következtette, amit ma Schlauch" ő eminençziâja 
igen helyesen kifejezett, hogy ennek következtében nem 
helyeselheti azok felfogását, akik olyképpen értelmezik a 
főkegyurral való közvetlen érintkezést, hogy ezáltal a felelős 
kormány teljesen mellőzhető volna Felolvassa a gyorsírói 
feljegyzés szerint azt, amit mondott. 

A másik kérdés, amelylyel a felszólalók különösen 
foglalkoztak, az oktatásügy kérdése és ezzel kapcsolatban 
az állami átruházás kérdése. Szóló az állami átruházás 
kérdésével, valamint az oktatásügygyei úgyszólván nagyon 
mellékesen foglalkozott. Az állami átruházást mindenesetre 
az oktatás és a vagyonjog terére értette, hogy egyrészt az 
állam által .gyakorolt jogok az okta'ás terén vagy átruház-
hatók általában, vagy át nem ruházhatók semmiféle hit-
felekezetre és igy a katholikus egyházra sem; másrészt a 
létesítendő autonomia jogi személyiségét és igy vagyon-
szerzési jogát az állam biztosítja. Ismét a gyorsírói feljegy-
zésekből bizonyítja, hogy világosan azon. az álláspontra 
helyezkedett, hogy amennyiben akár a kisebbségi javaslat-
ban, akár a többségi javaslatban oly rendelkezés foglaltatnék, 
amely ezen álláspontba ütközik, az nem nyerheti meg a 
királyi jóváhagyást, miután szólónak az a felfogása, hogy 
az államhatalom a felsőbb oktatás terén a didaktikai főve-
zetésről le nem mondhat és hogy a javaslatoknak olyan 
formulázása a felsőbb oktatás tekintetében, amely ezen elvi 
álláspontot mellőzi, hogy t. i. a fővezetés ezen a téren az 
államhatalmat illeti, ez egyáltalán elfogadásra nem számit-
hat ; ellenben ugyanebből természetszerűleg következik az 
is, hogy az iskolaügyekben, tehát ugy a középoktatás, mint 
a felsőbb oktatás tekintetében a katholikus önkormányzatnak 
mind arra joga van, ami a többi hitfelekezeteket megilleti. 
Ennek következtében tehát az á'lami fővezetés respektálása 
mellett ugy a felsőbb oktatás, vlamint a középoktatás terén 
a katholikus önkormányzat is megnyerheti azt a bizonyos 
hatáskört, amelylyel a nem katholikus hitfelekezetek bírnak 
(Helyeslés.) 

Elnök: A vita folytatását 9-ére halasztja. Ülés vége 
félkettőkor. 

Ugrón Gábor autonomiai beszéde. 
— Tartotta február 5-én. — 

T. kongresszus ! Nem fogadom el Horánszky Nándor 
t. baratom határozati javaslatát. En nem akarok a kath. 
önkormáuyzat kérdésébeu, mint kongresszus tárgyalni a 
kormánynyal. 

Nincs szükségem erre ; engem irányítanak egy felől 
egyházamnak, másfelől hazámnak törvényei. Ha e kettő-
ben megtalálom a szükséges intézkedéseket és határ-
vonalakat, akkor azon következtetést vonom le, hogy 

egyházam törvényeit kötelesek vagyunk mindnyájan tiszte-
letben tartani és hazám törvényeit köteles a kormány 
végrehajtani. (Helyeslés.) Helyesen jegyezte meg Rakovszky 
István barátom, hogy a katholikus önkormányzat a leg-
főbb kegyúrral áll szemben, nem a kormánynyal. Minket 
a tanácskozásra nem a kormány, hanem ő felsége bivott 
össze. Tudjuk, mit akar a legfőbb kegyúr; leiratában meg-
határozza azon határvonalakat, a melyek közt mozognunk 
kel l ; rámutatott az 1870—71. tervezet azon pontjaira, 
melyekén változtatnunk kell. Midőn meghatározta, hogy 
hol kell változtatásokat előidéznüuk, a többbit a mi 
belátásunkra bizta ; és a katholikus kongresszus kislelkü-
ségéről tesz tanúságot, ha nem meri a katholikus önkor-
mányzatnak elveit, szerkezetét, különböző fokozatait lénye-
gében megalkotni. (Helyeslés.) 

Mert mindern szervezet, a mely egy testület életét 
szabályozza és fejleszti, csak akkor helyes, ha annak a 
testületnek lelkéből, természetéből fakad. (Tetszés.) Ezért 
van, hogy egyik javaslat sem tér el a katholikus egyház 
elveitől és az állam törvényeit is feltétlenül tiszteletben 
tart ja. Melyek az állam törvényei ? 

1848-ban a vallásszabadságot általánosan kimondták. 
1848-ban kimondották különböző egyházak közt nemcsak 
a vallásszabadságot, mint irányító elvet, hanem a viszonos-
ságot és kölcsönösséget is. Miben áll a viszonosság 
és kölcsönösség? Abban, hogy a mely perczben a katb. 
egyház megszűnt állami egyház lenni, attól a pillanattól 
fogva mint egyik bevett vallásfelekezet tekintetik és a 
szerint bánik el vele a törvény. 1869. óta és legutóbb 
a meghozott egyházi törvények meghozatalával a kath. 
egyház mint a többi bevett egyházfelekezetek ugyanazon 
törvényes szabályok alá esik és a kath. egyházzal szem-
ben a törvények épp ugy alkalmaztatnak, mint a többi 
különböző egyházfelekezetekkel szemben. (Ugy van! Ugy 
van ! balfelől.) Mindazok a törvények, intézkedések, 
melyek szólnak a bevett egyházfelekezetekre, fennállanak 
reánk nézve is. Mert azoknak a törvényeknek, melyek a 
viszonosság és kölcsönösség alapján keletkeztek, az a 
konzekvencziájuk, hogyha megszűnt a magyar állami 
szervezet a kath. egyháznak müködőszervezete is lenni, a 
kath. egyháznak ki kell, hogy egészítse önéletét uj szer-
vekkel, a melyekkel pótolhassa azt a tevekenységet, a 
melyet ez országban eddig helyette elvégzett az állam. 
Mert ha nem ekként járunk el, akkor Magyarországon 
volna lelkiismereti szabadság, volna vallásszabadság, meg 
nem is volna; mert a vallásszabadságnak teljes konzek-
vencziája az egyház szabadsága. Az a szabadsága, melyet 
megalkottak a protestánsok, az ortodoxok és megalkották 
az állami törvények szerint nem tudom micsoda gondol-
kozású és nemű felekezetek, kell, hogy legyen a leg-
nagyobb egyháznak a katholikus egyháznak is. (Elénk 
helyeslés és tetszés.) 

Az egyház szabadsagának elve követeli és hozza 
magával, hogy a kath. önkormányzat szerveztessék, még 
pedig szerveztessék azon az alapon, melyet az egyház a 
saját- czéljai és érdekei fejlesztésére szükségesnek tart. A 
kath. egybáz valahányszor nagyobb egyházi törvények 
hozattak mindig szükségesnek látta annak továbbb fejlő-
dését és képződését a maga organizácziójában a maga 
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szervezetében szaporodását ; mert mintegy érezte a termé-
szetnek azt a törvényét, hogy minden szervezet annál 
tökéletesebb, minél különbözőbb együttműködő szervek-
kel bir. 

Mert azoknak különbözősége, sokasága és együtt-
működése képezi az erőt. Hát t. kongresszus, hogy a 
kath. egyház a maga egyházának szabadságát még nem 
tudta kivivni, ennek az az oka, mert az állam mindezt, a 
mit kezében tart, annak daczára, hogy az egyház és az 
állam elválasztása kimondatott, nem akarja kibocsátani. 
Hiszen éveken keresztül rágalmaztak és kigúnyoltak ; de 
magát az elvet, a melynek értelmében és nevében a 
legutóbbi egyháztörvények meghozattak, végre nem hajtot-
ták. A végrehajtást pedig nekünk követelnünk kell ; mert 
egyházunknak bilincsekben tartása, hogy ha azok a bilin-
csek meg is vannak aranyozva, mindenesetre szolgai leigá 
zást jelent. (Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) 

Mert a mely pillanatban az egyház és állam egymás-
tól független, attól kezdve az egyház teljes szabadsággal 
kell hogy birjon. Tehát birnia kell azokkal az eszközökkel 
is, a melyekkel rendelkezhessék és a melyeknek tulajdon 
jogát kétségbe nem vonhatja senki, a milyen pl. az iskola, 
a milyenek az alapok és alapítványok. (Elénk helyeslés. 
Ugy van ! Ugy van !) 

Es mélyen tisztelt kongresszus, ezen tovább képző-
dés mindig megindult, valahányszor a veszély nagyobb 
arányokat öltött. 1848 ban tanácskozásra gyűltek össze 
főpapjaink, de nem volt idő megalkotni a kath. egyház 
szabadságának megfelelő s^rvezetet . 1869 ben újból meg-
indult egy katholikus ellenes mozgalom és újból feléledt 
a kath. önérzet, hogy tömörülni kell, hogy szükséges a 
kath. autonomia létesítése. Az 1870—71-iki kongresszusi 
munkálat sokkal többet tartalmaz, mint a mostani több-
ségi és kisebbségi munkálat és sokkal többet a hatáskör 
bői, melyet magának vindikál úgy jobbra, mint balra. Es 
megbukott. 

Miért? Nehogy azt higyjék, hogy csupán csak egy 
okból bukott meg: a tulkövetelések miatt. Nemcsak ezért. 
Hanem megbukott azért, mert a kormány minden jogot 
magához akart ragadni. Mind a hogy szokott a ragadozó 
vad, ha jóllakik és Halussza magát, hogy újból ugrásra 
készüljön, hogy zsákmányát megragadhassa. (Ugy van ! 
ü g y van ! balfelől) Ily nyugalmat engedélyeztek egy 
darabig. De midőn a magyar kath. egyház vezetői ismét 
arra gondoltak, hogy a mit a fenyegetések és . egyéb 
veszélyeknek közepette meg akartak alkotni, hogy fel-
építsék a kath. önkormányzatot, megint felébredt a zsák-
mány utáni vágy. 

Most ezen támadások szünetelnek. Még eddig nyuga-
lomban vagyunk. Minek vegyék elő az önkormányzati 
kellemetlenségeket a napirendre, mikor ezt el lehet 
kerülni? É9 el lehet kerülni egészen az egyházpolitikai 
törvényekig. Ugyan mélyen t. kongresszus, hiszi-e, hogy 
ezen egyházpolitikai törvények a kath. egyházra nézve 
annyira sérelmes módon konczipiálhatók lettek volna, hogy 
ha a magyar kath. egyház híveinek összetartó érzete fel 
lett volna ébresztve? Ha a kath. hivők értelmessége 
összetömörült volna? Ha látja a nép, hogy az intelli-
genczia törődik egyháza érdekeivel? 

Ha minket a templomban lát imádkozni és felismeri 
a maga vezetőit úgy a templom falai közt, mint a község-
háza, a megyeház falai közt, mi lett volna ennek a 
következménye ? Hiszen nem kellett r agy előrelátás. En 
tudatlan fejjel előreláttam és ki is fejeztem ebbeli aggo-
dalmaimat a törvényhozásban és másutt. 

Most is fájdalom, hogy ilyen veszedelmet vagyok 
kénytelen jósolni. Es a mint hirdettem az egyházpolitikai 
törvények előtt, hogy mi fog bekövetkezni, ugy látom, 
hogy a mint az egyházpolitikai törvények megalkottattak, 
üldözés és nyomás kisérte azt. Később az uj kormány-
változással enyhébb idő és nyugalom következett. Es a 
kath. autonomiát, a mit az előtt oly sürgősnek tartottak 
most az egyháznak előkelői nem tart ják annyira sürgős-
nek, nem érdeklődnek kellőképen iránta. 

Mindenfelé az a hir és balga felfogás terjed el, 
hogy erre nincsen is éppen szükség, ez talán még nélkü-
lözhető is volna. És ha megalkottatik, csak olyan formá-
ban legyen megalkotva, hogy minél lazább legyen, a 
szervezetnek kevesebb legyen a csontja, ne legyen, bsnne 
vér, mely az agyat minél bővebben és több gondolattal 
táplálhatná. (Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) 

Hová vezet ez? Egészen őszintén kimondom. A 
katholiku9ságnak Magyarországon helyzetét teljesen meg 
fogja rontani a jelenlegi állapotnak további fentartása. 

Mert Magyarország alkotmányos ország. Népkép-
viseleti alapon van szervezve. És nem vették e észre a 
t. kongresszusi tagok, hogy az alkotmányossági aera óta 
a kath. társadalom, annak tagj i i a katholikusok a köz-
életnek minden terén szemmel tartatnak, üldöztetnek ? 
(Ugy van ! Ugy van ! balfelől.) Egész életemben semmiért 
sem szenvedtem annyit, még függetlenségi és 48-as párti-
ságomerc sem, mint a mennyit szenvedtem azért, mert 
katholikus vagyok. (Élénk éljenzés és felkiáltások : Ugy 
van ! Ugy van ! Sajnos !) 

Es nem veszik-e észre, hogy a különböző egyházak 
szervezve vannak ? Tagjaik a saját egyházi közéletükben 
egymást ismerik ? Van találkozási helyük, hol egymassal 
gondolataikat kicserélik, eszméiket továbbítják és szét-
terjesztik egyházi szervezetükben a nép között, a ma 
kiadott jelszó rövid idő alatt az utolsó kunyhóban is 
mindenütt hangzik és ennek megfelelőleg idomíttatik át 
miudenütt a nép gondolkozása? (Ugy van! Ugy vaut 
balfelől.) 

Minálunk katholikusoknál nincsen semmi szervezet. 
Szanaszét vagyunk szórva. A kath. ember magára van 
hagyatva. Senki fel nem jajdul. Csak néha hallom, hogy 
egy-egy ember fel mer sziszszenni akkor is félórákra néz 
szét, hogy váljon sokan látják-e és hall jak-e? (Ugy van! 
(Ugy van ! balfelől.) 

A politikai élet a társadalmi életből él és táplál-
kozik. A különböző szervezett felekezetek tagjai találkoz-
hatnak egymással, alkotnak különböző testületeket, a hol 
találkoznak. Egyedül a kath. hívek maradnak elszigetelten 
és némák. Ne csudálkozzunk tehát azon, hogy a politikai 
eletben még ha közállást elfoglal is egy katholikus, ott 
uem érvényesülhet kellőképpen. Nem kell ahhoz kormányi 
erőszakosság, rossz indulat. Mert általános elv, hogy az 
az ember, a ki mögött egy nagy tábor áll, a ki egy 
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nagy falanxnak az élén első ember, az előbbre fog hatolni, 
mind előbbre hatol, mig az a ki egymagában áll, elhagya-
tottan marad. A politikai életben és a társadalmi életben 
a nagy pozicziókat elfoglalók mind ezek közül kerülnek 
ki, a mely állások mind azok kezében van, a kik nem 
úgy gondolkoznak, mint mi, nem úgy éreznek mint mi 
és ellenséges indulattal viseltetnek velünk, hitelveinkkel 
és felfogásunkkal szemben. (Ugy van! Ugy van! bal-
oldalon.) 

Mit kell ez ellen tenni ? Hasonló organizacziót kell 
a kath. egyháznak adni, mely az egész katholikusságot 
maga köré gyűjti, mely megtanítja a katholikusokat, 
hogy egymást felismerve sorakozzanak és összetartsanak. 
Ezzel vége lenne a katholikusok kényszerhelyzetének és 
jönne az ébredés ideje. (Elénk helyeslés. Ugy van ! Ugy 
van !) Legyen meg ez a korszak minél előbb. Mi katho-
likusok merjünk megjelenni a közéletben és ne szégyeljük 
katholikus voltunkat. (Elénk helyeslés és tetszés.) Ez 
pedig csak akkor fog megtörténni, ha az emberi termé-
szetben rejlő félénkségre való hajlandóságot elenyészted 
annak érzete, hogy háta mögött nagy tömege áll katholi-
kusoknak, 9 millió katholikus áll. És ennek érzetében 
egészen másképp áll ki a küzdelem terére, mint a kit 
nem lehet az egyik megtámadtatásból a másik megtá-
madtatás ölébe dobni, a kit nem lehet csak úgy elsöpörni, 
mint a hogy egy tengerbe dobott holttestet egyik hullám 
a másik hátára lök csak azért mert a holttest nem tud 
úszni. (Elénk helyeslés és tetszés balfelől.) 

T. kongresszus! Horánszky t. barátom indítványa azt 
mondja : ha általánosságban letárgyaltuk a javaslatokat, 
akkor szűnjünk meg tovább tárgyalni és lépjünk érint-
kezésbe az illetékes tényezőkkel. Hát én nem is kérdezem, 
kik ezek az illetékes tényezők : rám nézve megvannak. 
A legfőbb kegyúrtól megkaptuk a reskriptumot. Ezzel 
szemben miként kell eljárni ? A feleletet megkapjuk 
Magyarország történetében, a régi országgyűlésekben. 
Valahányszor ő felsége reskriptumot küldött, az ország-
gyűlés tárgyalta, a maga törvényjavaslatait meghozta, 
megalkotta, azt ő felsége elé terjesztette és ha ő felségé-
nek kifogása volt, — bizony sokszor volt — a törvény-
javaslatot, megjelölvén a kifogásolt pontokat, ujabb át-
dolgozásra visszaküldték. 

Miért kelljen nekünk ettől a régi, megszokott úttól 
és módtól eltérnünk ? Századokon át éltünk vele és úgy, 
a hogy sikerült törvényeinket meghozni és állami életün-
ket fejleszteni, kérdem, miért nem sikerülne most is, ha 
a kath. kongresszusnak munkálata felterjesztetik ? Kitől 
függ akkor, hogy a kormányt hallgassa meg? 0 felségé-
nek a tanácsadói a kormány tagjai, de nem a kath. kon-
gresszusnak. Adjanak ők annak tanácsot, ki őket taná-
csosokul választotta, de nekem, mint kath. kongresszusi 
tagnak tanácsot ne adjanak. Mert én saját elveimből me-
rítem a tanácsot, ebből az elhatározást és én elveim sze-
rint csak a legfőbb kegyúrhoz fordulok. Mert nincsen 
itten szó azokról a tárgyakról, szervezetekről, melyeknek 
a megalkotásában a kormánynyal kellene tanácskoznunk. 

Vájjon nem helyesebb dolog-e, ha mi részleteiben 
letárgyaljuk és elveinket fogalmazva terjesztjük ő telsége 
elé, mintha általános tárgyalások után keletkezett mozaik 

világnak egy képzelt előadását terjesztjük akár ő felsége, 
akár a kormány, akár nem tudom, melyik illetékes tényező 
elé ? Hiszen az általános vita befejezése után itt a leg-
különbözőbb vélemények merültek fel, a melyek csak 
részletes vitánál találhatják meg elhelyezésüket a két 
javaslat valamelyikének keretébe. És, ha ez igy történ-
hetik, miért ne me»jen keresztül a kérdés a részletes 
tárgyaláson ? Hiszen, ha ő felségéhez felmegy a javaslat, 
csak egy pár pontra fogja kiterjeszteni észrevételeit és 
ha a kijelölt pontok egyikére másikára engedményt 
teszünk is, a többiekhez annál szilárdabban ragaszkodunk. 

Akkor azután kész az autonomiai javaslat. H a pedig 
mi előlegesen tárgyalunk, azután bizonyos megállapodás 
jön létre, akkor mit tesz az ? Azt fogja tenni, hogy a 
kath. kongresszus nem képes önmaga saját egyházának 
önkormányzatát megalkotni : idegen tanácsadásra szorúl, 
nem a maga szerveivel alkotja meg, hanem mások fel-
fogását veszi figyelembe, veszi igénybe nemcsak az ő 
felsége által kifogásolható pontokban, hanem az egész 
szervezetre nézve. 

En t. kongresszus ragaszkodom ahhoz, hogy az álta* 
lános vita után a részletes vita is megtartassák. Ragasz-
kodom annál inkább, mert rám nézve könnyű a válasz-
tás. Es a többségi munkálatot nem fogadom el, mert 
olyan tartalmatlan autonomiát nem óhajtok, annak hibái 
kardinálisak, melyek mellett nem lehetséges az önkor-
mányzati életet tovább fejleszteni, az uj és uj novelláris 
intézkedésekre szorúl, azonkívül hibája, hogy a szervezet 
és joghatáskör egymástól messze el van különítve. 

Különben sincsen benne lélek ; kizárja az intelligencziát. 
A kisebbségi javaslat a katholikus intelligencziát azért, hogy 
az állami hivatalokban van, nem itéli el. egyszerűen kereset-
forrásnak tekinti, olyannak, ki csak munkaképességét 
adta oda a kormánynak és fel sem akarja tételezni, — 
és ha megtörténnék, volna szava és tiltakozása — hogy 
a kormány annak a hivatalnoknak mást, mint munka-
erejét igénybe vegye, annak lelkiismeretére kezét merje 
tenni. De én azt tapasztaltam az erdélyi kath. autonomia 
életéből, hogy éppen a hivatali állásokban lévő katholi-
kusok utján nagyon sokszor és sokat tudunk elérni, mert 
az egyházi önkormányzatnak végrehajtási szervei alig 
vannak és ezeket sokszor kitűnően pótolják azok a férfiak, 
kik magas állásokban vagy kisebb állásokban vannak, de 
a kath. önkormányzatnak részei és tagjai lévén a kath. 
szellem őket áthatja és szolgálatkészségüket annak fel-
ajánlják. (Élénk helyeslés és tetszés.) 

Az egész többségi javaslat arra törekedik, hogyan 
lehetne minél meszebbre vinni a döntés és irányítás jogát 
és alkalmát a néptől. A demagógoktól és a demokrácziá-
tól félnek. Hát Krisztus urunk a gazdagoknak adta taní-
tásait ? Hiszen miben fekszik a kereszténység, hogy én 
keresztény vagyok ? Abban, hogy nemcsak a római pol-
gárokat ismerte el Krisztus tanítása, hanem minden 
embert, a hogy megszületett, elismert egyenlőnek és 
elismerte Isten kegyelmére méltónak. Mi az a kath. egy-
házban, a mi nem az egyenlőség elvén nyugszik ? Hiszen 
megszülettünk mindnyájan gazdagok és szegények ere-
dendő bűn terhében. Lemostuk ezt a keresztség által. 
Mindnyájunkhoz eljön az Ur egyenlően, szegények vagy 
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gazdagok vagyunk, az Urvacsoráján. Mindnyájunknak 
megadta a szabad akaratot és a szabad elhatározást, hogy 
jót cselekedhetünk és hibázhatunk, de megadta a jogot 
a bűnbánatra, mikor a gyónáson jelenünk meg, és meg-
adta a feloldás kegyelmét, a bűnbocsánatot, tekintet nél-
kül gazdagságra vagy szegénységre. 

Mondják meg uraim, hogy a kath. eg}háznak melyik 
intézménye az, mely ember és ember között külömbséget 
teáz? Nem egyenlően ismeri e el a pórt a gazdaggal, 
nincsen-e nyitva az egyház aj taja mindenki számára ? 

Ha egyenlő lelkiismerettel hirunk, egyenlő meg-
nyilatkozásával a szabad akaratnak, melyet, Krisztus tanai 
szerint minden ember érvényesíthet saját üdvére ugy, 
mint kárhozatára, milyen jogon fosztjuk meg az embert, 
hogy akkor, mikor Istene és egyháza ügyéről van szó, 
csak közvetett módon fejtse ki akaratát, hogy ez az egy-
ház ne legyen építve a nép tömegének egészére, hanem 
csak egy kiemelt kis részére. (Zajos helyeslés és tetszés. 
Taps) 

A többségi és kisebbségi vélemény között nagy 
eltérés van abban és ez a legfontosabb ránk nézve, hogy 
a püspöki egyházmegyét felállítja. Ha azt kérdhetem az 
ember egyenlő jogánál fogva, vájjon keresztény vagyok-e, 
mikor így gondolkodom, akkor azt kell, hogy kérdjem, 
vájjon mi a katholikusság, ha nem az, hogy püspökökkel 
van minden egyházmegye szervezve? Az egyházi élet 
vezetése más tagolásra építve, mint a milyenre az egyház 
a maga szervezetét építette, t. i. a püspöki egyházme-
gyékre és azok területére? Nem lehet, nem is szabad, de 
a tridenti zsinat is azt rendeli, hogy tartsanak a püspökök 
minden évben zsinatot, megmondja, kik jelenjenek meg 
ottan hivatalosan, nemcsak egyháziak, de világiak is. Es 
mit tartalmaznak a magyar törvények ? A magyar törvé-
nyek is elrendelik a zsinatok megtartását. Kálmán király 
első rendelete első könyvének második fejezete azt mondja : 
Rendeltük, hogv minden évben kétszer, Fülöp és János 
apostolok napján és Mihály nyolczad napján minden püs-
pökségnél gyűlés tartassák, melyen a megyei ispán és 
püspök megjelennek. A ki meg nem jelenik, hivás nélkül 
is vétkes. 

II. Ulászló harmadik rendeletének 68. czikke azt 
mondja, hogy a püspökök senkit a zsinaton való meg-
jelenés alól pénzért fel ne oldjanak. 

I.. Ferdinánd 1559 iki 19-ik rendeletének 41-ikczikké-
bfen azt mondja, hogy a főpapok zsinatokat tartsanak, 
melyen plébánosok, tanitók és nemesek valamint a szabad 
városok megjelenjenek ? 

Mit tesz ez? Azt, hogy a magyar kath. egyház a 
maga szervezetében püspöki egyházmegyeként önkormány-
zattal bir, zsinatokat tartott, a melyeken az egyház 
ügyeit beszélték meg. Es azt hiszik, hogy csak azon kis 
hatáskörben mozogtak azok a zsinatok, a melyben a 
27 es bizottságnak akár többségi akár kisebbségi javaslata? 
Nem. Még az egyház rendes életéről, fegyelméről is 
intézkedtek. Részletes egyház szervezkedési intézkedéseket 
hoztak. A szabolcsi zsinat maga, melyet 1090 ben tar-
tottak meg, ország és világhírűvé vált az által, hogy 
István királyunkat szentté avatta és csak később történt 
az, hogy Rómában is elismerték. 

Mit mutat az, hogy századokon keresztül folyton 
rendelik, hogy a püspökök zsinatokat tartsanak, a melye-
ken nemcsak egyháziak, hanem világiak is megjelenjenek ? 
Nemde azt, hogy akkor az önkormányzati életnek kifejté-
sére nagy súlyt fektettek. Mit mutat az, hogy az első 
Ferdinánd kinek katholikussága kétségbe nem vonható, 
és ki a katholikus egyház megtartása és megtartatása 
érdekében erőfeszítéseket tett, hogy ő is szigorúan ren-
delte a főpapoknak a zsinatok tartását, mert tudta, hogy 
a protestáns áramlatokkal szemben a püspöknek a vilá-
giakkal együtt működése feltétele az egyház megoltal-
mazásának. Tehát t. országos kongresszus, az autonómiá-
nak egyház-megyénként való szervezése mit je lent? Az 
autonómiának valóságos életét. 

Mert egy általános autonomiai gyűlés, a mely csak 
a magasabb dolgokkal foglalkozik, mely nem ismeri 
annyira a területi és a helyi viszonyokat, lehetetlenné 
teszi, hogy egy akkora területen, mint Magyarország; a 
helyi érdekek érvényesüljenek, a hol azoknak érvényesülni 
kell. Hol lehet a magyar intelügencziát összegyűjteni és 
csoportosítani? Az általános egyetemes katholikus gyűlés-
ben itt Magyarországon nem lehet azt sikerrel összegyűj-
teni ; annak előre kell képeztetnie; ennek a katholikus 

i önkormányzatnak egyik legfőbb érdeke az, hogy az okta-
tás legyen a nép és értelmiség számára és azok, a kik 
az értelmiségből kiválnak, kiszemelhetők legyenek és azok 
küldessenek az egyetemes kongresszusra. 

Ha a magyar intelügencziát szervezni akarjuk, ha 
mindegyik püspök egyházmegyéje ügyeit a legnagyobb 
helyi ismerettel, a viszonyok felismerése mellett legna-
gyobb részletességgel, egész odaadással akarja művelni, 
nem művelheti másképp, csak úgy, ha annak a püspöki 
egyházmegyének egész iDtelligencziája ő mellette áll, vele 
dolgozik s az ő rendelkezésére van. (Helyeslés.) Lehetsé-
ges-e, hogy erőt tudjon kifejteni ez az autonomia, a mely 
csak a magasabb és alsóbb rétegekben van szervezve. 

Nem hiszem, mert az alsóbb rétegekből nem lehet 
feljutni a legmagasabb rétegekbe. Ez csak akkor lehetséges, 
hogy ha a középszervezet, e derék is szervezve vac. 
Hisz minden testben kell, hogy bizonyos arányok legye-
nek és azoknak az arányoknak, a melyek a középtestet 
foglalják el azoknak tetemesebbeknek és túlnyomóbbak-
nak kell lenniök, mint akár a fejnek, akár a végtagoknak. 
A helyes mechanikai erő, a melynek érvényesülését a ter-
mészettanban tanuljuk, alkalmazható és átvihető a társa-
dalom minden intézményére és mindazon organizácziókra, 
a melyekkel dolgozni és a melyeket fejleszteni akarunk. 
Mert az erőforrás bárhol legyen is másutt, a, katholikus 
önkormányzatban nem lehet máshol, mint a püspöki egy-
házmegyékben, mert csak ott lehet az értelmiséget nagy 
tömegbe tömöríteni, azt kiképezni és a püspökök egyéni 
befolyása alatt annak szint, változatokat adni, hogy a 
nagy többségben az egység mellett meg legyen az irá-
nyok különfélesége is (Helyeslés és tetszés). 

A kisebbbségi vélemény a püspökségi hatáskört 
teljes mértékben respektálja. Sőt még ki is fejleszti ; mert 
az egyházközségekre nézve bevette a főkegyurnak intéz-
ményét, a mennyiben főgondnokokat nevez ki, a kik több 
egyházközségnek önkormányzatában a helyi plébánossal 
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egvüt részt vesznek. Mi ennek a czélja? Az, hogy nem-
csak a papja által, hanem ezen világi főgondnok által is 
képviselve legyen a püspök és a püspök akarata a pap-
nak támogatására az egyházközségben ; minden felemel-
kedhető törekvésekkel szemben ott álljon a nagybirtokos, a 
ki a püspök felhivása következtében, mint több község 
főgondnoka elnököl a gyűlésben, mint világi elnök, a 
plébánossal, mint természetes elnökkel együtt. Ez a 
kisebbségi vélemény az erdélyi egyház mintájára tervezi, 
hol ezt helyesnek és szükségesnek ismerték fel. Igaz, 
hogy van olyan részlete is a kisebbségi véleménynek, a 
mely a püspökök intézkedéséről is szól, a mely meg-
szorítást képez. Következik, hogy a mely egyházközség-
ben plébános van, oda egy bizonyos határidőn belül 
plébános neveztessék ki. 

RalcovssTcy István : Nagyon helyesen ! 
Ugrón Gábor : Ezt az alsó papság védelme érdeké-

ben hoztuk fel. Ez nem hiba, csak akkor volna hiba, 
hogyha ő kezdeményezné azt a felfogást. De ezt az egy-
ház kánonai rendelik, hogy plébánost plébános helyet-
tesítse, hogy a plébániák administrátorokkal ne töltessenek 
meg, hogy a plébánosok igy mintegy összeforrjanak a 
hívekkel, mert nemcsak a püspökök vannak eljegyezve 
az egyházkerületeikkel, de a plébánosok is el vannak 
jegyezve az egyházközségekkel. Ha ők tudják, hogy majd-
nem állandóan maradhatnak a hívekkel együtt, az ő 
gondolkodásuk egészen másképp alakul át ; hívekkel élnek 
és az, a mi csak hivatalos kötelesség teljesítés volt eddig, 
élethivatássá válik egy allandóan helyében maradó plébá-
nosnál. (Elénk helyeslés és tetszés.) Nem hibája ez a 
kisebbségi javaslatnak, csak olyannak követelése, a mi az 
egyház kánoni törvényeiben foglaltatik, de a minek végre-
hajtása ellenőrzésre szorul. 

A kisebbségi vélemény az iskoláknak, a katholikus 
iskoláknak kiszolgáltatását határozottabban követeli, a 
katholikus alapok és alapitványok kiszolgáltatásáról is 
határozottaban intézkedik s e tekintetben nincs az a hatá-
rozottság, a melyre én hajlandó nem volnék. Mert ha a 
felekezetnélküli állam a más egyházaknak iskoláit nem 
birja, nem kezeli, akkor több jogot velünk szemben sem 
kívánhat és követelhet, mint a mennyi jogot a többi egy-
házakkal szemben gyakorol. 

Ha az államnak nem volnának saját iskolái, még 
akkor eltürhetőbbek lennének ezek a követelések ; de 
mikor az államnak saját középiskolái vannak, saját iskolái 
bau taníttat, beáll a versenyzők közé, akkor mi a ver-
senytől nem félünk, de csak akkor tart juk helyesnek a 
versenyt, ha szabadság van, mert szabadság nélkül ver-
senyzés jogos alapon nem lehetséges, és ha az állam a 
maga középiskoláival felveszi a versenyt velünk, akkor 
bocsássa iskoláinkat a mi kezünkre, hogy bevihessük 
azokba a katholikus szellemet, a katholikus buzgóságot 
és a katholikus törekvéseknek törhetetlen igyekezetét. 
(Elénk helyeslés.) 

Mindenütt, a hol államivá tették a nevelést, nemcsak 
a népiskolákban, de különösen a középiskoláknál is meg 
kellett győződni arról, hogy csak az egyház kezében levő 
iskolák tudnak kellőképpen erőt kifejteni. A ki olvasta a 
franczia parlamentnek legutóbbi munkálkodásait, meg-

győződhetett arról, hogy mind azon keseregnek, hogy a z 
állam a maga kollégiumaiban nem képes azt az eredményt 
felmutatni, mint a katholikus egyház. Miért ? Mert a 
tanítás csak egyoldalú feladata az iskolának ; a másik 
fontos feladata a nevelés. (Elénk helyeslés.) 

Nevelni pedig csak azok az emberek tudnak, a kik 
az ifjúsággal mindig együtt vannak, minden óráját, pilla-
natát számba veszik, a kik lehetővé teszik a virágnak 
leszakasztását minden óra és pillanat számára. Saját érzé-
süket, gondolkodásukat, erkölcsi felfogásukat, kötelesség-
tudásukat ezen együttélés folytán átviszik az ifjúságba, 
annak nemcsak felfogást nyújtanak az élet különböző 
viszonyairól, de életerőt is lehelnek észrevétlenül belé a 
mely a legönfeláldozóbb kötelességtudásban áll. (Élénk 
helyeslés és tetszés.) Ilyen nevelési feladat, sehol és t>oha 
olyan embereknél nincs, a kiknek a tanításon kivül más 
czéljuk és feladatuk is van, a kik mellett egy család is 
áll, a melynek gondját — terhét meg kell osztani, 
a mely elvonja őket attól, hogy avval az ifjúval nevelő-
ként foglalkozzanak, mert az élet gondjai a családba 
utalják őket. Azok a férfiak, sohasem tudnak kellőképpen 
nevelni, azok csak tanítani tudnak. (Igaz ! Ugy van !) 

En azt mondó vagyok, hogy az a tudás, a mely 
nincsen összekapcsolva a neveléssel, az a tudás kincset 
képez, de egy megmérgezett részletekkel biró kincset, 
olyant, a milyent az az arany, a melyhez a fertőzött 
betegnek keze nyúlt. Midőn avval élni kezd és forga-
lomba hozza, megfertőzi önmagát és csak későn veszi 
észre a fertőzést. Ha nincs a nevelés a tanítással szoros 
kapcsolatban, emberek nőnek fel, elvek nélkül, meggyő-
ződések nélkül, elhatározás nélkül, ingatag tétovázó és 
gyáva emberek, kik semmi egyebet nem tesznek az élet-
ben, mint a hasznot és az előre való jutást keresik. 
(Elénk tetszés, éljenzés és taps.) 

T. kongresszus ! Evvel szemben azt mondják nekünk, 
hogy igyekezni fognak, hogy a tanárok, a kik ott vannak, 
teljesen semlegesek legyenek. Lehetséges-e, hogy egy 
tanár jó legyen, hogy egy tanár az ő tanítványaira hat-
hasson, hogyha ő nem egyéb, mint egy egyszerű adat-
sorozat? Hisz lehetetlen az ifjúság elméjét megragadni 
csupa rideg adatsorozattal ; szükséges, hogy a tanításnak 
tárgyában legyen eszme és vér. A ki tanított valaha, az 
tudja jól, hogy éppen azon erő, a mely a tanításnak első 
alapfeltételét képezi, kizárja, hogy semlegesen gondolkodó 
tanárok taníthassanak és az ifjúságot előrevigyék. Ezért 
a katholikus iskolának az önkormányzatba való jutása 
mindnyájunknak, a nemzetnek is érdeke ; (Elénk helyesles.) 
mert az Isten őrizze meg Magyarországot attól, hogy 
kaptafára képezett lelkek gyárává alakuljanak át isko-
láink. (Tetszés.) 

Meg kell engednünk különböző felfogásokat, azok-
nak érvényesülését, mert az emberiségnek haladása soha-
sem az egy nyomon, egy csapáson való haladásból fejlő-
dött ki, hanem a különböző irányoknak súrlódásából és 
találkozásából, s a mit az egyik uton nem tudott volna 
emberiség felfedezni, megtanulni és elismerni, azt a másik 
uton tette meg és váll az közkincsévé az emberiségnek. 
Mennél több irány érvényesül egy állam szervezetében, 
és testében, ám érvényesüljön, de engedjék meg nekünk, 
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hogy mi csak a magunk tanait tanítsuk, a magunk fel-
fogását, lelkületét plántáljuk és abban biztosítsuk a jövőt. 
(Élénk helyeslés és éljenzés.) 

Hatalom a jövő nemzedéknek fejlődésére, annak 
edzetté tételére az iskola, a gondolkozásoknak a kiskortól 
egészen a felnőtt korig való vezetése és irányítása ; nem-
zedékeknek lehet gondolkodását megmérgezni, nemzedéke-
ket lehet elzsibbasztani, félénkké, gyávákká nevelni. De 
vájjon ezekre a félénkekre, ezekre a gyávákra és üres 
lelküekre van-e szüksége egy olyan kis nemzetnek, mint 
a magyar nemzet, a melynek minden egyes tagját a leg-
nagyobb határozottságra, elszántságra, makacsságra kellene 
kiképezni és nevelni, mert csak mindnyájunk erős össze-
tartása az, a mi ezt a kis fajt erőssé, hatalmassá teheti. 
(Elénk helyeslés.) 

Politikai czélt belevenni a katholikus iskolák neve-
lésébe s egy katholikus világot a katholikusok ellenére 
nevelni és fejleszteni, a különböző felfogásokat érvényesí-
teni azt jól tudjuk és látjuk, mily hatalom : midőn a 
középkorban a jurista világ a justiniánusi institutiókból 
kimeritette a zsarnokság minden theoriáját és odadobta, 
mint hatalmi kincset, az uralkodó királyok és fejedelmek 
lábához, hogy abból a jogi tudományból — mig csak el 
nem jött a mult századnak túlsó fele, — egész Európá-
nak több századra szóló aranybilincseket fűzzön. (Igaz ! 
TJgy van !) De a hatalmi kérdés lényege a katholikus 
önkormányzattal szemben az alapoknál és az alapítvá-
nyoknál van. Óriási területek azok, a melyeket, a kor-
mány kezel és pedig kezel egy laza, csak ujabb időben 
keletkezett ellenőrzés mellett. Központi ellenőrzés mellett 
az országban szanaszét fekvő birtokokat kezelui és ellen-
őrizni lehetetlen. És melyik állam ez? Az, a melyik a 
maga birtokait eladta, mert beismerte, hogy ő, mint az 
állam, a legrosszabb földmives gazda. (Élénk derültség.) 
Kezeli ez az állam ezeket a birtokokat akként, hogy 
evvel ő magának politikai befolyást és hatalmat szerezzen. 
(Igaz ! Ugy van !) 

Hát kié ez a vagyon? Kétségbevonhatatlanul a ka-
tholikusoké, mert a katholikus czélokra fordítandó^ és 
kétségbevonhatatlan, hogy a katholikus egyházé, mert 
törvényeink kifejtik és megmondják, hogy mi történt, kik 
szerezték azt és kik intézkedtek róla. 

Mi most bevett felekezet vagyunk az állam törvé-
nyei szerint. Midőn az 1790—91-iki törvényhozás bevette 
a protestáns felekezeteket, akkor több rendbeli intézkedé-
seket is tett. 

Az 1791-iki 26. t. cz. 12. §-a azt mondja : az isko-
lák, templomok, paplakok, alapítványok tulajdonjogára 
nézve — közbe vannak még a protestáns alapok, mint 
Apaffyé és másoké — az vétetik zsinórmértékül, hogy a 
katholikus alapok a katholikus egyház javára, az evangé-
likus alapok az evangélikus egyház javára fordíttassanak, 
tehát a katholikus javára, mert ebben kétkedés lehet, mert 
különben valaki azt vitathatná velem szemben, hogy igenis 
ezen alapoknak a jövedelme fordítandó a katholikus egy-
ház javára. De mit mond a 10. §., a mely megmagya-
rázza ezt a tételt : az evangélikusok alapítványai sem 
kezükből, sem kormányzatuk alól el nem vonhatók és a 
mennyiben az utóbbi uralkodás alatt elvonattak, vissza-

adassanak. Én sem kérek egyebet, mint a mennyiben a 
legutóbbi kormányzás alatt elvonattak, a katholikusoktól, 
azok visszaadassanak. (Helyeslés.) E tekintetben kétféle 
szempont érvényesül : az egyik az állami szempont. 

Állami szempontból úgy áll a dolog, hogy parla-
menti kormánynak nem szabad megengedni, hogy nagy 
tőkéket kezeljen számadás nélkül, nagy vagyont kezeljen 
parlamenti ellenőrzés nélkül. Miért ? Mert akkor a hata-
lom birtokosai felhasználják azt a maguk párt jának meg-
erősítésére, és a választásoknál saját pártjuk előnyére 
érvényesitik a nagy vagyont. Hiszen vannak nemzetek a 
melyek saját szabadságukat azzal vélték megoltalmaz-
hatni, hogy az uralkodóháznak nem engedték meg magán-
tulajdont szerezni éppen azért, hogy az uralkodónak magán 
tulajdona által ne legyen akkora hatalma, hogy a köz-
szabadságot veszélyeztethesse. 

Vájjon akkor meglehet-e tehát engedni, hogy nem 
az uralkodóház, hanem parlamenti pártkormány, a mely-
ben a pártjelleg dominál, számadás és ellenőrzés nélkül 
több száz milliónyi alapítványokat és dominiumokat kezel-
jen. Közszabadság van Magyarországon. A parlamentáris 
kormányzat fejlesztésének egyik alapfeltétele, hogy az a 
kormány kezéből kivétessék és hogy olyan kezekbe adas-
sék, a melyek tisztán arra a czélra kezelik és ellenőrzik, 
a melyre azok rendeltettek, mert nincsen kétség az iránt, 
hogy azokat az alapítványokat nem azért adták, hogy 
kortesek jutalmává váljanak, hanem hogy a katholikus 
egyház czélját fellendítsék és magasra emeljék. (Élénk 
éljenzés és taps ) 

Tehát ha a közszabadság érdeke az, mennyire érde-
künk nekünk mindennap megtámadott s a hol lehetett 
elnyomott és háttérbe állított katholikusoknak, hogy mi, 
a hitéletünknek erőteljes fejlesztésére szükséges eszközök-
nek nemcsak egy részét birjuk, hanem az egész legyen 
a mi birtokunkban. Lehet, ha ez a katholikus egyház 
kezébe kerül s a katholikus önkormányzat ezeket czél-
szerűen használja fel, lehet, hogy mi katholikusok nagy 
erővé válunk, a mi politikai súlyúnk nem akként fog az 
ország mérlegének serpenyőjébe esni, mint most ,• de váj-
jon azért, mert valakinek a politikai súlya vagyonának 
saját kezelése által érvényesülni fog, jogot ad-e arra, 
hogy annak jogos tulajdonát visszatartsák, őt gondnokság 
és kiskorúság alatt tartsák csak azért, mert jelentéke-
nyebbé válhat, mint azelőtt ? 

Nem t. kongresszus, azért a kisebbségi vélemény 
teljesen tág teret hagy arra, hogy a katholikus alapok 
és alapítványok visszaadassanak, csak az átmeneti intéz 
kedésből foglalható az, hogy eddig is az önkormányzat 
ellenőrzi mig ez a visszaadás megtörténik, ha ma királyi-
lag el is rendeltetik, az bizonyos időt igényel. De ennél 
többre kiterjeszkedni nem óhajt, mert azt mondja, hogy 
katholikusok tevékenységének olyan tárgyakkal kell birnia, 
melyhez minden katholikus ember a maga egyházában 
hozzáfűzheti tevékenységét ; nemcsak imáit, hanem tet t-
erejét is az olfarhoz hozza áldozatul. 

Én t. kongresszus, újból ismétlem, nem fogadom el 
Horánszky Nándor t. barátom határozati javaslatát, mert 
én ama tényezőkkel, a melyekkel nekünk számolnunk 
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kell, tisztában vagyok. Nem is kételkedem, — mert a 
püspök urak itt vannak egyenként, — hogy, ha ők 
szükségét látják, felszólalhatnak, a mint pl. az elnöklő 
bibornok üerczegprimás ur megtette egy kia tévedés 
miatt : bizonyosan hangoztatták volna szavukat és taní-
tásukat, ha még nagyobb tévedéseket követünk el. (Igaz ! 
Ugy van!) 

Nem is akarom tudni azokat a véleményeket a me-
lyek a „Pester Lloyd"-ban vagy bárhol jelennek meg, 
mert a vélemények jogos és helyes megnyilatkozásának ő 
felsége helyetfadott. Itt, a kongresszuson kell nyilatkozni, 
mert itt lehet ránk hatást gyakorolni. En pl. magyar-
országi német lapot nem olvasok, engem a „Pester Lloyd"-
ból senki meggyőzni nem fog. (Helyeslés.) 

De nem kétkedem a felett sem, hogy minden ténye-
zővel tisztában vagyunk, hiszen a katholikus püspökök 
nyilatkoztak 1848-ban, nyilatkoztak 1871-ben és ezen 
nyilatkozatokkal, a melyeket mi ismerünk, nem áll semmi 
ellentétben az, a mi itt foglaltatik, hiszen az, a mi a 
püspökök kizárólagos hatáskörébe tartozik, az az autonó-
miának nem képezi tárgyát. Az a hatáskör, a melyről itt 
szó van, az nem abban áll, hogy a püspöki kánon sze-
rint a hatáskör megszoríttassék, hanem abban van, hogy 
kiegészíttessék, folytononosan hatékonynyá tétessék, hogy 
a püspökök hivők nélkül egyedül ne az egyházra támasz-
kodjanak, hanem álljanak ott a világiak is, mert míg a 
földet is ma intensivebben kell megművelni és nagy mély-
ségre szántani fel. hogy ujabb termő rétegekre bukkan-
junk, igy az egyházi életben is intensivebb tevékenységre 
van szükség, hogy hitéletünket regeneráljuk, a gondolko-
dást megfrissitsük, a határozottságot, tevékenységet kifej-
leszszük, akkor az önkormányzat dolgában elől kell járnia 
a püspöki karnak, hogy megmutassa, mily önfeláldozó 
tevékenység és munkásság az, a melylyel szentegyhá-
zunknak tartozunk. 

A pápa ő szentsége pedig, tudom, hogy ezekbe a 
kérdésekbe, a melyek a lelkiekre nem vonatkoznak, vagy 
nem szól bele, vagy ha beleszól, nincs egyébre szükség, 
mint arra, hogy elvigyük neki Magyarország törvény-
könyvét és lerajzoljuk neki Magyarországnak jelenlegi 
helyzetét, hogy lerajzoljuk ő szentsége előtt, hogy csak 
a magyarországi katholikusokuak nincsen önkormányza-
tuk, hogy csak a magyar katholikusok nem folynak be a 
püspökök kinevezésére még egy tanácsadó szolga sem. A 
görög katholikus egyház Bilázsfalván választ, az erdé-
lyiek pedig 1818 ig a püspökökre nézve mindig hármat 
prezentáltak, 1818-ban a hatalom erőszakkal vette el az 
erdélyi státusnak ezt a jogát, a melyhez ragaszkodott és 
ragaszkodik ma Í9. 

Nem azért mondom ezt, mintha mi nem viseltetnék 
teljes tisztelettel azon püspök iránt, a ki most egyházi 
ügyeinket vezeti (Elénk éljenzés és taps) nem azért, 
mintha a kinevezés teljesítése ellen valami kifogásunk 
lett volna, de az a jog, a melyet birtunk, szenvedéseink 
és küzdelmeink által megszerzett jog, ahhoz visszavágyunk 

mert az egyháznak legnagyobb fiai ezen hármas prezen-
tálás utján szerezték meg a püspöki székben az erdélyi 
autonomiát és önkormányzatot. 

Nem hihetem, ha a pápa ő szentségét felvilágosítjuk, 
hogy Magyarvrszágban törvény rendeli és — mint tudva van 
ott is — a tridenti zsinat is azt rendeli, hogy a püspöki 
megyék zsinatot tartsanak a világiakkal, a melyen intéz-
kedjenek az egyház ügyei felett, ha felvilágosítjuk arról 
a szétszurtságról, arról az elernyedettségről, arról a 
bátortalanságról, mely mind a szervezet hiányából támad 
a katholikus egyházban, és felvilágosítjuk az üldözésekről, 
melyeknek a kath. egyház alattomban és nyiltan ki van 
téve : hogy akkor ő szentsége ne adná kívánságainkra 
áldását, mert meg fog győződni arról, hogy ezen önkor-
mányzat létesítése, egyházi életünk fenntartására és fej-
lesztésére ép oly szükséges, mint szükséges az amerikai 
egyház önkormányzata, mint szükséges más egyháza, 
mint a görög-katholikus, az unitus egyház, mint szüksé-
ges az orthodox egyház önkormányzata, szükséges, hogy 
a protestánsok között a katholikus önkormányzat által 
védelmet nyerjünk és ezáltal mindnyájan részeseivé váll-
junk azon munkásságnak, mely az ember lelkiismeretét, 
gondolkodását vezeti az életen keresztül és meg nem 
nyugtatja őt az üdvözülés gondolatával. 

Kérem a kisebbség javaslatának elfogadását. (Élénk 
tetszés, éljenzés és taps.) 

V E G Y E S E K . 
- f Az autonomiai kongresszus hangulatán meg-

maradt a nyomottság, melyet az alkudozás nem jól hasz-
nált vagy nem jól értett eszméjének az ügybe való szeren-
csétlen belekeverése keltett. Sőt a vita utolsóelőtti napján 
a hangulat nyugtalan, haragos és ingerült volt. Csak ez 
teszi érthetővé Zichy N. gróf beszédének végén azt a 
szokatlan kifakadást, melyre még visszatérünk, és Ugrón 
Gábornak mérges kifakadását, hogy a püspökök „nem 
félistenek azok se." Valami nagy bajnak kellett történni. 
A mai szavazás sokat meg fog magyarázni, de mindent 
nem lesz képes. 

— 'Rómából érkezett tudósítás szerint a szent atya 
f. hó 2 án 2000 piemonti zarándokot fogadott. Jacobini 
bibornokot 4-én délután temették el. Hány papábilis dőlt 
már ki XIII. Leo oldala mellől ! 

— Francziaországból nem jó hirek érkeznek. Az 
anarchia már a világkiállítást is fenyegeti. Es a szabad-
kőműves uralom mégis egyre jobban szítja a féktelenség 
egyedüli fékezője, az isteni vallás elleni gyűlöletet és 
üldözést. Az óriás küzdelemben mentő. szózat gyanánt 
jelent meg Richard párisi biboros érsek főp. levele a 
parlament megnyitása alkalmából végzendő imák ügyével 
kapcsolatosan. A magas ihletű levél a francziáknak szere-
tetben és igazságban való egyesüléseért esedezik Istennél. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmek es Tanulmányok. Jelek az egyház egén s az autonomia talaján és szemhatárán. — Katholikus Autonomia : 
Általános tárgyalás. — Pozsgay József pécsi kanonok autonomiai beszéde. — Dr Dudek János autonomiai beszéde. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. TB® 

Jelek az egyház egén s az autonomia talaján 
és szemhatárán. 

Videte ficulneam, et omnes arbores : 
cum producunt iam ex se fructum, 
scit.is quoniam prope est aestasLuc. 
XXI. 29, 30. 

II. 
Az autonomiai kongresszus lefolyt á l ta lános 

tárgyalása, örömmel elismeri mindenki , „ma-
gasztos" és tanulságokban igen gazdag esemény-
nek tek in tendő a magyarországbeli egyház tö r t é -
netében. Elméletileg, a kath . anyaszentegyházban, 
bizonyos megha tá rozo t t egyházi ügyek intézésé-
nél, a világi hívek közreműködésének igénybevé-
telével létesí thető autonomiai szervezet fogalma, 
t a r t a lma , hatásköre annyi ra világos a lakot ö l tö t t 
a kongresszus eszme- és helyzett isztázó tá rgya-
lásai folyamán, hogy a ki még most sem lá t j a 
azt világosan, az egyál ta lában nem lá t és nem 
fog látni ebben a dologban világosan soha, mer t 
valami elfogultság hályogképp borúi különben 
épp és egészséges szemevilágára. 

Sőt még egy lépéssel tovább is lehet menni, 
vagyis bá t r an azt lehet mondani, hogy elméleti-
leg az autonomia ügye, elméletileg mondom, 
annyira megére t t már, hogy az maga tü re lmet -
lenül lekivánkozik már a theor ia te rmelőfá járó l 

és sürgetően követeli, hogy a hosszú megvára t á s 
ós sok biztató beszéd u tán m á r a gyakor la t 
t e rén is tö r tén jék valami, vagyis az illető ténye-
zők ne a lehetőségről beszéljenek ós beszéltes-
sék az embereke t a végtelenbe, hanem m á r a 
megvalósítás módozatairól is gondolkodni és gon-
doskodni kezdjenek. Az Appoüyi Alber t gróf 
ál tal meg támoga to t t és a szavazó 8—9 püspök 
úr példája á l ta l s ikerre j u t t a t o t t Horánszky-féle 
javas la tnak egyéb egészséges és okos elvi alapja, 
lév:én az magában véve merő tak t ika , úgy sem 
lehet más, m in t az az okos elv, hogy a meg-
é re t t és a fáról m á r lekívánkozó gyümölcs 
nehogy valamiképp magátó l essék le a kongresz-
szus rázása a l a t t az „illetékes tényezők" nagy 
meglepetésére, hanem hogy legyenek eszközök 
ós edények is a gyümölcs leszedésére, és főleg,, 
hogy legyenek, kik az é re t t gyümölcsöt leszedjék 
és elrakják, szóval hogy legyenek, kik az au to-
nomia gyakor la t i megvalósí tását kezükbe vegyék. 
Tudvalevő dolog, hogy szüretkor szívesen je len t -
keznek az emberek segítkezni. A munkások 
mellé, könnyí teni a munkát , szívesen beál lnak, 
még a sorok élére is, példaadás végett , a j ó 
szomszédok és jó bará tok. 

Igenis, Horánszky Nándor és Apponyi Alber t 
gróf urak rendkívül nagy dologra vállalkoztak. 
Arra kér tek a kathol ikus kongresszustól bizal-
mat , hogy az ötvenéves autonomiai munka é& 

13 



•116 RELIGIO. 

termelés lehúlni kész gyümölcsét ők szedhessék le, 
ők raktározhassák e l ; hogy az au tonomiá t ők 
üthessék nyélbe. És az autonomiai kongresz-
szus többsége, a szavazásba bebocsátkozott 8—9 
főpásztorral élén, bizalmat szavazott Horánszky 
Nándor in tent ió inak és az őt lelkesen támo-
ga tó Apponyi Albert grófnak. Ez az esemény is 
muta t j a , hogy mily nagy hata lma van mindig a 
püspöki tekintélynek. De ez ál tal a bizalmi sza-
vazat ál tal egyút ta l a felelősséget is a két állam-
férfiura há r í to t t a a kongresszus többsége, a mely 
mellet t a tekintélyes kisebbség nem csekély 
bizalmatlansági vo tumot jelent . Sem az egyiket, 
sem a másikat nem lehet eltagadni. Igy áll a 
dolog. És ezt jól meg kell jegyezni jobbra-balra 
mindenkinek. 

Az autonomia sorsát t ehá t a szombati sza-
vazás után így kell felfogni, és nem úgy, mint 
azt Ugrón Gábor a „Magyarország" vasárnapi 
számában fe l tünte t te . Ugrón Gábor heves te rmé-
szetű ember. Elsieti a dolgait, e lhamarkodja 
Í téletei t . Centrumot ha talál, bár r i tkán talál, 
de akkor aztán elemi erővel talál. Czélponton 
innen úgyszólván soha sem esik le a löveg, me-
lyet az ő nagy ereje röpít . Ő rendesen túllő a 
czélon. Most is túl lőt t . Azt mondja ebben a va-
sárnapi hires czikkében: „Temetésről jövök. A 
kathol ikus ' au tonomia temetéséről . Szép temetés 
volt." Vérmes ember, ha nem az ő te rve sikerűi, 
veszve lá t mindent . Ez Ugrón Gábor. 

Nem, nem t eme t t ék el az au tonomiá t szom-
baton, hanem kivi t ték az elméleti vi ta tkozás teré-
ről a gyakorlati megvalósulás terére, a theoria üveg-
házából az élet-halálharczok küzdelmes mezejére. Az 
au tonómiáér t való gyakorlat i küzdelem tulajdon-
képpen t ehá t csak most fog megindúlni. Eddig csak 
a kathedrákon, a tanácskozásokban, a saj tóban 
vi ta tkoztak az emberek az autonómiáról ; ezentúl 
küzdeni fognak ér te a katholikusok a társadalom-
ban, a családi életben, a kormányban, a par lamen-
t en kivül és belül. A nép imáiba fogja foglalni az 
egyház szabadságát ós a papok könyörgése nap-
ról -napra ostromolni fogja az ég irgalmát, hogy 
Krisztus vallása iskoláiban, vagyonában, mindené-
ben, szabad legyen és úr. És ebben a munkában 
Ugrón Gábor mint pára t lan ag i tá tor mél tó részt 
fog venni. Már meg is igér te ezt vasárnapi 
-czikkében. „Akár mi t tesznek hazám kathol iku-
sai, úgymond, én az e l t emete t t (?) t e t szha lo t t a t 
pihenni nem hagyom. Nyugalmat a 27-es bizott-
ságnak nem engedek. A közvéleményt harczra 

fogom riasztani." Ezt Ugrón ajkairól biztosra 
lehet venni. 

Lesz t ehá t harcz az autonómiáér t . „Pro aris 
et focis." Nagy munka és küzdelem nélkül 
egyébiránt micsoda nagy dolog jö t t valaha létre 
ebben a küzdelmes életben? Az egyháznak i t t 
e földön életeleme a küzdelem. Azért neveztetik 
küzdőnek, „mil i tans ecclesia." Ebben a küzdelem-
ben — századszor ismétel jük ós készek vagyunk 
még kétszázszor ismételni, — mindenek fölött 
valónak Isten után Is ten helyet tesei t kell tekin-
teni , a püspököket , a püspökök tekintélyét . 
Ennek mindent alá kell rendelni. „Ecclesiae 
salus, mondá sz. Jeromos, in Summi Sacerdotis 
d igni ta te pendet." Ki lehetne a summus sacer-
dos minden egyházmegyében más, mint a püspök? 

Az au tonomia , ,ha már Ugrón Gábor a teme-
tés eszméjét megpendítet te , a következő két eset-
ben j u t n a a szombati szavazás vagyis a IToránszky-
Apponyi-féle megbízás a lapján — temetésre. 

Az egyik eset akkor következnék be, ha az 
„alku" i rányzata többet akarna elalkudni a 
hierarchiától , min t a mennyi t is teni jogok érin-
tése nélkül lehet . I t t a czél volna elhibázva. 

A másik eset egész biztosan beállna akkor, 
ha a Horánszky-Apponyi-féle gondolat az „illeté-
kes tényezők" k ipuhatolására már -maga is vala-
mely i l letéktelen tényező befolyásának körmön-
font eredménye volna. Ebben az esetben mái-
maga a kiindulás pontja volna elhibázott. Min-
den félreértés kikerülése véget t azonban konsta-
táljuk, hogy Apponyi és Horánszky t iszta lelke ós 
nemes jó szándéka garanczia; de nem garanczia 
a levegő, a melyben élnek. Ennek még az ő 
nagy egyéniségök is ká rá t va l lha t ja idővel. 
Miért? Ők jól t ud ják ; vagy ha még nem tudják, 
tapasztalni fogják. 

Engedjék meg, 'hogy nagy vállalkozásuk 
alkalmából figyelmeztessük őket boldogult llüdi-
gier linczi püspök in tésére : „Die beste Klugheit 
ist gewiss die Klughei t des Glaubens". Tehát nem 
a Staa tsk lughei t a legnagyobb és a legjobb okos-
ság. A Rüdigier-fóle mondásnak Ausztria csá-
szárja és népei nagyon érzik az igazságát. A 
magyar ki rá lyt és a magyar nemzetet az isteni 
h i t te l szemben a maga utain kalandozó büszke 
Staatsklughei t bajai tól meg kel let t volna ab ovo 
kímélni. 

No de van módja az autonomiai kongresz-
szusnak is minden körülmények között magán és 
az autonomián segíteni. Áll janak össze 50-en és 
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hivassák össze a kongresszust, mihelyt veszély 
kezd mutatkozni . 

Sión őrei, t i pedig minden esetre most még 
jobban vigyázzatok; m e r t a dolog még nem egé-
szen ba j nélkül való, a siker még igen bizonytalan, 
sőt mondhatni , a fényesen k i fe j te t t elmélet da-
czára, úgyszólván hajszálon függ. 

A szép autonomiai t e rmés t az éjjeli to lva-
jok nagyon könnyen el lophat ják. 

Majd ki tüoik az is, hogy miér t és hogyan? 
* # * 

K A T H O L I K U S AUTONOMIA. 

Á l t a l á n o s t á r g y a l á s . 
Kilenczedik nap. 
— Febr. 9. — 

Elnök VaSZary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek ur az ülést 11 órakor megnyitja. Felolvasta-
tik a mult ülés jegyzőkönyve, mely hitelesíttetik. 

Következik a napirend: a két autonomiai javaslat 
fölött való általános vita folytatása. 

Pásztély Jenő : A többse'gi javaslatot pártolja, bár 
annak nem minden rendelkezésével ért egyet. Horánszky 
indítványának mindkét részét magáévá teszi. A többségi 
javaslat az intelligencziának nagy tért nyitott a munkál-
kodásra, tehát nem állhat meg az ellenvetés, mintha az 
intelligencziát ki akarnák zárni az autonómiából. Szóló 
hive a közvetlen választásnak. Nem helyesli, hogy a köz-
tisztviselők passziv választójogát korlátozzák. Tökéletesen 
elégnek tartja a passziv választóképesség korlátozására 
azokat a korlátokat, amelyeket a vallási indok nyújt. Azt 
hiszi, hogy nagy erőt tudna kölcsönözni a katholikusok-
nak az, ha társadalmi téren tudnának egyesülni. Horánszky 
Nándor indítványának második részét, mely a halasztást 
javasolja, elfogadja. Mert szóló nem fél rejtett czélzatoktól. 

Zichy Nándor gróf : Főmagasságu herczegpritnás 
kardinális u r ! Mélyen tisztelt kongresszus! Ha második 
felszólalásom révén türelmüket még igénybe veszem, azt 
azon eltökéléssel teszem, hogy lehetőleg röviden, tárgyi-
lagosan és minden polémiától távolállólag nyilatkozzam. 
Az én felfogásom szerint nem arról van szó, hogy a 
katholikus életbe egy uj szervet állítsunk be, hanem 
arról van szó, hogy bizonyos ügyek ellátására alkalmatos, 
a katholikus szervezetbe beilleszthető, az állami törvények-
hez alkalmazkodó és magyar talajon fennállható szerveket 
létesítsünk. Nem arról van szó, hogy képviseleti alapon 
kétharmad világiak többségével olyan katholikus szervet 
állítsunk fel, amely a katholikus hitéletbe valamely uj 
tényezőt állítson, mely időről-időre ezen téren hóditmá-
nyokat tegyen, de olyan szervet, amelynek feladatai és 
eljárási módozatai határozottan megírva legyenek, úgy, 
hogy e részben nem egy kombattans, hanem egy laboráns, 
működő testületet szervezzünk. (Zajos helyeslés.) 

Végig nézek a világon, látok országokat és társa-
dalmakat, melyekben a katholiczizmus vajmi gyenge lábon 

áll és Isten kegyelméből és az embereknek isteni Gond-
viselés által vezetett hitéletének felébredése által ily parla-
menti szervezet nélkül erősbödött az egyház, lábat vetett 
az állam különös gyámkodása és atyáskodása nélkül, nem 
is térvén vissza arra, hogy a katholikus egyház első 
eredetétől a mai napig megélt mindenütt parlamenti 
szervezet nélkül, megélt anélkül, hogy képviselőtestületet 
szervezett volna, megélt mindenütt anélkül, hogy ebből 
a forrásból u j erőt, hitet, és hitéletében való szervezeteket 
kellett volna meritenie. Ezt csak különösen a magyar 
haza viszonyai teszik szükségessé, épp azért, mivel saját-
ságos viszonyainknál fogva oly ügyeink vannak, melyeket 
nem egy parlamenti szervezet, hanem egy ezeknek ellátá-
sára felállítandó alkalmas szerv utján kell eldönteni és 
elintézni. Azért én egyszersmind örömmel üdvözlöm ezen 
gyülekezetet, mert katholikus férfiak gyülekezete és mert 
a katholikusok országszerte érzett szükségleteinek, köz-
kivánságaiuak kifejezést kölcsönözni és ezen óhajokat 
ténylegesíteni alkalmas eszköznek ítélem. 

Ez az egyik álláspontom. A másik az, hogy éppen 
azért, mivel ez az álláspontom, csak akkor érdemes ezt 
az autonomiát megszervezni, ha azok az igények, melyek 
kielégítésére kell, hogy szolgáljon, csakugyan általa kielé-
gíthetők lesznek, ha tért, anyagot és módot szolgáltatunk 
neki, (Hosszantartó zajos helyeslés.) hogy működhessék, 
mert különben csakugyan oda szorítjuk, hogy nem fog 
működni, hanem aspirálni, hogy folyton hódítani fog 
akarni, folyton szervezni fog akarni és konfliktusba jön 
ország-, király- és egyházzal. (Zajos helyeslyés.) 

Már most, ha nézem a javaslatok mindegyikét és 
felvetem magam előtt azt a kérdést, hogy elfogadom-e, ha 
azok bármelyike igy, mint van, megszavaztatnék, egész 
nyíltsággal és határozottsággal azt felelem, hogy nem. 
Nem azért, mint hogy ha én telhetetlen volnék vagy a 
katholiczizmus telhetetlen volna abban, amit elérni akar, 
hanem leginkább azért, mert a katholikus igényeknek és 
a katholikus egyházi követelményeknek nem felel meg 
egyik sem teljes mértékben. Mindegyikük e részben kor-
rekturára szorul és azért nem óhajtom, hogy ezek ezen 
alakban tárgyalás alapjává tétessenek, mert félszeg meg-
itéltetésre szolgáltatnának alkalmat ugy a legfőbb kegyúr 
mint az egyház, mint talán maga a kormány részéről is. 
És miért? Mert a katholikus autonomia csak ugy felei 
meg czéljának, ha az csakugyan igazán katholikus és 
engedjék meg, hogy ezen szempontból nagy körvonalazás-
ban jelezzem azt, amit külömben barátaimmal határozott 
szövegezésben is igen szívesen beterjesztettem volna, ha 
nem állott volna előttem a részletes tárgyalás, amelyet 
én remélek, hogy legközelebb el fogunk érni, mivel 
akkor sokkal behatóbban, részletesen megokadatolva és 
higgadtan lesznek az egyes kérdésekre nézve az eltérő 
vélemények kifejthetők, mint egy theoretikus, általános 
álláspontra emelkedő fogalmazványban. 

Legelőször is a vagyoni kérdésről akarok itt be-
szélni. A vagyoni kérdésre vonatkozólag a legfőbb óhaj-
tásom, amelyet leginkább kívánunk elérni, és a melyet el 
kell érnünk, ha azt akarjuk, hogy katholikus legyen az, 
autonomia, az, hogy ezen vagyoni kezelés tisztán katholi-
kus kezekbe tétessék le (Zajos helyeslés) és abból mind-
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azon befolyás, mely nem katholikus, fenntartván minden-
kor a felekezet nélküli államnak azt a jogát és befolyását, 
amely őt mint államot megilleti, a nem állami téren elimi-
náltassék. (Helyeslés ) Mert az, hogy a katholikus vagyont 
kezelő kultuszminister esetleg katholikus, az egy esetleges 
-dolog, de nem alkotmányos és szükségszerű, és jöhetnek 
körülmények, — és azok ugy következhetnek be, hogy 
azokban én is teljesen megnyugodhatom, — amelyek azt 
fogják magukkal hozni, hogy a kultuszminister nem lesz 
katholikus, mert én megvallom, hogy nem is látom meg-
felelőnek, ami különben nem ide tartozik, hogy a kultusz-
ministerség a katholikussággal szükségszerüleg, alkot-
mányszerüleg összeköttetésbe hozassék, mint hogy nem is 
hozatik avval. De egy minister nem tökéletesen független 
egyén, az egy ministeriumnak a tagja, azt nem az apos-
toli király hozza javaslatba, de a ministerelnök, kinek 
eljárását a ministeri tanács határozatához kell alkalmaz-
nia. Ez a kultuszminister beleviszi a kath. ügyeket a 
ministeri tanácsba és, ha nem is hozhatja a parlament 
elé, tényleg a ministertanács iránytadó befolyással bir. A 
parlamentnek ugyanis kétféle működése van : a törvény-
hozó és kormányzati akczió. Mint a kormánynak a tagja 
a kultuszminister a parlamentnek a közege is és a maga 
eljárásában a parlament pressziója és irányításának van 
alávetve. Azt a kultuszministert pedig odaállítani, hogy 
folytonosan önelhatározását védeni legyen kénytelen, lehe-
tetlenség, mert annak, hogy a minister lehetetlenné tétes-
sék, senki sem köteles indokolását adni, a parlamenti 
többségek ugy alakulnak, amint jónak látják és nem 
felelnek senkinek, hogy miért adnak ezen ministernek 
többséget, miért tűrik, vagy nem tűrik el székében. Nem 
az a fődolog, hogy ez a kezelés az autonomiai közgyűlés 
•körébe essék, hanem a fődolog az, hogy ne maradjon ott, 
hol van, hogy független katholikus embernek, hogy ő 
felsége az apostoli királynak, mint legfőbb kegyúrnak 
közege kezébe essék ez a működés; oly közegek kezében, 
amely itt ezen parlamentben, ezen katholikus gyűlésen, 
ha egyszer szervezve leszünk, működéséről és cselekvé-
nyeiről számot adni lesz köteles, amely evvel egyetértőleg 
hivatott működni, amely a kapcsolatot a kegyúr és a 
katholikus autonomia között helyreállítani lesz hivatott, 
alkalmas közeg. (Helyeslés.) Mert az én meggyőződésem 
az, hogy az apostoli király és főkegyur ezen vagyonnak 
i iva to t t őre és az egyház részéről elismert birlalója*) is. 

Ezen minősége két kötelességet ró r eá : annak 
ellenőrzéséről, mi czélra fordításáról, másrészt, pedig a 
kezeléséről is gondoskodni. Ezt pedig nem cselekedheti 
meg, ha nincsen az autonomia körében közeg, amely ezen 
funkcziót a maga részéről ellenőrizné, és ha szükséges, 
teljesíteni, az összeköttetést közte és az autonomia között 
fentartani és az a legfőbb és irányt adó elhatározását 
kieszközölni hivatott volna. 

Kegyes engedelmükkel áttérek egy másik szem-
pontra, a legfontosabbra, az ezzel szoros összefüggésben 
álló tanügyre. (Hall juk! Hall juk!) H a nekünk a vagyon 
hovaforditásához nincsen szavunk, ha nincsen vagyonunk, 
akkor mi a tanügyről nem gondoskodhatunk. De igenis 
*gy feladatunk van erre vonatkozólag, amelyet mindenkor 

*) Gondviselője. Szerit. 

kötelesek vagyunk érvényesíteni. Az, hogy a tanügyet, a 
katholikus tanügyet a maga valóságában katholikusnak 
tartsuk fenn. Ennek pedig szerintem a következők a 
lényeges attribútumai. Először, hogy a hit és erkölcs dol-
gában a tanügynek irányítása, intézése az egyháznak 
arra hivatott, arra istenileg kirendelt közegére bizassék 
és nem másokra. Es hogy ezt a hivatást az egyház telje-
síthesse, ahhoz a mi támogatásunkra van szüksége. A 
tanárok kinevezésében és jó szándékai végrehajtásában. 
De a tanárok hit és erkölcs dolgában való fegyelmi ügyei 
határozottan csak egyháziak lehetnek, mert hit és erkölcs 
dolgában a katholikus életet irányítani az egyháznak a 
feladata és nem a világiaké. (Elénk helyeslés. Ugy van ! 
Ugy van !) Hogy azonban a hit és erkölcs dolgában, hogy 
katholikus irányban vezethesse az egyház a tanügyet, 
arra nézve annak fegyelmi határozatai következtében a 
tanároknak nemcsak a kinevezése, hanem elmozdítása is 
az autonomiához kell, hogy tartozzék. Tehát nemcsak az 
autonomiához kell a kinevezéseket áttenni, amit nem 
vindikálok az egyház számára, de az elmozdításokat is. 

Azután katholikus irányban a nevelést, a hit dolgá-
ban a katholikus felfogás dolgában irányítani az egyház 
csak ugy képes, hogyha a tankönyvnek kijelölése appro-
bácziója az ő kezébe fektettetik le. 

Áttérek most egy másik kérdésre. Az egyház szer-
vezetének kérdése közóhaj és ezen közóhajnak meg nem 
felelő állapotok felháborodást okoznak, kimondhatatlan 
elégedetlenséget szülnek. A püspöki székek betöltése 
Magyarországon az apostoli királynak, a püspökök fel-
avatása a szentszéknek az attributuma. 

Es e kettőt, ugy mint a parlamentáris életben is, 
midőn a közkormányzatot C9akis a parlament és a korona 
közötti jó egyetértés feltétele alatt képzelhetni üdvösnek, 
ugy ezen magas jogok gyakorlata is csak ezen két té-
nyező egyetértésével való helyes gyakorlása mellett kép-
zelhető, és azért a mi katholikus fejedelmeink, a szent 
koronának viselői mindig erre igyekeznek. Sajnosak és 
sérelmesek azok az esetek, amelyekben ez az egyetértés 
nem létesül. (Ugy van ! Ugy van !) Ámde ezen gyakor-
latba közbeesik a 48-iki törvények által és különösen a 
mi viszonyaiknál fogva is, nem ezen alakban ugyan, a 
közkormányzatnak bizonyos befolyása és ténykedése. Sehol 
nem tagadják meg azt egy államtól sem, hogy a maga 
állami érdekeit és politikai szükségleteit ezen a téren is 
ne érvényesítse. A fejedelmek, vagy abban közreműködő 
legfőbb testületek, ahol állami közreműködés van, min-
denütt és nálunk is a kormányhatóságok, mondjuk, miois-
teriumok meghallgatásával járnak el. Tehát az a helyzet 
hogy a kijelölést, hogy ki legyen alkalmas egy püspöki 
szék betöltésére, esetleg egy nemkatholikus ministerelnök 
vezérlete alatt álló ministeriumnak lehet-e erkölcsileg 
odaítélhető és jogilag helyesen átadható funkczió? Mert 
átadott, jogilag nem, de tényleg tételes törvénynyel 
átadott prezentaczionálÍ8 joga a ministeriumnak nincsen. 
(Ugy van! Ugy van!) Ellenőrzési joga van az állami 
szempontok érvényesítése tekintetében. (Ugy van ! Ugy 
van !) Mi katholikusok méltán, erkölcsi jog alapján, termé-
szetes jog alapján óhajthatjuk, kívánhatjuk, hogy ne 
mondjam, követelhetjük, hogy ez a befolyás tul ne ter-
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jeszkedjék ; (Élénk helyeslés. Ugy van ! Ugy van !) hogy 
az első szó a katholikus egyházat illesse meg e téren : 
(Élénk helyeslés ! Ugy van ! Ugy van !) hogy a katho-
likusok óhajai tágabb téren vétessenek figyelembe, mint 
e részben eddig történt. (Ugy van ! Ugy van !) 

De azt mondják, hogy az autonomia bizonyos ügyek 
elintézésére megfelelő közeg legyen, vagy pedig általános 
felfogás szerint és amint szeretik mondani, a világi vonat-
kozású ügyek terén intézésre megfelelő közeg. Hát kér-
dem, a püspöki szék betöltését világi vonatkozású ügynek 
senki se keresztelheti. Ez tisztán és kizárólag egyházi 
kormányzati kérdés, amelybe politikai tekintetben az 
államnak, apostoli jogánál fogva a királynak az egyház 
által elismert jogi befolyása van. Ezen kérdés megoldását 
tehát magunknak vindikálni szerintem nem lehet, az auto-
nomiai tervezet statútumaiba beiktatni egyelőre nem lehet ; 
csak az ennek megoldásánál következő corollariumot, 
amennyiben minket illet, lehetne annak idején oda bele-
illeszteni. Ha pedig azt nézem, hogy ez a kérdés világ-
szerte hogyan oldatott meg és intéztetett el, azt látom, 
hogy az elmúlt század előtt, az első nagy franczia világ-
renditő forradalom előtt szintén az állam és egyház kö-
zötti megegyezés alapján intéztettek el ezen ügyek ott, 
ahol az államhatalomnak e részben befolyása volt. Azóta 
ezen kérdéseket mindenütt az uralkodó hatalom és a 
szentszék közötti tárgyalások tárgyát képezték és azok 
közös megegyezéssel intéztettek el. Mint ezt a szent ko-
rona és, annak hordozója, ő felsége Ferencz József mindig 
elismerte, hogy ezen kérdéseket, a kandidáczió kérdését 
egyoldalulag elintézni nem tar t ja czélszerűnek. Tovább 
menni nem akarok. De ezt a kérdést óhajunk kifejezése 
mellett ő felségének kegyes figyelmébe ajánlani, ezt kö-
vetelni lehet feladatunk, hanem formulázni itt bizony 
időelőtti volna. 

Van egy más, az egyházat érdeklő kérdés, az egy-
házmegyei kormányzatnak kérdése. Az egyházban szent 
t é t e r utóda, az egyház kormányzására hivatott a római 
pápa és az ő hozzájárulásával a püspökké avatás alapján 
s püspöki egyházmegyét kormányozni az általános egy-
házi kormányzat keretén belül a püspöknek a hivatása. 
Ezt nekünk semmiesetre sem lehet és szabad meg-
másítanunk. 

Ha katholikus autonomiát akarunk szervezni és azt 
mi vindikáljuk, ugy egyházunk minden ugy egyházi, mint 
tanügyi kérdésében a püspöké legyen az utolsó szó. En-
nek bizonyos részben igen szép megoldását találjuk a 
kisebbségi javaslatban ; amennyiben az egyházi elnöknek 
követeli mindenütt azt a jogot, hogy felfüggeszthesse a 
határozatokat, ha e részben meggyőződésével megegyezők-
nek nem találja, oly esetekben, melyekben azt szükséges-
nek látja. Lgyanezt a megyei szervezetben is megtartja. 
Az országos szervezetre nézve e munkálatban ez a kér-
dés megoldásra nem talál, de a 27-es bizottság többségé-
nek elaboratumában talál megoldást a püspöknek fen-
tartott veto-jogában. Hanem ez a veto-jog gyakorlata az 
egyházi elnökse'ghez van kötve, ugy mint a kisebbség 
elaboratumában. De egyikben sincs arról provideálva, 
hogyha az egyház szükségesnek látja, hogyha a primás 
szükségesnek látja, hogyha esetleg az egyházi elnök nincs 

abban a helyzetben, hogy elnökölhessen, arról gondos-
kodhassék, hogy mely egyházi közeg legyen az, akit az 
elnöki székre kiküldhessen, mikor annak szükségét lá t ja . 
Ezt a jogot neki az egyházi védelem tekintetéből vindi-
kálandónak tartom, mert különben nem érvényesülhet a 
másik elv. 

Van még egy más helyzet, mely engem sért, mely-
lyel mint katholikus ember nem igen tudok megbarát-
kozni. Es ez az, hogy a püspök urak körünkben üljenek 
és oly szavazattal bir jarak, mint mi és esetleg itt le-
szavaztassanak, amit azután ők, mint püspöki kar e vetó 
joggal leszavaznak. 

Ugrón Gábor : Nem istenek ! 
Zichy Nándor gróf : Módot kell találnunk ezen kér-

désnek a megfelelő kielégítő megoldására. Mert nemcsak 
azt kell nézni, hogy hol l á t juk ' mi ezen körben ezen 
ügyeket ; de azt is kell néznünk, hogy a katholikus hivek, 
a nagyközönség hogyan lát ja és hogyan itéli meg azt. 
Ez is bizonyos megfigyelésre érdemes. 

Ezekben általánosságban jeleztem kötelességszerű 
nyíltsággal mindazt, amit e részben gondolok. Ezekből 
méltóztatnak látni, miért nem járulhatok ahoz, hogy a 
27-es bizottság többségének javaslatát, mely óhajtásun-
kat magában foglalja, amint bár illetékes körökkel való 
tárgyalásra alkalmas substratumot tekintsük és akár a 
27-es bizottságot, akár más közeget ennek alapján küldjük 
ki tájékozó felvilágosítások szerzésére. Azt hiszem könnyi-
teni kell a helyzetet és nem bonyolítani. (Helyeslés ! Igaz 
Ugy van!) Nem kivánom, hogy oly szöveg nyerjen 
helybenhagyást, amelyet aztán itt el nem fogadhatnánk. 

Még azt kivánom megjegyezni, hogy ha e részben 
talán egyik vagy másik püspök ur másképpen fogna 
szavazni, mint én, ez az én katholikus lelkiismeretemet a 
legkevésbbé sem veszélyezteti. Mert én igyekezni fogok 
teljes életemben Isten segítségével a jövőre is — ha ez 
ellen talán eddig hibáztam, öntudatosan bizonyosan nem 
— az maradni, ami voltam, az egyháznak egyházjogi, 
hittani, egyházkormányzati dolgokban nemcsak hű, de 
mindenkor engedelmes fia. (Elénk éljenzés.) De ezen 
engedelmességnek azzal, hogyha egyik vagy másik mélyen 
tisztelt püspök úrral, de még egy cardinálissal szemben 
is ellenkező szavazatot fognék az urnába vetni, katholikus 
álláspontomnak, meggyőződésemnek, hitbuzgóságomnak 
és az egyház iránti engedelmességemnek a legkevésbbé 
sem ártok. 

Ezek kifejezése mellett ajánlva ujabban is a 27-es 
bizottsági többség javaslatának a részletes tárgyalás alap-
jául való elfogadását, tisztán azért, mert ezen az alapon 
könnyebben vélem eltérő nézeteimet érvényesíthetni. 
(Élénk éljenzés és helyeslés.) 

Kován József : Olyan autonomiát kiván, mely meg-
feleljen a kor szükségleteinek. Egyik javaslattal sincs 
megelégedve. A püspökjelölésre az egyházmegyei papság-
nak a káptalannal határozott befolyást kiván. A kanonoki 
stallumokrí" való jelölésről nem szól, tárgyalják ezt azok, 
akik már kanonokok. (Derültség.) Ami a vagyonkezelést 
illeti, ha a kormány liberális, akkor legyen igazságos 
is, de ez esetben bocsássa ki a vagyonkezelést a kezéből. 

1 
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Kanócz István : Dudek tegnapi beszédével szemben 
védi a plébánosokat és káplánokat. Bármelyik javaslat el-
fogadható a megfelelő módosításokkal. Szóló maga a több-
ségi javaslatot fogadja el általánosságban, de a részle-
tekben kifogásai lesznek, például a tisztviselők kirekesz-
tése ellen fel fog szólalni. Nem fogadja el Horánszky 
határozati javaslatát. 

Elnök : Több szónok feliratkozva nem lévén, a vitát 
bezárja. Következnek az előadók beszédei. 

Hoványi Gyula dr : Mielőtt a huszonhetes-bizottság 
javaslatának védelmére áttérne, foglalkozik két ellenve-
téssel. 

Az egyik ellenvetés az, hogy a huszonhetes-bizott-
ság hivatkozott arra, hogy nem módosította az 1870/71-i 
elaborátumot, ellenben szóló előadói beszédében védeke-
zett volna, hogy miért módosították az 1870/71-i elabo-
rátumot. Ez az ellenmondás nem létezik, mert a többségi 
jelentés egy szóval sem mondja azt, hogy nem módosí-
tották az 1870/71-iki munkálatot. Nem kaptak arra uta-
sítást, hogy az 1870/71-iki elaborátum szerkezeti tagoza-
tát megtartsák és minden egyes határozmánvát elfo-
gadják. 

A második kifogás az, hogy szóló szájába olyan 
mondatot adtak, mintha azt mondta volna, hogy a hu-
szonhetes-bizottság javaslata azért szerény, hogy fejlőd-
hessék. Szóló pedig azt mondotta: Azért szerény, mert 
okultunk az 1870—71-iki elaborátum sorsán. 

Áttérve az érdemlegesebb ellenvetésekre, védi a 
többségi javaslat azon álláspontját, hogy a többségi javas-
latból hiányzik az egyházmegyei közgyűlés és hogy nem 
a közvetlen választásnak elvére van fektetve, hanem a 
közvetett választási rendszert fogadja el. 

Ami a hatáskörnek a kérdését illeti, erre nézve azt 
kérdi a kisebbségi előadó, miaő joggal mertünk mi szü-
kebbkörü autonomiai javaslattal fellépni, ha nem ismertük 
az illetékes tényezők véleményét. Engedelmet kérek, mi 
kértük, de nem kaptuk a felvilágosítást; mi nekünk dol-
goznunk kellett ; mi nem tehettük azt, hogy semmivel se 
álljunk elő, mert a kongresszus megbízott, hogy készítsünk 
javaslatot. Nem hiszem, hogy valaki kétségbe vonja, 
hogy az autonómiának — hogy létrejöhessen — olyan 
tartalommal kell birnia, amelyhez hozzájárul ő Felsége 
az apostoli király, a főkegyur, beleegyezik a nagyméltó-
ságú magyar püspöki kar és ezen beleegyezés magában 
involválja szükségszerüleg a római Szentszéknek beleegye-
zését és harmadszor pedig hozzá kell járulnia az országos 
katholikus gyűlésnek. Én kérdezhetném a kisebbségi elő-
adó úrtól, miért méltóztatik még messzebbmenő javaslat-
tal előállani, ha a mienkre sincs meg a biztosíték, hogy 
jóváhagyatik. Igaz, ő erre felelni fog, sőt már felelt meg ' 
nyitó beszédében. Azt mondja : Mi eleve tudtuk azokat 
az érinthetetlen határokat, amelyeket tul nem szabad lép-
nünk ; azzal előre tisztában voltunk. Méltóztassék nekem 
megengedni, hogy a legnagyobb tiszteletem mellett is ez 
iránt kételyemet fejezem ki, hogy olyan bizonyosan tud-
nák azokat az érinthetetlen, áthághatatlan határokat. Hisz, 
kérem, ha olyan bizonyosan tudták volna azokat a hatá-
rokat, akkor miért méltóztatik azt kimondani, hogy : Mi 
kisebbség készek, hajlandók vagyunk alkudozásba bocsát-

kozni ? A legfelsőbb királyi leirat szerint nekünk csak 
azon határvonalakat kell respektálni. Ha egyszer nekem 
sikerült megállapítani a határvonalakat úgy, hogy azok-
hoz kétely többé nem fér, akkor az utonomiának semmi 
akadálya sincs. Én azt gondolom, hogy azokat a határo-
kat oly bizonyosan nem tudja, nem pozitive, nem meg-
dönthetetlenül tudja. Én egyáltalában nem tudok egyetér-
teni azzal a felfogással, amely azt mondja : Követeljünk 
minél többet, mert az javára fog szolgálnia javaslatnak! 

Nem arról van szó, hogy az alkudozások által most 
huzzuk meg a határvonalakat, ezután ; ezek a határvona-
lak már léteznek, azok meg vannak, csak arról van szó, 
hogy konstatáljuk, hogy hol van az a határvonal. Ennek 
a konstatálá«ára pedig, ámbár illetékes faktor a tisztelt 
országos katholikus gyűlés, de nem egyedül illetékes, 
mert ha a határnak a megállapításáról van szó, hogy az, 
hol létezik, akkor ennek értelmezésébe beleszólása van 
úgy a főkegyurnak, illetőleg képviselőjének, mint a püs-
pöki karnak. Ha nagyobb igényekkel lépek föl, azzal én 
nem viszem előbbre a dolgot, nem bővitem az autonómiá-
nak a tartalmát. Azt hiszem, azt reménylem, hogy az 
illetékes tényezők a legnagyobb készséggel fogják áten-
gedni azoknak a jogoknak a gyakorlatát, amelyek csak 
átengedhetők. 

Azt mondja a kisebbégi előadó, hogy megfeledkez-
tünk a világi katholikusokról. Nem feledkeztünk meg a 
világi katholikusokról, mi azokat bevontuk a mi javas-
latunkba. Különben is először azt óhajtom konstatálni, 
hogy minket ide nemcsak a világi katholikusok küldtek, 
mert hiszen tudvalevő dolog, hogy a kongresszus egy 
harmadrészét küldötte az egyházi elem, pedig nem világi 
katholikus, hogy továbbá szerencsénk van tagjaink sorá-
ban üdvözölni azokat, akiket senki sem küldött, akik nem 
mandátum alapján ülnek itt, hanem sokan, lagalább is 
egyenrangú alapon, rangjuk, hivatali állásuk, méltóságuk-
nál fogva. Azt méltóztatik mondani, hogy megfeledkeztünk 
a világi katholikusokról, akiknek a számára ez készült, 
így kifejezve, alig tudnám aláírni. Aláírom azt, hogy a 
világi katholikusok részére is készül az autonomia, hanem 
én azt gondolom, hogy a katholikus autonomia készül 
arra, hogy a magyarországi katholikus egyház védelmére 
legyen, szabadságának, függetlenségének oltalmára és 
igenis, ha virulni, boldogulni fog az édes anya, az anya-
szentegyház, akkor annak kebelén a gyermekek, az édes-
gyermekek, a világi katholikusok is boldogságukat meg-
találják. 

Azt méltóztatik mondani a kisebbségi előadó urnák, 
hogy ha mi az egyházmegyét szervezzük, akkor katholi-
kus testvéreink, a román egyház, megnyugvással fog-
nak az autonomiába belépni. Megvallom őszintén, hogy 
ennél nyomósabb érvet keveset hallottam az egyházme-
gyei közgyűlés mellett, ha ugyan a mélyen tisztelt ki-
sebbségi előadó urnák erre pozitív adatai vannak, erről 
pozitív tudomása van. Én, mélyen tisztelt országos ka-
tholikus gyűlés, csak azon az alapon állok — ez még 
régi dátum — hogy 1897. junius 23-án a ba^zsfalvi 
érsek ő nagyméltósága felterjesztést intézett az ország 
herczegprimásához, amelyben kifejtik, hogy miért nem 
léphetnek be a katholikus autonomiába, hogy kívánnak 
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Balázsfalva székhelylyel külön autonomiát; ott hivatkoz-
nak az 1853 ki pápai bullára, az 1868: XXXIX. és az 
1868 : LIII . törvényczikkekra, tehát más okokat hoznak 
fel, mint a mélyen tisztelt kisebbségi előadó ur. De ha 
az ő ujabb adatai ezeket megczáfolják, azt hiszem, hogy 
mindnyájan örvendeni fogunk annak, ha módját ejthetjük, 
hogy az összes görög szertartásuakat itt üdvözöljük a mi 
sorainkban. 

És itt megragadom az alkalmat arra (Hal l juk! Hall-
juk!), hogy örömemet fejezem ki a felett, hogy görög 
szertartású testvéreinknek egy része itt van, velünk együtt 
munkálkodik, fáradozik az autonomia létrehozatalán. (Élénk 
éljenzés.) És ezen örömöm még csak fokozódni fog, ha 
nekünk sikerülni fog azon aggályokat eloszlatni, amelyek 
többi görög szertartású testvéreinket eddig tőlünk távol 
tart ják. Ügyünk érdekében kivánom, hogy ezek az aggá-
lyok is minél előbb megszűnjenek. 

Szóló hibáztatja, hogy a kisebbségi javaslatban 
nincs benne expressis verbis, hogy az önkormányzat hatás-
köre nem terjed ki a szorosan vett papi és zárdai 
nevelésre. 

Felveti továbbá a kisebbségi előadó azt, hogy lehet e 
a vallás tanait olyan általánosokká, intenzivekké tenni a 
nép rétegeiben, ha ezeket kizárjuk. Ismételve mondhatom, 
hogy mi nem zárjuk ki a népnek rétegeit, hanem igy 
ezt a tételt megint nem Írhatom a lá ; mert az isteni 
igazságokat általánosakká tenni, intenzivekké tenni nem 
tartozik az autonomia feladatai körébe, nem is tartoz-
hatik soha, mert az mindig csakis ecclesia docensé, nem 
pedig az ecclesia disceosé, vagy, ha némiképpen vehetjük 
is az ecclesia discens feladatának, az csak a docensével 
együtt lehet; és ha e tekintetben meg is marad a hit, az 
isteni igazság általánossá tétele a tanító egyház feladata 
körében, az pedig, hogy az intenzivebbé legyen, az mi 
rajtunk magunkon is megfordul, arra valók a kegyszerek, 
a Szent-Lélek csatornái, a r rava ló különösen az imádság: 
„Deus meus, Deus meus, nihil sum, sed tuus sum," szóval 
ez rajtunk fordul meg, isteni kegyelemmel, a Szent-Lélek 
segítségével, de ez nem az autonomia feladata. (Élénk 
tetszés és éljenzés.) 

Azt hozzák fel, hogy helytelen az a kifejezés : „világi 
vonatkozású ügyek." Nem mondom, hogy e mesterszó jó ; 
de minthogy az sem tud jobbat, aki a kifogást emelte és 
minthogy nem az elnevezés a fődolog, hanem az, hogy 
alatta mi értetik, én azt hiszem, hogy addig, mig valaki 
közülünk nem tog megfelelően jobbat proponálni, meg-
maradhatunk e kifejezés mellett. Csak arra vigyázzunk, 
hogy a „világi vonatkozású ügyek"-be olyan dolgokat ne 
keverjünk, amelyek megsérthetnék vagy az egyháznak a 
jogkörét, vagy pedig más szempontokat. 

Ugrón Gábor t. képviselőtársunk azt mondja, hogy 
tökéletes autonomiára van neki szüksége, nem pedig 
olyanra, amely fejleszthető. Engedelmet kérek, nem arról 
van szó, hogy tökéletes legyen az autonomia . . . 

Ugrón Gábor: Nem úgy mondtam! 
Iloványi Gyula d r : Akkor a beszédet olvastam rosz-

szul. Tehát mondjuk azt, hogy olyan tökéletes autonomia, 
amilyet Ugrón Gábor gondol. Én igen nagy tisztelettel 
vagyok az ő kiváló tehetsége iránt ; de itt nem arról van 

szó, hogy ő mit tart tökéletesnek ; hiszem ezt csak gon-
dolhatta magában ; itt csak arról van szó, hogy mi vihető 
keresztül. 

Végül ajánlja szóló Horánszky Nándor határozati 
javaslatának az elfogadását. 

Győrffy dr, a kisebbségi javaslat előadója : A Szent-
lélek Úristen sugallatát kéri, hogy e testületben felébreszt-
hesse azt a féltékeny önérzetet, mely nélkül jogainak 
megvédésére képtelen lesz az általunk alkotandó autono-
mia. A többségi előadó helytelenül tette, hogy zárszavá-
ban csupán ő vele, az ő beszédével foglalkozik és a nyolcz-
napos vitának összes felszólalóit tekinteten kivül hagyta. 
A többségi javaslatban a 71-iki elaborátumból ninc3 egyet-
len szakasz se. 

Hoványi Gyula : De van ! Apponyi Albert gróf 
indítványára bevettük a 18. szakaszt. 

Győrffy Gyula: Nohát akkor van egy. Ez épp olyan, 
mint amikor a jogászgyerek hazaküldött egy gombot, 
hogy otthon varrjanak rá nadrágot. (Derültség.) A ki-
sebbségi tervezet alkalmas arra, hogy a román katholiku-
sok bevonassanak. Ez nemzeti érdek. Fölemlíti, hogy 
Timon egyként bánik el most mindkét javaslattal. Holott 
Timon a 27-es bizottságban mindig a kisebbséggel sza-
vazott. (Derültség.) A kisebbség javaslatában éppen az az 
egy sérelmes pont volt, melyet Timon Ákos indítványára 
szúrtak be. (Tetszés és taps.) Apponyi Albert gróf is, 
akire mindnyájan büszkék vagyunk, hogy katholikus, 
talált a kisebbség javaslatában oly pontozatot, melyet 
magáévá tett . A kisebbség igyekezett tartalmat adni az 
autonómiának. Horánszky Nándor határozati javaslatában 
nem mondta el, hogy milyennek képzeli ő a fejlődésképes 
autonomiát. Pedig veszedelmek idején csak erős autono-
mia állhat meg. (Élénk helyeslés.) A kisebbség meg 
akarja jelölni azokat a pontokat, amelyeknél szükségesek 
az alkudozások. Tehát nem a kisebbség dolgozik ultimá-
tumokkal. 

A többségi javaslat hivei közül többen találtak az 
általános vita folyamán megnyugtatót a kisebbségi javas-
lat egyes pontjában, hol van mégis a következetesség 
abban, hogy a 27-es bizottság javaslatát ajánlották el-
fogadásra ? Schlauch Lőrincz bíboros azt mondta tegnapi 
beszédében, hogy vájjon nem volna lehetséges koncide-
ráczióba vonni az erdélyi autonomia kiterjesztését? De 
ha a bíboros azt akarja, akkor hogy lehet a többségi 
javaslatra szavazni, mikor az erdélyi státusnak egyetlen 
paragrafusa sincs a többségi javaslatban ? Czélzást tesz 
arra, hogy a püspökök nem akarják az autonomiát. 
(Ellenmondás.) 

Dessewffy Sándor csanádi püspök : Igenis, Tényleg 
akarunk autonomiát! Ezt a herczegprimás is kijelentette ! 
(Ugy van!) 

Győrffy Gyula örömmel veszi tudomásul ezt a ki-
jelentést. Mert azt akarja, hogy a püspöki kar ne csak 
fényeskedjék, hanem meleget is áraszszon híveire. Egye-
süljön azokkal. A kisebbségi javaslatot ajánlja. (Helyeslés 
balfelöl.) 

Timon Ákos dr. személyes kérdésben szólni akar. 
(Óriási za j ! Elál l ! Ellái!) 

Zmeskál Zoltán : Nem hallgatjuk meg ! 
17* 
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Márkus József főpolgármester : Meg kell hallgatni ! 
Joga van szólani ! 

Timon Ákos dr röviden kijelenti, nem áll az, hogy 
ő a hatáskör kérdésében a kisebbséggel szavazott volna a 
27-e3 bizottságban. (Helyeslés.) 

Elűök kijelenti, hogy 25 tag a szavazásnak holnapra 
való halasztását kérte. Ennélfogva elrendeli, hogy a hol-
nap délelőtt 11 órakor tartandó ülés elején megejtik a 
szavazást. 

Az ülést délután 2 órakor berekeszti. 

Tizedik nap. 
Záróülés. Szavazás. 

— Febr. 10. — 

Elnök Vaszary Kolos bibornok, hgprimás és eszter-
gomi érsek úr az ülést 11 órakor megnyitja. Feolvastatik 
a mult ülés jegyzőkönyve, mely hitelesíttetik. 

Elnök: Mihályi Viktor balázsfalvi érsek átiratát ter-
jeszti elő, melylyel a balázsfalvi zsinatnak a 27-es bizottság 
munkálatára vonatkozó határozatát küldi meg. Az átirat a 
27-es bizottságnak adatik ki véleményadás végett. 

Elnök: Következnek a szavazások. Minthogy 173 
igazolt képviselő van, határozathozatalra 87 tag jelenléte 
szükséges. Szavazás alá kerül első sorban a többségi javas" 
lat, előbb azonban felolvastatom a benyújtott indítványokat. 
(Megtörténik.) Az első kérdést következőkép teszem föl: 
Elfogadja-e a szervező gyûléâ a többség javaslatát általá-
nosságban a részletes tárgyalás alapjául; igen, vagy nem? 

TJgron Gábor a föltett kérdést ugy értelmezi, hogy 
ha a többségi javaslat elfogadtatik, ezzel a kisebbségi ja-
vaslat "elvetettnek tekintendő és megfordítva. (Helyeslés.) 

Elnök : Névszerinti szavazást kér Horánszky Nándor 
10—12 társsal és Ugrón Gábor 10—12 társsal. A név-
szerinti szavazást a föltett kérdésre elrendelem. 

A szavazás eredménye a következő: 
Igennel szavaztak: Schlauch L. bib. püspök, Császka 

György érsek, Bende Imre, Meszlényí Gyula, Hornig Károly br., 
Dessewffy Sándor, Szmrecsányi Pál, Ivánkovics János püspö-
kök, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát; Virter Lajos dr. 
káptalani helynök, Rajner Lajos dr., Szmrecsányi Lajos, 
Városy Gyula dr. káptalani küldöttek, Bita Dezső dr., Csák 
Alajos dr., Magyar Gábor, Vajda Ödön, szerzetesrendi kül-
döttek ; Bakács Imre, Csernoch János dr., Dudek János dr., 
Fábián Sándor, Hován József, Juriss Mihály, Krencz Ignácz, 
Kun László dr., Mamuzsics Mátyás, Molnár János, Párvy 
Sándor dr., Peller Pál, Rózsahegyi Gyula, Wenckheim 
Frigyes gr., id. Zichy Ferencz gr., Andreánszky Gábor br., 
Apponyi Albert gr., Apponyi Géza gr., Asbóth János, Chotek 
Rudolf gr., Chvalibogovszky Sándor, Csekonics Endre gr., 
Cziráky Béla gr., Cziráky Antal gr., Dessewffy Aurél gr., 
Esterházy Miklós Móricz gr., Frey Ferencz, Günther Antal d r , 
Horánszky Nándor, Hoványi Gyula dr., Hunyady Imre gr., 
Jósika Sámuel br., Kanócz István, Kiss Bálint, Nemeskéri 
Kiss Pál, Kubina József dr., Lakner László, Latinovicli 
Géza, Lázár György dr., Mailátli Géza gr., Mailáth György gr., 
Mály István, Máriássy János br., Márkus József, Szinnyei 
Merse József, Micsura György, Molnár Lajos, Pálffy István gr., 
Pásztélyi Jenő dr., Pechata Antal, Petrovácz József, Rainprecht 
Antal, Rakovszky István, Rédl Bála br.. Reiter János dr., 

Révay Gyula br., Rónay Jenő, Ruffy Pál, Samassa János, 
Scheftsik István, Schwertner Gyula, Simonyi-Semadam 
Sándor dr., Szabó Jenő, Szápáry Gyula gr., Szápáry István gr., 
Timon Ákos dr., Wenckheim Géza gr., Zamoysky Jenő gr , 
Zichy Ágost gr., Zichy Aladár gr., Zichy János gr., Zichy 
Nándor gr., Zselénszky Róbert gr., Ziskay Antal dr. 

Nemmel szavaztak : Kuncz Adolf dr., Giesswein Sándor 
dr., Hehelein Károly, Kaminszky Viktor, Kiss János dr., 
Kovács Nándor, Mikita Sándor dr., Pletényi Endre, Pozsgay 
József, Prohászka Ottokár dr., Stécz György dr., Bakonyi 
Elek dr., Borsodi Géza, Bajanovics Sándor, Demjanovics 
Emil dr., Eredics Ferencz, Erreth János, Fernbach József, 
Festetich Imre gr., Gedeon Aladár, Gerliczy Ferencz br.» 
Győrffy Gyula dr., Hortoványi József dr., Hodinka Mihály, 
Kende Péter, Lippay Géza, Mailáth József gr., Melczer Gyula, 
Mladoniczky Nándor, Pallavicini Ede őrgróf, Paal József, 
Rabár Endre dr., Ruby József, Sághy Gyula, Szegedy György, 
Ugrón Gábor, Vadász Zsigmond, Wittmann János, Zmeskál 
Zoltán. 

Távol voltak: Samassa József érsek, Mihályi Viktor 
érsek-metropolita, Zalka János, Pavel Mihály, Szabó János, 
Hidasy Kornél, Vályi János, Bubics Zsigmond, Steiner Fülöp, 
Firczák Gyula, Rimely Károly, Radu Demeter, Mailáth 
Gusztáv gr., Hetyey Sámuel püspökök, Karsch Lollion, 
Kovaliczky Kornél, Póda Endre, Stegmüller Károly, Vajdovszky 
János, Pálffy Miklós bg., Batthyány Iván gr., Bittó István, 
Bukovszky Endre dr., Erdődy Gyula gr., Esterházy Ferencz 
gr., Károlyi László gr., Korniss Viktor gr., Lipthay Frigyes 
báró, Major Ferencz dr., Meszlény Benedek, Mócsy Antal, 
Ócska}7; Rezső, Otocska Károly dr., Semsey László dr., 
Szmoligovits Szilárd, Tompa Antal, Viczmándy Ödön, Zichy 
Jenő gr., Zichy Vladimir gr. 

Elnök: a szavazás eredménye a következő: 173 tag 
közül igennel szavazott 83 tag, nemmel 37 tag, elnök nem 
szavazott, távol van 46 tag. Tehát a 27-es bizottság több-
ségének autonomiai tervezetét a kongresszus 52 szavazat-
többséggel a részletes tárgyalás alapjául elfogadta. Ezzel el 
van fogadva Horánszky indítványának első része is. 

Következik Horánszky indítványának második része. 
Ugrón Gábor a szavazás módjához szól és kijelenti, 

ha Horánszky indítványát elfogadják, utána Sághy inditvár 
nyát kell szavazás alá bocsátani, ha ellenben Horánszky indít-
ványát elvetik, akkor ezzel együtt Sághy Gyula almódosit-
ványa is el van vetve. (Helyeslés balról). 

Rakovszky István kéri, ne bocsássák szavazás alá Sághy 
indítványát, mert Sághy indítványa akkép szól, hogy még 
mielőtt a kongresszus határozna a két javaslat fölött, adja 
ki mindkét javaslatot a 27-es bizottságnak. Minthogy a 
kongresszus már határozott a két javaslat fölött, Sághy 
indítványa már túlhaladott dolog. 

Apponyi Albert gróf nem osztja Ugrón nézetét és 
Sághy indítványa felett külön szavazást kér, mivel ez eltér 
Horánszky indítványától. Sághy indítványának lényege az, 
hogy az általános választói jog és az egyházmegyei auto-
nomia kérdésében is kérdezzék meg az illetékes tényezőket 
(Helyeslés). 

Zichy Nándor gróf: Apponyi azért kivárja, hogy Sághy 
indítványának második része szavazás alá bocsáttassék. hogy 
minden nézet érvényesüljön. Hogy azonban valóban minden 
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nézet érvényesüljön, az ki van zárva, mert hogyan érvénye-
süljön például az olyan nézet, mely egyik javaslatban sincs 
benne, mint a hogy is szólónak vannak kívánságai, melyek 
egyik autonomiai javaslatban sincsenek benne. Ha elfogad-
ják Sághy indítványa második részét, akkor toldják meg 
azt azzal, hogy a 27-es bizottság a kisebbségi véleménybó'l 
átvett dolgokon kívül kérdezze meg az illetékes tényezőket 
minden kérdésről, mely itt a kongresszuson felvettetett. 

Sághy Gyula: Nincs módjában, hogy bármiféle uj 
kívánságot most szavazás előtt figyelembe vegyen. Kéri, 
hogy inditványa külön szavazás alá bocsáttassák. 

Bakovszky István : Egy inditvány, mely szavazás alá 
van bocsátva, egészében ítélendő meg. Sághy inditványa 
arra szól, „mielőttu a kongresszus általánosságban határozna 
egyik vagy másik javaslat fölött. Sághy hibája, ha nem tud 
értelmesen szövegezni: viselje a következményeit. 

Horánszky Nándor: A kérdés az, vájjon Sághy indit-
ványa csak módositás-e, vagy önálló inditvány, akkor csak-
ugyan egészében kell szavazás alá bocsáttatnia, ha ellenben 
módositvány akkor nem. 

Zichy Nándor gróf: A tárgyalási renden változtatni 
csak a kisebbségek hozzájárulásával lehet. Hogy Sághy 
inditványa módositványnak tekintessék most, csak ugy lehet-
séges, ha az kibővittetik azzal, hogy a 27-es bizottság 
figyelmébe vegye mindazon módosításokat, melyek a tárgyalás 
folyamán is fölmerültek. (Helyeslés.) 

Győrffy Gyula: Méltányolja azt, hogy Sághy inditványa 
is szavazás alá bocsáttassák, de hogy most ujabb módosítások 
vétessenek bele, azt most lehetetlennek tarja. A különleges 
indítványokat a részletes tárgyalás folyamán kell tenni. 

Zichy Nándor gróf: Ismétli, hogy a tárgyalás szabá-
lyait csakis általános hozzájárulással lehet módosítani. Az 
eljárás módozatait szívesen látja alárendelve a czélnak, de 
ne nyomják el az egyesek meggyőződését. Ragaszkodik 
ahhoz, hogy a Sághy indítványába fölvétessék a szóló által 
már említett bővítés. 

Szapáry Gyula gróf: A kérdés formulázása végett öt 
percznyi szünetet indítványoz. 

Ugrón Gábor: A dolog egyszerű és világos. El kell 
dönteni szavazással, vájjon Sághy indítványát módosításnak, 
vagy önálló indítványnak tekintjük. 

Apponyi Albert gróf: Tekintsünk el attól, vájjon Sághy 
indítványában az első részt a másodiktól vessző vagy pont 
választja-e el. Ha Rakovszky azt mondja, hogy mindenki 
viselje a felelősséget tetteiért, ezt szóló elfogadja, de viselje 
csakugyan az illető és ne az ügy. Tessék megbüntetni Sághy 
tagtársunkat, de ne az ügyet. (Derültség és tetszés.) 

Schlauch Lőrincz kívánja, hogy Sághy javaslata fölött 
is szavazzanak. 

Elnök: Elfogadják Apponyi Albert indítványát? (Fel-
kiáltások: El! Igen!) Elfogadják Zichy Nándor gróf bővíté-
sével? (Felkiáltások: E l ! Igen! Mindnyájan felállanak). 

Öt perez szünet. 
Elnök: Szavazás alá bocsáttatik Horánszky Nándor 

indítványának második része. 
A szavazás eredménye a következő : 

Igennel szavaztak: Schlauch Lőrincz dr., Császka 
György, Bende Imre, Hornig Károly báró, Dessewffy Sándor, 
Szmrecsányi Pál, Ivánkovics János, Fehér Ipoly, — Szmrecsányi 
Lajos, Yárossy Gyula dr., Bita Dezső dr., Csák Alajos dr., 
Kuncz Adolf dr., Magyar Gábor, Vajda Ödön, — Bakács Imre, 
Dudek János dr., Hován József, Kiss János dr., Krencz 
Ignácz, Kun László dr., Mikita Nándor dr., Párvy Sándor dr., 
Peller Pál, Pletényi Endre, — Wenckheim Frigyes gr., id. Zichy 
Ferencz gróf, Andreánszky Gábor báró, Apponyi Albert gr., 
Apponyi Géza gr., Asbóth János, Borsódy Géza, Bujanovics 
Sándor, Csekonics Endre gróf, Cziráky Béla gróf, Cziráky 
Antal gróf, Demjanovics Emil dr., Dessewffy Aurél gróf, 
Esterházy Miklós Móricz gróf, Festetich Imre gróf, Frey 
Ferencz, Gedeon Aladár, Günther Antal dr., Horánszky 
Nándor, Hoványi Gyula, Hodinka Mihály, Jósika Sámuel 
br., Károlyi Sándor g r , Kende Péter, Kiss Bálint, nemeskéri 
Kiss Pál, Lakner László, Latinovich Géza, Lázár György 
dr., Mailáth József gr., Mály István, Máriássy János br.^ 
Márkus József, Melczer Gyula, Szinnyei Merse József, Pálffy 
István, Pallavicini Ede őrgr., Pásztélyi Jenő dr., Pechata 
Antal dr., Eabár Endre, Reinprecht Antal, Beiter János dr., 
Révay Gyula br., Rónay Jenő, Ruby József, Ruffy Pál, 
Samassa János, Scheftsik István, Semsey László dr., Szabó 
Jenő, Szápáry Gyula gr., Szápáry István gróf, Timon Ákos 
dr., Wittmann János, Zichy Ágost, Zselénszky Róbert gr., 
Ziskay Antal dr. 

Nemmel szavaztak: Yirter Lajos dr., Rajner Lajos dr., 
Csernoch János dr., Giesswein Sándor, Heheleim Károly, 
Juriss Mihály, Kovács Nándor, Mamuzsics Mátyás, Molnár 
János, Pozsgay József, Prohászka Ottokár dr., Rózsahegyi 
Gyula, Stegmüller Károly, Steécz György dr., Vajdovszky 
János, — Bakonyi Elek dr., Chvalibogovszky Sándor, Eredics 
Ferencz, Erreth János, Fernbach József, Gerliczy Ferencz 
báró, Győrffy Gyula dr., Hortoványi József dr., Hunyady 
Imre gr., Kanócz István, Kubina József dr., Lippay Géza, 
Mailáth Géza gróf, Mailáth György gróf, Major Ferencz dr., 
Micsura György, Mladonitzky Nándor, Molnár Lajos, Paal 
József, Petrovácz József, Rakovszky István, Ridl Béla dr., 
Sághy Gyula, Schwertner Gyula. Simonyi-Semadam Sándor, 
Szegedy György, Ugrón Gábor, Vadász Zsigmond, Wenckheim 
Ferencz gróf, Wenckheim Géza gróf, Zamoysky Jenő gróf, 
Zichy Aladár gróf, Zichy János gróf, Zichy Nándor gróf, 
Zmeskál Zoltán. 

Elnök: „Igen"-nel szavazott 83, „nem"-mel pedig 50 
tag. Horánszky inditványa tehát 33 szónyi többséggel 
elfogadtatott. 

Következik a Sághy inditványa fölött való szavazás, 
Zichy Nándor gróf módositványával. 

Felolvastatik Zichy Nándor gróf Írásban benyújtott 
módositványa. (Általános helyeslés. Felkiáltások : Elfogadjuk ! 
Elfogadjuk !) 

Elnök: Akik Sághy indítványát, Zichy Nándor gróf 
megtoldásával elfogadják, álljanak föl. (Az egész gyűlés 
föláll.) Tehát az inditvány elfogadtatott. 

Amint „megkapom a 27-es bizottság jelentését a tárgya-
lások eredményéről, azonnal összehívom a kongresszust. 
Ezzel a kongresszust elhalasztom. (Zajos éljenzés.) 

Ülés vége egynegyed 1 órakor. 
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Pozsgay József pécsi kanonok 
autonomiai beszéde. 

— Febr. 6-án. — 

Nagyméltóságú gróf elnök ur! 
M. t. kongresszus ! 

Isteni és emberi elementumból van összetéve az egy-
ház, isteni és emberi eszközökkel törtet czélja felé. Hajóját 
az élet viharain isteni motor tartja meg, de a főkormányosi 
és evezési szerepet benne emberek viszik. 

A véres üldözések idejében az egyház Isten csoda-
erejére és hiveinek kitartására, hiterősségére támaszkodott 
és legyőzte a caezarokat s a történelem folyamában a hatal-
masokat maga elé csatasorban szegődtette, a kik büszke-
ségüknek tekintették, ha az egyház fölött védnöki tisztet 
teljesíthettek. A magyar király egyházi fővédnöksége is, 
mint a kath. világban fényes jogosítványaival egyedül álló, 
szentegyházunknak legnagyobb részben erős támasza és 
oltalma, valamint kath. egyházunk is a trónnak és ország-
nak erőssége volt. 

A világ azonban nagyot fordult, a hatalmi viszonyok 
megváltoztak, a királyi főkegyúri jogok üdvös és meg-
nyugtató gyakorlata elé a megváltozott politikai viszonj^ok 
miatt akadályok gördültek, a kath. vallás államvallási jelle-
gének megszűnte után elveszítvén felül a támogatást, kath. 
egyházunk ismét világi hiveinek segélyére, oltalmára, védel-
mére apellálni kénytelen. 

Ezen szempontok szülték a katholikus egyház magyar-
országi önkormányzatának ideáját, azután a való buzgó 
epedést és fentartották szükségességének érzetét. 

Es ezen önkormányzat szervezetének megalkotásánál 
három fő és egyúttal kizárólagos tényezővel kell számot 
vetnünk. 

Ezek a tényezők maga a kath. egyház, illetve in konkreto 
beszélve a nm. püspöki kar az apostoli király és a kath. 
nagyközönség, illetve mi kongresszusi képviselők, mint a 
kath. nagyközönség meghatalmazottjai. (Általános helyeslés.) 

Nincsen itten közöttünk vélemény árnyal at, mely tisz-
tában nem lenne az iránt, hogy meddig terjed az episco-
pátussal szemben azon határ, hol a mi óhajaink és kívá-
nalmaink sorozata véget ér; nincsen közöttünk egy sem, ki 
a királyi főkegyúri jogok egész komplexumát szentségnek 
ne tekintené, mely előtt feltétlenül meghajolni eltökélve van. 
Szentegyházunk és országunk ezen ősrégi palladiumát nem 
széttépni, hanem inkább összetartani; nem gyengíteni, hanem 
megerősíteni lehet csak büszkélkedő törekvésünk, mert ezen 
főkegyúri jogok, legfőképen ő felségének fölkent személyében, 
az ő igazságosztó kezei közt, az ő hithűsége és szentegy-
házunkhoz való odaadó ragaszkodása, katholikus alattvalóihoz 
való atyai szeretete mellett, kath. egyházunk exisztencziájának 
még a múltnál is értékesebb biztosítékait képezik. 

A mi kívánságaink csak ezen főkegyúri jogok kezelé-
sének a megváltozott viszonyok miatt feltétlenül szükségessé 
vált megváltoztatására vonatkoznak, hogy felszabaduljon a 
király is, felszabaduljon a kath. egyház is azon folyton 
kisértő veszedelem alól, hogy ezen egyházvédelemre adott fő-
kegyúri jogok éppen az egyház romlására vigyenek. (Helyeslés.) 

Mert én a felekezet nélküli kormányt ily fontos és 
életbevágó egyházi jogosítványok kezelésére hivatott és meg-

bízható közegnek nem tartom, legkevésbé tarthatom pedig 
ilyennek azon megaláztatás után, mely az egyházat az úgy-
nevezett egyházpolitikai törvén} ek és legutóbb még a szó-
szék paragrafus behozatala által érte. 

Azért én feltétlenül kívánom a kath. alapok és alapít-
ványok tényleges kiadását, (nagy éljenzés.) a főpapi kineve-
zéseknél a kormány mellőzésével valamely autonómiai közeg 
részére a kezdeményezés, illetve javaslatba hozatal jogát; 
a cz. püspöki, apáti, préposti és kanonoki kinevezéseknél a 
felség és a püspök között való közvetítésnek a kormány 
helyett az orsz. autonómiai főtanácsra való ruházását, az 
úgynevezett közalapítványi plébániák betöltésénél a bemuta-
tási jognak a kormánytól szintén az autón. orsz. főtanácsra 
való áthárítását; kívánom a kir. kath. közép és felsőbb 
iskolák vezetésének és ezek körüli rendelkezésnek az auto-
nomia hatáskörébe való átadását. 

E három jogosítvány közül pedig a főpapi kinevezés, 
a kanonoki kinevezés, a közalapítványi plébániákra való 
bemutatás birván előttem a legnagyobb fontossággal, mivel 
nem szívesen látnám továbbra is főpásztorainkat azon lidércz-
nyomás alatt, mely sokszor feszélyezte őket a kormánynyal 
szemben kath. mozgalmainkban tevékenyebb részt venni; 
mivel nem szeretném az alsó papságot továbbra is azon 
kényszer helyzetben látni, hogy a tojástánczot járjon kath. 
elvei körül, hogy előmenetelének útját ne vágja; mondom 
mivel ezen kinevezések körüli közvetítések kormányi kezelé-
sében az egyház függetlenségének megbénítását látom, azért 
az ezen ügyek intézése körüli megfelelő befolyásnak vala-
mely autonomiai közeg részére biztosítását szentegyházunk 
különösebb érdekében állónak találom. 

A kir. főkegyuraságnak ezen három jogosítványa kö-
rülvaló befolyást az autonomia részére annál is inkább vin-
dikálom, mivel a kath. nagy vagyon kezelésében, a főpapi, 
kanonoki kinevezések körüli befolyásban a kir. kath. közép 
és felsőbb tanintézeteink intéző vezetésében, szóval e három 
rendű jogosítvány kezelésében akkora hatalmi suly, politikai 
erő rejlik, melyre nekünk magunknak nagy szükségünk van, 
és mivel nem akarom, hogy a kormány bennünket ezután 
is saját fegyvereinkkel verhessen, a melyekkel inkább az ő 
támadásait visszavernünk lehetne és kellene. (Ugy van, he-
lyeslés.) 

Kívánom ezen jogosítványok kezelésének az autonó-
miára ruházását azért is, mert mikor a felekezetlen kormány 
a kath. egyházzal szemben jóra vállalkozik is, a politikai 
háttérben mindig valamit rejteget és nagy ára van kedves-
kedéseinek, mint a kongruánál, melynek hiányát a szerve-
zeti javaslatokból fölöttébb sajnálom, szembetűnően tapasz-
talom a „timeo Danaos et dona ferentes* megujulását. (He-
lyeslés.) 

Ezzel eljutottam az önkormányzat szervezése körüli 
factorok harmadikához. 

És itt mindjárt azon meggyőződésemnek adok kifeje-
zést, hogy ezen autonomiai szervezetnek tartalmilag és ter-
jedelmileg legalább is olyannak kell lenni, mely magában 
hordja az életképességnek, egészséges fejlődésnek feltételeit. 

Én nem vagyok azon bizonyos „deszkaszál" vagy „tal-
palatnyi föld" elméleteinek híveivel egy táborban ; ezen 
elméletet én a hajótöröttek és kétségbeesettek reményvesz-
tettségének engedem át; azon bizonyos fonál megszakitásá-
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tói sem félek, melylyel ijesztenek, ha igényeinket fölebb 
csigázzuk, mint a mennyire a kormány szeretné; mert én 
tudom, hogy van egy másik fonál is, a melynek megszakí-
tásától a kormánynak is méltán félnie kell, értem a katholi-
kusok türelmének fonalát, a mely ha megszakad, a kath. 
nagyközönség nagyobb sikerrel veszi fel és köti össze az auto-
nom a megszakadt fonalának szálait, mintha most az auto-
nómiából pókhálót csinálni enged, mert ha ennek szövedéke 
szétmálik, nincs hatalom, mely ezt helyreállítsa. (Helyeslés.) 

Ha nincs autonomiánk, a milyennek lennie kell, és ha 
a kormány, vagy mindjárt a parlament szükkebliiségéből 
nincs meg autonomiánk, kezünkben marad a revindicatio 
recriminatio, agitáció fegyvere; (Helyeslés) ha pedig lesz 
csak valamilyen autonomiánk, ez nem lesz igazi autonomia, 
ez csak árnyéka lesz az igazinak, mely senkinek sem im-
ponál; ez csak egy nyavalygó csemete lesz, melynek gyen-
gesége nagyobb, minthogy élhessen, ereje sem kisebb, hogy 
meghalhasson ; tengó'dni fog, múlni fog az idő, a nélkül, 
hogy helyébe jobbat lehessen ültetni, mert a kormány majd 
a békaharcz meséjével fog felelni, mondván elégedjetek meg 
a királylyal, milyent kívántatok, panaszra nincsen igazi oko-
tok. (Zajos helyeslés.) 

Kívánom azért az önkormányzat tartalmául az alapok 
és alapítványok tényleges és azonnali kiadását ; a főpapi és 
kanonoki kinevezések körül az autonomia bizonyos mérvű 
fentebb vázoltam befolyását ; a kir. kath. közép- és felsőbb 
tanintézetek intéző vezetésének átengedését. Nem kívánom 
az egyház világi vonatkozású ügyeinek egész komplexumát ; 
de azon mértéken alul sem állhatok meg, melyet az auto-
nomia életképes működéséhez feltétlenül szükségesnek tar-
tok. (Helyeslés, ugy van.) 

Mert én az autonómiától kettőt várok a magyar ka-
tholiczismus érdekében; egy közvetlen eredményt, melyet 
az autonomia a maga belkeretében távol minden politikától, 
a katholiczizmus belügyeinek rendezése, megszilárdítása te-
kintetében elérni hivatva van, a másik eredmény közvetett, 
mely az előbbinek nyomában támadni fog akként, hogy 
képződik majd egy a kath. közügyekért érdeklődő, lelke-
kesedni tudó nemzedék, mely a katoliczizmusnak lobogóját 
az autonomiai élet határain kivül is lengetni és a parla-
mentbe is belevinni kész. (Helyeslés.) 

Mert az országok sorsa manapság csak a parlament-
ben döntetik el és erős a meggyőződésem, hogy a katholi-
czizmus jogainak revindikaczióját és konszolidáczióját kívánni 
a parlamenten kivül nem lehet. 

Ha ezen kettős czélt elérni lehet, akkor ezen ellen-
szolgáltatásokért érdemesnek tartom, hogy a nagymélt. püs-
pöki kar elmenjen a hatalom megosztás terén a lehetőség 
határáig; ha pedig a czélt elérni nem lehet, akkor az 
autonómiáért küzdeni, lelkesedni sem érdemes. 

De én azt mondom, e czélt elérni lehet, ezért küzdeni, 
erre törekedni kell. 

Azonban ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy az 
autonomia minél szélesebb alapokra legyen fektetve, hogy 
annak tartalma minél gazdagabb s a világiakkal megosztott 
jogosítványok értéke minél becsesebb legyen, (Ugy van.) 

Csak ha a kath. nép minél szélesebb rétegei és leg-
főképpen kath. intelligencziánknak minél nagyobb sorozata 
fog az autonomia tevékenységi körébe bele vonatni és abban 

maradandóan, kitartóan közreműködni, lehet az autonomia 
üdvös eredményeire számítani. 

De ezt az autonomiai szervezet kellő tartalma nélkül 
azon értékesebb jogosítványok varázsereje nélkül, mely a 
bennök részesülőknek befolyást, tekintélyt biztosit, elérni 
nem lehet; mert ne ámítsuk magunkat, semmiért időt, pénzt, 
fáradságot, testi, szellemi munkát áldozni, kitartóan senki 
sem fog. (Zajos helyeslés.) 

Ha ezen szempontoknak érvényesülését az előttünk 
fekvő javaslatok egyikében sem találtam volna fel, kiléptem 
volna a csatasorból, küzdelem nélkül elbukottnak vallottam 
volna magam és a nagy utikaival keseregve kiáltottam volna : 
„Victrix causa piacúit diis, victa Catoni." 

Most pedig, mikor a kisebbségi javaslatot a többségi 
fölött ugy tartalom, mint katholicitas tekintetében kimagas-
lónak, általános és direct választásával s az egyházmegyei 
gyűlések révén ugy intensive, mint extensive sokkal töké-
letesebbnek találom, bár részleteivel nem mindenben értek 
egyet, jelesül az alapok és alapítványok tekintetében mér-
tékét keveslem, kijelentem mégis, hogy a részletes tárgyalás 
alapjául a kisebbségi javaslatot fogadom el : a Horánszky-
féle indítványt pedig azon indokoknál fogva, melyeket Ugrón 
Gábor és Rakovszky István, t. kongresszusi társaim oly ékes-
szólóan adtak elő, nem pártolom. (Általános éljenzés és 
helyeslés.) 

Dr. Dudek János autonomiai beszéde. 
Tartot ta február 8-án. 

Nagyméltóságú elnök u r ! 
Tisztelt kongresszus ! 
Autonomiai szervezkedésünk főbb kérdéseikre nézve 

már tisztában vagyunk; hogy az autonomia szükséges, s 
hogy az autonomiát a katholikus egyház szervezetének meg-
felelőleg életbeléptetni lehetséges, azt épen ma is illetékes 
oldalról, a felszólalt Schlauch Lorincz Ő eminentiája részéről 
hallottuk. Az általános vitában elhangzott ezen eszmék nem 
voltak feleslegesek; mert hiszen azok viszhangzanak az 
országban és meg vagyok győződve, hogy azt az általános 
aggodalmat, azt a bizalmatlanságot, a mely ezen ügy iránt 
az egész ország katholikusaiban mintegy meggyökeresedett, 
éppen ezen általános vitában elhangzott eszmék el fogják 
oszlatni ; a katholikus világiaknak ez a szinte meglepő hit-
hűsége, ez a szinte meglepő odaadása a katholikus ügyek 
szolgálata iránt az egész országban megnyugtatólag, az 
ország katholikusaira pedig mintegy újból felvillamozólag 
fog hatni. 

Ezeken a kérdéseken tehát tul vagyunk és mélyen 
tisztelt kongresszus, azon állásponton állunk most, a mint 
az összes módositványokból és az ezen módositványokhoz 
történt hozzászólásokból kiveszem, hogy a huszonhetes-bizott-
ság újból ki fog küldetni az illetékes tényezőkkel való 
pertractálás és a javaslatok újból való szövegezése végett. 

E szerint ez már az általános vita befejezését jelenti, 
a minélfogva éppen ezen a ponton szükségképpen azt a 
kérdést kell felvetnünk, hogy a mi huszonhetes bizottságunk, 
midőn az illetékes tényezőkkel, nevezetesen a mi anyag, 
érdekeinket érintő alapok és alapítványok, továbbá az iskoláki 
az u. n. királyi katholikus középiskolák kérdéseiben a fel-
séges fókegyurral és annak a mostani gyakorlat szerint való 
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tanácsosaival, a kormánynyal tárgyalni fog. vájjon ez a 
tárgyalás czélravezető leszen-e, ha egy bizonyos eszme nem 
hangzik el itt a kongresszu&ban, a mely a sok felszólaló 
beszédéből teljesen hiányzott; és ez az eszme, amely egész 
autonómiánknak az államkormányhoz való viszonyát, vagy 
hogy jobban fojezzem ki magamat, a főkegyúri jog kereté-, 
ben való felállításának egész jogi alapját érinti, ez az eszme : 

a katholikus egyháznak vagyonjoga, ezen alapok és alapít-
ványok — akár a vallásalap, akár a tanulmányi alap — 
jogi természete és tulajdonképeni birtokosának kiléte. 

Most, a vita utolsó stádiumában, tisztelt kongresszus, 
nem hiába vetem fel ezt a kérdést; mert a két pertractáló 
fél között, ha azoknak álláspontja a vitatott kérdés és ezen 
kérdés alapvonásai tekintetében diametraliter ellenkezik, én 
megegyezést, jogoknak, még pedig megillető jogoknak átadá-
sát elképzelni nem tudom. Már pedig a kath. alapok s 
alapítványok és az ezekkel összefüggésben álló királyi katholikus 
iskoláink természete, tulajdonjoga iránt mind a jogi tanköny-
vekben, mind a felsőbb iskolákban, mind az országgyűlés 
által e czélból kiküldött u. n. albizottságban, mind pedig 
— hogy az illetékes tényezők egyikéhez közelebb lépjek — 
magának a t. kormánynak kiadott és sokak előtt ismeretes 
memorandumában ezen jogok, ezen jogok természete, a kath-
egyház tulajdonjoga iránt az igazságtól egy egész világnéz-
lettel külömböző téves nézettel találkozom. A kormány 
ugyanis ezen memorandumában azt az alapelvet állította fel, 
a mint ezen memorandum 21. oldalán olvashatjuk, hogy 
„királyaink mint államfők alapiták az egyházakat, az államot 
illető jószágokból eredt javakból; mint államfők létesítették 
a kezökre újra visszaszállt birtokokból a k ö z a l a p o k á t . j 

Ha valaki ilyen álláspontból indul ki, az először is 
megtagadja teljesen a magyar katholikus egyháznak, illetőleg 
az egyes intézményeknek, a püspökségeknek, a káptalanok-
nak, stb. saját, ma még kezökben lévő birtokaira vonatkozó 
birtokjogát, másodszor a legnagyobb logikai következetlen-
ségbe esik, midőn ilyen praemissából indulva ki, azt a 
minimális befolyást is, a mely a memorandum végén kifeje-
zésre jut, az autonomia részére biztosítani akarja. Ellenke-
zőleg, ezen álláspontból, kiindulva, az államkormány a 
huszonhetes-bizottsággal egyáltalán szóba nem állhat, és mi 
egy talányszerü eljárás előtt állunk, azon talány előtt, hogy 
ha az államot illető javakból eredt jószágokból keletkeztek 
püspökségeink, keletkezett a vallás- és tanulmányi alapunk, 
akkor hogyan van az, hogy az 1518 : XII. t.-cz. ezen sok-
szor félremagyarázott törvényczikk keletkezése óta, midőn 
vallási alapunk, majd a mult században tanulmányi alapunk 
keletkezett, ezek a jószágok az országgyűlés ellenőrzése alá 
soha sem kerültek, és másodszor azon talány előtt, hogy 
hogyan van az, hogy a kormány ezen jogi nézete daczára 
mégis mind a három pontban bizonyos minimális befolyást 
az autonomia biztosítani akar. 

Tisztelt kongresszus ! Igen nagy veszedelem előtt állunk, 
mert ha valahol megakadna a mi nagyon égető ügyünk, 
akkor ez a vagyon kérdés lesz ez. Hiszen azon időtől kezdve, 
a mióta az autonomia eszméje felvettetett, az 1848-ban a 
Rónay János családi követ által az országgyűléshez be-
nyújtott petitió sorsától kezdve, midőn az esti koüferenczián 
Deák Ferencz felszólalására éppen a birtokjog kérdésén 
akadt meg a dolog, és azért késett el a petitió, mondom, 

kezdve ezen időtől a mai napig a katholikusok nem gondos 
kodtak arról, hogy a köztudatba átvigyék, sajtóban, könyvek-
ben, intézeteikben, különösen pedig jogi intézeteikben hir-
detett tanítások által, hogy tulajdonképpen ezen birtokoknak 
a jogalanya maga a katholikus egyház, vagy jogászosan 
szólva, azok az intézmények, melyeknek a királyok a javakat 
adományozták. 

Már pedig a kifejlett és modern állásponton álló tör-
ténelem, a mely az Árpádok korszakát kritikai források 
alapján dolgozta fel; ma az a jogtudomány, a mely többé 
a josefinizmus megtévesztő utjain nem halad, egészen tisztán 
állítja elénk egyházi birtokaink keletkezését azoknak jogos 
birtokosát. 

Hogy nézetemnek némi tudományos alapot adjak — 
mert utóvégre is a jogtörténetre tartozik a kérdés — és 
beigazoljam annak a fontosságát, elmondom, nagyon röviden, 
hogy hogyan áll ma ez a kérdés. 

A kik olyan nézetet vallanak, hogy királyaink az álla-
mot illető jószágokból eredt javakból alapították a kath. 
egyházat, a katholikus püspökségeket, azok egy egész világ-
nézettel állanak ellentétben az Árpádok korszakában létezett 
birtokviszonyokkal és egyáltalán magának az akkori állam-
nak, mint jogalanynak a fogalmával. Az Árpádok korszaká-
ban állami javak nem léteztek és igy az állam, mint birtok-
jogalany, egyáltalán ismeretlen fogalom volt akkor. Az egész 
birtokjog Árpádok korában, még pedig a honfoglalás pilla-
natától kezdve, foglaláson alapult. A mi földet elfoglaltak 
a magyarok, azt a vérszerződés második pontja értelmében 
a törzsek, a vezérek és a királyok között osztották fel. Mi 
föld maradt osztatlanul? Mi jutott volna az u. n. állam 
vagy fiskus részére? 

Hiszen nem volt semmi ! Egész I. vagy Nagy Lajosnak 
a koráig — és ez a mai tudományosan megállapított nézet 
— az u. n. véghelyeken várerősségeken és ezekhez tartozó 
földeken kívül semmiféle állami vagyon nem létezett, mert 
az mind a király, a törzsek és a vezérek és ezek családjá-
nak kezében volt. Honnan keletkezett tehát az egyházi 
vagyon ? Keletkezett — és ez olvasható pl. Pauler Gyulának 
az Árpádok koráról irt, ma a legmagasabb kritika alapján 
álló fejtegetéseiben, ezek sok lapján, a hol, hol erről, hol 
meg arról a püspökségről beszél — keletkezett az Árpádok 
családi vagyonából. Igv áll a kérdés ma. Nem állami 
javakból keletkezett tehát az egyházi vagyon, a melyek 
akkor egvátalán nem léteztek, hanem keletkezett az Árpádok 
családi vagyonából. 

S egy másik igazságot is bele kell vinni a katholikusok 
és az egész ország tudatába, ugyanezen Szent-István-korabeli 
állapotokra vonatkozólag és ez az, hogy — a mi az egyházi 
javakra vonatkozólag mind e mai napig fontos — Szent 
István korában nálunk az a feudalismus, a mely akkor akár 
a germán, akár a frank jogban uralkodott, egyáltalában 
ismeretlen volt. Ha feudalismus dívott volna nálunk Szent 
István korában, az államjogász mégis csak bebizonyíthatná 
az államnak az egyházi javakra vonatkozó jogát. De nem 
divott ám! Mert akár germán, akár a frank jogban az az 
u. n. főtulajdonos hűbérúr altulajdonjogba, vagy haszon-
élvezeti jogba adta azokat a földeket, a melyekért bizonyos 
viszontszolgáltatást kivánt hűbéresétől; nálunk ellenben Szent 
István korában, vagy — mondjuk, eltekintve egyes kisérle-
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tektó'l — egész Nagy Lajos, vagy Zsigmond koráig ez a 
feudalismus a maga nyugoti formájában egyáltalán isme-
retlen volt. A mi nálunk a feudalismus kifejlődésének elejét 
vette, az maga a bölcs vérszerződés volt, mely mutatja, 
hogy a mi őseink ide igenis, nem mint egyszerű barbárok, 
hanem mint bizonyos politikai érzékkel biró és az ő viszo-
nyaikhoz és az ő idejökhöz képest igen fejlett nép érkezett. 
A feudalismus tehát, a fo- és altulajdoni jog fogalma nálunk 
Magyarországon meg nem honosodott ; nem honosodott meg 
ennélfogva a tulajdonjog és a haszonélvezeti jog közti kü-
lömbség sem. 

Már most mi következik ebből? Következik az, hogy 
a mi magyar katholikus egyházunk nem haszonélvezetre, 
hanem tulajdonjoggal kapta az ő birtokait, kapta az Árpádok 
családi vagyonából. (Ugy van!) íme a tudomány igy küszö-
böli ki azt a közjogunkba is a német szerzőkből bevitt 
feudalisztikus fogalmat, amelynek alapján ma a kath. egy-
házi javaink és igy egész autonomiánk alapját az igazi 
jogos és a tudomány által megállapított térről leszorítani, 
letériteni akarják, hogy az ezen javak felett minket meg-
illető rendelkezési jogot megtagadhassák. 

Az összes egyházakra vonatkozó, alapitó okleveleinken 
tulajdoni jogról szólnak; semmiféle haszonélvezeti jog nem 
létezett; és ebből magyarázható az, hogy ámbár királyaink 
itt-ott a successor névvel jeleztetnek az egyházi javakra 
vonatkozólag, nem ők örökölték azokat oly értelemben, hogy 
azokkal azután szabadon rendelkezhettek volna, hanem ez 
a védelmet jelentette az egyházi birtokra vonatkozólag. 
Mikor valamely egj7házi jószág megüresedett, pl. kolostor 
megszűnt, a király volt ugyan birtokának a successora, de 
soha más czélra nem fordíthatta, mint egyházi czélra. 

Igy érthető, hogy a mi vallásalapunk, a mely régibb 
és a mi tanulmányi alapunk, a mely ujabb, soha az ország-
gyűlés ellenőrzése alá nem is került. Innen érthető annak 
az 1548 : XII. t.-czikknek helyes értelme is, a melyet oly 
szívesen — a mai gondolkozást és a mai Hegel-féle állami 
ideát vagy hatszáz esztendővel hátratolva, — a mi kárunkra 
félremagyarázni szeretnek. 

Egyébiránt ezt a katholikus birtokjogot a huszonhetes-
bizottságnak egyik illustris tagja, gróf Apponyi Albert 
(Elénk éljenzés) egyik dolgozatában mint képviselő, mint 
albizottsági előadó nagyon szépen kifejtette; és én, mikor 
ezt az eszmét most itt a zárópontnál felvetem, megvagyok 
győződve, hogy nem feledkezik meg erről a huszonhetes-
bizottságban sem, valamint az illetékes tényezőkkel tár-
gyalva, ezt az eszmét fogja szem előtt tartani; mert, ha ez 
nem érvényesül, akkor az ilyenféle memorandumok alapján, 
mint a mostani, uraim, én egyáltalán nem tudom, hogy 
honnan hozza ki a kormány azt a három kis minimumot is 
az autonomia részére, akkor a józan logika szerint azt is 
meg kell tőlünk tagadnia ; de ha mi az egyházjog és a régi 
magyar vagyon jog alapjára szorítjuk, akkor nekünk alap-
jainkat és alapitványaikat köteles visszaadni (Ugy van!), 
akkor a tanulmányi alapból fentartott kir. katholikus inté-
zeteinket rendelkezésünkre köteles lesz bocsátani; mi itt 
kegyelmet nem kérünk, mert mellettünk szól a jog, mellet-
tünk szól az igazi jogászi és tudományos felfogás, (Ugy 
van!) a melyet nem fog megdönteni az, a mit a felekezetek 
részéről szoktak hangoztatni, a kik nagyon okos emberek 

és nagyon furfangos prókátorok és ügyes, szemfényvesztő 
jelszavakat tudnak világgá bocsátani. (Tetszés.) 

Az egyik ilyen jelszó — az ember első pillanatra 
szinte megdöbben előtte — hogy : a kereszténységnek adta 
Szent István a jószágokat; s miután a XYI. században 
ebből a kereszténységből egyesek kiváltak, de a vallási czél 
ezeknél is megmaradt, azt mondják, kapjanak ők is ebből 
a vallási czélra alapitott vagyonból. 

Nem igy általánosságban van a dolog. Az oklevelek 
világosan mutatják, hogy nem a kereszténységnek ugy álta-
lánosságban, hanem annak a bizonyos egyházi intézménynek, 
mint jogalanynak adományozták a birtokot a királyok ; ado-
mányozták, pl. a kalocsai püspökségnek, mint jogalanynak. 
Es, uraim, bámulatos volt őszinte hitbuzgósága. Olvasható 
pl. a Yenczel-féle Árpádházi Okmánytárban, hogy milyen 
katholikus lelkülettel és érzülettel történtek azok az ado-
mányozások. Mindig körül volt irva, hogy a királyok vagy 
más adományozók katholikus czélra adták a birtokot, s nem 
általános keresztényi czélokra, és ez folyton igy ismétlődik. 

Nos hát, a XVI. században voltak, a kik kiváltak a 
kereszténységből. Ám jó. De pl. az a kalocsai püspökség 
megmaradt és igy megmaradt a birtoknak jogalanya is. 
Hogyan kérhetne tehát valaki részt ennek a vagyonából 
pusztán a kereszténység czimén? 

De különben is már Szent István korában nemcsak 
katholikusok léteztek ezen országban, hanem más vallásúak 
is voltak és azoknak soha eszökbe sem jutott, hogy a Szent 
István, vagy utódai által a katholikus egyháznak adományo-
zott javakat maguknak tulajdonítsák. Hiszen itt voltak a 
görög keletiek; voltak zsidók is. (Egy hang: Patarének!) 
Ennélfogva az, hogy Szent István keresztény czélra adta az 
egyházi javakat, bizonyos értelemben igaz, de ő nemcsak 
igy általánosságban adta, hanem megjelölte a különleges 
czélokat és azok mindig katholikus czélok voltak. A mint 
tehát egyrészről a felekezetek igyekeznek bizonyos osztozko-
dási theória értelmében jelszavakat bocsátani a köztudatba, 
ugy másrészről legyen már egyszer a katholikusoknak is 
gondjuk arra, hogy ezek az eszmék, a melyek autonómiánkra 
vonatkozólag alapvetők, menjenek át a köztudatba, hogy 
igenis nekünk egyházi javainkra törvényes és kizárólagos 
jogunk van. 

Ha ezt megtagadja valaki, akkor hogyan fogják a fő-
urak birtokait megvédni? (Ugy van.) Akkor ez egy oly 
szoczialisztikus theória, a melynél én nagyobbat nem ismerek. 
(Tetszés). 

Ha tehát a huszonhetes-bizottság majd az illetékes 
tényezők egyikével, másikával komoly tárgyalásba bocsátkozik, 
akkor ne feledje ezt az álláspontot, akkor tartsa szem előtt, 
hogy logikátlan — ellenféllel van dolga, s akkor először ez 
az alapnézlet tisztáztassék, mert a többi következmények 
önként folynak ebből. 

Mélyen tisztelt kongresszus, az előttünk levő mind a 
két javaslatban én sajnálattal nélkülözöm ennek határozott 
kifejezését. Ez^a két javaslat a 1870—71-iki kongresszus 
elaborátumnak nem csak egyszerű módositványa, hanem mind 
a két javaslatnak a készítői annak alapjáról leléptek, s a 
körülményekkel számolva, olyan javaslatokat dolgoztak ki, 
a melyek akár egyikének, akár másikának alapjára állva 
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autonomiánk igenis megvalósítható lesz. Hiszen az 1871-iki 
elaboratum nagyon világosan, igen határozottan beszélt. 

A főkegyúri jognál, a főpapi kijelölésnél nem a kor-
mány, hanem az igazgatótanács lett volna a főkegyurnak a 
közege. Az alapok és alapítványokat átvette volna az auto-
nomia iskoláink és az autonomia rendelkezésére vétettek 
volna át a miniszter kezéből. Ilyen világosan a mai javas-
latok egyike sem szól. 

Azért miután csak bizonyos befolyást igényel akár 
az egyik, akár a másik javaslat ezen két jog tekintetében, 
akkor biztosittassék az a két anyagi jog oly formában, 
hogy maga a tulajdonjog is nyerjen a javaslatban kifejezést; 
mert hiszen ebből folyik azután rendelkezési jogunk is. Mi 
csak a tulajdonjog alapján kezelhetjük javainkat. Hasonló-
képpen vagyunk a harmadikkal, a főkegyúri joggal is. A 
főkegyúri jogot illetőleg is nagy nehézségek állanak előttünk. 
A mint hallom, a felsőbb helyen a kandidácziótól félnek. 
Méltóztassék a 27-es bizottságnak az illetékes tényezőket 
felvilágosítani, hogy javaslatunkban nem kandidáczióról van 
szó, hanem csak bizonyos befolyás biztosításáról. Megengedem, 
hogy ez irányú aggodalmak birnak is némi alappal. Már 
pedig a római pápa nem szokott könnyelműen eljárni; ő 
felségének szintén kötelessége meggondolni, mi legyen az ő 
jogával; mi tehát ezt rossz néven nem is vehetjük. Hanem 
az a baj, hogy sok hamis eszme kiséri jogaink kivívását. 

Ha mi autonómiánkat, nem mondom követeljük, hanem 
mondjuk avval a finom kifejezéssel, kérjük, mikor befolyást 
akarunk a királyi kinevezésekre, akkor azt mondják — nem 
tudom, a főkegyur tanácsosai vagy kicsoda — hogy ez 
invasio a főkegyúri jogba. Méltóztassék azonban venni az 
állapotokat, a mint vannak: A főkegyúri jog éppen typikus 
példája annak, hogy a mi kath. jogaink hogyan szoktak 
lassú menetben elhomályosodni. Az 1848 : III. t.-cz. óta, 
bárhogyan magyarázza is a nagy jogtudománynyal rendel-
kező Günther Antal t. képviselőtársunk, annak értelmét tény 
az, hogy a főpapjelölés közül, ép ugy alapjaink és iskoláink 
körül a gyakorlat nem olyan, a milyennek kellene lennie. 
De ez a gyakorlat kifejlődött, mert nem volt, a ki annak 
útjában állott volna. 

Mind az alapjaink, mind az iskoláink feletti rendel-
kezés, mind a kinevezési jog teljesen —• mondjuk, a gya-
korlatban — a kormány kezébe került, ugy hogy ez a 
kinevezési jog, a gyakorlat szerint igazán nem néz ki más-
képpen, mint mikor a kormány főispánt nevez ki. 

Már most, ha a főkegyúri jog 1848. óta egyházi ter-
mészetében lassan-lassan elhomályosult, az autonómiának 
adandó befolyás, a melynek mértéke teljesen ő felségétől függ, 
az egyedüli mentőszál ezen jog egyházi természetének a 
gyakorlatban való biztosítására vagy jelzésére. Hiszen, ha a 
katholikusok nem kapnak e tekintetben befolyást, akkor ez 
a miniszter kezében marad, akkor azt a felségi jogok közé 
fogják számítani és számítják is már, mint velem is a tanári 
vizsgán megesett midőn a tanár azt vitatta — és a Csiky 
féle tankönyv is ugy tanítja — hogy a főkegyurijog felségjog. 

Nos hát, ha ez a jog katholikus természetű jog ; ha 
az nem felségjog, hanem a koronás királynak a pápától 
nyert személyes joga, milyen módon adhat ennek a főkegyur 
igazán gyakorlati kifejezést, mint ha a katholikus autonómiá-
nak befolyást biztosit e tekintetben? (Ugy van!) 

Ezen adandó befolyás ellen azt szokták felhozni, hogy 
az a katholikusok részéről bizonyos presszió lesz magára a 
a főkegyúri jogra. Ugyan, kérem, ne játszunk a szavakkal ! 
Presszió gyakoroltatik ezen jogra a pártok részéről ma is. 
(Ugy van !) A főkegyúri jog a kormány révén rendesen az 
uralkodó pártnak kezében egy igen-igen hatékony eszköz, a 
melylyel nem mindig az egyház érdekében él. (Élénk he-
lyeslés.) 

De meg aztán miért is beszéljünk presszióról csupán 
az autonomia tekintetében? Hiszen az emberek között él. 
Egyik a másiknak nézete, befolyása alatt áll és mindenki 
ugy van véle, minden ember van annyira önző — XIX. 
század czivilizácziója nem hozta még annyira, hogy teljesen 
önzetlen legyen — hogy azokat a jogokat, a melyekkel már 
egy bírt, saját hatalmának kárára érvényesíteni ne engedje. 
(Ugy van!) Hiszen kérem, a javaslatban olyan szépen lehet 
azt körül irni, hogy ez a befolyás magának a katholikus 
egyháznak, magának a főkegyúri jognak érdeke. Ez talán 
fog ártani a pártérdekeknek, de ha az a katholikus egyház 
jó papokat és jó polgárokat nevel az államnak, az felér 
avval a szolgálattal, a mit a felsőbb helyen a pártérdektől 
várnak. (Élénk tetszés és helyeslés.) 

Ezt az eszmét akartam most itt az általános vita 
folyamán megpendíteni, hogy midőn a huszonhetes-bizottság 
a tárgyalásokba belekezd, nézze meg jól az alapot, melyen 
az illetékes közeg a kormány áll ; vájjon nem hamisított 
eszme alapján áll-e ; mert különben nehéz lesz a tárgyalás 
és akkor nem tudom, mire fogja alapítani a legkisebb jogot 
is, a melyet az autonómiának megszerezni akar. 

Ezekkel kívántam az eszmék tisztázásához hozzájárulni. 
Méltóztassék ezt az eszmét a köztudatba átvinni, a sajtó 
után és más módon ; mert a mi alapveszedelmünk nem is 
annyira az egyes emberek, hanem inkább a hamis és ferde 
elméletektől megvesztegetett fejek veszélyeztetik a mi auto-
nómiánkat. Igenis a kath. vagyon az egyház vagyona; az 
egyház, illetőleg az egyes intézmények annak a jogalanya; 
a kormány sem tehet tehát mást, mint hogy visszaadja ezt 
a vagyont, az alapokat és alapítványokat, annak a jogalany-
nak, a melyet az a tulajdonjog megillet: a magyar katho-
likus egyháznak. (Helyeslés.) 

A mi már most az előttünk fekvő javaslatot illeti, 
képviselőtársaim legnagyobb része ismeri álláspontomat; 
könyvemben kifejtettem azt; én a többségi javaslat mellett 
foglalok állást; de már ott megpendítettem azt az eszmét 
is, hogy lehetetlen helyesen konstruálni a többségi javaslatot 
a nélkül, hogy a kisebbség javaslatából sok részlet át ne 
vétessék. Ezenfelül kivánom, hogy a püspök jurisdictionális 
joga a többségi javaslatban, kellőleg domborittassék ki, mert 
az ott hiányzik; már pedig csak ugy lesz autonómiánk 
igazán katholikus, ha ez a jog ott érvényesül ; nevezetesen 
az egyházközség és az egyházmegyei tanács szervezetében. 

A közvetlen választásnak hive vagyok kezdettől fogva, 
ez nagyon természetes dolog. (Elénk helyeslés.) 

A mi pedig az egyházmegyei gyűlést, melyet sokan 
sürgetnek, illeti, nem lévén az az ember, a ki Talleyrandot 
abban követném, hogy a nyelvet azért adta az Isten, hogy 
vele gondolatainkat eltakarjuk, nyíltan megmondom, a mit 
e tekintetben gondolok és a mire e tekintetben az élet meg-
tanított. (Halljuk!) Az erdélyi Státus három századdal, egy 
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dicsőséges korszakkal van előbbre nálunk, a mely Erdély 
fiait oly nemesekké és buzgókká nevelte, hogy csak tiszte-
lettel tudok tekinteni egy Ugrón Gáborra, egy Győrffy 
Gyulára (Élénk éljenzés) és azoknak megnyilatkozásaira itt 
a kongresszusban. Azok uraim, mint hallottuk már, nem 
általános frázisokat hangoztattak, azok ugy állanak előttünk, 
mint tanult katholikusok, a kiket nagyra nevelt az autonomia. 

D e a z o t t a n i e g y h á z m e g y é b e n e g é s z e n m á s o k a v i s z o -
n y o k , m i n t M a g y a r o r s z á g n a k K i r á l y h á g ó n i n n e n i r é s z é b e n . 
N á l u n k l e g a l á b b 1 4 e g y h á z m e g y é r ő l v a n s z ó , e g y n a g y 
o r g a n i z m u s r ó l . H o g y t e h á t o d a f e j l ő d j ü n k , a h o l a z e r d é l y i e k 
v a n n a k , v á r n u n k k e l l , a m i g m i i s o l y a n i s k o l á n m e g y ü n k 
k e r e s z t ü l , m i n t a z e r d é l y i S t á t u s . Á m b á r o l y t e r m é s z e t ű 
i s k o l á n m i n e m i s m e h e t ü n k k e r e s z t ü l , m e r t ő k h o s s z ú 
ü l d ö z t e t é s a l a t t l e t t e k ö s s z e t a r t ó k a t h o l i k u s o k k á é s c s a k e z 
e g y e s i t i i g a z á n a z e m b e r e k e t . ( T e t s z é s . ) B e n n ü n k e t m é g 
1 8 4 8 - b a n i s m e g k í m é l t e k ; a z é r t m i o d a , a h o l p l . j e l e n l e g 
a n é m e t k a t h o l i k u s o k v a n n a k , l e g a l á b b j e l e n v i s z o n y a i n k 
k ö z ö t t b u z g ó s á g b a n f e j l ő d n i a l i g f o g u n k . 

S e g i t s ü n k a z é r t e g y h á z u n k o n , a h o g y l e h e t ! T e k i n t v e 
j e l e n l e g i v i s z o n y a i n k a t a z e g y h á z m e g y e i g y ű l é s i r á n t é p p e n 
a z é r t a g g á l y a i m v a n n a k . H a t e k i n t e m p l . a z t a z e g y h á z -
m e g y é t , a m e l y h e z t a r t o z n i s z e r e n c s é m v a n s h a e n g e m 
m é l t ó s á g o s p ü s p ö k ö m f e l s z ó l í t a n a , h o g y a d j a k n e k i t a n á c s o t 

e b b e n a p i l l a n a t b a n , h o g y c s a k a 3 0 — 3 5 t a g u e g y h á z m e g y e i 
t a n á c s o t i s á l l í t s a m ö s s z e , a l e g n a g y o b b z a v a r b a j ö n n é k . 
S e z á l l a l e g t ö b b m a g y a r e g y h á z m e g y é r ő l e z i d ő s z e r i n t ; 

m e r t k a t h o l i k u s v a n e l é g , d e a z a u t o n o m i k u s m e g y e i s z e r v -
n e k e l s ő f e l á l l í t á s á b a b e i l l e s z t h e t ő , o l y a n G y ő r f f y - f é l e g y a -

k o r l o t t k a t h o l i k u s o k a t n e m i g e n t u d n á n k t a l á l n i . ( D e r ü l t s é g . 
F e l k i á l t á s o k : M á s u t t s e m l e h e t ! ) 

H a t e h á t a t ö b b s é g b ö l c s e s é g e a z t m o n d j a , h o g y a z 
i d ő s z e r i n t n e t ö r ő d j ü n k a j a v a s l a t s z é p s é g h i b á i v a l , a h i á n y z ó 
e g y h á z m e g y e i g y ű l é s s e l , é n e h h e z n a g y o n k ö n n y e n h o z z á -

á r u l o k , a n n á l i n k á b b , m e r t n e m o s z t o z o m G i e s s w e i n S á n d o r 
. k é p v i s e l ő t á r s u n k a g g á l y á b a n , h o g y h a e z a k ö z é p s ő s z e r v 

h i á n y z i k , h i á n y o z n i f o g a k é p z ő i s k o l a a k a t h o l i k u s g y ű l é s 
é s a z i g a z g a t ó - t a n á c s s z á m á r a . A z t g o n d o l o m , n e m f o g h i á -
n y o z n i . A z a 3 0 t a g b ó l á l l ó e g y h á z m e g y e i t a n á c s , h a a z t 
ö s s z e á l l i t j u k , u j é s u j v á l a s z t á s s a l , a z i s k o l á z á s s z e m p o n t j á -

b ó l n a g y o n j ó s z o l g á l a t o t f o g t e n n i ; m e r t h i s z e n a z a u t o n o m i a 
é l e t b e l é p t e t é s é n é l ú g y i s a z a u t o n o m i k u s é l e t s z e m p o n t j á b ó l 
ú g y s z ó l v á n a z e l e m i i s k o l á z á s o n k e l l k e r e s z t ü l m e n n ü n k . 

A u t o n o m i á n k é l e t b e l é p t e t é s e , m i n t S c h l a u c h ő e m i n e n -
c z i á j a o l y t a l á l ó a n k i f e j e z t e , k i á l t ó s z ü k s é g , d e a z t h i s z e m 
m á r m a g á n a k a z e g y h á z k ö z s é g i s z e r v e z e t n e k a z é l e t b e l é p t e -
t é s e i s s o k s z o r o s n e h é z s é g g e l f o g j á r n i . M e r t n e n é z z é k a z 
u r a k a z o r s z á g o t e g y e s v á r o s a i , v a g y p l . m ű v e l t v i d é k s z e m -
p o n t j á b ó l , h a n e m v e g y é k a d u n á n i n n e n i v i d é k e t , v a g y a z 

o r s z á g m á s r é s z e i t é s a z t f o g j á k t a l á l n i , h o g y a n é p s o k 
t e k i n t e t b e n n a g y o n i s h á t r a v a n , a m a i k u l t u r á l i s á l l a p o t n á l . 
A 1 0 0 e s e t l e g 2 5 0 v a g y t ö b b t a g u e g y h á z m e g y e i g y ű l é s 
i r á n t t e h á t e z i d ő s z e r i n t a g g á l y o m v a n . 

S h a m á r a n e h é z s é g e k f e l e m l i t é s e k ö r ü l m o z g o k , a z t 
s e m h a g y o m e m l i t t e t l e n ü l , h o g y m i v a l ó s z í n ű l e g k i f o g u n k 
á b r á n d u l n i , h a m a j d l é t r e j ö n a z a u t o n o m i a . M i u g y a n i s 

f o l y t o n n é z ü n k a n é m e t k a t h o l i k u s o k r a é s a z o k n a k b u z g ó -
s á g á r a . J e g y e z z é k m e g a z o n b a n , m é l y e n t . u r a i m , h o g y m i 
m a g y a r o k v a g y u n k ! ( U g y v a n ! ) 

A m a g y a r e g y h á z r o p p a n t b é k e s z e r e t ő , n y u g o d a l m a s 
e g y h á z ; m i n e m v a g y u n k h o z z á s z o k v a a m ú g y a m u n k á h o z , 
m i n t e g y a m e r i k a i p a p , a k i t n e m i s t a r t a n a k j ó p a p n a k , 
h a s e m m i b ő l t e m p l o m o t n e m é p i t . A m a g y a r i n k á b b u r n á k 
s z ü l e t e t t , s m i u g y v a g y u n k n e v e l v e . ( D e r ü l t s é g . ) L o n o v i c s 
J ó z s e f , a n a g y n e v ű é r s e k , m i k o r a z 1 8 4 8 — 4 9 - i v i h a r m e g -
t é p t e e z t a m a g y a r e g y h á z a t , m e g í r t a a „ J o s e f i n i s m u s r ó l " 
s z ó l ó f ü z e t é t é s m i t m o n d b e n n e ? A z t , h o g y a h e l y t a r t ó 
t a n á c s g y á m k o d á s a a l a t t a z e m b e r e k n á l u n k m á r a g o n -
d o l k o z á s t ó l , a n n á l i n k á b b a c s e l e k v é s t ő l i s e l s z o k t a k . S e z 
a z á l l a p o t c s a k n e m a m a i n a p i g t a r t . 

N e m v a g y u n k m i m é g h o z z á s z o k v a a n a g y o b b m u n k á -
h o z ; m é g m i n d i g b i z o n y o s a r i s z t o k r a t i k u s s z e l l e m b e n v a g y u n k 
n e v e l v e a m a i d e m o k r a t i k u s m o z g a l m a k k ö z e p e t t e . S n e i s 
v á r j u k , h o g y e z a z á l l a p o t n a g y o n g y o r s a n m e g v á l t o z i k . 
N a g y o n t a r t o k t ő l e , h o g y a z a d e r é k l e l k é s z , a k i n e m z á r -
k ó z i k ö r ö k ö s e n s z o b á j á b a , h a n e m o t t m o z o g b i v e i k ö z t , n e m 
n a g y o n s o k t á r s r a f o g a k a d n i e g y h a m a r . E s a z é r t a u t o n ó -
m i á n k a t m o s t k e z d e t b e n s z e r é n y e b b m é r t é k k e l m é r j ü k . ( U g y 
v a n . ) 

V é g r e h á t r a v a n m é g , h o g y H o r á n s z k y N á n d o r t . k é p -
v i s e l ő t á r s a m i n d í t v á n y á r ó l n y i l a t k o z z a m . N e m l á t o k b i z o n y o s 
m e g á l l a p o d o t t s á g o t a b b a n a t e k i n t e t b e n , é s n e k e m i s — 
ő s z i n t é n s z ó l v a — • a m i n t e z i n d í t v á n y f e l o l v a s t a t o t t , a g g á -

l y a i m t á m a d t a k . E n u g y a n i s H o r á n s z k y N á n d o r t . k é p v i s e l ő -
t á r s a m a t k ü l ö n ö s e n a z u t ó b b i i d ő b e n a n e m z e t i p o l i t i k a 
t e r é n e g y i k k i m a g a s l ó s n a g y é r d e m e k e t s z e r z e t t f é r f i ú n a k 
i s m e r e m , d e k e z d v e a z 1 8 7 0 - i k i k o n g r e s s z u s o n , a z ö s s z e s 
e s z t e n d ő k ö n k e r e s z t ü l a m a i n a p i g v e l e a k a t h o l i k u s é r d e -
k e k s z o l g á l a t á b a n m i n t v e z é r f é r f i u v a l s o h a n e m t a l á k o z t a m . 

E z o k o z o t t b e n n e m a g g á l y t . M i , k a t h o l i k u s o k u g y a n i s , 
m á r h o z z á v a g y u n k s z o k v a a b e c s a p a t á s h o z . ( D e r ü l t s é g . ) A z 
e l s ő t e k i n t e t r e t e h á t , m i k o r e n a g y é r d e m ű é s h i t e m s z e r i n t 

l e g k ö z e l e b b M a g y a r o r s z á g k o r m á n y á n s z e r e p l ő f é r f i ú r é s z é r ő l 
l á t t a m a z i n d í t v á n y t t é t e t n i , m e g v o l t a m d ö b b e n v e , m e r t a z t 
h i t t e m , h o g y a k a t h o l i k u s o k a t a k o r m á n y m e g i n t b e a k a r j a 
c s a p n i . ( D e r ü l t s é g . ) 

M i n d n y á j u n k e l s ő g o n d o l a t a a z v o l t s e n n e k a z é r t e -
k e z l e t e n k i f e j e z é s t i s a d t a m , h o g y e l a k a r j á k o d á z n i a d o l o g 
e l i n t é z é s é t . G ü n t h e r A n t a l t . k é p v i s e l ő t á r s a m n e m j ó l i n d o -
k o l t a a z i n d í t v á n y t a z z a l , h o g y h a a r é s z l e t e s t á r g y a l á s b a 
b e l e m e n n é n k s b e n y ú j t a n é k a l e t á r g y a l t j a v a s l a t o t , h o g y 
e z z e l m a n d á t u m u n k i s l e j á r n a . S h i v a t k o z o t t a m o s t a n i 

k i r á l y i ö s s z e h í v ó l e i r a t r a . N e m , k é r e m , a z e l s ő k o n g r e s s z u s t 
ő f e l s é g e c s a k 1 8 9 7 . m á j u s 1 4 - i k i l e i r a t á v a l r e k e s z t e t t e b e . 

í m e a l e i r a t s z a v a i . „ A v a l l á s é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e m 
e l ő t e r j e s z t é s é r e 1 8 7 0 . o k t ó b e r 2 0 - á r a e g y b e h í v o t t k o n g r e s z -
s z u s t b e f e j e z e t t n e k n y i l v á n í t o m s m e g e n g e d e m , h o g y a m a -
g y a r o r s z á g i k a t h . a u t o n o m i a i ö n k o r m á n y z a t n a k s z e r v e z e t é r e 

j e l e n e l h a t á r o z á s o m k e l t é t ő l s z á m í t o t t h a t h ó n a p o n b e l ü l u j 
k o n g r e s s z u s h i v a s s á k e g y b e " A m i k o r ő f e l s é g e a m i v á -
l a s z t á s u n k a t e l r e n d e l t e , a z 1 8 7 0 - i k i k o n g r e s s z u s t c s a k a k k o r 
n y i l v á n í t o t t a b e f e j e z e t t n e k . E z a z i n d o k n e m l e h e t e t t t e h á t 
b e f o l y á s s a l e l h a t á r o z á s o m r a . 

D e l á t v a a z t , h o g y i t t a z o r s z á g s z í n e e l ő t t t e h á t a 
f e l e l ő s s é g t u d a t á b a n , a h h o z a H o r á n s z k y N á n d o r h o z o l y a n 
f é r f i a k c s a t l a k o z n a k , m i n t A p p o n y i A l b e r t g r ó f é s m a S c h l a u c h 
L ő r i n c z ő e m i n e n c z i á j a s v e l e a p ü s p ö k i k a r i s ; i s m e r v é n 
a z o k o k a t , a m e l y e k v a l ó s á g g a l f e n f o r o g n a k a z e l n a p o l á s 
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mellett, (Igaz ! ügy van !) ámbár itt kifejezésre nem jutot-
tak, (Halljuk !) s tekintve végre azt, liogy itt más mód ugv 
sem lehet, mint hogy a bizottsághoz utasittassék a javaslat, 
melyben a kisebbség inditványai kell hogy megfelelő' mél- ; 
tánylásban részesüljenek, tekintettel ezen körülményekre, 
Horánszky Nándor inditványára szavazok. (Élénk helyeslés 
és éljenzés.) 

V E G Y E S E K . 
*** Rómában f. hó 7-én volt a Requiem IX. Pius 

pápáért a sixtina kápolnában. Jelen volt XIII. Leo pápa. 
A megjelent bibornokok közt már csak kettő volt IX. 
Pius creaturája, u. m. Oreglia és Parocchi bíborosok. 
Még kettő él ilyen, Di Canossa veronai érsek, a kinek 
már 82 év nyomja a válát, és Ledochowski bibornok, a 
ki jelenleg influenzás. Maga ő szentsége is 2—3 napos 
influenzán esett át nemrég. Most egészséges. 

— Â prímások székhelyi ügyének megoldását 
tükrözi vissza a következő jelentés, mely a bíboros hgpri-
más születésnapjának megünnepléséről szól Budapesten : 
Vaszary Kolos biboros-herczegprimá9 ma 12 én ülte meg 
egész csöndben hatvannyolczadik születése napját. Az ősz 
főpap reggel 8 órakor csendes misét mondott házi-kápol-
nájában és azután elolvasta az ország minden részéből 
érkezett üdvözlő táviratokat és leveleket. A nap folyamán 
közéletünk számos kitűnősége irta föl nevét a primási 
palotában kitett üdvözlő ivre, a püspöki-kar tagjai pedig 
távirattal üdvözölték a magyar egyházfejedelmet. Az 
udvari papság Esztergomból jött le a herczegprimás 
üdvözlésére. Az udvari papok szerencsekivánatait Boltizár 
József püspök, érseki-helynök tolmácsolta. Az uradalmi 
gazdatisztek Vaszary László gazdasági tanácsos vezetése 
mellett tisztelegtek- A központi papnevelő intézet elöl-
járóságát pedig Városy Gyula prelátus és Krizsán Mihály 
pápai kamarás, igazgató vezették a herczegprimás elé. A 
tudomány-egyetem hittudományi kara Berger E János 
dékánnal az élén fejezte ki szerencsekivánatait a herczeg-
primásnak. A kerületi papság már tegnap tisztelgett tes-
tületileg, az egyházfejedelemnél. Délben ebéd volt a her-
czegprimásnál, a melyen az udvari papságon kivül részt-
vettek Hanny Béla jószágkormányzó és Vaszary László 
gazdasági tanácsos 

— Meghívó. Az Angolkisasszonyok Budapesti Fel-
sőbb Leánynevelő-intézete mellett fennálló Elemi- és 
Polgári Iskolai Tanitónőképző-Intézet szegény tanulóinak 
támogatására létesített Segítő-Egyesület javára hangver-
senyt rendez. A hangverseny f. hó 23 án, este fél 8 óra-
kor a „Katholikus Kör* dísztermében (IV. kerület, Mol- ! 
nár-utcza 11. szám alatt) tartatik. Szíves közreműködést 
ígértek : Gáli Jenőné urnő, Jászai Mari urnő, Ft. Almásy 
Miklós ur, ifj. Kresz Géza ur, Pártos Gy. urnő Barta-
lucci Viktoria. Budapest, 1900. február hó 10-én tisztelet-
tel dr Walter Gyula kanonok, elnök, báró Barkéczy 
Ilona alapítv.. hölgy alelnök. Jegyek válthatók a Kath. 
Kör irodájában (Molnár-utcza 11.) és este a pénztárnál. 

I Ülőhely: 4 korona; karzaton 2 korona; állóhely 1 korona. 
Részletes programm a pénztárnál. 

— Jubileum Balázsfalván. Febr. 14-én, ma huszon-
ötéve, hogy Mihályi Viktort lugosi püspökké szentelte az 
akkori balázsfalvi metropolita, Vancsa János. A balázs-
falvi görög katholikus érsekség most fényesen megünne-
pelni készül az évfordulót. A hivatalos programm szerint 
kedden, a jubileum előestélyén nagy fáklyásmenet vonul 
a balázsfalvi görög katholikus román gimnáziumból a 
városon keresztül az érseki udvarig. Itt a tanulóifjúság 
dalárdája szerenádot ad, azután a papság és a hivők 
nevében Vicziu Elek tanár üdvözli a jubiláló érseket. 
Mise után az érseki palotában ünnepi ebéd lesz. Ad m. a. 

— Kassán f. hó 6-án két papi gyűlés volt egy-
szerre. A kassai egyházmegyei papság nyugdij-bizottságá-
nak, és az ujjavadalmasokat segélyző egyesületnek volt 
nagygyűlése. 

— A pécsi kath. egyetemre a pécsi egyházmegyei 
papság a gyűjtés tavali első évében igen szép összeget 
adakozott, 39,843 korona 50 fillért. Az egyházmegyei 
papok nyugdijalapja 6400 koronával szaporodott. 

— Az autonomiai kongresszus 27-es bizottsága 
e hó 15-én, csütörtökön, délután y24 órakor, a főrendi-
ház emeleti tanácstermében ülést tart. 

— Az osztrák jubileumi zarándoklat ápríl hó 
23-án indul Bécsből Rómába. A zarándokokat Gruseha 
Antal bécsi bíboros érsek fogja a pápa elé vezetni. 

— Zagyva gondolkodás. Sehol nem mutatkozik 
annyi felületes beszéd 8 oly éktelen zagyva gondolkodás 
mint a vallás terén. Az emberek összevissza beszélnek 
mindent és az éktelen vallási tudatlanságot műveltségnek 
kiáltják ki. Vidéki lapokban lehetett olvasni, hogy a 
protestáns Dókusért református templomban requiem lesz, 
holott tudni kellene minden müveit embernek, hogy 
Requiem szóval kezdődő halotti miséje csakis a katho-
likus egyháznak van. Messze felülmulta a zagyva gondol-
kodásnak e torzszülöttjét a „Zemplén" nevű újság. Ez 
azt referálta jan. 28 iki számában, hogy a református 
Dókueért a zsidó zsinagógában rendeztek requiemet. 

— Hir Lourdesról. A „Semaine de Nîmes" jelen-
tése szerint a franczia katholikusok azt tervezik, hogy 
Lourdes-ban az eddiginél sokkal nagyobb templomot építe-
nek, mert a mostani román stílű Szt. Rózsafüzértemplom 
és a régi kegytemplom, mely gót stilben van épitve, a 
zarándokok nagy számának befogadására már régen nem 
elegendők. M. Ernert Bernard építészt bízták meg a terv 
készítésével, mely ha valósággá lesz, a lourdesi templom 

! vetélytársa lesz a fourviéresi (Lyon) és montmartrei (Paris) 
óriási templomoknak. A terv szerint a mostani lourdesi 
bazilikából készülne az u j templomnak kriptája a gótstilu 
régi templom pedig külső kápolnája lenne. 

Á szerkesztő telefonja. 
SZ. L. Sz.-Mindszent : Kívánságát teljesítem. A lap úgy fog 

járni. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- [ 
ként kétszer : E 

zerdán és szombaton. \ 
Előfizetési díj : j 

'élévre helyben s posta- E 
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, : 

VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
íova a lap szellemi E 

részét illető minden E 
vüldemény czimzendő. E 

[ Előfizethetni 
Î minden 
[ kir. postahivatalnál : 
Ë Budapesten a szerkesz-
j tőnéi, és Nagy Sándor 
E könyvnyomdájában, 
E IV., Papnövelde-utcza 
E 8; sz. alatt, hova a 
E netal áni reclamatiók is, 
E bérmentes nyitott 
E levélben, intézendők. 

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

Budapesten, február 17. 14. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

9Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
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timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezereszmék es Tanulmányok. Jelek az egyház egén s az autonomia talaján és szemhatárán. — Egyházi Tudósítások. 
L o u r d e s : A hetenkint való szent áldozás mint általános szokás. — R ó m a : A „Revue des Deux Mondes" zarándokúton a Vati-
kánban. — Katholikus Autonomia : A 27-es bizottság első ülése. — Dr Simonyi-Semadam Sándor autonomiai beszéde. — Kath. 
Egyesületi Élet és Köztevékenység. A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya. — A Szent-Imre-Egyesület. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETESRE. 

Jelek az egyház egén s az autonomia talaján 
és szembatárán. 

Videte fículneam, et omnes arbores : 
cum producunt iam ex se fructum, 
scitis quoniam prope est aestas*. Luc. 
XXI. 29, 30. 

I I I . 

Nem mind arany, a mi fénylik, s azonkivül 
a fényes oldal mel le t t o t t van mindig az árnyék-
oldal, melyet sem eltagadni sem e l tűnte tn i nem 
lehet a fényoldal mellől. 

Bouviernél, Trac ta tus de Vera Ecclesia czim 
a la t t olvastam de Bausset bibornok Í téletét a 
világhirű gall ikán egyház 1682-iki híres párisi 
Oonventusáról, a mely szintén „manda to regio" 
alapon ült össze reprezentálni a gallikán egyhá-
zat, — erről a híres gall ikán egyházi gyűlésről 
olvastam, mondom az idézett helyen azt, hogy 
„soha Galliában püspökök és papoknak népesebb, 
erények és tudomány által a jánlatosabb gyűlését 
lá tni nem lehe te t t " .*) Ez volt ennek a híres 
gyűlésnek a fényoldala. Árnyoldala nem ke-
vésbbé világhirű és ismeretes, t . i. az a híres 
declaratio, mely „mandato regio" a kath . egyház 

*) Nusquam visus est in Gallia coetus episcoporura 
et presbyterorum numerosior, virtutibus ac scientia com-
mendatior. 

hie ra rch iá já t fe je te te jére ál l í tot ta , annak ki jelen-
tésével, hogy a pápaság az egyház beleegyezésé-
nek (Ecclesiae consensus) van alávetve. 

Mennyiben ta r toz ik ez a gall ikán t ény ide 
a magyarországbel i ka thol ikus au tonomia i kon-
gresszus tárgyalása inak bírálatába, mennyiben 
nem, — azt most nem vi ta tom. Majd megjön az 
ideje ennek is. Most elég legyen kons ta tá ln i 
annyit , hogy az egyháztör téne lemnek e k ima-
gasló eseményében is igazolva l á t j uk a földi é le t 
körében lefolyó emberi nagy és kicsi igyekeze-
t eknek és erőpróbáknak azt a tu la jdonságát , 
hogy fény és á rny vál takozása nélkül i t t a lan t 
nem tör tén ik semmi, ennek a tö rvénynek i t t 
alá van vetve minden, még maga az anyaszent-
egyház is, levén a t iszta fény nem az Ecclesia 
mil i tans küzdőterének, hanem az Ecclesia t r ium-
phans dicsőségének e lválhata t lan életeleme és 
kísérője. 

S így már most, azt hiszem, nem csodál-
kozhatik senki azon, ha azt mondjuk, hogy igy 
vagyunk mi magyarországbeli katholikusok, még 
pedig már félszázad nagy idejére ki ter jedő, nem 
egészen egészséges és természetes kihúzásával a 
dolognak, — igy vagyunk a ka thol ikus autonó-
miával és - a n n a k bőségességben egyál talában 
h iányt szenvedni nem mondható kongresszusi 
tárgyalásaival . A fényoldal mellet t mindig meg-
jelent és megjelenik az árnyoldal, a b iz ta tó 
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reménysugarak mellet t a sikertelenség rideg 
sö té t árnyékai. 

Lá t tuk (e czikksorozat I. sz.-ban) a lefolyt 
autonomiai kongresszus tárgyalásai fényoldalának 
kimagasló és biztató a ranysugara i t ; most, és a 
következőkben, vessünk néhány pi l lantást a do-
lognak árnyoldalára s annak nem bizta tó té-
nyeire. 

Fen t az égen, lent a szemhatár végső szé-
lén, és i t t lent lábaink előtt magán az autono-
mia t e rmőta la ján is, — nem egyjóslatú jelek 
muta tkoznak . Sőt, sajnos, azt mondhatni , hogy 
nincs, nem merül t f'el a jelen kongresszusi t á r -
gyalás a la t t biztató jel a nélkül, hogy tüs t én t 
•ott ne t e rme t t volna mellet te vigyorgó sötét 
arczával az imént még ragyogni látszó sikert 
fenyegető valamely manószeliem. S a kongresszus 
^ csodálatos szemfényvesztő já ték hatása a la t t 
volt szakadatlanúl, s annak a hatása a la t t hozva 
meg ha tá roza ta i t oszlott szét. A többség szentül 
meg van győződve arról, hogy a diadalra emelt 
halasztással megmen te t t e az autonomiát , legalább 
is b iz tos í to t ta annak s ikeré t ; mig a kisebbség 
nem kevesebb erejével a meggyőződésnek szintén 
erősen állott ós áll a mellett , hogy a halasztás 
fölösleges, sőt esetleg veszedelmes taktikázás, 
melytől a kongresszust okvetet lenül meg kellet t 
volna kímélni. Igy vál takozik ós hullámzik egy-
más mellet t és egymás ellen jelenleg a legkü-
lönfélébb vélemény, úgy hogy az autonomiai 
kérdés, mely már nagyon is megére t t a meg-
oldásra, nem hogy megoldást nyer t volna már 
•ezúttal, hanem az ú j ra fel izgatot t opt imizmus ós 
pessimizmus bármely korszakánál fokozottabb 
szenvedélylyel űzöt t l abdajá tékának megviselt 
labdája l e t t újra. 

S időbe és munkába fog kerülni valóban, 
mig a kedélyek újra meghiggadnak s az opti-
misztikus ra jongás és a pesszimisztikus elal ta tás 
kölcsönös rekr iminácziójá t ismét a hasznos, az 
alkotó munka sürgése fogja felváltani. Éppen 
azért, az újra megbízot t 27-es bizottság végtelen 
nagy szolgálatot tenne az ügynek, ha uj jelen-
tésével nem késedelmeskednék, hanem nyélbe 
"ütné a dolgot mi hamarább. Mert a dolog elmé-
letileg úgyis már tú lé re t t és csak csodával ha-
tá ros ügyességgel lehete t t megakadályozni abban, 
hogy már a kongresszus valamely ülése a la t t 
vélet lenül le nem eset t a k imer í t e t t eszmecserék 
megviselt fájáról. Ugyanis csak véletlen esetnek 
lehet tu la jdoní tani azt, hogy valakinek eszébe 

nem j u t o t t teljes képet festeni a kongresszus előtt 
a lehetséges és szükséges ka th . autonómiáról , mely-
nek l á t t á r a azután minden illetékes és nem ille-
tékes tényező bámulva k iá l to t t volna fel, hogy 
íme mily egyszerű a dolog s mily kár volt eddig 
ezt a dolgot megoldat lanul hagyni és annyi 
mindenféle idegen t ek in te t belejátszásának meg-
engedésével komplikálni és gyakorlatilag mintegy 
gordiusi csomóvá összegabajítani. 

A dolog természeténél fogva, minthogy 
egyházi, még pedig egész Magyarország terüle tére 
szóló róm. kath. egyházi ügyről van a szó, az auto-
nomiai kérdés megoldásának kulcsa a püspöki 
ha ta lom egyöntetű együttes püspöki kezelésének 
jól eltalált módjában rejlik. Dogma, hogy min-
den püspök egyházi fejedelem : t ehá t conclusio 
dogmatica, hogy a püspökök gyűlése egyházi 
fejedelmek gyűlése, mely csak a pápának s az 
evvel együt t értendő egyetemes zsinatoknak van és 
lehet alávetve. Ennélfogva Magyarországban, ugy 
mint mindenüt t , minden egyházi ügy, dolog, sze-
mély és intézmény, t ehá t az autonomia is, part i-
cularis legfőbb fokban, a püspökök mint egyházi 
fejedelmek gyűlésének van alárendelve. . . 

Az a kérdés merül fel i t t önként , érvénye-
sült-e valaha, egész magasságában és teljes ha-
talmával , mióta Eötvös József báró, t ehá t egy 
ál lamminis ter az autonomiai mozgalmat meg-
indí tot ta , érvényesült-e valaha az autonomiai 
mozgalomban a — püspöki hatóság, a püspöki 
lelki fejedelemségé Igen vagy nem? 

Nem érvényesült egész magasságában és 
teljes ha ta lmával soha, vagyis hogy egészen sza-
batosan beszéljünk : ha a püspökök lelki fejede-
lemsége egész kimagasztosul tságában ós nagy-
ságában muta tkozo t t is néha, állandóan nem 
marad t meg a fejedelmi magaslaton. Minden 
kongresszusi leszavazással — leszállt a lelki feje-
delmi joghatóság magaslatáról az 1 szavazatot 
tevő alat tvalói színvonalra. íme Ugrón Gábor 
már nem ismer csak kongresszust; a felet t már 
nem lá t j a a püspököket egyházfejedelmi fen-
hatóságukkal . A püspöki lelki fejedelemséget az 
autonomia ügyében eddig tula jdonképpen mindig 
csupán mint eszközt tol ta-huzta vagy egy-egy 
minis ter vagy a legfőbb kegyúr. Hisz maga az 
autonomiai kongresszus is, a régi ugy mint a 
mostani, nem auctor i ta te et decreto episcoporum, 
hanem „mandato regio", min tha még most is a 
gallikán és josephinist ikus mul t században él-
nénk, hivatot t össze. Pedig hát rég megírta szent 
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István Magyarország számára a kath. egyház auto-
nómiájá t . És az oly világos, hogy magyaráza t ra 
nem szorul. „Ut Episcopi habeant po tes ta tem 
res ecclesiasticas secundum canonum auctori-
t a tem dirigereu. 

Igenis, ér teni és megokolni a kathol ikus 
autonomiai kongresszust létesí tő királyi össze-
hívást lehet. Ennek a „királyi m a n d á t u m " - n a k a 
kath. egyházban nálunk t. i. csak egy tárgyi lagos 
oka, egy tárgyilagos mentsége van : az, hogy 
a király, min t legfőbb kegyúr, jogosí tványainak 
körébe eső tá rgyakró l van h ivatva az autono-
miai szervezet megalkotása véget t összehívott kon-
gresszus javasla tot tenni. Ebben a körben, sa já t 
egyházi jogosí tványai körében, jogosúl t a király 
kath. gyűlést és ér tekezle te t összehíni és működ-
tetni . Ámde i t t is h o g y a n ? . . . Nem önkényüleg, 
nem min t gall ikán vagy josephinist ikus „sum-
mus episcopus", hanem secundum canonum 
auctor i ta tem, a püspökök lelki fejedelemségének, 
a melynek lelkiekben még a király is alá van 
vetve, épségben tar tásával . 

Hadd érvényesüljön t ehá t végre va lahára 
az autonomiai mozgalom minden ágazatában és 
legkisebb izecskéjében is a püspökök lelki fejede-
lemsége: és az autonomia mint kérdés tüs tén t 
megszűnt, az ügy azonnal megoldást nyer. 

Amíg ebben ami autonomiai mozgalmunkban 
az Eötvös József báró által belésugallt szellem 
benne marad, vagyis,-mig a püspökök lelki feje-
delemsége egész fejedelmi magasságában és tel jes 
hata lmával felibe nem emelkedik a kath. egyhá-
zat Magyarországban, egyelőre csak az u. n. 
„világi vonatkozású" ügyekben, népképviseleti 
par lamentár i s módon, országosan és egyházme-
gyénkint, kormányozni óhaj tó laicarchia szellemé-
nek : addig az autonomia Magyarország 9 millió 
ka thol ikusának életében mindig viszály tá rgya 
marad ; mig ha a püspöki kar az autonomiai 
je lenetekben és ténykedésekben, — milyen póld. 
eg j -egy kongresszus, vagy annak egy-egy szava-
zása — tel jes erejével ós nagyságával elfog-
lalja a maga lelki fejedelmi álláspontjának ma-
gaslatát , az autonomia eo ipso megoldást nyer 
és többé nem viszály és veszély, hanem össze-
t a r t á s és élet forrása lesz 9 millió katholikus-
nak a jelenleginél szebb ós egészségesebb viszo-
nyokat szomjúhozó lelke számára. 

És evvel a dologgal most már tu la jdonkép-
pen nem várakozni, nem takt ikázni ós huzavo-
náskodni, hanem egyszerűen és őszintén sietni kell. 

A fel tűnően jó szelleműnek elismert ós hir-
de te t t autonomiai kongresszus ál tal kimutatott-
szép autonomiai termést, ha időt és a lka lma t szol-
gá l ta tunk reá, .az egyháznak nem t. „ellenfelei,* 
mint Apponyi Albert gróf mondá, hanem sajnos,, 
valóságos ellenségei, kész örömest fogják aká r 
nyil t támadással elrabolni, akár éjjel és t i tokban 
set tenkedő aknamunkával — elcsenni. 

Sión őrei, vigyázzatok ! *** 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Lourdes. A hetenkint való szent áldozás mint álta-

lános szokás. — 
Az eucharistikus mozgalmaknak a hitélet terén máris 

sok javulást lehet köszönni. Ezek között nem a legutolsó 
lesz általános jó hatására nézve a hetenkint való szent 
áldozásnak általános szokássá emelése. 

A lourdesi eucharistikus kongresszuson Coubé atya 
számos történeti és theologiai bizonyítékot hozott fel az 
iránt, hogy a hetenkint való szent áldozásnak tulajdon-
képpen általános szokásnak kellene lenni, nemcsak a ma-
gasabb tökélyre törekvő híveknél, hanem a hivek egye-
temes összeségénél általában. A vasárnap megszentelésének 
ez a legkézzelfoghatóbb czélja. 

Alighogy híre ment Francziaországban ennek az 
indítványnak és Coubé atya beszédének szövege általáno-
san ismeretes lett, egymásután 45 püspök jelentette ki 
helyeslését és pártolását. 

Végre a mult hónap elején megtörtént a legfőbb 
dolog. XIII. Leo pápa Coubé atyának, a „La Communion 
hebdomedaire" szerzőjének, a következő levelet irta, mely-
ben helyesli, hogy a hetenként való szent áldozás álta-
lános szokássá emeltessék. A levél szószerinti szövege ez : 

X I I I . Leo pápa. 
Kedvelt Fiunk! 

Üdvözlet és apostoli áldás. A jelen időben és a dol-
gok mai állapotában minden igaz és jámber lélek fájda-
lommal látja, hogy a hit megvállásának buzgósága meg-
fogyatkozott és az erkölcsök ősi tisztasága eltűnt az 
emberek nagy sokaságában. Ha a baj okát keressük, 
főleg abban találjuk azt, hogy az Oltáriszentség ven-
dégségének szeretete és szokása a legtöbb emberben 
ellanyhúlt, sőt igen sokaknál nem is létezik. E miatt 
panaszkodott annak idején már maga az apostol, midőn 
a korinthusiakhoz ezt i r ta : „Azért van köztetek sok 
beteg és erőtlen, és sokan alusznak". (I. 11, 30.) És 
ebben nincs semmi különös, semmi csudálatos. Mert a 
keresztény élet kötelességeit csak az képes teljesíteni, aki 
felvette magába Krisztust. Es Krisztust magunkba nem 
vesszük fel, csak az Úr asztalához való járulás által. 
Valóban, a gyakori szent áldozás által jön létre az az 
állapot, hogy Krisztus mibennünk lakozik, és mi ő benne. 
Nagyon igazuk van tehát azoknak, kik a hit erősítésén 
és az erkölcsök javításán fáradoznak, midőn arra törek-
szenek, hogy a katholikusokat az Oltáriszentséghez való 
gyakori járulásra rászoktassák. Mennél gyakrabban járul 
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valaki ehhez a legméltóságosabb szentséghez, a lelki 
tisztulásnak annál gazdagabb aratásában részesül. Es 
minthogy te. kedvelt fiunk, ebben nagy nemes fáradságot 
fejtesz ki és azokat az ünnepi beszédeket, melyeket e 
tárgyban tartottál, ismételve is már kiadtad, mi a te szán-
dékodat és buzgóságot igen magasra beesülve lelkesi'jük 
a további munkára és szivünk mélyéből kívánjuk, hogy 
a katholikusok közöl igen sokan tegyék szokásukká az 
Oltáriszentséghez való hetenkinti járulást. Szeretetünk 
bizonyítékául és az isteni kegyelmek zálogául nagy szere-
tettel adjuk reád apostoli áldásunkat. 

Kelt Rómában, szent Péternél, 1900 jan. 10 én, 
pápaságunk huszonkettedik évében. XIII. LEO PÁPA. 

Róma. A „Revue des Deux Mondes" zarándokúton 
a Vatikánban. — 

Mi a „Revue des Deux Mondes", mindenki tudja. A 
franczia, és mondhatni az egész világ intelligencziájának 
nagy divatlapja. Az előbbi szerkesztő, Buloz, skeptikus 
volt s a hitetlenség minden csinyjeiben kanalas. A mostani 
szerkesztő, Brunetière úr, a modern tudománynak bátran 
szemébe vágta a legfőbb kérdésekben, a hol megoldást 
igért, tehetetlenségét és teljes csődjét. O a ker. hit embere. 

Ez a Brunetière most jubileumi zarándok útat tett 
Rómába. Más jubileumokon ilyenkor királyok és fejedel-
mek jelentek meg. Most a felséges fejedelmek hiányoznak 
az örök város jubileumán ; de az isteni Gondviselés gon-
doskodott kárpótlásról. A szellem világrendjének fejedel-
mei, a szó és a toll nagyhatalmasságai pótolják a koronás 
fejek hiányát. Es Brunetière nem közönséges módon vett 
részt az örök város, a keresztény vallás székhelyének 
jubileumában, nanem részt vett szellemi fejedelemhez 
illő módon. Az apostoli kanczellária dísztermében, hol a 
nevezetes katholikus gyűléseket szokták Rómában tartani, 
nagyszabású konferenczia-beszédet tartott Rossuet-ről, 
mint a kitől a modern kor igen sokat tanulhat. „La mo-
dernité de Bossuet." Ez volt a konferenczia czime. 

A fejedelmet fejedelmek vezették be és fogadták. 
Matthieu bibornok vezette és mutatta be a fényes társa-
ságnak, Parocchi bíboros- üdvözölte, olaszul, szokott ékes-
szólásával. Azt kivánta Brunetièrenek, hogy uj „Genie du 
christianisme"-ot írjon, a XX-ik századnak szólót. Kilencz 
bibornok volt jelen, Rampolla, Parocchi, Yannutelli, 
Mathieu, Satolli, Ferrata, Casale del Drago és Segna 
di Pietro, kiknek annyira tetszett Brunetière szellemes 
tejtegetese, hogy tapsukkal rendesen ők adtak jelt a 
tüntetésre. Jelen volt több hatalmasság képviselője, több 
olasz politikus és nagyszámú fényes közönség. 

Ez történt január 30-án. 31-én XIII. Leo pápa külön 
kihallgatáson fogadta Brunetièret és elmondatta magának 
röviden a konferenczia-beszéd tartalmát. Beszélgetését a 
pápa a keresztények egyesülésének fejtegetésén kezdte. 
Majd áttérve Bossuetre, megjegyezte, hogy a mi Bossuet-
ben elavúlt, az az ő gallikanizmusa, és hozzá tette, hogy 
ezt menthetni lehet és feledni kell ma már, miután más-
különben valóságos genie és az egyháznak és hazájának 
annyi szolgálatot tett. Kijelentette ő szentsége, hogy az 
iránt a siremlék iránt, melyet Bossuetnek a meauxi szé-
kesegyházban készülnek emelni, nagyon érdeklődik. A • 

pápa avval végezte az audiencziát, hogy személyesen fel-
tűzte Brunetière mellére a szent-Gergely-rend lovagke-
resztjét. 

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

A 27-es bizottság első ülése. 
Az autonomiai 27-e9 bizottság délután */24 órakor 

ülést tartott Szapáry Gyula gróf elnöklete alatt a főrendi-
ház tanácskozási termében. Az ülésen jelen voltak Hornig 
Károly báró veszprémi püspök, Vajda Ödön zirci apát, 
Karsch Lollion, Zichy Nándor gróf, Városy Gyula dr, 
Rita Dezső dr, Csekonics Endre gróf, Apponyi Albert 
gróf, Esterházy Miklós Móric gróf. Sághy Gyula dr, Ugrón 
Gábor, Hortoványi József dr, Timon Ákos dr, Günther 
Antal dr, Pásztély Jenő dr és Hoványi Gyula dr előadó. 

Elnök megnyitván az ülést, kijelenti, hogy a Ho-
ránszky-féle határozati javaslat elfogadása által nincs el-
temetve az autonomia ügye, hanem igy lesz lehetővé 
annak a megvalósítása s erre kéri a 27 es bizottság 
támogatását. Bemutatja a zágrábi érseknek Muraköz 
képviseltetésére vonatkozó előterjesztését és a gyulafehér-
vári és fogarasi érseki tartománynak az autonomiai szerve-
zetből leendő kihagyása iránt. Mindkettő kiadatik az elő-
adónak, hogy a legközelebbi ülésen ezekről előterjesztést 
tegyen. Az elnök közli a kongresszusnak következő 
határozatát : 

„Mielőtt azonban a kongresszus a részletek meg-
állapítására vonatkozó további tanácskozásait folytatná, 
a javaslatot (a 27-es bizottság javaslata) azon felhívás-
sal adja ki a 27-es bizottságnak, hogy az abban lera-
kott főbb elvekre, nevezetesen a katholikus alapok és 
alapítványok kezelését és ellenőrzését érintő kérdésekre, 
továbbá az oktatás és nevelésügyre, végül a javadal-
mak betöltésére vonatkozó önkormányzati hatáskörnek 
sikeres megállapithatása tekintetéből az illetékes ténye-
zőkkel érintkezésbe lépjen és úgy az ezekre vonatkozó 
tárgyalások eredményeit, valamint az ezekből folyólag 
netalán felmerülendő és szükségesnek mutatkozó módo-
sításokat tanácskozás alá vévén, ebbeli javaslatait és 
jelentését a szervező gyűlésnek mielőbb mutassa be." 

Mely határozati javaslat megtoldatott Sághy Gyula 
azon indítványával, hogy ezen tárgyalásnál a 27-es bizott-
ság vegye figyelembe a kisebbségi javaslatnak a Ho-
ránszky javaslatában emiitett három főelvre vonatkozó 
véleményét, valamint a kisebbségnek a közvetlen válasz-
tásra és az egyházmegyei gyűlés létesítésére vonatkozó 
javaslatát és legyen figyelemmel azon kijelentésekre , 
melyek az általános vitában elhangzottak. 

A 27-es bizottság beható vita után — melyben 
részt vettek Hornig Károly báró, Apponyi Albert gróf, 
Zichy Nándor gróf, Ugrón Gábor, Sághy Gyula dr, 
Timon Ákos dr, Pásztély Jenő dr, Hortoványi József dr 
és Rita Dezső dr — a modus procedendire nézve a 
következő határozatot hozta : 

, Addig is inig az autonomia kérdése azon stádiumba 
jut, melyben indokoltnak mutatkozik ő felségéhez az apos-
toli királyhoz, a legfőbb kegyúrhoz való hódolatteljes 
előterjesztés intézése, a 27-es bizottság a kongresszustól 
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nyert felhatalmazás alapján megbízza elnökét és előadóját, 
hogy átiratban forduljon az ország Jierczegprimásához és 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez, hogy a 
27-es bizottság munkálata alapján szíveskedjenek ezen 
bizottsággal érintkezésbe lépni, méltóztassanak ezen tár-
gyalás alkalmával a kongresszusnak folyó évi február 
10-iki ülésén hozott határozatát figyelembe venni, továbbá 
a tárgyalás idejét és az érintkezés módját meghatározni. 
Az átirathoz mellékelendő lesz a 27-es bizottságnak és a 
kisebbségnek javaslata és a kongresszus erre vonatkozó 
határozatának másolata." 

Elnök az ülést 6 órakor bezárta. 

Ugrón magatartása. 
A M—g szerint tervben volt, hogy a 27-es bizott-

ság albizottságot küldjön ki az autonomia tervezetének 
végleges szerkesztésére. E bizottságba Ugrón Gábort is 
be akarták választani, ő azonban a megválasztást nem 
fogadta el, azzal az indokolással, hogy az autonomia 
elveinek megállapításához nem tartja szükségesnek azt, 
hogy bármily más „döntő" tényezőt, mint a kongresszust 
magát megkérdezzenek. 

Dr Simonyi-Semadam Sándor 
autonomiai beszéde.*) 

— Febr. 8. — 

Nagyméltóságú elnök úr ! Mélyen t. kongresszus ! 
Úgy rémlik előttem, hogv a modus procedendi kér-

désébe annyira belekavarodtunk, hogy szem elől tévesz-
tettük a principiális fogalmakat. Egymás után kapunk 
indítványokat, melyek az ügy lényegével, azzal a czéllal, 
amit elérni akarunk, nem harmonizálnak. 

A vitának eddigi folyama azt a meggyőződést kel-
tette valamennyiünkben, különösen Zichy Nándor gróf ő 
exczellencziájának és Ugrón Gábor mélyen t. tagtársunk-
nak a felszólalása után, hogy hiszen mi egyek vagyunk 
hitben és kívánságainkban és igy nagyon közel fekvő 
volt, hogy egyek leszünk az eszközök megválasztásában 
is arra a czélra. amire mi vágyunk. A tegnapi nap folya-
mán azonban egy felszólalás hangzott el e teremben, 
amely határozottan megdöbbentett bennünket. Mert az 
igaz katholikus hangok közé egy dissonans hang vegyült. 
Uj elveket hallottunk becsempésztetni a modus procedendi 
megvitatása körébe. 

Ugyanis azt mondta Timon Ákos mélyen t. tagtár-
sunk, hogy nekünk, a magyar katholiczizmusnak nincsen 
ősjoga megalkotni egy szervezetet a saját védelmére, 
létének, prosperálásának az előmozdítására, ehhez a jogot, 
ha jognak lehet nevezni, egyedül csak a kormánytól 
nyeri. Engedelmet kérek, Magyarországon, a vallás szabad-
ság országában, ahol jog, törvény és igazság uralkodik, 
ahol minden egyes embernek, a legutolsó galicziai jöve-
vénynek is ősjoga van ahhoz, hogy existencziájának összes 
tényezőit úgy állapíthassa meg és kereshesse meg, amint 
azt jónak látja, ahol kisebb szervezetnek is, sőt modern 
államellenes ideáknak is megvan adva az ősjog, hogy 

*) Ez volt az autonomiai beszédek egyik legjobbika. Daezára 
annak, nem emlékszem, hogy valamely lap teljes szövegében kö-
zölte volna. Szerk. 

amit ők czéljaik elérésére jónak, üdvösnek találnak, azt 
megkereshessék, ahhoz ha intézmény szükséges, a meg-
felelő intézményt a törvény határain belül megkaphassák, 
ahol mindenkinek megvan ez az ősjoga, csak a magyar 
katholikusnak nem volna megadva ez a joga ? Csak nekünk 
nincsen meg az ősjogunk a védekezésre ? Hát akkor mi 
hiába koldulunk, kérünk alamizsnát itt, hol mindenkinek 
van joga, csak nekünk nincsen jogunk! 

Ha nem láttam és hallottam volna mélyen t. kon-
gresszus a korábbi szónokok beszéde alatt a közérzésnek, 
a kath. szellemnek oly erős éles megnyilvánulásait, mint 
pl. Ugrón Gábor t. tagtársam beszéde alkalmával, két-
ségbe kellenne esnem a felett, hogy ilyen theória fülekre, 
követőkre találhatna. Mert mi ami mozgalmunknak az 
ideálja? Talán az, hogy mi egy szervezetet alkossunk 
ugy, mint Timon Ákos t. tagtársunk mondja, hogy az 
autonomia három forrásból merítheti a jogait : a főkegy-
úri, a püspöki és állami jogokból? Engedelmet kérek, 
nem azért jöttünk mi ide, hogy csináljunk nagy gyerme-
keknek való játékszert, hogy parlamentoskodást játszunk, 
hogy behívjanak ide kis embereket, hogy szerepeljenek 
és oly jogokat uzurpáljanak, a mely jogok püspöki jogok, 
amely jogok a legfőbb kegyúréi, amely jogokat mi el 
nem vehetünk, a melyekkel a kormány nem is rendelkez-
hetik ; mert hiszen a felekezetnélküli kormánynak kath. 
jogai nincsenek. (Ugy van ! Ugy van ! több oldalról.) 

A kérdés az, hogyan találjuk meg a modus proce-
dendi-re a principáilis elveket? 

Ha elolvasom az autonomiai szervezet iránti moz-
galom fejlődésének a történetét, megkapom a feleletet. 
Ki volt az, aki 1848-ban megpendítette az autonomia 
kérdését ? Nem a főpapság-e ? Es vájjon a főpapságnak 
szüksége volt-e autonomiára, olyan autonomiára, amilyen-
ről Timon Ák os t. tagtárs úr beszél ? A főpapság érezte 
1848-ban, hogy az akkor megalkotott törvények által a 
kath. hit kapott csapást, hogy mindenki nyert jogot, csak 
a mi jogunk csorbíttatott meg. A laikus közönség, a 
laikus kath. világ az országban akkor lelkes nagy érze-
lemmel volt eltelve és nem volt ideje arra, hogy érezze 
azt a súlyos csapást, amely minket ért. Mert ezt csak a 
szellemi élet kimagasló fokán álló kiváló egyének érez-
hették, akiknek a szivében megfér két nagy érzelem — 
a közönséges embereknél az egyik érzelem fellobbanása 
háttérbe szorítja a másikat — azok megérezték, hogy mily 
nagy veszedelem fenyegeti egyházunkat. Mi volt tehát az ok 
az autonomia kérdésében az első lépésre ? A veszedelem, 
a támadás. Mi történt később 1870-ben ? Üldözések, újból 
hitsérelem. Es erre annál nagyobb erővel tört ki a véde-
kezés érzete és ismét felszinre vetette az autonomia 
kérdését. Most itt vagyunk a harmadik stácziónál. A 
törvényhozás alkotásai újra felélesztették a vágyat az 
autonomia után. Miért ? Mert ujabb sérelmeket kellett 
elszenvednünk. Arczunkba vágták, hogy katholikusok 
vagyunk, hogy bigottok vagyunk, hogy hithüek vagyunk 
és hogy az ilyen nem léphet fel, nem állhat meg a köz-
életben, le kell_tünnie. Ezt olvastam én az autonomia 
történetéből. 

Mi tehát szervezetet kivánuuk, a mely szervezetben 
< a katholikus megtalálja a védelmet a jövőre nézve az 
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ily támadások ellen a multat illetőleg pedig képes lesz 
revindikálni azon jogokat, amelyek minden jog, törvény 
és igazság ellenére tőlünk elvonattak. Ezen az elven 
felépíthetőnek vélem a kath. autonomiát. A jogvédelemre 
azért, hogy megvédhessük szentegyházunk épségét, dicső-
ségét és a kath. hithűséget. Ez az elv legyen a vezérlő 
elv, a motívum, az alaphang az intézmény minden egyes 
részében és akkor nem fogjuk elhibázni, hogy milyen 
modus procendendi-t válaszszunk. 

Ami a kath. egyházban isteni intézmény, az emberi 
correcturára nem szorul. A püspöki jurísdictio isteni intéz-
mény. Ahhoz tehát mi nem nyulhatunk. Ha a püspöki 
jurisdictio ezer éven át jó kezekben volt a kath. egyház 
javára, úgy nincs okunk és jogunk most abból bármi 
tekintetben részt követelni. Az egész autonomiai intéz-
ményben intézményszerűleg kell biztosítanunk a püspöki 
jognak ezt a sértethetlenségét. Ebből következik az, hogy 
a szervezet mindazon részében, hol püspökeink részt vesz-
nek, nem vehetnek máskép rés^t, mint egyházi fejedel-
mek, nem másképen mint a milyen módon a világi feje-
delem ő felsége ott a főkegyúri jogot gyakorolja. Nem 
jut senkinek eszébe ő felségét leszavazni akarni, nem jut 
senkinek eszébe ő felségével vitázni. Hát az egyházi 
fejedelemmel, ki isteni jogok letéteményese, vitázhatunk-
e-tán ? Az egyházi fejedelmet kitehetjük-e annak, hogy 
leszavazzák ? Eu azt hiszem, hogy a kinek katholikus 
hit van a szivében, az arra a kérdésre csak egyképen 
felel. Mi ezt mint egy sarkalatos pontját annak a szerve-
zetnek, melyet jól-rosszúl autonómiának hivnak, akarjuk 
felfogni, éa a modus procedendinél, a melyről tulajdon-
képen szó van, ezt mint vezérlő eszmét akarjuk tekinteni. 

Leg jünk tisztában azzal, hogy mi az autonomia? 
Ugy veszem észre, nem mindnyájan egyformán magyaráz-
zuk ezt. Az autonomia magyarul önkormányzat. A katho-
likus egyháznak önkormányzata mindig megvolt, hiszen 
az egyházi kormányzót soha senki sem bántotta, nem is 
bántja. A világiakra nézve lehet érthető egy önkormány-
zat, de engedelmet kérek, a világi katholikusok kor-
mányzata nem választható el az egyházi szervezettől, 
annak ahhoz mindenben simulnia kell. Mi tulajdonképen 
egy szervezetet akarunk, mely alkalmas legyen arra, 
hogy bennünket megvédjen minden jövendő támadás ellen, 
hogy megvédje a katholiczizmust minden időben és képes 
legyen revindicalni annak fel nem adott deusurpult jogait. 
Ebben a szervezetben, nagyon helyesen mondotta Günther 
igen tisztelt képviselő társam, alapjában a legszélesebb 
demokratismus az irányadó, felfelé pedig a hierarchiának 
megfelelő szervezet. Az egyikből folyik az általános 
választói képesség, a másikból folyik egyházi fejedelmeink 
intaktsága. 

Ha egy védelemre szolgáló szervezetet akarunk al-
kotni, mit kell figyelembe vennünk? Nemde azt, hogy 
mit akarunk megvédeni és mi ellen akarjuk megvédeni ? 

Mit akarunk megvédeni ? Egyházunkat, külső tekin-
télyét, a kath. hivők hitbuzgóságát ; lehetővé akarjuk 
tenni, hogy a kath. laikus bátran mondja, hogy ő katholikus. 
— Nevelni akarunk kath. ifjúságot, katholikusabbat, mint 
mi vagyunk. A védelem határa ezekben van megirva. 

A revindikálásban ott vannak az alapok. Azt mon-

dotta valamelyik képviselőtársam, hogy, ha az alapokat 
vissza nem kapjuk, neki autonomia nem kell. Ez nagy 
tévedés, mert az alapok visszakivánása nem meríti ki az 
autonomia fogalmát. Nekünk kellenek az alapok, mert a 
mieink, mert jogunk van azokra, de ha nem kapjuk meg, 
akkor is meg kell alkotni az autonomiát, mely megerő-
södvén képes lesz bármely kormánynyal szemben ezen 
alapokat visszavindikálni. Többektől azt hallottam, hogy 
nekünk fejlődésképes autonomia kell. De értsük meg, 
hogy mi az a fejlődésképesség. Ha a fejlődésképességet 
oda magyarázzák, hogy idővel mindig több és több jogot 
vegyünk el a püspöki kartól, ugy ez nem fejlődésképes, 
mert ha ilyen irányban fejlődésképes, ugy a czél ellen 
szól. Fejlődésképességről csak egy irányban kell beszél-
nünk, hogy t. i. azokat a jogokat, melyeket talán mint 
gyenge alkotmány, mint uj alkotás, nem birnánk kellő 
erővel vindikálni, idővel megerősbödvén, azokat kellő ha-
tálylyal magunknak visszaszerezhessük. Ilyent én is kí-
vánok. 

Végre rátérek Timon Ákos igen t. képviselő tár-
samnak még egy nagyon famózus nyilatkozatára. Az 
iskola kérdésében, melyet én az autonomia főtartalmának 
tekintek, azt mondotta, hogy a legfelsőbb oktatás didak-
tikai szempontból sohasem kerülhet az autonomia kezébe. 
Jeleztem, . hogy az a szervezet, melyet én autonómiának 
kívánok, nemcsak az elvesztett jogok visszaszerzésére 
szolgáló alkotmány legyen, hanem védbástyája legyen a 
katholiczizmusnak és annak a keretén belül módunkban, 
jogunkban legyen felnevelni gyermekeinket kath. hitben, 
úsy, hogy a közéletben bármikor mint hithű katholiku-
sok jelenhessenek meg és merhessék ezt bátram be is 
vallani, — ami nem csekély erényszámba megy akkor, 
amikor tudják, hogy vallásukért üldöztetésnek vannak 
kitéve. Hiszen, ha egy Ugrón Gábor is bevallotta azt, 
hogy soha ragyobb üldöztetésnek kitéve nem volt, mint 
a mit elszenvedett azért, mert katholikus, akkor azt kér-
dem, t. uraim, hogy mily megtámadtatásoknak lehet ki-
téve az a kevésbbé tekintélyes ember, az a kevésbbé 
vagyonos ember, az a kevésbbé független ember, a mikor 
bevallja, hogy ő katholikus? Ezért kell kezünkbe vennünk 
a nevelésügyet, ez az igazi tartalma az autonómiának, 
mert ebből lehet fejlődésképes autonomiát szervezni. Ez 
biztosítja nekünk azt, hogy a katholiczizmusra egy szebb 
idő vár Magyarországon; de nem szabad akkor azt mon-
dani, hogy a felsőbb oktatást nem veheti a kezébe az 
autonomia. Hiszen ez a bajunk, hogy eddig nem vonhatta 
körébe, bár alapjaink erre is vannak ; mert a fiatal ember, 
ha mindjárt az elemi iskolákban, a középiskolákban meg-
kapja is a katholikus nevelést, abban az időben kerül 
fel az egyetemre, midőn a legkönnyebben férhet hozzá 
minden csábítás ; és ekkor a katholikus egyetemen, a 
katholikus egyházjog tanszékéről azt a tanítást hallja, 
hogy a katholiczizmusnak nincsen Magyarországon ősjoga! 
Már most azt kérdem, hogy ily nevelés mellett hogyan 
várhatunk mi hitbuzgó katholikus férfiakat? (Ugy van! 
Elénk tetszés.) 

Ez a főtartalma az autonómiának; ezt feltétlenül a 
kezünkbe kell vennünk és nem csak alsó és közép, hanem 
felső iskolákról is gondoskodnunk kell. Meg kell terem-
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teni, a mi nincsen meg ! Vissza kell követelni azt az 
alapot, mely nem a budapesti egyetemnek van adva, 
hanem egy katholikus egyetemnek és meg kell teremteni 
a katholikus egyetemet ! 

Ha ezeket a főszempotokat szem előtt tar t juk, azt 
hiszem nem lesz nehéz megválasztani a modus proceden-
do, a mely e szervezet létesítése tekintetében irány-, 
illetőleg mérvadó. A főelv az, hogy az, a mit létesíteni 
akarunk, az egy védekezés, egy védelem, az egyház vé-
delme. Ki kell abból küszöbölni mindazt, a mit az egyház 
ellen lehet felhasználni, bele kell vinni mindazt, a mi az 
egyház javára szól. Megtaláljuk ezt abból a principium-
ból, hogy mi a kormányhoz semmitéle lépéssel, semmiféle 
felterjesztéssel nem közeledünk. 

Mi a felekezetlen kormány a katholikusokkal szem-
ben? Egy hatalmi tényező csupán, de nem vallási tényező; 
hatalmi tényező, nem önjogán, hanem a felség jogán. Az 
1848: III. t.-czikknek az a rendelkezése, hogy ő felségének 
mindennemű intézkedéséhez a felelős ministerium ellen-
jegyzése szükséges, a katholikus ügyekre per abusum 
terjesztetett ki, mert ez csupáu a végrehajióhafcalom kö-
rébe tartozó intézkedésekre magyarázható. Ha valakit 
meg kellene itt kérdezni, az nem volna más, mint a leg-
felsőbb kegyúr. De, értsük meg, uraim, hiszen mi nem 
az ő jogait akarjuk elvenni, mi csupán azt kérdezhetnők 
meg tőle, hogy milyen módon óhaj t ja főkegyúri jogait 
ezzel az uj szervezettel szemben gyakorolni. Megkérhetjük 
őt azonban valamire és meg is kell őt arra kérnünk, 
hogy minden olyan momentumot, a mely egy felekezet-
nélküli hatóság beavatkozását katholikus ügyekbe lehe-
tővé teszi, elimináljon a főkegyúri jog gyakorlásából. 
Meg kell őt kérni, hogy a nagyobb javadalmak, különö-
sen a püspöki javadalmak praesentationalis jogánál éljen 
oly factorok alkalmazásba vételével, a kik expressis verbis 
katholikusok és expressis verbis nem felekezetnélküliek ; 
de ezeket nem a kormánytól kérhetjük mi, ezek iránt 
nem a kormánynyal pertractálhatunk, nem a felekezetlen 
kormánynyal. Nagyon helyes volt Zichy Nándor gróf ő 
exczellentiájának az az első indítványa, a melyet megtett, 
mielőtt belementünk volna az ügy érdemleges tárgyalá-
sába, hogy ő felségét kérdezzük meg. Ettől elestünk. 
Nem volna kizárva talán most, midőn megállapítottuk 
azokat a princípiumokat, azokat az elveket, a melyek 
alapján felépíthetni véljük autonómiánkat, a lehetősége 
annak, hogy előterjesztést tegyünk ő felségéhez — de csu-
pán ő felségéhez; ő felségéről nagyon jól tudjuk azt, 
hogy nem fog ez ügyben proprio motu, a nélkül, hogy 
a felelős ministeriumot megkérdezné, intézkedni ; de hogy 
miben és mennyiben fogja megkérdezni, az az ő dolga. 
Ha a ministeriumhoz megyünk, akkor a ministerium fog 
ő felségének oly módon és oly körben jelentést tenni, a 
mily módon és a mily körben a ministerium akar j» ; ezt 
pedig nem engedhetjük meg, mert ő felsége többet is 
ajánlhat nekünk, mint a mennyit a ministerium talán 
jónak talál. Miért zárjuk el eleve annak a lehetőségét, 
hogy ő felsége előtt egy teljesen katholikus szellemű, 
minden részleteiben a katholikus autonómiának megfelelő 
előterjesztés történjék, hogy ő szabja meg, ő limitálja 
azokat a határokat, a melyeket hajlandó nekünk átadni ? 

Ne limitáljuk mi magunk ezt a jogkört azzal, hogy egy 
általunk ellen nem őrizhető közegre bizzuk ezen elő-
terjesztés megtételét. Ennélfogva már princípiumban sem 
tartom tehát czélszerünek Horánszky Nándor képviselő 
urnák indítványát. 

Nem osztozom abban a félelemben, a melyet több 
oldalról hallottam, hogy ez elhalasztása, elhúzása lesz a 
kérdés megoldásának. Hiszen az indítványozó politikai 
múlt ja oly garanczia, oly biztosíték, hogy az ő indítvá-
nyának őszinteségéhez kétség nem férhet. Ha én ellen-
zem e modus procedendi elfogadását, sine ira et studio 
teszem ezt ; de elleneznem kell principialiter ; azonban — 
a nélkül, hogy indítványt tennék — egy gondolatot vetek 
fel (Hal l juk! Halljuk!), nem csupán ezen kérdés megoldá-
sára, de egyáltalán az ügymenet további folyamára nézve. 

Nagyon jól tudjuk, hogy a képviselő urak egy jó 
része nem budapesti lakos (Halljuk !) ; természetesen 
nehezökre esik nagy időre távolmaradni hazulról, mert ez 
költséggel, fáradsággal, időveszteséggel jár. Ez az egyik 
dolog. A másik az, hogy a princzipiális álláspontokat, az 
elveket meg kell állapítanunk, de a részleteket, bármelyik 
javaslatról legyen is szó, itt, ilyen nagy plenumban meg-
beszélni lehetetlen, mert hiszen akkor mi egy codificáló 
bizottság volnánk, a mi absurdum, mert lehetetlen ennyi 
taggal, ilyen nagy testülettel minden egyes paragraphus-
hoz folytonos javításokat hozzáadni s ezt leszavaztatni, 
amazt elfogadtatni. Ha lehet, ha valaki, a ki az ily dol-
gok szervezéséhez jobban ért, mint én, az ideát oly alakba 
tudná önteni, hogy állapítsuk meg, még pedig talán, 
ha máskép nem, szavazás utján, melyek azok a fő-
princípiumok, a melyekre lefektetni, amelyekre ala-
pítani akarjuk a szervezetet, állapítsuk meg a püs-
pöki jurisdictio sérthetetlenségét, állapítsuk meg a tan-
ügy iránt való követeléseinket és állapítsuk meg azt, 
hogy a revindicálással mikor és mennyiben éljünk ; próbál-
junk egy modust találni ő felségének a praesentationalis 
jogára vonatkozólag. Ha azután ezek megállapittattak 
volna, küldjünk ki ismét egy bizottságot, a melynek 
direct marsrutája van, a mely ezen elvek alapján dolgozza 
ki a részleteket; legyen joga minden egyes kongresszusi 
tagnak ezen részletek tekintetében is ezen bizottsághoz 
propositiókat előterjeszteni ; vitassák meg abban a bizott-
ságban ezeket ; és mikor azt látják, hogy van egy nagy 
többségnek ilyen vagy olyan véleménye, úgy ezen több-
ség felfogásának megfelelőleg alkossák meg azt a szerve-
zetet ; mert hiszen, uraim, ha valakinek különvéleménye 
van is, az a keresztényi szeretet, a mely bennünket össze-
tart, az össze fog hozni bennünket és nem lesz közöttünk, 
a ki csak hiúságból félre fog állani, ha látja, hogy nem 
lehet valamit keresztülvinni; és akkor [nem fog azokra 
az éles, azokra a felesleges vitákra kerülni a dolog. Oly 
elaboratum lesz előttünk, a mely bizonyára csak a több-
ség kívánságának felel meg. Ha ezt a gondolatot valaki 
képviselőtársaim közül megfelelő módon construálni tudná, 
azt hiszem, ez megkönyitené munkánkat, a kongreszus 
egy bizonyos uïspiriumot adna tagjainak és tudnók előre, 
hogy újra összehivatván, nem kell egymással annyit vitáz-
nunk, mert hiszen érintkeztünk egymással és tudjuk, 
hogy egymásnak mi a kívánsága. (Helyeslés.) 
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KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
= A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi Osztálya 1900. évi február 20-án d. u. 5 órakor 
Osztály gyűlést tart, melyre az Osztály t. tagjait és az 
érdeklődő közönséget az elnökség nevében tisztelettel 
meghívja Kaposi József társulati igazgató. Tárgvsororzat: 
1. Folyó ügyek. 2. Dr Surányi János: A pozitív filozófia 
hazánk jog- és állambölcselőire való befolyásáról. 3. 
Fényi Gyula S. J. : A napon észlelt jelenségek természe-
tének magyarázata. 

— A Szent-Isván-Társulat Tudományos és Iro-
dalmi Osztályának második szakosztálya 1900. évi február 
hó 20-án délután fél 5 órakor az osztály-gyűlést meg-
előzőleg értekezletet tart. Kaposi József, igazgató. 

— A Szent-Imre-Önképzó-Egylet f. hó 10-én tar-
tott fölolvasó estéjén Lakatos Géza rendes tag értekezett 
a keresztény szocziálizmusról. A felolvasást eszmecsere 
követte. Nagyban emelte a felolvasó est jelentőségét 
Majláth Gusztáv gróf, erdélyi püspök, egyesületi védnök úr 
jelenléte. v_ méltósága is részt vett az eszmecserében s a 
felolvasót jutalomdíjjal tüntette ki. A felolvasó est után 
pedig hosszabb ideig barátságosan beszélgetett a tagok-
kal. — Sindelár Józset eluök intézett köszönő szavakat 
ő méltóságához, hogy oly sok teendője között is szakit 
magának időt az egyesületben való megjelenésre. A tagok 
lelkes óvácziói között távozott az egyesületből a főpász-
tor, a ki e látogatásával is ujabb jelét adta a keresztény 
ifjúság iránt való meleg érdeklődésének. — Itt említjük 
meg a Szent-Imre- unképző-Egylet életéből azt is, hogy 
özv. Wodiáner Albertné báróné e napokban 200 koronát 
küldött az egyesület czéljaira. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából jöt t tudósítás szerint ott jelenleg egyik 

olasz zarándoklat a másikat éri. Az olasz katholikusok 
egyházmegyékkint vonulnak fel Rómába. Az osztrák 
zarándoklat, mely ápril 23-án indul el Bécsből, Rómában 
találkozni fog a németországival, mely ápril 30-án indul 
bádeni Freiburgból. Kaufbeureni Crescentia boldoggá ava-
tásának költségei 85,000 lírára rúgnak. XIII. Leo pápa 
beleegyozését adta ahhoz, hogy a strassburgi egyetemen 
kath. theologiai kart állitson fel a német protestáns 
császárság, 

f Magyarországnak világhírű halottja van. Pozsony-
ban meghalt Costa-Rosetti Gyula Jézus-társasági atya. 
Szül. 1841-ben. Most temették febr. 16-án. Világhírűvé 
Philosophia moralis-sza tette. Taparelli, Meyer, Schiffini és 
Cathrein szerzetes társainak ugyané tárgyról irt vaskos 
munkái mellett a mi pozsonyi jezsuita tanárunk munkája 
kiállotta a versenyt. R. i. p. 

— Jelentés. Az Oltár egyesület a hamvazó szerda 
előtti bárom napon azaz február hó 25, 26 és 27-dikén 
Budapesten a belvárosi főplebánia-templomban a szokásos 
Szentségimádással egybekötött ájtatosságokat tart. Az 
ájtatosságok sorrendje a következő : Naponkint reggel 6 
órakor nyilvános imádásra teszik ki a Legfelségesebb 
Oltáriszentséget ; Naponként délelőtt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 órakor szentmise; Naponként délután 5 órakor: szent-
beszéd, utána litánia, melynek végeztével a Legfölsége-
sebb Oltáriszentséget visszahelyezik; Kedden délután 5 
órakor: befejező ájtatosságok és pedig szentbeszéd, litánia, 

körmenet a templomban a Legfölségesebb Oltáriszentség-
gel, végül hálaadó „Te Deum.' A három napon át órán-
kint jelt adnak a nagy haranggal. E jelre a följegyzett 
imádók a sekrestyéből a térdeplőkhöz mennek és föl-
váltják az ott levőket. — A templomban mély csendet 
és a körmenet alkalmával helyet kérünk a körmenet 
számára. A híveket, főleg az Oltáregyesületnek és egyéb 

I katholikus egyesületnek tagjait kérjük, hogy a három 
napon át minél többen járuljanak a Szentségedhez, annál 
is inkább, mert ezen ajtatosság alkalmából a 40 órai 
imádással egybekötött teljes búcsút is elnyerhetik. A pesti 
oldalon még a Jézus-társasági Atyák templomában, a 
budai oldalon pedig a budavári koronázási és az ó budai 
plébánia-templomban a három napon át reggeltől estig 
szintén van szentségimádás. „Áldassék vég nélkül és 
dicsőíttessek a legfölségesebb Oltáriszentség!" 

— A budapesti növendékpapság magyar egyház-
irodalmi iskolája február hó 18-án a központi papnevelő 
I. em. dísztermében az intézeti ének- és zenekar közre-
működésével a hazai katholiczizmus 900 éves fönnállásá-
nak örömére ünnepélyt tart. Kezdete délután 5 órakor. 
Az üunepély műsora a következő : 1. Elnöki megnyitó, 
tartja Kasztell Aladár, IV. é. b. h. 2. Nyitány. Schönfeld-
tői. Előadja a zenekar. 3. A katholiczizmus hazánk múlt-
jában. Irta Kollarik Kálmán IV. é. h. h. ; felolvassa Nagy 
János, III. é. h. h. 4. Cantate. Az ünnepélyre szerzette : 
Platz Bonifácz dr, szegedi tankerületi főigazgató ; zenéjét 
Fölkér Gusztáv, bajai főgimnáziumi igazgató. Előadja az 
énekkar. 5. Sión szava. Irta Fridrich Sándor, IV. é. h. 
h. ; szavalja Pálfi Károly, III. é. b. h. 6. A próféta. 
(Potpourri.) Giacomo Meyerbeertől. Előadja a zenekar. 7. 
Elnöki zárószó. Tart ja Kasztell Aladár, IV. é. h. h. 8. 
Pápai himnusz. Zsasskovszky tói. Előadja az énekkar, 
kiséri a zenekar. 

— Meghívó a Katholikus Ifjak Körének zenével, 
szavalattal és tombolával egybekötött felolvasó estéjére 
1900. február hó 18-án délután 6 órakor Baross-utcza 
42. sz. alatti helyiségében. Vendégek s?ivesen látva. 
Tárgysorozat. 1. Rossini „Tancred" czimű opera-nyitánva. 
zongorán előadja : Kiszt József. 2. Képek Magyarország 
régibb kereskedő világából. Irta és felolvassa: dr Sziklay 
János. 3. Melodrámai zene dr Várady Antal „Rákóczi" 
czimű költeményéhez Ábrányi K.-tól. Zongora-kiséret 
mellett előadja: Timár József. 4. Szent Pongrácz vértanu-
sága, Visemann bibornoktól. Felolvassa : Pisztory Viktor. 
5 Uj tagok felvétele. 6. Magyar népdalok. Zongora-kisé-
rettel énekli : Bikár Konstantin. Tombola, melyet tea-
est követ. 

— Az uj kölni érsek eskütétele. Dr Simar, ed-
digi paderborni érsek, a kölni főszékesegyházi káptalan 
által kölni érsekké megválasztatván, miután ezt a válasz-
tást az apóst, szentszék is jóváhagyta, az uj érsek e 
héten tette le a berlini császári palotában a hűségi esküt. 
Erről a szertartásról ezeket jVent jük: Miután az érsek a 
császárhoz intézett beszédében azt a fogadalmat tette, 
hogy hü katholikus és egyszersmind hű, hazafias püspök 
lesz, a ki senki mögött nem marad el a császár iránti 
hű és szeretetteljes odaadásban, valamint a drága haza 
jóléte és nagysága iránti tevékeny érdeklődésben, — kö 
vetkezett az eskütétel. Azután Vilmos császár körülbelül 
a következőket mondotta: Személyesen akart jelen lenni 
a hűségeskü letételénél. Szívesen adja meg a fejedelmi 
megerősítést az érsek megválasztásához, a kinek gyakran 
hangoztatott lojális érzülete bizalommal tölti el arra 
nézve, hogy az érsek uj hivatalát az államra és az egy-
házra egyképpen áldásosán fogja betölteni. Beszédét a 
következő szavakkal végezte: Isten kegyelme segitse ebben ! 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSA 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, február 21. 15. 

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

SZ. I. Félév. 1900 

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

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. Jelek az egyház egén s az autonomia talaján és szemhatárán. — Szózat a szent év 
elején. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A keresztény magyar államiság saecularis ünnepe az ország szivében. — K a s s a : Két 

nagygyűlés. — Tárcza. Sión szava. — Irodalom. Lejáró pályázat. — Vegyesek. 

W FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. 

Jelek az egyház egén s az antonomia talaján 
és szemhatárán. 

Videte fîculneam, et omnes arbores : 
cum producunt iam ex se fructum, 
scitis quoniam prope est aestasLuc. 
XXI. 29, 30. 

IV. 

Lássuk most az autonomiai szervezet léte-
sítésének, abban az irányban, hogy az valóban 
katholikus szellemű legyen, akadályait. Azt is 
mondhatnám, hogy ellenségeit lássuk. De ez a 
dolog igy csak rossz májú embernek való foglal-
kozás és méltán rossz vért is csinálna; holott 
mi katholikusok, a mi édes Üdvözitőnk szelid 
példájára, tudjuk megtenni a jót odiumok keltése 
nélkül, szép csendesen és békében, csak a rossz-
természetű ellenségek hagyjanak békét, legyenek 
emberségesek, ós adják meg nekünk békével a 
mi a mienk és nem az övék. 

A katholikus autonomiai szervezet létesíté-
sének kétféle akadályai vannak, némelyek az 
egyházon kivül esnek, mások az egyház kebelé-
ben vannak. 

Önmagával és az egész világgal meghason-
lott kedélyre vallana az, ha valaki azt gondolná, 
hogy a mi Magyarországban a kath. egyházon 
kivül esik, az nekünk már eo ipso nem bará-

tunk, s a mi javunkat egyáltalában nem akarja. 
Igaz ugyan, hogy Magyarországban az emberek 
közt elég pogány vagyis embertelen ember talál-
kozik az egymás közti kötelességek teljesítésé-
nek, vagyis inkább nem teljesítésének a te rén ; 
no de annyira mégse fajult el ez az ország, 
hogy az igaz űgy tetszés és, a mennyiben szük-
séges vagy hasznos, pártolás nélkül marad minden-
felől, ha az a józan észre ós a becsületes szivekre 
jogos öutudatának méltóságával és megfelő erővel 
tud appelálni. Sőt nemkatholikus honfitársaink 
köréből, a kik a közügyekhez való hozzászólás 
mesterségét űzik, a régibb és a legújabb időben 
egyaránt, önként jöttek felénk az igaz nemes-
lelküség őszinte jókivánatai az iránt, hogy a mire 
nekünk ós az országnak oly nagy szükségünk van, 
azt, t . i. az uj kath. berendezkedést, megvalósítani 
sikerüljön. Magyarországban minden józanul gon-
dolkodó és szivében romlat lan ember belát ja azt, 
hogy 9 millió katholikusnak, az ország lakosai 
többségének, meg kell tenni, ki kell elégíteni 
azt a vágyát, hogy tűrhetően érezze magát u j 
helyzetében, mely köztudomás szerint úgy jö t t 
létre, hogy ebben az országban 1848 óta min-
den vallás nyert s csak a katholikus vallás 
vesztett. A katholikus egyház nagyon élénken 
érzi, hogy emberi vélemény hova degradálta őt le 
Magyarországban az uralkodó vallás magas mól-
tóságából; és ha nem élne benne az isteni igaz-
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mg tuda ta és önérzete, e mia t t az emberi de-
gradat io mia t t más, nem isteni egyház, hanem 
emberi szekták példájára, élethalál-harczczal volna 
kénytelen a lealázott helyzetből magá t kivágni, 
kiemelni. De az egyház ezt nem teszi. Az egyház 
nyugodtan hajl ik bele a neki emberileg szánt 
alacsony sorsba, mer t ő az „örök élet igéit b i r ja" ; 
de egyút ta l nem tehe t arról, hogy a világgá ki-
k iá l to t t absolut vallásszabadság „bevet t" elvénél 
fogva a még nem létező vallásokkal, t ehá t a 
semmikkel kerülvén a szabadságnak egyenlő szín-
vonalára, emberileg megborzad a semmiségtől, és 
kárpót lásul az ál lami hatalom szövetségeért, hí-
veinek erős lelkében keres menedéket és támo-
gatás t , bízva az ország nemkatholikus lakosainak 
is emberségtudásában. 

A honfitársaink jólelküségébe ve te t t h i t és 
bizalom azonban nem men t fel az okosság köte-
lességei alól. Az emberi lelkeket ismerő minden-
tudó Istenünk és Megváltónk maga figyel-
mez te t e t t a mindig éber okosság mindenkori 
szükségességére, midőn arra buzdított , hogy 
necsak egyszerűek és bizók legyünk min t a 
galambok, hanem okosak és vigyázók is min t a 
kigyók. Miér t? Mert még a legtisztább jószívű-
ség is i t t a földön gyarló és á l lhata t lan. Ma 
barát i kézszoritásra és ölelésre nyu j t a ki k a r j a i t ; 
holnap a minden jó ellenségének sugallatára, 
fur fang lopózkodik be a lelkekbe, és ha tása a l a t t 
a hozsannából keresztrefeszités kerekedik elő. 

A bölcseség szózata t ehá t igy szól hozzánk: 
„Facite, sed caute!" Igenis, csak caute, óvatosan 
haladva lépésről lépésre ju tha tunk el a czélhoz. 
Mindenki vigyázzon mindenek előtt a maga, 
azután a mások lépéseire, hogy az akadályok 
nvi l t szemmel haladókul t a lá l janak mindenki t 
és a k ikerülhete t len cselvetések tőrbe ne csalja-
nak senkit. Mert a min t minden nagy dolognak, 
ugy a katholikus egyháznak és az ő autonomiai 
szervezkedésének is kétféle külső akadályai van-
nak : nyíl tak és re j te t tek, emberekről szólva, 
őszinték és a la t tomosak. A nvilt támadás is 
ugyan soha sem mondható kedvesnek, de az 
aknamunkáva l szemben mégis bir annyi becs-
értékkel, hogy figyelmeztet és tá jékozta t , és óva-
tosságra késztet . 

Azokat a tapogatózásokat , melyek auto-
nomiai kongresszusunk tárgyalásaival egyidejű-
leg muta tkoz tak a közélet porondján : Komjá thy 
példázgatását a képviselőházban, Polonyi se-
cundansságával, az ellenőrizetlen „közalapok" 

rengeteg tömegére, s a minden lében kanalas, 
nagy ka thol ikusbará t „B. H." vezérczikkezését 
„az alapok ós a l ap í tványoké ró l , a nyilt mozgo-
lódásokhoz kell számítani, melyek bár a sanda 
mészáros példájára másüvé néznek és másüvé 
szándékoznak ütni, de mégis csak nyilt t ámadá-
soknak tekintendők, mer t nyilvánosság elé bá-
to rkodo t t i r ányza toka t és törekvéseket jelení-
tenek meg és fr issí tenek fel. Nevezetes a min-
denben közvet í teni tudó „B. H."-nak os tenta t iv 
rideg nemközvetitése a mi kathol ikus vallás- és 
t anu lmányi a lapunkra vonatkozólag a katholikus 
és a liberális (?) felfogás közt. „A kathol ikus kon-
gresszus, úgymond, ezeket az a lapokat a magyar 
katholikus egyház tulajdonának t e k i n t i s az a u t o -
nomia részére a kormánytól kiköveteli. Viszont 
a kormány királyi adománynak ál l í t ja és speci-
ális czélokra rendel t állami vagyonnak minősíti." 
Mi légyen az igazság itt , a mindentudó „B. H." 
nem tudja megmondani. „Bizottságok dolgoztak, 
úgymond, egész okmánytá rak je lentek meg," és 
ő még sem tud semmit. I lyenekre vállalkozik a 
legbarátságosabb papbará t szabadelvű lap. De 
legalább nyí l tan teszi. Mit törődjék ő avval, 
hogy a kath. papságnak nem nyílik fel a szeme. 
Volenti non fit iniuria. 

Külön szám alá tar tozik a félig nyil t félig 
leplezett katholikusellenes támadások sorában, 
melyek az autonomiai kongresszus tárgyalásaival 
összeestek, B. M. úr igazán különös módon való 
foglalkozása, a „Magyarország" febr. 4-iki számá-
ban, az egyházi vagyon értékével. Különös ember 
különös módon szokott cselekedni. Ezt B. M. 
úrtól nem lehet eltagadni. Tele kiabál ta az orszá-
got „mammuth-vagyonok"- ró l és „sej telmeket 
felülmúló" a lapí tványokról szóló reklámjával . De 
ő ezt korán tsem azért te t te , hogy minden jö t t -
m e n t vagyonszerzési aka rnoko t rászabadítson a 
se j te lmeket felülmúló mammuth-vagyonokra , nem ; 
ő igazi önzetlen magyar szegénylegény mód-
j á ra revolvert szegez a mammuth-vagyonu hie-
rarchia mellének, és leczkét adva ennek a kezén 
levő „ötszáz négyszög mértföldnyi hazarész "-re 
vonatkozó „hazafias kötelességek hosszú soro-
z a t á é b ó l ós ki je lentve azt, hogy e rengeteg 
„hazai föld a közellenőrzés szeme elől el van 
vonva" s ezt „a korszellem immár nem sokáig tűr i" , 
t ehá t ő követeli a hierarchiától , hogy — pénzt 
vagy életet, vagyis, hogy a hierarchia a semmi 
„el lenőrzésesei nem biró kathol ikus „világi 
e lem"-nek szolgáltassa ki a „mammuth-vagyo-
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nok-"a t és a „sej telmeket felülmúló" a lapí tvá-
nyokat . Ez az Önzetlen logika teszi ezt a protes-
táns felszólalást érdekessé és tanulságossá. Ha ő 
nem is kap semmit ; csak a hierarchia pusztul-
jon, vagyis — kerül jön „világi ellenőrzés" alá. 

Az ily nyil t önzetlen „ jóakara tok" az egy-
ház i ránt , ezek mindeneset re nagy akadályai az 
igazi katholikus szellemű autonomiai szervezet 
lé tesí tésének; de nem veszedelmesek, éppen azér t 
m e r t nyíltak, és világosan lá tha tó ra j tok a világi 
kathol ikus hívek lelkének a jándékba szánt ant i -
kathol ikus méreg szine. Ezek nem aknamunkák , 
hanem nyíl t földszínen felá l l í to t t csapdák. Ka-
tholikus ember, a ki ny i to t t szemmel nézi a 
világot, az ily csapdákba nem lép belé. 

Egészen más természetűek a r e j t e t t üzelmek, 
az aknamunkák . Ezek még a katholiczizmus böl-
csei a la t t is felrobbantják a ta la j t . Ezekkel szem-
ben csak egy okosság van, az, a melyről bold. 
Rüdigier püspök a maga idejében beszélt : az 
igaz kathol ikus hi t okossága. Maradjon a katho-
likus okosság az is teni igazság sziklalapján, ós 
ne lépjen rá az alkudozó emberi okosságok 
homokta la jára , s akkor biztosítva marad az 
aknamunkások robbantásainak puszt í tó ha tása 
ellen. Mert az egyház szikla-alapjába aknamun-
kával befurakodni nem lehet. 

„ L'Eglise n 'est si forte, que parce qu'elle 
déclare éternelle", mondá Jules Simon *). Örök-
életünek nyilvánul pedig az egyház minden lépés-
sel, melyet a vége t t tesz, hogy az örök igazságok 
és ígéretek isteni a lapján — megmaradjon„ ^^ 

Szózat a szent év elején. 
3léit. és ft. gr. Majláth G. K. erdélyi püspök úr 1. ss. 

főp. leveléből. 

Megható lá tványt n y ú j t o t t Szilveszter éjjele, 
midőn az egész föld kerekségén megkondul tak a 
harangok és az Ur oltárához léptek az egyház 
főpásztorai és papjai, hogy az elhaló század 
utolsó évének első pi l lanata iban há lá t mondja-
nak az Urnák, mer t úgy szerette Isten a világot, 
hogy az ő egyszülött űát adá, hogy mindaz, ki ö 
benne hisz, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. 
(Ján. 3. 16.) 

Midőn az Isten fia, a végtelen szeretet és 
irgalom, 1900 év előtt első izben leszállott, t e t t e 
azt egész csöndesen, „leszáll mint az eső a gyap-
júra és mint az esőcseppek a földre". (Zsolt. 71, 

*) Dieu, patrie, liberté. Paris 1883. 103. 1. 

6.) Senki sem tudo t t ama boldog pi l lanatról , 
csak szűz any ja Mária és nevelő a ty ja József és 
azután a szegény pásztorok. A végtelen szeretet , 
ki nem azért jö t t , hogy megítélje, hanem azért , 
hogy üdvözítse a világot, ha t á r t a l an a láza t ta l 
a k a r t köztünk megjelenni és bámula tos szerény-
ség és szelídséggel mintegy könyörögni szerete-
tünkér t . 

Most azonban, midőn megül tük eljövetelé-
nek 1 9 százados évfordulóját, i l lett , hogy az éjjeli 
csöndet a mi öröm- és há laénekünk hassa á t és 
az ég angyalaival egyesülve fennen hangoztas-
s u k : „Mél tó a bárány, ki megöletett, hogy erőt és 
istenséget, bölcsességet és erősséget, tiszteletet, dicső-
séget és áldást vegyen. (Apoc . 5. 12.) Az örökké-
valóság halhatatlan és láthatatlan királyának, az 
egyedül való Istennek pedig tisztelet és dicsőség 
mindörökkön örökké(1. T i m . 1, 17.) 

Valóban magasztosabban nem kezdhettük 
ezen utolsó évet és magasztosabban nem fogjuk 
kezdhetni a jövő Szilveszter éjjelén az u j század 
első óvót, min t éjjeli sz. miseáldozattal , mer t a 
sz. mise magában is a legfönségesebb ténykedés, 
de egyszersmind szemeink elé á l l í t ja t i tokszerű 
módon Megvál tónk egész életének összes t i tkai t , 
születésétől kezdve haláláig ós dicső fe l támadá-
sáig. Jobban mondva ugyanazon megdicsőült 
Megváltónk leszáll hozzánk, hogy a mostan élők 
vigaszára megúj í t sa é le tének t i tka i t . 

Én ama szent éjjelen Kolozsvárott m u t a t t a m 
be a sz. miseáldozatot és pedig főpásztori köte-
lességem szerint egyházmegyém minden egyes 
h iveé r t ; szivem összes áh í ta táva l ké r t em az 
i rgalmasság a ty já t , terjeszsze ki áldását egyház-
megyém minden egyes lakójára, ne engedjen 
azok közül csak egyet is elveszni, mer t minden 
egyesnek lóvén főpásztora, életem, erőm, egész-
ségem, időm, imádságom, szenvedésem, mindenem 
minden egyesé és sz. Pállal „mindenki szolgájává 
tettem magamat, hogy annál többeket nyerjek meg." 
(I Kor. 9. 19.) 

XIII. Leo szentséges a tyánk akar ja , bogy 
az egész keresztény világ Jézus Krisztus 19-ik 
százados jubi leumát ülje meg egy egész éven á t 
és belát juk, hogy ez nagyon rendén vagyon ; 
mer t ha már egy földi fejedelem jubi leumát 
megüli a hálás nemzet több hónapon át, a kirá-
lyok ki rá lyáét illik megülni egy egész évig t a r t ó 
folytonos ünneplések által . 

E czólból nevezte sz. Atyánk az 1900-ik 
évet Szent évnek, hogy szent legyen az e lőt tünk 



•142 RELIGIO. 

és örökre emlékezetes, de egyszersmind, hogy 
komolyan törekedjünk a kellő életszentségre, 
nagy lelkiismeretességgel kerülve a rosszat és 
szeretetből megcselekedve a jót, hogy ezáltal 
hasonlókká legyünk mennyei Atyánkhoz, ki szent, 
— hasonlókká legyünk Jézus Krisztushoz, ki 
mél tán mondha tná magáró l : „ki feddhet meg 
engem közoletek a bűnről?" (Ján. 8. 46.) 

A mire e szent évben különösen kell töre-
kednünk, az, hogy Jézus Krisztust a világ üdvét, 
az emberi szivnek, a családnak, az egész tá rsa-
dalomnak egyedüli boldogitóját , minél jobban 
megismerjük, forróbban szeressük és vele mint 
elsőszülött t es tvérünkkel a legbensőbb viszony-
ban éljünk. 

Tudjuk, hogy eljövetele előt t az egész világ 
„sötétségben és a halál árnyékában volt." (Luk. 1. 
79.). Nagy sötétség volt az elmékben és nagy 
hideg a szivekben; a legundokabb vé tkek özöne 
a pokol előcsarnokává t e t t ék az egész földet ; 
de midőn leszállott az égből az Isten fia ós meg-
je len t köztünk emberi alakban, vele felszállott 
az igazság napja és le t t világosság az e lmékben 
és le t t meleg a szivekben ós mintegy varázs-
ütésre á ta laku l t a világ, az erkölcsök megszelí-
dültek, a törvények á ta lakul tak, a vad szenve-
délyek legyőzettek és a népek között és a csalá-
dokban t á m a d t boldogabb, békésebb élet. 

Erezzük is, hogy ennek igy kel let t lennie, 
mer t ha leszáll a végtelen boldogság, az csak 
boldogságot t e r e m t h e t ; ha leszáll az élet, annak 
nyomaiban csak élet fakadhat ós ha a világ 
befogadta volna szeretet tel az Üdvözitőt, akkor 
az a mennyország előcsarnokává le t t volna. 

Legyünk hálásak Jézus Krisztus és egyháza 
i r án t és valljuk meg, hogy a mi jó vagyon köz-
tünk, az mind az ő műve, a mi pedig rossz, azt 
emberek okozták gonoszságuk által. 

Jézus Krisztusnak köszönhetjük, hogy van 
fogalmunk az ember méltóságáról és mennyei 
rendel te tésünkről ; hogy megnyil t fö lö t tünk az 
ég és összes törekvésünk már nincsen többé a 
földre irányozva, hanem a mennyország véghe-
te t len boldogságára; neki köszönhetjük, hogy az 
emberiség szine-java hódolat ta l borul le az egy 
igaz Isten előt t és azt igazságban, akár az élet 
áldozatával is tiszteli ; hogy a szivekben és csalá-
dokban lassanként e l tűnt a gaz és virulnak a 
legszebb erények virágai. Neki köszönhet jük, 
hogy van családi élet, melyben minden tagnak 

meg vannak szent jogai és kötelmei és még az 
utolsó cseléd is családtag számba megy; hogy 
van egységes, szent ós fe lbonthata t lan házas élet, 
melyen egyedül fejlődhetik a boldog családi élet. 
Neki köszönhetjük, hogy vannak irgalmassági 
cselekedetek és intézetek, melyek a tes t i és lelki 
nyomor minden nemei t gyöngédséggel felkarolják. 
Neki köszhetjük, hogy van rendezet t társadalom, 
melynek tagja i nem csak adófizető tömeg, de az 
egyenlőség, szabadság szent jogaival felruházvák ; 
hogy megszűnt a rabszolgaság és zsarnokság és 
családi viszony t á m a d t a fejedelem és alat tvaló 
közöt t és hogy fejedelmek ós kormányok végre 
e l ju to t tak annak tudatára , hogy nem a nép van 
i t t ő miat tuk, hanem ők a nép miat t , hogy azt 
isteni ha ta lommal el látva igazsággal és szeretet-
tel vezessék a lehető legnagyobb bolgogságra. 

Ezt igy rendezte az Isten fia, Jézus Krisztus 
és addig lesznek boldogak állapotaink, mig az 
igazság napjának nyi tva ál lanak a szivek, a 
családok és a társadalom. Mihelyt elzárjuk szi-
vünket tőle, t ámadni fog ismét sötétség, hideg-
ség, szivtelensóg zsarnokság, rabszolgaság, elnyo-
matás : pokoli élet. 

Hiszen már is nyögve, keseregve érezzük, 
hogy máskép vagyon minden, mint a hogy Jézus 
Krisztus rendezte ; de ennek egyesegyedül az 
Is tentől e lpár tol t emberek az okai. A ki távozik 
az élettől, boldogságtól, áldástól, annak termé-
szetszerűen csak halál, boldogtalanság és átok 
j u t h a t és az olyan csak boldogtalanságot és 
á tko t hozhat környezetére. 

Tanúskodik mindezek mellet t a mi kedves 
hazánk, Magyarország, mely ez évben 9 százados 
évfordulóját üli annak, hogy kathol ikus király-
sággá let t , — Augusztus 15-én lesz 900 éve, 
hogy Sz. Is tván királyunk megkoronáz ta to t t ós 
egész országát és népét Jézus Krisztus család-
jába, az egyedül üdvözitő kath. Anyaszentegy-
házba kebelezte. 

Tudjuk a történelemből, hogy mi volt a 
magyar kezdetben ós hogyan és hogy eddigi 
kalandos pogány éle tmódja mellet t már rég el-
pusztul t volna a földszinéről, m in t elvesztek a 
hozzá hasonló népek. 

Lá t ta sz. királyunk maga körül a többi 
népeket, kik Jézus Krisztus vallásában szép fej-
lődésnek indultak és a legszebb erényekben tün-
dököltek. Megértet te , hogy ugyanazon Jézus 
Krisztus vallása lesz egyedül képes ama nagy 
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lelki kincseket felszínre hozni és megőrizni, 
melyek a magyar nép szivében rejlenek, hogy 
ezen vallás egyedül lesz képes megvédeni a 
becsületességet, á r ta t lanságot , hűséget, erényt és 
a család szentélyét és boldogságát, egyedül lesz 
képes megfékezni a sziv tilos vágyait és a ma-
gyarnak vadságra haj landó te rmésze té t ; azért 
a r ra tö rekede t t mindenek előtt , hogy Jézus 
Krisztus vallását szelíden beoltsa magyar ja inak 
szivébe és sikerült is ez oly annyira, hogy rövid 
idő múlva a magyar nép egy boldog keresztény 
családot a lkotot t , mely királyáér t , hazá jáér t és 
minden szent ügyér t vérét , é le té t volt kész 

-odaáldozni. 

Adot t ezen boldog, tejjel, mézzel folyó 
ország nemsokára elsőrendű szenteket az égnek, 
á l l í to t t a harcz tér re bámula t ra méltó hősöket, 
t e r e m t e t t dicső ál lamférfiakat , kik az országot 
sz. Is tván alaptörvényei szerint 900 éven á t 
tovább tere l ték , t iszteletre és becsületre mél tóvá 
tevén azt Európa többi mível t országai között . 

Mindezeket főkép annak köszönhetjük, hogy 
Jézus Krisztus kezdet t ura lkodni közöt tünk; a 
jövőben is csak addig fogunk boldogul fenn-
állani, mig az ő vallása, melyet h i rdet az Anya-
szentegyház, élni fog szivünkben ; me r t i rva 
vagyon ; „én ösmerem juhaimat és ők követnek 
engem, és örök életet adok nekik és nem vesznek 
el soha és senki sem ragadja ki őket kezemből 

<(Ján. 10, 28.) — í rva vagyon az is : „Uram, 
a kik eltávoznak tőled, azok elvesznek(Zsolt. 
22, 27). 

Becsüljük mindenek fölött val lásunkat és 
egyházunkat , melynek tagjaivá l e t t ü n k ; m e r t ez 
egyedüli országa és családja Jézus Krisz tusnak; 
ennek van egyedül isteni eredete és egyedül 
vezet Istenhez. 0 őrizte meg egyedül változ-
ha ta t l anu l Krisztus összes tan í tásá t ; ő őrizte 
meg a szentségeket ós kiválóan Jézus Jr isz tus 
valódi je lenlé té t a legméltóságosabb oltári Szent-
ségben. I t t ezen szentségben ta lá lkozunk legin-
kább Jézus Krisztussal, az áldás és kegyelem 
egyedüli forrásával és jövendő biránkkal , ki meg 
fog menten i minket az Í télet nagy napján, ha 
az életben hűen marad tunk ő hozzá hi tben, 
reményben, szeretetben és parancsainak meg-

t a r t á s á b a n . 
f Gustavus Carolus 

Episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 20. A keresztény magyar államiséig 

saecularis ünnepe az ország szivében. — 
Azt mondja egy régi közmondás: „Iuventus ventus* 

s igaza van. Az ifjúság olyan mint a szellő. De nem 
mint a nyár forró, vagy mint az ősz vagy tél hervasztó 
szele, hanem olyan mint a tavasz éltető lehelete, mely-
nek nyomában élet fakad és reményvirágok virulnak fel. 
Ezt bizonyította be újólag, kedves szokásához híven, a 
budapesti központi papnevelő intézet magyar egyház-
irodalmi iskolája azzal a szépen sikerült ünnepélylyel, 
melyet most vasárnap az intézet dísztermében, az intézet-
ben vele együtt virágzó ének és zenekar közreműködésé-
vel, „a hazai katholiczizmus 900 éves fennállásának örö-
mére" rendezett. Evvel a jubiláris ünneppel a derék ifjak 
példát adtak a katholikus intézeteknek és egyesületeknek 
országos példaadással. 

Az ünnepély kimagasló jelentőségének megfelelően, 
az intézet magas ihletű elüljárósága gondoskodott arról, 
hogy az ünnepély vendégkoszorujában ezúttal egy-
házi fejedelmeink is részt vegyenek, a mint hogy az 
ünnepélyen csakugyan megjelentek : a római szentegyház 
bibornoka dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök úr és 
Császka György kalocsai érsek ur s a biboros hgprimás 
mint helybeli főpásztor képviseletében dr Kohl Medárd 
pápai praelátus úr. A diszes vendégkoszoru elején ott 
lehetett még látni ezúttal Széchenyi Imre grófot, a ki 
Széchenyi Istvánra mondott toastjában, a keresztény világ-
nezlet uralmát proklamálta a nemzeti kaszinóban. 

Figyelemmel és élvezettel hallgattuk a megfelelő 
tudással és ízléssel összeállított műsor szerint előkerült 
előadványokat, Kasztell Aladár kassai növ. pap elnök 
megnyitóját és zárószavát, melyekben a növendékség egy-
házirodalmi iskolájának bevett szokása szerint jól sikerült 
bevezető és befejező akkordok szoktak lenni az ünnepi 
darabok egészének hatásához. Az ünnepi értekezés „A 
katholiczizmus hazánk múltjában" czim alatt Kollarik 
Kálmán tollából származott, melyben az ifjú levita, Schlauch 
bibornok úr személyes gratulácziója értelmében, magyar 
kulturtörténelmi tanulmányok terén reményekre jogosító 
készülésének alapjait mutatta be. Az értekezést Nagy 
János egri növendékpap olvasta fel. Gyönyörű volt a dr 
Platz Bonifácz főigazgató által szövegezett és Fölkér 
Gusztáv bajai főgymn. igazgató által megzenésített Cantate. 
Fridrich Sándor váczi növendékpap „Sión Szava" czimű 
költeménye, melyet Pálfi Károly veszprémi növendék 
hatásosan szavalt el, méltó tapsokat aratott. T. olvasóink 
alább élvezhetik. A Zsazskovszky-féle pápai hymnus az 
ének és zenekar együttes előadásában magasztos volt és 
lelkesítő. 

Köszönet az elöljáróságnak, köszönet az ifjúságnak 

Kassa. Két nagygyűlés. — 
A kassai egyházmegye papságát, közelről érdeklő 

két intézmény, a nyugdij-bizottság és az ujjavadalmasokat 
segélyező egyesület tartotta f. hó 6-án nagygyűlését. Az 
egyházmegyei papság választott képviselői mind a két 
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gyűlésen majdnem teljes számmal voltak jelen és az ügy 
fontosságához mért érdeklődéssel tárgyalták, ugy a nyug-
dij-ügyet, mint a kezdő javadalmasok segélyezésének 
módozatait. 

A papi nyugdij rendezésének kérdése már a legtöbb 
egyházmegyében a közelmúltban keresztül ment, és alapos 
reményünk lehet, hogy a közel jövőben egyházmegyénk-
ben is örvendetes javulás fog beállani. Az egyházmegye 
papságának azonban a hozzájárulási illeték emeléséhez 
önszántából kell felajánlania s ez esetben arányosan fog 
emelkedni a nyugdij-arány. Erről a kérdésről Albrecht 
István, ináncsi plébánostól, irja a „ F e l s ő v i d é k h o s s z a b b 
czikket vettünk, melyből a következőket közöljük: 

„Az a kérdés, miként kellene a papi nyugdijat 
egyházmegyénkben ugy rendezni, hogy a nyugdíjazottak 
sorsa megjavíttassák és a papság sem legyen túlságosan 
megterhelve ? 

Az egyházmegyei nyugdij-bizottságnak első és fő-
kötelme ezen ügyet kegyelmes főpásztorunk előtt bizal-
masan feltárni s azt egy részletes memorándumban ki-
fejteni. kérve főpásztori beleegyezését a nyugdíjügynek 
mielőbbi rendezéséhez, s ismerve ő exczellencziájának nemes 
szivét, melylyel papságának anyagi sorsát mindig viselte 
és javította, meg vagyunk győződve róla, hogy az enge-
délyt szivesen megadja. 

A memorandumban kifejtendő volna az, hogy ameny-
nyiben a kassa-egyházmegyei nyugdijalap nevelendő, azért 
az egyes lelkészek nyugdijalap illetéke legalább is 1 
vagy V2%" r a emelendő volna; és én azt hiszem, hogy 
ezt úgy a jobb, mint a szegényebb javadalmasok szivesen 
elfogadják, tekintettel az ügy rendkívüli fontosságára és 
nagy horderejére. Ezen ujitás azonban közlendő az egy-
házmegyei papsággal, illetve annak szavazatai kerületen-
kint bekérendők. A fizetési alap a kongruális összeírás 
szerinti tiszta jövedelem lenne. Ausztriában a kongrua-
ügygyel kapcsolatosan rendezték a nyugdij-ügyet is. Ott 
jelenleg a szolgálati évek száma az irányadó és az utolsó 
időben elfoglalt állás jövedelmének összege. 

A magyar egyházmegyékben azonban ott, a hol a 
nyugdijalap erősebb p. o. az egri és pécsi megyékben, a 
kongrua minimum 600 írt, maximum 800—900 frt . És 
miután a magyar lelkészek minimumát a központi kongrua-
bizottság 800 frtban állapította meg, azért nálunk is min-
den megyében a 40 éven felül szolgáló lelkészeknek évi 
nyugdij-minimumát legalább 800 frtban kellene megálla-
pítani országszerte. A nyugdíj-illetékek megszavazásában 
tehát bizonyos skála szerinti rendszer követendő. 

Nem akarjuk ugyanis letagadni azt, hogy a nyugdij-
bizottság az illető esperesi kerületek ajánlatára a nyug-
dijasok közzé tényleg gyengélkedő és a nyugdíjra rászol-
gáló lelkészek vétettek be, de tény az, hogy bizony 
sokszor a kerületet tagtársuk iránti elnézés és szeretet 
vezérelte és a nyugdij-bizottság sokszor olyanokat is pro-
ponált nyugdijasoknak, a kik még testi erejöknél fogva 
szolgálhattak volna. Áll ez ugy a javakorbeli lelkészekre, 
mint az u. n. fiatal svaletiudmariu8"-okra, a kik pár évi 
káplánkodás után nyugdijat kaptak, s a mellett a fővá-
rosban mellékfoglalkozást űznek. Nehogy tehát ezen 
anomália előadja magát, azért a nyugdijazandók egy szi-

gorú központi s a nyugdij-bizottság által kijelölt orvos 
által vizsgáltassanak meg s akkor azután ne a személyes 
protekczió avagy más körülmények, de a nyugdijszabály-
zat alapszabályai legyenek mérvadók a nyugdíjaztatásban. 

Igaz ugyan, hogy főleg azon lelkészek, a kiknek 
káplánjuk van, nem igen veszik igénybe a nyugdíjaztatást 
annak csekély illetéke miat t ; sőt sokan inkább káplán-
tartást vállalnak, semhogy beneficziumaikról lemondjanak, 
de ha a nyugdíjügy annyira rendezve lesz, hogy ebből a 
nyugdíjas szerényen, de tisztességesen megélhet, a fentiek 
is szivesen fogják igénybe venni a nyugdíjaztatást. 

Ezen ügy olyan fontos és nagy horderejű, hogy azt 
jelen sorokban ki sem fejthetem ; pusztán ügyszeretetből 
bátorkodtam arra az egyházmegyei lelkészkedő papság 
figyelmét felhívni. 

És én eleve is meg vagyok győződve arról, hogy a 
kassa-egyházmegyei papság a saját jól felfogott érdeké-
ben nem fog elzárkózni nagyobb áldozatoktól sem." 

Csak a nyugdijbizottság gyűlése után adtuk e köz-
leményt, nehogy a gyűlésnek prejudikálni lássék. A nyug-
dij-ügy ily irányú rendezését nézetünk szerint az egyház-
megye egész papságának megbízása folytán vihetné 
keresztül a bizottság. Tessék a kerületi gyűléseken fog-
lalkozni a kérdéssel. 

A gyűlések lefolyása a következő vol t : 

nyugdij-bizottság gyűlése. 

Nagyságos Medveczky Ede nagyprépost, kit a püs-
pök ő exczellencziája, mint az alap kezelőjét, a bizottság 
elnökeül kegyelmesen kinevezett, saját lakására hivta 
össze a bizottság tagjait. Megjelentek : Bellty Károly 
apátkanonok, Magócsy Endre theol. tanár, Plent Nándor 
püspöki titkár, mint központi kiküldöttek ; Fodor Sándor 
kegyelmesen kinevezett kanonok, Tomcskó Alajos enyicz-
key esperes-plebános és Liszkay Nándor abauj-szántói 
esperes-plebános, Abauj ; Korányi Antal bártfai prépost-
plébános, Hartsár Péter kis-szebeni esperes-plebános, 
Sáros; Szekerák Kálmán sárospataki apát-plebános és 
Katinszky Geyza újhelyi plébános, a Zemplénmegyéből 
megválasztott tagok. 

Elnöklő Medveczky nagyprépost üdvözli az egybe-
gyűlteket, kiket a papság bizalma a mult év folyamán a 
központi bizottság tagjaiul megválasztott. A bizottság 
jegyzőjeül újból Tomcskó Alajos esperest választották 
meg, ki felolvasta a mult gyűlés hitelesített és főpászto-
rilag jóváhagyott jegyzőkönyvét. 

Majd az elnöknek az alap jelenlegi állapotáról tett 
előterjesztését köszönettel tudomásul veszik és a kezelő 
személyzetnek köszönetet mondanak. 

A folyó év költségelőirányzata lett ezután megbe-
szélve, 18-ra szaporodott a nyugdijasok száma, 2 pedig 
segélyt élvez az alapból. A számadások felülvizsgálása 
Belky Károly és Magócsy Endre ; a jegyzőkönyv hitelesí-
tése Fodor Sándor és Plent Nándor központi bizottsági 
tagokra lett bizva. 

Egy indítvány kapcsán elhatározta végül a bizott-
ság, hogy felkéri a püspök ur ő nagyméltóságát, miszerint 
az egyházmegyébe felvett sz. Ferenczrendiek felszentelési 
éveik arányában tartozzanak hozzájárulni az alaphoz. 



RELIGIO 145 

Végül az elnök indítványára elhatározzák, miszerint 
az ugyancsak ma ülésező ujjavadalmasokat segélyző egye-
sülettel tisztelegnek a főpásztornál. 

Az ujj av ad almasokat segélyező egyesület gyűlése. 

Résztvettek az e^peresi kerületek küldötteiként a 
következő esperesek: Tomcskó Alajos, Liszkay Nándor, 
Bercsinszki Alajos, Vasenszky I., Szekerák K., Lehoczky 
E., Hiszem Kálmán, Korányi Antal, Hartsár Péter, Brühl 
Menyhért ; továbbá az alapító tagok közül Beziák Ferencz, 
Kassay István, Szentléleky László, a nem javadalmasok 
küldöttei Hambor József, Hoffmann Arnold, Plent István, 
Zaborovszky Béla, Hajtinger János, Andruscsakievics 
Henrik és Violet Gyula. 

Az elnöki széket Belky Károly alelnök foglalta el. 
Megnyitó beszédjében megemlékezett az utolsó gyűlés óta 
elhalt bárom kiváló tagról : Répászki Ferencz, Szinyei 
Bertalan kanonokokról és Biloveszky Endre theologiai 
tanárról, az egyesület pénztárosáról. Jelenti, hogy a pénz-
tárosi állás ideiglenes betöltésére Hoffman Arnold theo-
logiai tanárt kérte fel, ki tiszteletreméltó buzgalommal 
az ügykezelést rendes mederbe terelte. 

Hoffmann Arnold h. pénztáros előterjesztett jelen-
tése szerint az utolsó közgyűlés óta 25 ujjavadalmast 
segélyezett az egyesület. Az alap tetemesen szaporodott. 
Szomorú jelenség azonban, hogy egyes tagok 3 - 4 évi 
káplánkodás után javadalomhoz jutva, az egyesületről 
tudni sem akarnak. Minthogy a számadásokat Szentléleky 
László és Rauch Konrád felülvizsgálták, kéri a fölment-
vényt, mit a közgyűlés meg is ad. 

Erre a tisztviselőket választják meg elnökül egy-
hangúlag és nagy lelkesedéssel Belky Károly apát-kano-
kot ; alelnökül Plent Nándor püspöki titkárt. Jegyző: 
Kaminszky Sándor. Pénztáros : Hoffmann Arnold. A 
központi bizottság tagjai lettek : Szentléleky László, 
Oppitz Sándor, Plent István és Hajtinger János. Belky 
kanonok megköszönve a bizalmat, háláját lerovandó, holta 
napjáig évi 100 frttal akar hozzájárulni az alap emelé-
séhez. 

Az ujjavadalmasok segélyét 150 frtra emelik. 
Kimondják továbbá, hogy az ujjavadalmas, ha ren-

des tagságának betöltött 10 éve előtt nyer javadalmat, a 
rendes tagilletmény felét tartozik a 10 ik év betölteig 
lefizetni. 

Végül a központi választmányra bizták az alapsza-
bályok javítását. 

A tisztelgés. 

A püspöki palota nagy ebédlőjében gyűlt össze a 
két egyesült bizottság. Medveczky nagyprépost tolmácsolta 
a főpásztortól nyert anyagi és erkölcsi támogatásért az 
egész egyházmegye papságának hálás köszönetét. 

0 nagyméltósága megköszönve a fiúi szeretetnek ezt 
a szép nyilvánulását, biztosította a jelenvoltakat további 
atyai jóindulatáról. A most szőnyegen levő autonomia 
kérdését és a koDgruaügy rendezését a magyar katholi-
czizmus jövőjére kiváló fontosságúnak mondta és a ki-
bontakozás módozatairól szólott. Végül a jelen voltak 
mindegyikével váltva néhány szives szót, visszavonult. 

A püspöki palotából egyenesen a Schalkház szállóba 
mentek a bizottsági tagok. 

Az ebéd. 
A két bizottság elnöke a Schalkház szálló I. eme-

leti kistermében ebédre hívta meg a bizottsági tagokat. 
A felsorolt tagokon kivül ott voltak Perlsberg Ede püs-
pöki helynök, Lesskó István apát-kanonok, Kozora Endre 
kanonok plébános, Krajnik Mihály cz.-kanonok, Csiszarik 
János dr theol. tanár, Aranyossy Gyula viczerektor, Hart -
sár István sz. széki jegyző, gróf Csáky Adorján szertartó, 
Horváth Károly nyugdíjas áldozópap és Schleiminger Jenő, 
a „Felsővidék" felelős szerkesztője. 

A testvéri társas ebéd alatt először Medveczky nagy-
prépost szólalt fel és szép szavakban egyházmegyénk fő-
pásztorára emelte poharát. A jelenvoltak állva hallgatták 
végig e beszédet és lelkes éljenzéssel kisérték. Majd a 
nyugdij-bizottság u j tagjait köszöntötte fel a nagyprépost 
és kérte őket, hogy kerületeikben legyenek szószólói a 
nyugdij-ügy rendezés szerint azon módiának, mely a 
törvényesen megállapított plebánosi fizetés minimumát 
véve alapul történjék a hozzájárulás. 

Szekerák apát a nyugdij-bizottság elnökét, Medveczky 
kanonokot; Tomcskó esperes a neobeneficziatusok elnö-
két, Belky kanonokot éltette. Belky kanonok igen szép 
beszédben a két intézmény virágzására ürített poharat. 

Beszélték még Kozora és Fodor kanonokok, Szeke-
rák apát, Krucsilák, Tomcskó, Vasenszky esperesek és 
Hambor József kassai káplán. 

T Á R C Z A . 
S i ó n s z a v a . 

Kilenczszáz éve állok Hunnniában 
Kilenczszáz éve őrzöm e hazát, 
Kilencz századja, hogy e nép szivének 
Reményt s erőt az én hatalmam ád. 
Én voltam az, ki a fonák pogányság 
Bús éjjeléből kivezettem őt, 
Ën tettem azt, hogy szép Pannoniában 
Nem lelt egy nemzet újra temetőt. 

Engem küldöttek védőangyalául, 
Midőn a balsors már-már elnyelé, 
Én hivtam el a meddő harcz teréről 
A műveltség, a boldogság felé. 
Mellette álltam áldó szellememmel, 
Védő karommal bú és vész között, 
S mióta védem, gyötrő szenvedés csak, 
De pusztulás hozzá nem férkőzött. 

Istvánt, Imrét e honnak én neveltem, 
Hogy a hit által boldoggá tegyék, 
E nép diszére ősi Hunniában 
Sok szép virágot öntözött az Eg. 
Az elhaló szent megtörött szivének 
Végső fohászát egykor én adám, 
Hogy a szent Szűznek oltalmára bizzon, 
Ki védjen élted sok bús századán. 
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Érettem küzdött László hősi karja, 
Hogy álljak honja szirtalapjaként, 
A vad csordáktól szétzúzott magyarnak 
További harczra én adtam reményt. 
Sziklámon épült István szép hazája, 
Hozzám forrott e népnek élete ; 
Meg-megrohanta az idők haragja, 
De védbástyáit nem dönthette le. 

Török félholdja jött a nép nyakára, 
Vér s gyász követte durva nyomdokit, 
Elhagyta minden zordon éjjelében, 
De éber szemmel virrasztott a hit. 
A hősök serge Márja zászlajával 
Ott küzdött, vérzett várak bérczfokán, 
S a hitből éledt bátorság csodáját 
Bámulta a vad, hóditó pogány. 

Kapisztrán lelke-, nagy Hunyad szivében 
A honszerelmet én lángoltatám, 
Hogy küzdjenek az egyházért, hazáért 
Erős karokkal, bátran a csatán. 
Rákóczy keblét, meg a többi hősét, 
Kik a hazáért annyit türtenek, 
Erőssé tenger harczra, bujdosásra 
Csak az örök hit szentelhette meg. 

Hatalmam védett minden förgetegben, 
Sötét időkben oltalmaztalak, 
"Sziklám, amelyre léted építették 
Nem volt a vészben soha ingatag. 
Miként a repkény százados fa törzsén 
Mosolygja sokszor a duló vihart, 
Igy óvtam én a vészek ostromában 
Nemzethaláltól a marék magyart. 

Hogy annyi század öldöklő viszályát 
Túlélte nép a hunnavar tanyán, 
Az olvasós kard s a kereszt csodája, 
Melyért a szent hit áldható csupán. 
Az Ázsiában sarjadt szittyahajtás 
Nem élne már e drága tereken, 
Ha be nem oltja népek törzsökébe 
Krisztus hitével nagy szeretetem. 

Nézz hát Sionra ünneplő magyarság, 
Dobbanjon érte lángoló szived, 
Szülőkeblére hogyha visszavágyol, 
Szerelme néked sok jóval fizet. 
Megdönthetetlen lesz hazád hatalma, 
Tengernyi vész sem ássa meg sirod, 
Ha a keresztnek fénye tündököl rád, 
S a Szüzanyának oltalmát birod ! 

IRODALOM. 
L e j á r ó p á l y á z a t . 

A magyar kath. tanitók országos bizottságának tan-
ügyi tanácsa a magyar kath. népoktatás kilenczszázados 
történetének megírására 1899. évi deczember hónapban 
azzal a felhívással hirdetett pályázatot, hogy a mű meg-
írására pályázni kivánók szíveskedjenek a munka szelleme, 
— tartalma — és beosztásáról kellőleg tájékoztató ter-
vezetet készíteni, e tervezetnek egy fejezetét a munkába 
megjelenésre szánt teljes kidolgozásban megirni, és azt 
az alantirt elnöknek 1900. évi február hónap végéig be-
küldeni. 

A pályázni kívánókat szives tisztelettel emlékezte-
tem, hogy e pályázat a fentirtak szerint néhány nap 
múlva lejár és hogy a kivánt tervezetet a mondott időre 
hozzám Nagyváradra méltóztassanak küldeni. 

Kelt Szatmártt, 1900. február 17. 
Dr Steinherger Ferencz, 

nagyváradi 1. sz. kanonok, a magyar kath. tanitók 
országos bizottságának elnöke. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa életében február és márczius 

hónapok nagy szerepet játszanak. Február 20 án válasz-
totta meg a szent collegium pápává és márczius 3-án 
volt 1878-ban megkoronázása. Mind a két alkalomból a 
szó teljes értelmében az egész világon imák szállnak az 
égbe a pápáért: Dominus conservet eum, et vivificet eum! 

— Fejedelmi vendége lesz az angolkisasszonyok 
budapesti kolostorának. Holnap, február 22-én, a növen-
dékek hangversenynyel egybekötött ünnepén Mária Valé-
ria királyi herczegnő is meg fog jelenni. 

— Érdekes összehasonlítás. Egy bajor katho-
likus lap péterfillérek buzgóbb adományozására buzdítván 
a bajorokat, inditó okúi azt a statisztikai adatot is fel-
hozta, hogy mig a 600,000 lelket számláló genti egyház-
megye hivei Belgiumban évenkint 100,000 franknál töb-
bet adnak össze, addig a 6 millió lakossal biró egész 
Bajorország nem ad össze annyit egy év alatt. 

A jászóvári prémontreiek koadjutorrá első helyen 
Takáts Menyhért drt, második helyen Károly Irén drt, 
harmadik helyen Fábián Emilt a budapesti tanulmányi 
rendház főnökét jelölték. 

— Bécsből jelenti tudósítónk, hogy Csehországból 
Lemmer Károly németországi protestáns lelkészt, a ki 
éjszaki Csehországban a németek közt a „Los von Rom" 
mozgalom érdekében agitált, a hatóság az országból 
kiutasította. 

— Erőnek erejével placetumot akar kapni a svájczi 
ókatholikus püspök a st. galleni kanton kormányától. 
Miután a kormány kijelentette, hogy ő az illető főp. 
levéllel nem akar foglalkozni. Az ókatholikus püspök tehát 
uj beadványt adott be, követelve a kormány placetumát,. 
„a kanton törvényei" nevében és az „ókatholikus egyházi 
szervezet" értelmében. Született Dölliger mérgében, meg 
fog halni saját nevetségességében — már t. i. az ókatho-
liczizmus. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása : 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
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küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
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tőnél, és Nagy Sándor 
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IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a 

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, február 24. 16. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

T1RTALOM. Vezéreszmék es Tanulmanyok. Jelek az egyház egén s az autonomia talaján és szemhatárán. — Vaszary Kolos bibornok 
nagyböjti főpásztori körlevele. — Egyházi Tudósítások : V e s z p r é m : Rituale Romano-Veszprémiense. — R ó m a : XIII. Leo pápa 
brevéje Brunetièrehez. — Kath. Egyesületi, Elet és Köztevékenység. A Szent-lstván-Társulat ülése. — Irodalom. Ostorpattogás. — Páduai 

szent Antal. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 

Jelek az egyház egén s az autonomia talaján 
és szemhatárán. 

Videte ficulneam, et omnes arbores : 
cum producunt iam ex se fructum, 
scitis quoniam prope est aestas11. Luc. 
XXI. 29, 30. 

Y. 

Félszázados autonomiai törekvéseink sikeré-
nek benső akadályait vizsgálni annyi, . min t e 
kul tur tör téne lmi leg is nevezetes mozgalomnak 
psychologiáját tanulmányozni . 

E lélekismereti t anu lmány sajátságos dualiz-
musra vezeti rá az e m b e r t : a catholicum és az 
ant icathol icum, a hierarchiás és a kellőnél 
kevésbbé hierarchiás, sőt a lapjában véve hierar-
chiaellenes szellem küzdelmére, ugyanazon egy 
t á rgyra vonatkozólag, a magyarországi katho-
liczizmus kebelében. 

Ez a lélekemésztő dualisztikus küzdelem az 
autonomia eszméjének felmerültével 1848-ban 
keletkezett . Alig hogy ki léptek azok, k ike t a 
Szentlélek ava to t t fel az egyház kormányzására , 
a püspökök, bevonva főpásztori gondoskodásuk 
támogatásába, ősi szokás szerint, az országgyűlés 
ké t házában működő katholikus hiveket is, az 
iránt , hogy a kath. egyháznak a 48-iki vallás-
ügyi országos törvények keretében megfelelően 

elhelyezkedést készitsenek, azonnal megindul t e??el 
az egyedül igaz ós ősi szellemű ka thol ikus moz-
galommal szemben az ellenmozgalom, mely nem 
csupán annak a mire a főpásztorok Isten rende-
lése ós az idők követelései szerint törekedtek,, 
hanem ezenfelül egyenesen magának a hierarchiá-
nak, az egyház hierarchiai ko rmányfo rmá jának 
s egyál ta lában az egyház egész isteni és hagyo-
mányos szervezetének hadat üzent. 

Az egyház hierarchiai szellemével meg-
hasonlásba csalt vagy ö n k é n t m e n t kathol ikusok 
természetszerű és nagykészségü pa t ronusokra és. 
b iz ta tókra ta lá l tak az ország másvallásu be-
folyásos államférfiaiban, Bécsben a kanczelláriá-
nál Zsedényiben, Pes ten a kormányná l a minden-
hatóvá le t t Kossuth Lajosban. Igy t ö r t én t azután.,, 
hogy Is tentől rendel t főpásztoraink feliratára^ 
melyben ő felsége elé az autonomiai kérdések 
megoldásának kész tervével já ru l tak , válasz sem 
érkezet t , J ) az országgyűléshez ugyanez ügyben 
benyú j to t t beadványuk pedig, a k iadot t jelszó-
szerint, min t „ e lkéset t * egyenesen papirkosárba> 
dobatot t . 

Szent Is tván öröksége Magyarországban 
Csáky-szalmája l e t t ; kathol ikus államférfiaink 
nagy része, éppen a szereplők, a p ro t e s t an t i zmus 
ál tal sugallt szabadgondolkodás kocsijához kerül-
tek, aranylánczokon, elül, hogy húzzák, hátúig 

*) Dudelc, Autonomiánk, 17. 1. 
16 
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hogy tol ják a doktr inér liberalizmus szekerét, 
melyre, előre lehete t t látni, a hierarchiát nem 
leendet t kedve senkinek felvenni. 

Az ország dekatholizácziója ily körülmények 
közt annyira megnőt t , hogy a hierarchiát lan, 
demokrat ikus alapokra fekte tendő „nemzeti 
egyház" eszméje Magyarország kormányának 
egyik p rogrammpont j ává let t , vagyis min t bold. 
Palás thy Pál báró Eötvös József 1867-iki hires 
levelének birála tában mond ja : „Az 1849-iki cul-
tusminis ter (nem kereste, nem kér te , nem vár ta 
a püspöki kar Í téletét , hanem) décrétait, s augusz-
t u s 2 0 - i k á r a nemzeti egyházi gyűlést h i r d e t e t t , e z t 
2/3 részben világiakból szervezte, a püspökséget 
meg nem kérdezte, a szerzetesrendeknek, min t a 
kor felvilágosodásával meg nem egyező intéz-
ménynek, és a papi nőtlenségnek, mely a sza-
badságot korlátozza, eltörlését stb. stb. — a 
kormány terveinek vallot ta ." 2) 

Igy le t t Magyarországban a szabadelvű kor-
mányzás 1848-ban kenyerespaj tása , szövetségese 
és mindenható intézője a ka th . egyház hierar-
chiai szervezete és szelleme ellen való nyi l tan 
és aknamunkával megindí to t t harcznak. 

A forradalom lefojtása véget ve te t t a sza-
badelvüsóg által rendezet t és igér t vallásügyi 
fe l forgatásoknak; de ka thol ikusokká nem t e t t e 
a gondolkodásukban megtévesz te t t dekathol izál t 
kathol ikusokat . Szabadelvű kathol ikusainkat való-
ban mindig inkább csak gyermekkor i emlékeik-
ből táplálkozó érzelmeik csatolják édes kötelékek-
kel ősi kathol ikus vallásunkhoz ; gondolataik-
ban, a kathol ikus igazságok őszinte kultuszának 
komoly és á l lhata tos gyakorlása helyet t , divatos 
vélekedések forró légáramlata iban visszatükrö-
ződő csalfa délibábokat űznek szakadatlanűl. 

Tizennyolcz évvel a forradalom után, 1867-
ben, ú j életre kel t az ország. A radikális, eget-
földet összeveszitő Kossuth-szellem helyét az 
ország sorsának intézésében Deák Ferencz szelid 
és békés szabadelvüsóge foglalta el. A cultusmi-
nister i tárcza a mérsékel t magyar szabadelvüsóg 
legkiválóbb filozófjának, Eötvös József bárónak 
j u to t t . Az ő órzelemvilága a poézis varázsában 
ragyogó katholiczizmus körében mozgott . Való-
színűleg bőven mer í t e t t egykor táplálkozást a Cha-
teaubriand-féle szép katholiczizmusból. Gondolko-
dása az individualizmus a lapjára t é r t át, annak a 
világnézletnek az alapjára, a mely az egyéniség-

nek külső isteni segítség nélkül való és bensőleg is 
kor lá t lan érvényesülését t a r t o t t a végzetes téve-
déssel a keresztény vallás ideáljának. Guizot 
iskolájába já r t . Aqu. Szent Tamás harmonikus kath. 
világnézletét nem i smer te ; Pázmány P. Kalauzára 
pedig abban az irányban, hogy belőle gondolko-
dását katholice fegyelmezze, nem is gondolt. Ezek 
ő e lőt te fel nem fedezett földrészek valának; azt 
gondolta, csupa „ tempi passati"-k, nem többek. 
0 az emberiség benső életében a korlát lan 
ér telmi arisztokracziának, az emberiség külső 
életének intézésében pedig az u. n. józan vagyis 
a mérsékelt demokracziánah volt híve és magyar 
apostola. 

Ez a férfiú vévén á t az 1848/9-iki ministe-
r ium örökségét, ez örökség természetének és a 
maga egyéniségének megfelelően kezdet t csele-
kedni. Mindjár t a koronázás után, 1867. julius-
ban, Budáról ,3) egy sajátságos levelet i r t az 
ország 3 kathol ikus érsekéhez, különösen a prí-
máshoz. Ez a levél „átiratnak" neveztetet t . Mes-
te rműve a diplomacziai- színjátszásnak. Eötvös 
nem ugy j á r t el a kath. autonomia ügyében, mint 
1849-iki t iszti elődje: nem semmibe véve, nem 
félretéve a h ierarchiá t ; ő nem dekretá l t „nemzeti 
egyházat ;" ő a hierarchiához fordult , hódolva és 
követelve, i t t kérve, o t t leczkóztetve, majd .figyel-
meztetve, majd fenyegetve, de mégis ugy, hogy a 
kedveskedésből a külszínen óriásilag több volt e 
levélben, min t a szúrásokból, s ezek a szúrások is 
csak tűszurkálásoknak tűnhe t t ek fel a ha tásoka t 
sietősen mérlegelő emberek külérzékeiben. Az a 
tű, a mely a hierarchia gyomrának volt szánva, 
hogy ez azt önként lenyelje, kedves édességekbe 
és komoly figyelmeztetések aranypapirosaiba gon-
dosan volt begöngyölve. Nem is vet ték azt észre 
csak kevesen. Pedig Eötvös az országgyűlés előtt, 
a min t Mladoniczky Ignácz a most lefolyt kon-
gresszusi v i tában is felfedte, világosan kifejezte 
körmönfont szándókát : a hierarchia „nem erősí-
tésé t" a min t mondá, vagyis megtörését , még 
pedig a vallásba és egyházba bevinni szándékolt 
demokraczia ellenőrzése alá vonatása által. 

Nevezetes a fogadtatás, melyben Eötvös 
douce violence-a, a hierarchia és az ehhez ragasz-

! kodó igaz katholikusság körében, részesült. Vegyes 
j érzelmekkel ta lálkozott mindenfelől. Palásthy 

Pál, e lap akkori szerkesztője, s ie te t t az ő erős 
tollával ezt a különös lelkiál lapotot lefesteni. 

2) Religio, 1867. II. 188. 1. 3) Religio, 1867. II. 177. 1. 
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„Több állításon, úgymond, megdöbbenünk, több 
által meglepetünk, némelyek által pedig éppen 
ellenmondásra kényszer í t te tünk." 4) Az erős theolo-
gus azonnal észrevette, hogy az á t i r a t fogalma-
zásánál hiányzot t „egy erős hi t tudós". 0, Pa-
lásthy, a theologus, „más indokból, más alapon, 
más i r ányban" l á t j a szükségesnek az egyház 
au tonómiá jának u j berendezését, min t a minister . 
Azután következet t Pa lás thynak majdnem fél-
esztendeig óriási mére tekben folyt renge teg kr i-
t ikája , mely Eötvös á t i r a t á t a hit, a t ö r t éne t i 
igazságok ós a logika egyesí te t t választó vizének 
tengerében végső elemeire oszlat ta fel, kons ta-
tálván, hogy a minister á t i r a t ának „főeszméje" 
a gyengéd, de igy még ok ta lanabb laiczizáczió. 
Ez a rengeteg k r i t i ka b á n t o t t a Eötvös minis ter 
nem csekély önérze té t ; k iv i t te tehát , hogy Pa-
lás thynak le kel le t t t enn i a tollat. Ámde az 
egyház nem feledte el, hogy a theologus nagy 
kötelességet te l jes í te t t . A toll engedelmes lete-
vése t ehá t utóbb az esztergomi s tal lumot hozta 
meg a kassamegyei papnak. 

Maga Simor János hgpr imás sem késet t az 
á t i r a t r a az ő megfelelő válaszával.5) Az igazi 
gyengédségekre és s imaságokra simán, a durva 
tévedésekre ós a kendőzött t ámadásokra világo-
san és keményen megfelelt az éber főpásztor az 
ő „egyszerű hívének", a ki az ő főpásztorá t 
finom modorú bár, de a ka th . egyházban szokat-
lan polémiában hivta ki hi tbel i és logikai baj-
vivásra. Örökemlókezetü marad Simor pr imás 
válaszában az az a rgumen tum ad hominem, a 
melylyel Eötvös vádját , hogy a kathol ikusok 
Magyarországban a protes tánsokkal szemben „hát-
ramaradot t ság "-ban vannak, vágta vissza. A 
pr imás nem fe j t e t t e ki a czáfolatot részletesen, 
csak jelezte. Mig a kathol ikus iskolák oly férfia-
k a t adnak az országnak, min t Széchenyi, Deák 
és Eötvös, addig kathol ikus szellemi inferiori tás-
ról ne beszéljen senki. K i m u t a t t a Simor primás, 
hogy a világi hivek t ámoga tásának bevonásában 
a püspöki kar jóval ós többszörösen „megelőzte 
úgymond, exczellencziád bölcs és hazafias felszóla-
lását";6) azt pedig, hogy az „á l lammindenhatóság" 
in publico ecclesiasticis úgyszólván mindent fel-
szívott magába a világi hivek elöl ós a papság 
kezéből úgyszólván minden szabad intézkedést 
elvett , — ezt az egyház szervezetének, s a clerus-

4) Religio, 1897. II. 188. 1. 
5) Religio, 1867. II. 193. 1. 
6) Religio, 1867. II . 196. 1. 

nak nem szabad felróni. Ez az á l lammindenható-
ság hibája volt .7) 

Nem hiányzot tak hangok, melyek nyí l tan 
és hangosan h i rde t ték az egész világ előtt, hogy 
mi tu la jdonképpen b. Eötvösnek a czélja. „A 
„P. Napló", igy j e l en te t t e a Religio,8) az ő kül-
földi rova tában (1867. 191. sz. aug. 20.) a páris i 
„France" megjegyzését hozta, mely szerint b. 
Eötvös democratisálni akarná a kath. egyházat ; 
és mivel az egyháznak az ő benső szervezetére 
vál tozat lan canonjai vannak, sikert nem jósol a 
nm. báró urnák. A bécsi „Tagesbla t t" fö lö t tébb 
üdvözli a min i s te r t eme democrat isat ional is vál-
la la tában. Ez a külső tö r t éne lem" . íme t e h á t 
m ind j á r t kezdetben k i p a t t a n t a t i tok . 

Nem használ t se^nmit. Sem a hi thű ka tho-
likusok óvatosabbak nem le t t ek ; sem a szabad-
elvű kathol ikusok vissza nem hökkentek . Az 
Eötvös-féle gyengéd laiczizáczió enyhe l égá ramla ta 
csakhamar országos, erős és t a r tó s szélárammá 
növekedet t . Az egyházon kivül, kivál t az ál lam-
férfiaknál, rögeszmévé vál t a hierarchia há t t é rbe 
szorításával az a vélemény, hogy „a katholicziz-
musnak mindeddig nincs törvényes orqanuma, 
mely ő i rányában hitelesen nyi la tkozhatnék," 9) 
holot t már szent Is tván megnevezte ezt az orgá-
numot, midőn kons ta tá l ta , hogy ez az orgánum, 
mely h iva tva van az egyházat kormányozni és 
annak nevében hitelesen nyilatkozni, a püspöki 
kar. „Ut Episcopi habean t po tes ta tem res ecclesi-
asticas secundum canonum auctor i ta tem regere 
et gubernare." Sőt meg tö r tón t az a hiba is, 
hogy az episcopatust, mely 1848-ban még elég 
volt az egyház reprezentá lására és az egyház 
nevében való hiteles nyi la tkozatok adására, oly 
kiváló theologusok is, min t Bacsák Imre, „már nem 
elég" 10) o rganumnak kezdték t a r t an i az egyház 
életében. Palás thy visszalépése a Religiótól már 
akkor meg tö r t én t volt. Bódulat szálta meg az. 
elméket , melynek tévesztő ha tása a l a t t maga a 
haza bölcse is, a k i különben higgadtságban 
pára t lanul állt, e l teveszte t te a katholikus ember 
köteles irányát és a döntő pi l lanatban, a „vegyes 
tanácskozmány"-on 1868. okt. 1-én a hierarchia-
ellenes á ramla tnak t e t t végzetes szolgálatot avval 
a ki jelentésével és az azt követő m a g a t a r t á s á -
val, hogy a mi a hierarchiától származik, az, 

7) U. 0-195. 1. 
8) U. o. 187. 1. 
9) Religio, 1868. II. 162. 1. 
10) U . o. 
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oktroy, azt, hogy törvény lehessen az egyház-
ban, a ka thol ikus nép országos megszavaztatá-
sának alapjára fek te te t t par lamentár i s kongresz-
szus tárgyalásán és elfogadásán kell keresztül 
haj tani . Mi volt ez egyéb, min t az egyház hie-
rarchiai ko rmányformájának és ha ta lmának feje-
te te jé re állítása Magyarországban: t. i. hogy az 
episcopatus, hacsak részben is, a hívek consen-
susának, tetszésének és beleegyezésének legyen 
alávetve. 

Ezt a dies nefastus-szát az autonomiai küzde-
lemnek, előzményeivel együtt, sötétségének egész 
nagyságában kellett i t t most fe l tünte tn i , miután 
az imént bezár t autonomiai kongresszuson 
Apponyi Albert gróf fényes szónoklata az Eötvös-
Deák és a Simor akczió közt lejátszódott bóko-
lódzást ugy t ü n t e t t e fel, min tha az az episcopa-
tus és a hivek közt való boldogító egyetér tésnek 
dicső tényei közé volna sorolható. 

Az 1682-iki Conventus cleri gallicani fejete-
te jóre ál l í tot ta a hierarchiai kormányformát az 
egész anyaszentegyházra vonatkozólag, midőn 
kimondotta , hogy a pápa az egyház beleegyezé-
sének (Ecclesiae consensus) van alávetve. 

Az 1868. okt. 1-én t a r t o t t „vegyes tanács-
kozmány" , „egyér te lmű" határozatával , Deák Fe-
rencz indí tványára , fe je te te jére á l l í to t ta a hie-
rarchiai ko rmányfo rmá t Magyarország számára, 
a lárendelve az episcopatust a hívek consensusá-
nak , beleegyezésének, a kongresszusban való ma-
jor izá l ta tásnak és leszavaztatásnak. 

I t t eset t meg a nagy hiba, i t t kerekedet t 
felül a hierarchia fölé a laicarchia. És mint-
hogy a laicarchia az egyházban — tagadása és 
kizárása levén a Krisztus ál tal rendel t kormány-
fo rmának — valóságos egyházi anarchia, csak-
hamar beál lot tak a következmények, t. i. a hierar-
<íhiaellenes indí tvány alapján megválasztot t és 
•összeült „szervezőu kongresszus éktelen orgiái. A 
joghatóságának t rónjáró l a kongresszus szavazó 
gépezetébe leszállt hierarchia nem volt többé 
ura a helyzetnek. A kiknél t ámoga tás t kereset t 
a hierarchia, az ő megválasztot t autonomiai kép-
viselő hívei, igazi fenegyerekek módjá ra össze-
vissza hánytak-szór tak mindent, reformálni akar-
t a k dogmát-disciplinát s leszólták jelenvolt fő-
pásztora ikat szemtől-szembe egész a fekete földig. 

S hogy a végzetes hiba, mely a félszázados 
au tonomia i mozgalom sikerének megölője volt 
eddig, s ha most nem segít r a j t a a püspöki kar, meg-
ölője lesz ezután is, csakugyan 1868. okt. 1-ón 

esett meg a bpesti közp. papnevelde könyv tá rában 
ta r to t t„vegyes tanácskozásiban, erre nézve nagyon 
illetékes egykorú t anúra is hivatkozhatni , Pollák 
Jánosra, a Religio akkori szerkesztőjére, a ki a 
szabadelvű i ránynyal szemben az előzékenységnek 
u t ja in igen messze szere te t t előre bátorkodni , a 
minek ju ta lmául azután a szervező kongresszus-
nak népszerű egyházi jegyzője lett . Az 1868. 
okt. vegyes tanácskozmány ha tároza ta még őt 
is meglepte a hierarchiának benne rejlő végze-
tes abdicatiója által. Nem tud ta ugyan azonnal 
nevén nevezni a dolgot ; de azt ő is észrevette, 
hogy több tö r tónt , mint kellet t volna. „ Több 
tö r tónt , mondá, min t reményleni mer tünk. A 
(Deák-féle) javaslat szellemét tekintve, a püspöki 
kar oly liberális térre lépett, minőn aligha 
ál lot t a kathol ikus sa j tónak akár melyik közlö-
nye is". . . . l l ) (Vége köv.) *** 

Vaszary Kolos bibornok 
nagyböjti főpásztori körlevele. 

Quadragesimalis Sacrament i annua exercitia 
et mili t iae christ ianae praesidia sanctis ieiuniis 
inchoaturos, benigna Parens Ecclesia hor ta t ione 
prorsus salutari filios admonet suos: „Mementó 
homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris." 1) 

Quam Ecclesiae mate rne hor tan t i s monit io-
nem, licet iam saepe audierimus saepius, nec 
eam novi quidquam continere probe sciamus, 
numquam tarnen mente satis considérasse sufficit, 
quia humanae cum sit aeque originis a tque 
conditionis seria recordatio, plurimum utique 
valet ad p lenam nostr i cognitionem, quae scien-
t ia rum omnium potissima est. Sane „qui nos 
cin erem esse et ob pravi ta t is nostrae demeri-
tum in pulverem reversuros cognoscimus",2) de 
corporis progenie, nobil i tat is origine et c lar i ta te 
neut iquam superbire possumus, siquidem anti-
quae familiae insignia et nobilis prosapiae monu-
menta non alia habemus, quam pulverem, cine-
rem et te r ram, „quae mater omnium hominum 
est, et eadem omnium sepultura." 3) Quod per-
pendens Ecclesiasticus, his exclamat verbis : 
„Quid superbit te r ra et cinis?",4) et s. Bernardus: 
Quid superbis, pulvis et cinis, cuius conceptus 

" ) Religio. 1868. II. 225. 1. 
In cinerum impositione. 

2) Or. 2. in. ben. cin. 
3) Innocentius III. Sermo in Septuag. 
4) Ecclesiastici 10. 9. 
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culpa, nasci miseria, vivere poena, mor i angu-
s t i a T 5) 

0 ver i ta tem acerbam, o rem magna con-
templa t ione dignam, ad quam perpeudendam et 
r i te considerandam, fideles suos t amquam sui 
oblitos, sancta quotannis inv i t â t Ecclesia grandi-
bus illis, nec unquam satis ruminandis verbis : 
„Memento homo, quia pulvis es, e t in pul verem 
re verteris !" 

Nobis F r a t r e s ! omnibus haec dicta sunt 
verba et de nobis, quorum in sacris paginis non 
alia nisi haec haben tur praeconia : „Homo n a tu s 
de muliere, brevi vivens tempore, rep le tur mul t is 
miseriis, qui quasi flos egredi tur et conter i tu r 
et fugi t velut umbra e t nunquam in eodem s ta tu 
pe rmane t" , 6 ) „cum enim mor ie tu r homo, haere-
di tabi t serpentes et bestias et v e r m e s " ; 7 ) „qui 
quasi put redo consumendus est, e t qnasi vesti-
mentum, quod comeditur a t i n e a " ; 8 ) „homines 
in pulvere dormient et vermes oper ient eos" ; 9) 
„putredini dixi, ai t J o b : P a t e r meus es, ma te r 
mea, et soror mea vermibus ." 1 0 ) Quae verba 
praes tans quidam vir commentans , subiungi t : 
„quam turpis pater , quam vilis mater , quam 
abominabilis soror." " ) 

Consideratio au tem haec, velut i ad mirabilis 
accipienda est clavis, qua nost r i poter imus ost ium 
aperire, nosque in t ime pene t ra re a tque intueri . 
Keseremus igi tur ianuam praecordiorum, ingre-
diamurque nos ipsos, qui longe u tp lu r imum a 
nobis incertoque pede vagamur, et aspiciemus 
t o t am domum, cineribus pulveribusque reple tam. 
Nec nos tarn facile decipiat corporis pulchr i tudo 
au t s t a tu ra eius procer i ta te gracilis ad dignita-
tem apposi ta au t insignis vestium orna tus ; nam 
omnia haec veterascent , mox in te r ibun t et in 
pulverem tandem rever tentur . Haec au tem dicta 
sciamus aeque celsissimis principibus, qui pur-
puram induunt mollibusque vest iuntur , a tque 
abiectissimis mendicis, qui nec locum habent , 
ubi caput rec l inent ; quoniam nullum prorsus 
hac in re magnos in ter et parvos discrimen est. 
Quin imo, non animal sagax, quippe homo tan-
tum, sed et bru tum, arbor i tem ac p l a n t a : excelsa 
cedrus, augusta laurus, robusta quercus, au t 

5) Médit, de humana conditione 3. 8. 
6) Job. 14. 1. 
7) Ecclesiast. 10. 13. 
8) Job. 13. 28. 
9) Job. 21. 26. 
10) Job. 17. 14. 
u ) Innocentius III. De contemptu mundi 1. 

flexile vimen et vieta herba, idem cinis et pulvis, 
u t homo. 0 myster ium nost r i cineris augustum, 
quod nullum in t e r eos discrimen si t ; nam omnia 
in mundo ex eodem consistunt cinere et pulvere. 

J u r e igi tur ac m e n t o homines eadem mundi 
Domina et populorum sollicita Mater, sancta 
Ecclesia, poeni tent iae excubias celebraturos, quo-
tannis in capi te quadragesimal is observantiae, 
cinerum aspersione ad aequam sui aes t imat ionem 
veramque cognit ionem invi tare consuevit, quos 
cae te rum in sacra solemnium Quadragesimae 
fer iarum li turgia, sapienter ac impensius quoti-
die ho r t a r i non des is t i t : Humiliate capita vestra 
Deo.12) 

Si quando. certe hoc salutis tempore , decet 
hominem, disciplinam Christi prof i tentem, ex te r -
rae l imo f o r m á t u m atque in pulverem reversu-
rum, caput incl inare seu in humi l i ta t i s confes-
sione versari , eo vel magis, quia nobil iorem suam 
quod spectat pa r t em, quippe an imam numquam 
mor i tu tu ram, Deo simillimus est, qui „superbis 
resistit , humilibus au tem da t grat iam." 13) Si 
quos, sane prae caeter is Dei ministros, novae 
nempe legis sacerdotes, humil iare capi ta a tque 
de se humi l i te r sent i re oporte t , quandoquidem 
vices gerunt eiusque mys te r io rum dispensatores 
sunt, qui l icet „in altis hab i t a t " 14) tarnen „humi-
l iavit semet ipsum factus obediens usque ad 
mor tem, mor t em au tem crucis." 15) 

E t quum ilia Matris Ecclesiae i t e r a t a invi-
t a t i o : Humil ia te capi ta ves t ra Deo, non solum 
ad populum fidelem vergat , verum ad nos quo-
que regale sacerdot ium d i r iga tu r : dies mysticos, 
ie iuniorum remediis consecratos, in spiri tu humi-
l i tat is ingredientes, vi l i ta tem praeser t im nos t ram 
perpendamus et qua spir i tuales populorum medici, 
prius „emendemus in melius, quae ignoranter 
peccavimus",1 6) deinde morbis fidelium medendis 
manum admoveamus, ne illud Salvatoris nobis 
applicari possit : „Medice cura t e ipsum." 

Sedula perinde medicat ione propr ia curantes 
vit ia „ i m m u t e m u r habitu, in cinere et cilicio: 
ieiunemus et p loremus an te Dominum" 17) seu 
peccata omnia gratissimis Deo lacrymis exter-
gere s tudeamus ; e tenim „si dixerimus, quia 

12) Missale Rom. ante or. sup. populum. 
13) Jacobi 4. 6. 
14) Ps. 142. 5. 
15) Philipp. 2. 8. 
lö) Missale Rom. antiph. fer, 4. cin. 
17) Missale Rom. ibidem. 
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peccata non habemus, nos ipsos seducimus et 
Veritas in nobis non est." 18) 

Sed iam Fratres Carissimi! partes vitiosas 
sanantes animi atque ex vitae pravitate in bonam 
frugem emersi, diligenter considerate etiam labo-
res, qui vos tempore hoc manent acceptabili, 
quo nullum magis est opportunum ad animarum 
immortalium morbos depellendos, easque ad vir 
tutem solidius incitandas. „Levate oculos vestros 
et videte regiones, quia albae sunt iam ad mes-
sem", 19) quae „multa est, operarii autem pauci." 20) 
Multam quidem poenitentiae et conversionis mes-
8em, bonorum item operum segetem secundans 
maturat coelestis aura, insufficientem vero et 
exiguum operariorum numerum nostra industria 
et navitas suppléât laboriosa. 

Macti itaque animo, quotquot sacrorum curi-
ones, animarumque medici estis et doctores! 
macti ad labores! In sortem siquidem Domini 
vocatos atque ad excolendam Christi vineam 
conductos, non licet stare hoc sacro tempore 
otiosos; qui in tanta malorum nostri aevi collu-
vie, singuli plane memores esse debetis muneris 
vestri; in id enim vos vineae procurator vocavit 
et misit : „ut evellatis, et destruatis, et dissipe-
tis, et aedificetis et plantetis." 21) 

Igitur Viri Frat res! messis multitudinem et 
copiam operariorum contemplantes deficientem, 
duplicato fervore vestri muneris iocumbite offi-
ciis: destruite criminum turres, quibus cum Deo 
senescentis saeculi pugnant peccatores, atque in 
turr i forititudinis dimicantes, inimicos dissipa-e 
Crucis Christi: radices tarn late serpentium, imo 
grassantium aperte malorum evellite atque mon-
stra vitiorum dispefdite: civitatem Dei sanctam 
Jerusalem, quae Ecclesia est, aedificate, in eius-
que amplissimis plateis, cordibus quippe curiato-
rum fidelium vestrorum semina bonorum serite 
operum et arbores perennium plantate virtutum, 
pariter nobis atque subsequentium aetatum pos-
teris profuturas, ut sub umbra earum opaca fessi 
laboribus et dissidiorum pertaesi, tandem qui-
escere atque sedere possint in pace omnes eius-
dem Matris, nempe Ecclesiae fideles, eiusdemque 
patriae filii, tranquillitate temporum ac rerum pro-
speritate fruentes: Regem saeculorum omnipoten-
tem, gentiumque Patrem sospitatorem celebrantes. 

18) I. Joann. 1. 8. 
19) Joan. 4. 35. 
20) Matth. 9. 37. 
21) Jerem. 1. 10. 

En pastoralis officii partes graviores, quas 
Fratres Carissimi, i ta explere elaboretis, ut ani-
mae Christi sanguine partae, vestra medicatione 
saluti restituantur, digna Spiritus Sancti templa 
et congruae Dei mansiones inveniantur; nec 
fideles impingere culpam vobis possint, exprob-
rantes: „Transiit messis, finita est aestas et nos 
salvati non sumus." 22) 

Deus, omnium misericordiarum ac totius 
bonitatis auctor, qui peccatorum remedia ieiuniis, 
orationibus et eleemosynis demonstrasti ; respice 
propitius in hanc nostrae humilitatis confessio-
nem ; ut qui inclinamur conscientia nostra, tua 
semper misericordia erigamur. Amen. 23) 

Claudius 
Card., AEppus. 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0K. 
Veszprém. Rituale Romano- Veszprémiense. — 
E czim alatt a „V. H."-ban a következő örvendetes 

jelentést olvastuk : 
A veszprémi egyházmegye papsága már évek . óta 

meleg érdeklődéssel kísérte és várta azt a nagy munkát, 
mely az elnyűtt, régi rituálé helyett ujat adand kezébe, 
melyből a lelkipásztorkodással járó szent cselekményeket 
szinte megifjodott buzgósággal végezheti. 

Evek fáradságos munkája volt e könyv, melyről 
azt hiszszük, őszinte örömmel olvassák paptársaink az 
utolsó hirt, mely azt adja tudtunkra, hogy az uj rituálé 
immáron készen van s nemsokára minden plébánián el-
foglalhatja a réginek helyét. 

Mielőtt azonban az uj rituálé kezeikhez jutna, érde-
mesnek és alkalomszerűnek tartjuk azt röviden ismertetni. 
Érdemesnek, mert ha érdemes volt az kegyelmes fő-
pásztorunk évekig tartó gondjaira, mennyivel érdemesebb 
a mi figyelmünkre. Alkalomszerűnek, hogy a midőn t. 
paptársaink használatba veszik, abban már egy ismert 
utmutatóra találjanak. 

Volt már a veszprémi egyházmegyének régi időktől 
fogva külön ritualéja, mert hiszen már a mult század 
közepén Biró Márton, majd 1772-ben Koller Ignácz, a 
jelen század első évében pedig Bajzáth József veszprémi 
püspökök nyomattak rituálét papjaik számára, de ez 
utolsó, mely még most is sok helyen használatban van, 
sokkal inkább magán viseli egy századnak viszontagságait 
hogysem — különösen az ünnepélyes szertartásoknál — 
méltó segédkönyve lehetne az istenitiszteletnek. A hol a 
régi Bajzáth-féle rituálé kiszakadt a használatból, ott az 
esztergomi rituálét vették elő s most már a legtöbb 
helyen ez van alkalmazásban. 

A könyvsajtónak mai fejlettsége mellett mi sem lett 
volna könnyebb, mint a régi veszprémi rituálét újra 
kinyomatni. Azonban megyés püspökünk ő nagyméltósága 

22) Jerem. 8. 20. 
23) Sacrament. Gelasian. feria 7 post IV Dom. Quadrag. 
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kinek gondoskodó figyelmét sokkal kisebb dolgok sem 
kerülhetik el, midőn ezelőtt nyolcz évvel főpásztori gondjai 
közé sorozta a rituálé kérdését, nem egy újra kinyomatott 
rituálét akart papjai kezébe adni, hanem egy olyat, mely-
ből ki legyen zárva minden szabálytalanság, melynek 
minden sora megegyez az egyháznak törvényeivel, melyet 
tehát a rítusok római kongregacziója is helyben hagy. 

Es ez volt oka annak, hogy a rituálé ügye évekig 
húzódott. De e várakozást bőven kárpótolja az appro-
baczió, a mit magyarországi rituálé még sohasem nyert. 
Nemcsak örömmel, hanem bizonyos büszkeséggel is fogad-
hatja tehát megyénk papsága az u j ritulét, mert ő nagy-
méltóságának buzgósága, áldozatkészsége és szent ambi-
cziója folytán nemcsak diszes, kényelmes rendszerű, hanem 
az első approbált rituálét veszi kezeihez. 

Hogy mily nagy gondot fordított megyés püspök ur 
6 nagymsága ez általa kiadandó ritualéra, azt — nem 
bizonyítani, csak — illustrálni óhajtjuk azoknak az elő-
készületeknek feljegyzésével, melyeket ő nagyméltósága 
a munka kezdetén megtett és elrendelt. 

Először is a kinyomatandó rituálét leíratta. A ki-
dolgozást a legutolsó részletességig személyesen vezette s 
az ő fáradhatatlan figyelmének köszönhető a ritualénak 
az a ritka előnye, hogy mig egyrészről szigorúan alkal-
mazkodik a római rituáléhoz, addig másrészről helyet ad 
azon hazai, vagy jobban mondva, megyei szokásoknak, 
melyeket az idő úgyszólván szentesített. 

Mikor az uj rituálé kézirata készen volt, személyesen 
vitte el Rómába, hol sikerült megnyerni az approbacziót 
1896. szept. 28-án. 0 nagyméltóságának nemes törekvése, 
tevékeny buzgalma tehát czélt ért, az uj veszprémi rituálé 
megnyerte a pápai approbácziót, a mi a lehető legna-
gyobb dicséret, a mit e könyvről mondhatunk. 

De az uj rituálé nemcsak ő nagyméltósága fárado-
zásának, buzgóságának, hanem áldozatkészségének is ked-
vencz tárgya volt. Azalatt, mig a rituálé tartalma készült, 
ugyancsak az ő fejedelmi bőkezűségéből készültek a képek, 
melyek az uj rituálét diszitik. A 11. fejezet képét Reich, 
bécsi akadémiai festő rajzolta, az egyházmegye patroná-
jának, szt. Annának képét pedig Szoldatits Ferencz ké-
szítette Rómában, a mely képet Budapesten sokszorosí-
tottak. 

A képek közel 3000 frtba kerültek. A könyv nyo-
másához szükséges betűket ugyancsak ő nagyméltósága 
hozatta az egyházmegyei könyvnyomdába s ez a körülbelül 
2000 frt értékű betű a nyomda tulajdonát képezi. A tar-
tós és szép papirt, melyre a rituálét nyomták, hasonló-
képen az ő nagylelkűségének köszönhetjük. 

Ennyi főpásztori gond és fáradság, ily nagy áldozat-
készség eredménye az uj veszprémi rituálé. Méltó öröm 
és büszkeség, igazi hála és hódolat töltheti el az egyház-
megye papságának szivét főpásztora iránt, midőn kezébe 
veszi e könyvet, mert nemcsak egyszerű pótlása az a régi 
hiánynak, hanem minden tekintetben becses ajándéka az 
kegyelmes főpásztorunk áldozatkész szivének. 

Ennek az igazi örömnek és büszkeségnek, mély 
hálánknak és hódolatunknak csekély kifejezései akarnak 
lenni e sorok is, melyekben halvány vonásokkal vázoltuk 

az uj rituálé történetét. A következőkben ismertetui fog-
juk a rituálé szerkezetét, tartalmát, különösen azon ré-
szeiben, melyekben a régi rituálétól többé-kevésbbé eltér. 

Róma. X I I I . Leo pápa brevéje Brunetièreliez, — 
a „Revue des Deux Mondes" szerkesztőjéhez, a franczia 
Akadémiába történt megválasztása alkalmából : 

LEO PP. XIII. 

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam benedictionem. 
Vis ingenii tui et lauta doctrinae suppellex in sermoni-
bus scriptisque tuis ita splendide elucent, ut tui cives te 
in eorum virorum illustrium coetum quem Academiam 
Galliae appellant adsciscere voluerint. 

Quum vero tui ingenii aciem atque conditionem, 
quam multi saepe in amoenioribus lucubrationibus, corrup-
telarum illecebris collocare soient, tu ad illustranda opera 
virorum optime de Religione meritorum, et ad utilitatem 
proximorum conféras, Nos te dignum esse existimavimus, 
quem singulari Benevolentiae Nostrae testimonio cohone-
stemus. Stb. 

KATfl. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Szent-István-Társulat ülése. 

A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi 
Osztálya f. hó 20-án Kisfaludy Á. Béla dr prépost el-
nöklete alatt felolvasó ülést tartott . 

Kisfaludy A. Béla elnök a gyűlés megnyitása után 
fenkölt szavakkal emlékezett meg a szentatya trónralépté-
nek huszonkettedik évfordulójáról. „Ma huszonkét eszten-
deje, — mondá, —- hogy a „lumen de coelo" pápája, 
XIII Leo, Krisztus Urunk helyetteseinek trónjára lépett. 
Lehetetlen arra nem emlékeznem, hogy a Szent-István-
Társulat kebelében megalakult Tudományos és Irodalmi 
Osztály legelső ülésén (L887. november 19-én) ugyancsak 
ő, mint „a tudomány és irodalom munkás pártfogója" első 
jelent meg az első felolvasásban. Ugy esett, hogy én voltam 
akkor a felolvasó ; és most annyi év után is, gyönyörködő 
lélekkel gondolok vissza ezen testület lelkesedésére, mely-
lyel a világbíró egyház fejének, a tövissel bélelt tiara 
viselőjének, — apostoli fönsége kára nélkül a -— költészet, 
a szépirás évkönyveibe jegyzett sorait fogadta. Es Isten 
kiváló kegyelme megengedte, hogy azt az érvet, mely 
nekünk — nemcsak mint katholikusoknak, hanem mint 
magyaroknak is jábiláris ; szent és emlékezetes esztendő 
— ugyanazon „lumen de coelo" vezetése alatt ünnepel-
hetjük, akit ezen Tudományos és Irodalmi Osztály legelső 
gyűlésén, mint az irodalom munkás pártolóját lelkesedve 
csodáltunk. 

Az éljenzéssel fogadott beszéd után a hitújítás ko-
rából való magyar egybáztörténelmi emlékek kiadásának 
ügyét tárgyalta az Osztály. A szerkesztők : Bunyitay 
Vincze nagyváradi apát-kanonok, Karácsonyi János dr 
bihar-püspöki esperes-plebános és Bapaics Rajmond dr 
budapesti egyetemi tanár már hozzáfogtak az általuk 
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nagy szorgalommal összegyűjtött anyag sajtó alá készíté-
séhez, úgy, hogy az első kötet már az őszre napvilágot 
látbat. A hatalmas munka magyar czime lesz Magyar 
egyháztörténelmi emlékek a hitújítás korából, latin czime : 
Monumenta historica innovatae in Hungaria religionis. 

A folyó ügyek elintézése után Surányi János dr 
székesegyházi prépost kanonok olvasta föl értekezését nA 
pozitiv filozófia hazánk jog- és állambölcselőireu czimen s 
ebben Comte Ágost, a pozitiv filozófia megalkotójá-
nak jellemét és szellem irányát néhány vonással ecse-
telvén, czáfolta a pozitiv bölcselet főbb tételeit, amint 
azokat hazai jogtudósaink (Pulszky Ágost, Pikier Gyula) 
a jog- és állambölcseletre alkalmazták. 

A második fölolvasó Fényi Gyula jézustársasági atya 
volt, a kalocsai 17a?/wa?d-obszervatórium igazgatója, ki a 
napon észlelt tüneményeket magyarázta. 

IRODALOM. 
= Cenner Lajos, Ostorpattogás. Budapest. 1899. 

8-r. 172 lap. Kapható szerzőnél, Budapesten, VI I , Sze-
gényház-tér 8. sz. 

Szerző, a kinek oly nagy része van az Országos 
Pázmány-Egyesület meggyökeresítésében, már ismeretes 
és kedvelt irója a kath. olvasóközönségnek. Eddigi mun-
kái : „Kicsinyek és Nagyok", „Negyedórák", „A mi 
könyvünk". Valamennyi czim alatt szellemes apró rajzok 
és leírások foglaltatnak, melyeken nyájas humor és vidám 
jókedv szövődik végig. Az ember, ha szabad ideje van, 
szívesen olvassa, és felvidulva tér át a komolyabb és 
nehezebb munkákra. 

— Páduai SZent Antal A nagy csodatevő szent 
tiszteletének emelésére irta dr. Haiczl Kálmán. Az esz-
tergomi főegyházmegyei hatóság engedelmével. — Páduai 
szent Antal tisztelete napjainkban hazánkban is kiváló 
lendületet vett. Tiszteletére számtalan oltárt emelnek, 
melyeken szent Antal perselye, mint a szegénység egyik 
leghatalmasabb gyámolitója, látható. Maga a szent pedig, 
ki életében a népnek leghívebb barátja és szószólója 
volt, most is egyre osztogatja áldásait és kegyeit tiszte-
lőinek. Az előttünk fekvő könyv az eddig magyar nyel-
ven megjelent müvek között legnagyobb terjedelemben 
öleli fel a szentnek életét, hősi erényeit, apostoli műkö-
dését és számtalan csodáit, czéljául páduai szent Antal 
tiszteletének terjesztését vallja, s e végből szent Antal 
kenyerének áldásos intézményével s annak létesítési 
módozataival is részletesen foglalkozik, függelékül pedig 
közli az imákat és ájtatossági gyakorlatokat melyek a 
szentnek tiszteletére különböző alkalmakkor, bármily baj-
ban és szükségben végezhetők. A 13 nyomtatott ivre ter-
jedő könyv ára diszes kiállításban fűzve 40 kr, kötve 60 
kr, s már ezért is melegen ajánljuk mindazoknak, a kik 
szent Antalt tisztelik és tiszteletének terjesztésére hivat-
vák. Megrendelhető Buzárovits Gusztáv könyvkereskedé-
sében Esztergomban. 

— Irodalmi tudósítás. Van Szerecsém az érdeklődő 
irodalom kedvelő közönséggel tudatni miszerint a múlt 
évben kiadott és a hazai kath. sajtó által előnyösen ismer-
tetett „Munkálatok a kath. egyházpolitika, tanügy é s 
közélet köréből" czimű művemből még készletben van 
30—40 példány, melyeket immár leszállított áron, azaz 
három koronáért adok. — Szives figyelmökbe ajánlom 
művemet első sorban a kerületi esperes és tanfelügyelő 
uraknak, kik több igen jól alkalmazható korona-gyülési 
és tanitó-tanácskozmányi megnyitó beszédet is találnak 
abban; de nem csekélyebb haszonnal forgathatják könyve-
met városi és falusi népiskolai hitoktatóink is. kik részére 
sok praktikus értékű útmutatást tartalmaz munkám arra 
nézve, miként kelljen a hitelemzés mesterségét elsajátíta-
niok és miként kell azt szakszerűen kezelniök. Azért annak 
bővebb ajánlása helyett csak azt mondom : „Tolle et 
lege!" Német-Márok (Baranyam.) 1900. jan. 15. Schultz 
Károly, esperes-plebános. 

V E G Y E S E K . 
*** Az autonomia ügyében püspöki konferen-

czia lesz. 
— Rómából jelenti tudósítónak, hogy mgr Anzer 

dél-santungi apostoli vikárius Kínából Európába érkezett 
s mindenek előtt a pápához sietett, innen pedig Berlinbe 
fog menni, mert egyházmegyéjének területén a kereszté-
nyek élete veszedelemben forog s a baj egyre növekedik. 

— Az osztrák püspökök tavaszi tanácskozásaikat 
márczius 13-án kezdik meg Bécsben Gruscha bibornok 
bécsi hgérsek elnöklete alatt. 

— A királynak nagyon tetszett az az ezüst herma-
szerű mellszobor, melyet Császka György kalocsai 
érsek ur a kalocsai főszékesegyház számára készíttetett s 
mely a párisi világkiállításon is ott lesz, [hogy képviselje 
a magyar ötvösművészetet. Jelenleg megtekinthető itt 
Budapesten az iparművészeti 'muzeumban, a hol maga a 
donátor érsek úr mutatta be tegnapelőtt a királynak. 

— Hallatlan vakmerőség az, a mire Francziaország 
szabadkőműves kormánya vetemedett. A Vatikánban diplo-
macziai uton követeli az aixi és valencei érsekek letevé-
sét, azon a czimen, mert a kormány a nevezetteket a 
haza ellenségeinek tartja. XIII. Leo pápát végtelen kel-
lemetlenül érintette ez a dolog azért, hogy ezt franczia 
részről tapasztalja. A dolog oly hihetetlennek látszik, hogy 
vannak, kik ezt a hírt kétségbe vonják. 

— London népessége 6 millió 500,000. Növekvése 
évenkint 80,000. Londonban több zsidó lakik mint Zsidó-
országban, több skót mint Skóczia fővárosában, több 
római katholikus mint Rómában. A lakosság 31% ala-
mizsnából él, 220,000 van állandó rendőri felügyelet 
alatt. (O. R.) 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezereszmêk es Tanuimanyon. Jelek az egyház egén s az autonomia talaján és szemhatárán. — A kath. papság és az 
irodalom. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Kire hárul most már az autonomia ügyében a felelősség ? — M ü n c h e n : A 

tudomány nagy hatalom. — Kath. Egyesületi, Elet és Köztevékenység. Az országos római zarándoklatról. — Irodalopi. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 

Jelek az egyház egén s az autonomia talaján 
és szemhatárán. 

Videte ficulneam, et omnes arbores : 
cum producunt iam ex se fructum, 
seit,is quoniam prope est aestasa. Luc. 
XXI. 29, 30. 

YI. 

Ezt a czikkrozatot már be lehet fejezni. 
Az előzmények, t. i. az autonomiai mozgalom 

múl t j a és jelene, vagyis az imént ideiglenesen 
lezárt kongresszus ál tal f e l tűn te te t t helyzet, 
továbbá az autonomiai szervezet lehetőségei és 
lehetetlenségei, e szervezet kathol ikus szellemben 
óha j to t t sikerének akadályai és emeltyűi, nagyjá-
ban véve mind világosak levén, a konklúzió, a 
következmények levonásához bá t r an hozzá lehet 
fogni, annál is inkább, mer t azok önként folynak. 

A mi megtör tén t , t. i. az 1868. október 1-én 
bekövetkezet t á l ta lános napfogyatkozást a ma-
gyar katholiczizmus egén, mely elsötétülés úgy 
következet t be, hogy a laicarchia holdja Deák 
Ferencz in civilibus óriás tekinté lyének egész suly-
jával ráfeküdt a hierarchia napjára , ezt a szo-
morú t ény t — meg nem tö r t én t t é tenni többé nem 
lehet. Factum infectum fieri nequit . Hanem 
igenis ke t tő lehetséges. Es ez a ke t tő égetően 
szükséges, és egyúttal megvalósitásuk köteles-

sége oly szent és életbevágó a kathol ikus vallás 
épségére, sőt létezésére e hazában, hogy a jelen-
legi helyzet ál tal r ánk dik tá l t e ke t tős köteles-
ség te l jes í tésének elmulasztása égbe k iá l t ana 
bosszúért a mai nemzedékre. 

Tenni kell róla mindenek előtt , és e t ek in-
t e tben minden tényezőnek valósággal meg kell 
feszíteni az erejét , hogy az 1868. október 1-i 
ecclypsishez hasonló elgyengülés többé be n e 
következzék. 

Tenni kell róla másodszor, hogy annak a 
szomorú eseménynek végzetes, nyomasztó köve t -
kezményei alól anyaszentegyházunk hazánkban 
minél előbb és mennél tökéletesebben felszaba-
dul jon. Igenis, i t t az ideje, most vagy soha, hogy 
a m a szerencsétlen fordula tnak kábi tó ós nyűgöző 
köte lékei alól a h ierarchia magá t teljesen fel-
szabadítván, felszabadítsa egyút ta l a papságot isy 

és főleg az oly hivek gondolkodását , kik ama nap-
fogyatkozás következtében megfordí tva lá tván 
Isten egyházának ügyeit , téves lá tásuk sugallatai 
közepet te neki mentek az egyház sziklalapjának,, 
azt gondolva, hogy annak helyét ők fogla lhat -
ják el vélekedéseik homoktengerével , s ez ál tal ők 
még nagy szolgálatot is tesznek hazá juknak és 
magának az anyaszentegyháznak. Nincs csalókább 
tényező, m i n t a látszat. Szédület lepi meg ennek 
ha tása a la t t az emberek fe jé t és a hívek é r t -
he te t len nyelven kezdenek beszélni s romboláso-

17 
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ka t jósló pi l lantásokkal ron tanak annak a szent 
edénynek, a mely az ő óletforrásukat, üdvössé-
güknek mélységes t engeré t rej t i . A kik az 
1870/1-iki kongresszusban oly szomorú emléket 
hagyva szerepeltek, legalább a kezdet kezdeténél, 
nem mindnyájan „mala fide" indul tak el azon 
az uton, a melyen végre az egyház ostorai let-
t ek , azé az anyáé, mely őket gyámolául sze-
melte ki, és védelemre, t ámogatás ra kér te fel, 
kivülről, ellenségei ál tal t ámasz to t t szorongatot t 
helyzetében. 

Igenis, széjjel kell szórni Magyarország 
kathol ikus életének l á tóha t á r án némely világi 
kathol ikusaink kedvencz délibábját , és az egyház 
•egéről le kell teljesen és tökéletesen tün t e tn i 
végzetes esalfa lá tsza tá t annak, min tha i t t Ma-
gyarországban, a kath. egyház kormányzására, 
t ehá t az ő hivatalos képviseletére, más valamely 
tényező, például az „autonomiai országos kon-
gresszus", volna hivatva, magasabb forum gya-
nánt , — a pápá t természetesen a maga helyén 
tisztelve, — mint a hierarchia, min t a püspöki 
kar, mint az episcopatus, m in t az Is ten ál ta l 
kormányzóul felál l í tot t tanitó egyház. 

Ha valaha, ez most, a midőn épp legégetőbb, 
vál t legkönnyebbé. A jelenlegi autonomiai kon-
gresszus világi tag ja i oly készséggel je lentek meg 
a hierarahia előt t való hódolásra, hogy úgyszól-
ván lesni látszottak, merre indul, hova czóloz 
a z episcopatus. Két-három csökönyös ember külön-
bözködóse csak még jobban k idombor í to t ta a 
némán figyelő de lelkes jó indulat tól ih le te t t 
au tonomiai képviselők nagy sokaságát . Tehát 
most vagy soha. Az egyház szabadságának, isko-
lában, vagyonban, más ide vonható ügyeiben sa já t 
kánonja i szerint való au tonom életének kulcsát 
a püspöki kar kezébe adta az I s t en ; az auto-
nomia a j t a j ának megnyitása a legfőbb pa t rónus 
kötelessége. 

De hogyan tö r t én jék a dolog? Hic labor, hoc 
opus. Felelet. A hierarchia lelki fejedelemségének 
fenséges és e l lenál lhatat lan kimagasztosulása által, 
felettünk, köz-papi szolgák és a hívek milliói 
felett . A jurisdictio, az egyház kormányzása és 
reprezentálása egyedül őket illeti meg. Gyako-
rol ják azt fejedelmi módon, a kongresszus fölött , 
külön fejedelmi testületben, nem ereszkedve le 
soha kongresszusi leszavazásokba. A legfőbb pa t ró-
nus pedig adjon ki resolutiót és utas í tás t , hogy 
pa t rona tusá t csak katholikus, az egyház által 

approbál t közegek ut ján, és csak „secundum 
canonum auctor i ta tem" akar ja kezelni. 

Az 1868-iki szomorú abdicatio esete mu-
ta t j a , hogy az engedékenység a hivek téves fel-
fogásaival szemben veszedelembe sodorja az 
egész nyá ja t mindenestül , juhostul, pásztorostul. 
Szent Pé t e r sziklája nem hajlik, nem mozdúl ki 
helyéből soha. 

S szabad legyen mondani még egyet. A 
katholikus intelligenczia egy részének lelkét még 
mindig megszállva t a r t ó tévedés szelleme —-
Ugrón vált ig a kongresszust t a r t j a legfőbb egy-
házi fórumnak, hatóságnak — ez a szellem mon-
dom, oly veszedelmes, mer t a lapjában véve anar-
chisztikus, hogy, ha valamely véletlen szerencsét-
lenség ha tása a la t t ezt a szellemet — a hierar-
chia fölé való kerekedés az ellene való tusako-
dás szellemét — a mi jó falusi és kisvárosi 
köznépünk magába szivná, azonnal megindulna 
szent Is tván dicső örökségének végleges pusztu-
lása. A tűzre mindig vigyázni kell, de vigyázni 
kell mindenek fölöt t viharos időkben. Széli Kálmán 
minister , ime nem meri a magyar állam ha jó já t 
rábocsátani az „ál talános szavazás" tengerére ; 
ő ezt „ugrás"-nak nevezte a „sötétbe*. Szabad-e 
az egyház ha jó já t az inconstans aura popularis 
önkényének á tengedni?! 

Principiis obsta. Sietni kell a világi katholi-
kus értelmiség ábrándok, délibábok áHal elbű-
völt részének kijózanitásával, felvilágositásával. 
Az a szellem, mely az egyház isten-emberi tes-
tének e nemes részét megszállva t a r t j a , nem kö-
zönséges, nem mindennapi veszedelmet re j t mé-
hében. Ennek a szellemnek maga az egyház io 
nem közönséges vasár- és ünnepnapi predikácziók-
kal, sőt még a fensőbb katholiczizmus összes 
szépségeinek kifejtésével sem — lehet urává« 
Ennek a szellemnek a kiűzéséhez „oratio et ieiu-
n ium" kívánta t ik . H i t e t emberi okoskodás maga 
soha lé t re nem hozhat, ezt az Isten malaszt ja 
fakasztja ki az emberi lélek mélyéből. „Fides est 
donum Dei, . . . non in sapientia hominum, sed in 
v i r tu te Dei." 

De nehogy valaki félreértsen. Igenis lehet 
elképzelni, lehet kigondolni és létesíteni is, igazi 
kathol ikus autonomiai kongresszust, kánonszerü 
czólra jó országos vegyes egyházi tanácsot, jó 
egyházmegyei vegyes gyűlést ós tanácsot, ki tűnő 
hitközségi kath . gyűléseket és tanácsokat ; de 
csak egyetlen egy alapon, egyetlen egy föltétel 
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alatt , — t. i. ha ez a sokágazata szervezet ex 
decreto episcoporum secundum canonum auctori-
t a t em jön létre, melynek a főpásztorok előre 
biztosí t ják a legfőbb pa t rónus királyi t ámoga t á -
sát és a hivek hódolatos, engedelmes maga ta r t á -
sát. Olaszországban a pápaság szeme e lő t t és 
nyi l t helyeslésével indul t meg annak idején a 
jelen e lnyomatás ideje a l a t t a congressi regiona-
lik, diecesanik, a comita t i regionali, diecesani, 
parochiani-k szervezése; de nem ám az egyház 
kormányzására , nem e kormányzásnak a püspö-
köktől akár csak részben is á tvételére , hanem, 
igenis, az egyház megmás í tha ta t l an püspöki kor-
mányzásának t ámoga tásá ra és o l ta lmára . De 
mind ez, veszély nélkül, csak erős ka th . közép-
iskolai ós egyetemi nevelése ál tal az intel l igen-
cziának lehetséges. 

Jól mondta Simonyi-Semadam autonomiai 
világi képviselő a kongresszus február 8-iki ülé-
sében: „A mi a ka th . egyházban is teni intéz-
mény, az — emberi ko r rek tu rá ra nem szorul. 
A püspöki jurisdictio is teni intézmény. Ahhoz 
t ehá t mi nem nyúlhatunk. Ha a püspöki juris-
dictio ezer éven á t jó kezekben volt a ka tho-
likus egyház javára, úgy nincs okunk és jogunk 
most abból bármi t ek in te tben részt követelni. 
Az egész autonomiai intézményben intézmény-
szerüleg kell biztosí tanunk a püspöki jognak 
ezt a sér thete t lenségét . Ebből következik az, 
hogy az autonomiai szervezet mindazon részé-
ben, hol püspökeink részt vesznek, nem vehetnek 
másképp részt, m in t — egyházi fejedelmek, nem 
másképpen, min t a milyen módon a világi feje-
delem ő felsége o t t a főkegyúri jogot gyako-
rolja . Nem jut senkinek eszébe ő felségét lesza-
vazni akarni , nem jut senkinek eszébe ő felsé-
gével vitázni. Há t az egyházi fejedelemmel, ki 
isteni jogok letéteményese, v i tázha tunk-e t á n ? 
Az egyházi fejedelmet k i tehe t jük-e annak, hogy 
leszavazzák? En azt hiszem, hogy a kinek ka th . 
hit van a szivében, az erre a kérdésre csak egy-
képpen felel." 

Ezt terjeszszük Rótna elé, hogy, íme, ezt 
akar ják a mi katholikusaink. Reprobat io erre nem 
következhetik. Míg, ha valami másra, a mi evvel 
ellenkezik, kérünk választ: természetes, hogy a 
válasz, ha százszor fogunk is kérdezősködni, az 
lesz, hogy lehetetlen, to lerar i res huiusmodi non 
potest. 

Magyar kaholiczizmus: siess a hierarchia 
előt t való tün te tő meghódolásra : „fac hoc, et vi-

ves!" I t t rejlik a megújhodás gyógyforrása? 
Nyissátok meg a közhasználat számára! 

A keresztény erkölcstan és a kánon- jog 
dogmat ikus tétele, hogy a mi t a pápa, vagy a 
megyés püspök, vagy a püspöki kar közös meg-
állapodással elhat ároz, az nem lehet „ octroy % 
mely kötelező vagyis tö rvényere jé t az a la t tva-
lók, a hivek beleegyezésétől kapja. Legis accep-
ta t io ex pa r t e subdi torum non requi r i tur ad 
essentiam legis, seu u t lex vim obiigandi nan-
ciscatur. *) 

Erre a dogmai a lapra kell visszaterelni az 
au tonomiai mozga lmat : akkor lehet belőle vala-
m i ; máskülönben a „pet i te église0 sodrában és 
sorsában lyukadunk ki. 

Nyilatkozni , ós t enn i kell a tan í tó egyház-
nak va lami t : t enn i nagyot , ami a mu l t a t tisz-
tázza, a jövőt bevilágitsa, s a h ierarchiá t ú j 
vódőmüvekkel körűibás tyázza; máskülönben meg» 
mozdúl a l a t tunk a föld, és rengés leszen, a 
milyen Pázmány res taura t ió ja óta még nem volt . 

A mi t a püspöki kar , Rómával egyetér tés-
ben, e lhatározni és k imondani fog, az lesz az 
Is ten akara ta . Ahhoz min t üdvösségünk zálogá-
hoz ragaszkodni, azért élni és halni fogunk. 
Mi fiuk az a tyákkal egyek leszünk, hogy egyek 
lehessünk az Istennel. Akkor azután, „si Deus 
pro nobis: quis contra nos!" 

A világ nagy os t roma közepet te bízzunk az 
egyház diadalában. Maga az is teni Üdvözítő, biz-
t a t és biztosí t : 

„Confidite, ego vici m u n d u m ! " 

A kath. papság és az irodalom. 
Elnöki megnyitó beszéd a Szatniáregyházmegyei Irodalmi 

Kör 1900. évi febr. 14-ik közgyűlésén 
dr Steinberger Ferencztől. 

Meghatottság szállja meg lelkemet, midőn Irodalmi 
Körünknek rám nézve ezen utolsó gyűlésén jelenek meg. 
Önök, szeretett munkatársaim között. Meghatottságomat 
eléggé megokolja az a körülmény, hogy az éppen 11 év 
előtt tőlünk létesített és nekem lelkemmel összeforrott 
kis körtől, melyben az önzetlen munkásság boldogító 
tudata egyesitette a szellemi erőket, más térre elszólító 
hivatásom mindenkorra elszakít. A válás fájdalmát szíve-
sen elviselem, mert szeretetünk tárgyáért szenvedni is 
öröm. 

De kibontakozást keresek lelkemnek egy másik bo-
rongó érzelméből, a töprengő aggodalomból, mely a 

*) Müller, Theol. mor. 1. kiad. I. 213. — Mare 
Instit. mor. 2. kiad. I. 108. — S. Alph. Theol. mor. ed~ 
Le Noir, I. 158. stb. 
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mindennél féltettebb léleknyugalmat ria9ztgatja, bogy 
midőn 11 év előtt a tőlem előszeretettel dédelgetett Iro-
dalmi Körünket létesítettük, nem olyan intézményt alkot- ; 

tunk-e, mely inkább a hiúságnak tömjénez, sem hogy 
fontos közérdeknek állana a szolgálatában; vájjon nem 
vontuk-e el a szellemi erőket magasabb érdekű intézmé-
nyektől, mint a milyen a mi szerény Irodalmi Körünk? 

Ebből a töprengésből kibontakozást kereső lelkem 
a gondolkozás fonalával arra a megingadhatatlan meg-
győződésre vezet, hogy : sehol sincs szorosabb kapocs, mint 
a milyen a kapocs a kath. papság és az irodalom között. 

A kath. irodalom ott kezdődik a kereszténységnek, 
ennek az isteni intézménynek a bölcsedénél. Mint fegyver -
barátok lépnek fel a történelemben: a kereszténység és 
a kath. irodalom. Az első kath. irodalmi termék : az evan-
gélium, ez a legtisztább, legüdébb és legáldásosabb forrás, 
melyből a lepergett századok lángelméi merítettek termé-
kenyítő eszméket és amely időtlen időkig forrása marad 
az újjáteremtő nagy gondolatoknak. 

Az Ur Jézus, az isteni Mester, aki egyetlen szavá-
val ronthat és teremthet száz világot, nem fordult a nehéz-
kes bötüvetés lassú eszközéhez ; nem hagyott hátra semmi 
irott emléket, 

De már az apostolok, kik vele társalogtak és kik-
nek módjuk volt bepillantani az isteni Mester lelkébe, 
már ezek megragadják a tollat, hogy megkössék a röp-
penő szót kortársaik és az utódok számára. A 12 
apostol közül : Máthé, János, Péter, Jakab, Júdás vagy 
Taddeus a szent könyvnek írói közül valók. A lánglelkü 
nagy apostol, Pál, ki az egész világot át akarta alakítani 
a kereszténység fönséges tanításával, nem elégedett meg 
a szónoklás hóditó hatalmával, hanem megírta azokat a 
lélekkel és tudáesal teljes híres leveleket, hogy maradan-
dóvá tegye a nyomokat, melyeket lángszavai a megtértek 
lelkében hagytak. 

íme, az Ur Jézusnak közvetetlen tanítványai, a kez-
dődő egyház apostolai, midőn az írás még nagyon nehéz-
kes mesterség volt, már tollat ragadnak apostoli müködé-
söknek, ha nem is kimerítésére, de mindenesetre sulylyal 
bíró támogatására. Az egyház életének hajnalán már meg-
van a kapocs az egyház szolgái és az irodalom között. 

Hát a szent könyvek inspiratiójának, sugalmazásának 
isteni ténye mit mutat, amely sugalmazás pedig dogmája 
az egyháznak ? 

Az Isten szent lelke megszállja az egyszerű halász-
emberek lelkét, kik nem jártak a tudósok iskoláiba, nem 
élesítették elméjöket a bölcselkedéssel és nem szívták ma-
gukba az akkori tudásnak igéit. Es ez egyszerű képzett-
ségű emberek a Szentlélektől sugalmazva, elméjökben 
megvilágosítva, oly szellemi magaslatrn emelkednek ira-
taikban, hogy a híres egyptomi és görög filozófiát mesz-
.sze túlszárnyaló eszméket, tanításokat hirdetnek irataik-
ban. És hirdetik a világ előtt ezen uj tanításokat biztos-
sággal, határozottsággal és minden tévedés nélkül, mintha 
azokban nőttek volna föl, mintha mindig bölcselkedtek 
volna, sőt jobban, mert az emberi gondolkodó erő egy-
magában soha sem jut el oda, hová ezek az egyszerű 
emberek eljutottak. í r tak az apostolok és más szent irók 
tévedés nélkül, mert az Isten őket felvilágosította, hogy 

tévmentesen Írjanak az egyház küzdelmes századainak a 
számára örökbecsű forrásokat. 

Mit mutat ez az isteni tény, hogy a szent könyvek 
írói mindnyájan az Istentől sugalmaztattak ? 

A logika, a gondolkodás világának ez a törvény-
hozó hatalma, csak azt a következtetést vonhatja le az 
isteni sugalmazás tényéből, hogy az isteni bölcseség az 
egyház tanításainak védelmére szükségesnek találta azt, 
hogy az apostolok közül többen és más szentirók a tollat 
forgassák. Mert különben nem adta volna nekik az ins-
piratio által a tévmentesség adományát. 

Ha ez az isteni sugalmazás nem érv az irodalom 
szüksége mellett, akkor én nem tudom, hogy vájjon állí-
tásaink bizonyítására egyáltalában lehet-e érveket ková-
csolni. 

Az isteni inspiratio ténye nézetem szerint megszen-
telte a tollat az egyház szolgáinak a kezében. Isteni pecsét 
erejével lett szoros a kapocs a kath. papság és az iroda-
lom között. 

Az egyház is ezt a felfogást kell, hogy vallja, mert 
minden századon átvonul az egyházi irók diszes serege. 
Az apostolok nyomaiba a szent atyák léptek, akik hatal-
mas irataikban szálltak szembe a kereszténység hajnalán 
keletkezett tévedésekkel. Hálásan gondolunk vissza fáradt-
ságos munkájokra, mely azt a gyönyörű perspectivát 
nyitja meg szemeink előtt, hogy a keletkező egyház 
eszmeáramlatait magunk előtt látjuk elvonulni. 

Akik oszlopai voltak az egyháznak, azok majdnem 
kivétel nélkül a toll fegyverével is liarczoltak, nagybecsű 
munkákat hagyva számunkra, hogy lefejthessük az idő-
rakta rétegeket az eltűnt századok gondolkozásáról és 
aczél-pengéket kovácsolhassunk azoknak lánglelkesedés-
től izzó kohójában. 

Az egyház múltja megszentelte a frigyet a papság 
és az irodalom között. A papság soraiban találjuk a leg-
tevékenyebb munkásait az irodalomnak. Ha más nem 
foglalkozott az irás-mesterséggel, papok minden időben 
voitak, akiknek a toll drága szerszámuk volt. 

S ha ez volt a viszony a papság és irodalom között 
a múltban, minő legyen a jelenben, amidőn a sajtó oly 
hatalommá nőtte ki magát, oly életszükségletté vált, hogy 
benne él, tőle táplálkozik a közgondolkodás. 

Milliók elméjébe visz be nap-nap mellett eszméket, 
milliók szivének hozza rezgésbe húrjait, milliók lelkében 
hevíti tettre az akaraterőt ; mozgatja, irányítja a roppant 
embertömegeket az eleven eszű és gyors kezű sajtó. 

Minél nagyobb az ereje a sajtónak, annál félelme-
mesebb és végzetesebb lesz az, ha az egyházellenes szel-
lem ragadja kezeibe a sajtó hatalmát. Ha a papság és a 
vele rokon gondolkozású és szellemű világi hivők bátor 
serege nem áll ki a sorompóra, a kereszténységellenes 
sajtó elsöpri azt a jó magot, melyet a lelkipásztorkodás 
buzgósága a szellemekben elhintett. 

A gyakorlati észnek ez a kiáltó szava hozta életre 
1889. február hónapban főpásztori meleg buzdítással és 
kegyes támogatással a mi Irodalmi Körünket. Szerencsés-
nek mondom magamat, hogy az irodalmi munkásságra 
ösztönző ezen kör létesítésének egyik szerény tényezője 
lehettem, mert a klérusban lappangó szellemi erőket azon 
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nemes harcznak vittük nagyobb arányokban a szolgálatába, 
mely a kath. eszmék terjesztését, a kath. gondolkozásmód, 
kath. érzület, áldozatkészség-1 és tevékenység létesítését 
tűzte ki magának czélul az ellentábornak soha nem szüne-
telő munkájával szemben. 

Igaz, hogy nagy eredményeket nem mutathatunk 
tel. Ennek pedig természetes oka az, hogy több gáncscsal 
és hideg közönynyel találkoztunk, mint a mennyi támo-
gatásban részesültünk. De ami eredményt el nem vitathat 
körünktől az elfogulatlanság, annak megörökítését az 
egyházmegye történetirója nem fogja elmulasztani. Semm1 

egyebet nem tekintve, teremtett és fentart Irodalmi Kö-
rünk egy sajtó-organumot az egyház szellemének terjesz-
tésére, megtámadott igazaink védelmére. 

Én bizom az itt maradó társaknak lelkességében, 
hogy e bár szerényen működő körtől nem vonják meg 
támogatásukat. Ezen hitben távozom ennek a körnek a 
vezetésétől uj hivatásom helyére, a jó Istenhez bő áldá-
sért esedezve a Kör munkásságára. 

A gyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Bndapest, febr. 27. Kire hárul most már az auto-

nomia ügyében a felelősség? 
Evvel a kérdéssel foglalkozik a közvélemény néhány 

organuma. 
És jól teszik, joguk van rá, van is a dologban 

valami, ami világosságot vet az autonomia ügyére. 
A. mi véleményünk az, hogy aki a dolog természe-

ténél és állásánál fogva ebben az ügyben felelős, az a 
maga felelősségének csak maga felelhet meg, és más 
által nem feleltethet meg, még pedig legkevésbbé úgy, 
hogy a maga felelősségét áthárítani igyekszik más 
felelősre. 

Csak igyekezzék tehát kiki embere lenni ebben az 
ügyben a maga felelősségének. 

Ennek daczára, lehetetlen el nem ismernünk a «V. 
H."-tól, hogy febr. 18-iki vezérczikkében, mely a fele-
lősség áthárításának kérdésével foglalkozik, okoskodá-
sának szolid az alapja, találók az észrevételei. 

Eddig az egész világ előtt úgy szerepeltették a püs-
pöki kart, mintha az volna oka mindennek, az nem akarná 
az autonomiát. A febr. 10-iki szavazás után ez másképp 
lesz. A kongresszus azt határozta el, hogy meg kell 
kérdezni nemcsak a püspöki kart, hanem a másik ténye-
zőt is, a mely kezdet óta a püspöki kar nyakára tusz-
kolta a világi katholikusokat, hogy kérdezzék meg, mit 
enged át kezelésbe az autonomiai szervezetnek. 

„Mi kezdettől fogva irja a „V. H." kitűnő publicis-
tája, a püspöki karnak azt a folytonos zaklatását, mit 
akar az autonómiának „átengedni", époly feleslegesnek, 
mint irányzatosnak tartottuk. Feleslegesnek azok részéről, 
kik egyházunk szervezetét ismerik, irányzatosnak azok 
részéről, kik illetéktelen követelések által a püspöki kart 
ferde helyzetbe hozni és, bár hangzatos frázisok özönével, 
voltaképpen mégis csak a ministerium magatartásának 
maszkirozását megkönnyíteni iparkodtak. 

Mert tény, hogy nem egy, szónokilag remekül elő-

adott és a katholiczizmusnak védelmét és megerősítését 
gyönyörű szólamokkal hangoztató beszéd érdemileg furcsa 
szellemi rokonságban állott bizonyos ministeriális em-
lékiratokkal. Mert a végleteknek találkozása gyakori do-
log az életben ; de minden egyes esetben az ok, a miért 
e találkozás történik, ez az, a mi a helyzetnek kulcsát 
adja kezünkbe. 

Ezért tiszteletteljes nézetünk szerint a püspöki kar 
helyesen cselekedett, hogy eddig nem nyilatkozott. Mert 
a mit ő „engedhet át", az sokkal kevesebb s különben 
is, éppen egyházunk szervezeténél fogva, sokkal több 
kautélákat tételez fel, mint az, a mit az autonomia kény-
telen a ministeriumtól követelni, ha csakugyan „autono-
mia" akar lenni. Mert például, mit használ a különben 
elfogadhatatlan „egyházmegyei gyűlés", ha az autonomia 
nem nyer döntő befolyást a katholikus alapítványokra és 
az iskolákra? — s éppenséggel meg nem engedhető-e az 
a gyanú, hogy ennek a követelése és e követelésnek a 
ministerium általi pártolása nem-e éppen amolyan „vakulj 
magyar", melynek czélja, hogy mig a magyar katholi-
c/izmus szervezetébe a széthúzás, talán még a nemzeti-
ségnek is öldöklő csiráját belecsempészi, épp ezáltal 
jelenben engedékenyebbé, jövőre pedig épenséggel impo-
tenssé teszi azt a ministeriummal szemben méltán és jo-
gosan emelendő követelések terén? 

Látszik ebből, hogy nem a püspöki kar hallgatása 
akasztotta meg eddig a tárgyalások eredményre jutását, 
hanem a ministeriumnak titoktartása, s a kongresszusnak 
legujabbi határozata épp ezért is annál nagyobb örömmel 
fogadandó, mert a mit a ministerium a 27-es bizottságtól 
talán azzal az okadatolással tagadhatott meg, hogy nem 
tart ja illetékesnek vele tárgyalásokba bocsátkozni, azt a 
kongresszustól nem fogja megtagadhatni, hanem szint kell 
vallania. 

Az ellenkező, é3 a ministeriumot elkerülni óhajtó 
taktika nem vezetett volna czélhoz. Mert a kongresszus 
hiába folytatja vala tanácskozásait, hiába szerkesztett 
volna, eset'eg a szellemek veszedelmes fellázitása mellett, 
akármiféle autonomiát, ba a ministerium azzal szemben 
ellenséges állást foglal el. Mert akkor vagy kénytelen 
meghátrálni, vagy jogos követeléseihez ragaszkodva, annak 
a bár igazságtalan, de hangzatos vádját magára vonni, 
hogy a katholikusokkal nem lehet tárgyalni; (mert az a 
mozzanat, hogy a protestánsokkal és zsidókkal azért 
„lehet tárgyalni", mert arany tálon eléjök visznek min-
dent, a mit parancsolnak, ez a mozzanat, természetesen, 
a mai Magyarországban nem jut eszébe senkinek). 

Egészen más a helyzet, ha most a ministerium elég-
telen nyilatkozattal lép elé. Ezzel szemben a kongresszus 
jogos és ildomos ellenkövetelésekkel léphet fel; s akkor, 
ha mindjárt czélját, egy helyes autonomia létesítését, 
nem éri el, mert a ministerium, ismétéljük, jogos és mél-
tányos követeléseit nem teljesíti, akkor senki sem fogja 
mondhatni: az autonomia azért nem sikerült, mert a ka-
tholikusok túlzók voltak; hanem azt keilend mondani: 
azért nem létesülhetett az autonomia, mert a ministerium 
nem akart mindenhatóságából engedni ! 

Egyáltalában ugy látszik nekünk, mintha egyes ki-
tűnő s feltétlen tiszteletre és bizalomra méltó világi urak 
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minden bátorságuk és buzgalmuk mellett, vagy éppen 
ezért, megfeledkeztek a hadvezérnek azon kötelességéről, 
hogy a visszavonulási vonalat is biztosítsák, más szóval: 
ha becsületes törekvéseinkkel hajótörést szenvednénk, az 
odium ezért ne érhesse a kongresszust! Ezt pedig a „Ho-
ránszky-féle indítvány által elértnek tartjuk, mely ép 
ezért nem érdemelte meg, hogy egyszerűen „halasztási" 
indítványnak vagy éppen olyannak bélyegeztessék, mely a 
ministeriumnak kivánt szolgálatot tenni. 

Yégre még néhány igénytelen szót arról az eszmé-
ről, hogy a kongresszusi viták lezajlása után azok ered-
ményével egyenesen járuljunk a legfőbb kegyúr elé. 

A legfőbb kegyúr szólt midőn az 1870-iki élabora-
tumot megküldte a kongresszusnak, és mást kivánt. Tehát 
vagy egyáltalában nem fog „szólni", mert ha az ügy 
érdekében levőnek látta volna, a leküldéssel egyidejűleg 
nyilatkozik vala; vagy utasit minket ministeréhez, s 
akkor annak oly reliefet szereztünk, mely nyomást gyako-
rol reánk. 

Vagy mégis nyilatkozik a legfelsőbb kegyúr, s akkor 
vége van minden további alkudozásnak, mert ily nyilat-
kozatnak, — felteszem, világosat, harározottat, véglegest 
várnak az illető urak, — ki fogna „opponálni*?? 

Mi nem ! 
Hiába mondaná akkor valaki: „ezt is csak a minis-

ter csinálta" ; mert hogy mit akar a minister, azt most 
is megtudhatjuk tőle, a kivel szemben a Horánszky-féle 
inditvány mellett az a kettős előnyünk van, hogy először 
megsürgethetjük, azután pedig „tisztelettel opponálha-
tunk" neki ; sőt akkor, de csakis akkor, beállhat az az 
eset is, hogy tőle a legfelsőbb kegyúrhoz felebbezzük az 
ügyet." 

München. A tudomány nagy hatalom, — de még 
nagyobb valamely népnek életrevalósága. 

Az előbbiről minden esztendőben százszor lehet 
meggyőződnie, a ki akar. Élő példa rá Janssen világhírű 
munkája, melyet a német nép történetéről irt az u. n. 
nagy reformáczió idejéből. Ezt a könyvet minden eszten-
dőben legalább 100 protestáns ember egész a sárga földig 
leszólja. Harapják, ütik-verik, gáncsolják. A vége mindig 
az, hogy nem birnak vele. Az igazság mindig erősebb az 
embereknél. Legújabban Ziegler straszburgi egyetemi 
tanár támadta meg. Ismétli az eddigi vádakat ; bizonytani 
nem bizonyit semmit. Nagyon természetes, hogy a be 
nem bizonyított kifogások egy cseppet sem csökkentik a 
nagyszabású mű tekintélyét, diadalutjában azt fel nem 
tartóztatják. Kapossága nem szünetel. Egyre uj kiadások 
jelennek meg a könyvpiaczon. Megdöntetlen lény, hogy 
a protestantizmus születésének korszakáról, a protestáns 
tudomány Janssen munkájához foghatót nem tudott elő-
állitani. Jörg Ítélete megdöntetlenül áll. „A protestantiz-
mus a reformáczió történetének terén Janssen által a 
defenzívába szoritatott vissza." A magas összeköttetésű 
félhivatalos „Nordd. Alig. Zeitung* nem nagy örömmel 
kiáltott fel : „Mily béna egész a mai napig minden véde-
kezés." A bizony. Az igazság ellen lehet tusakodni; de 
sikert felmutatni nem lehet. 

Azonban a tudománynál is van hatalmasabb valami. 
S ugyan mi lehet ez ? . . . A nép életrevalósága. 

A nagy protestáns többségű Württembergben párját 
ritkító katholikus népélet pezseg. Itt minden vasár-
nap és ünnepnap, majd itt, majd ott katholikus gyűlé-
seket tart a katholikus nép. Például csak azt említem, 
hogy csak jan. 28-án, febr. 2-án és 4-én összesen 35 
katholikus népgyűlést lehet összeszámítani. Valamennyi 
úgyszólván tiszta népgyűlés volt s a szónokok általában 
a helybeli plébánosok voltak. De a plébánosok mellett a 
világi katholikusok is kitettek magukért. Iparosok, keres-
kedők, tanítók, hivatalnokok, egyszerű földmivesek álltak 
plebánusok mellé lelkesíteni és oktatni a tömeget. Tár-
gyaik pedig ezek valának : kath. népegyesület, a kath. 
férfiú kötelességei, ifjúsági egyesületek, sajtó, cselédügy, 
ipartörvény, segitő és kölcsönegyesületek, fogyasztási szö-
vetkezetek stb. Az életrevaló kath. nép nem hagyja magát. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az országos római zarándoklatról. 

A magyar katholikusok római zarándoklatát rendező 
országos bizottság f. hó 24-én délután 5 órakor a köz-
ponti papnevelő-intézet kistermében ülést tartott, amelyen 
az elnök, Városy Gyula pápai prelátus mindenekelőtt a 
hozzáérkezett értesítés alapján tudatta, hogy a szentatya 
nagyon örül a magyarok római zarándoklatának, és mint-
hogy május közepére 20.000 franczia zarándokot vár, azt 
óhajtja, hogy a magyarok még a francziák előtt jöjjenek. 

A bizottság nagy lelkesedéssel és hódolattal fogadta 
a szentatyának ezen, a magyarokat annyira kitüntető óha-
ját és kimondotta, hogy & magyar zarándoklat nem május 
8-án, hanem május 2-án fog Rómába indulni. 

Ezután a zarándoklat technikai rendezésével foglal-
kozott a bizottság és elfogadta, némi módosításokkal, 
azon felhívások szövegét, amelyeket a bizottság a zarán-
doklat érdekében az egyházmegyei hatóságokhoz, a lel-
készkedő papsághoz és a katholikus körökhöz intéz már 
a jövő hét folyamán. A felhívásokat König Gusztáv, a 
bizottság ügybuzgó előadója szövegezte. 

A zarádoklat a római lateráni templomban, ahol 
II. Szilveszter pápa hamvai nyugosznak, a keresztény 
Magyarország 900 éves jubileumának emlékére egy, a 
jubileum magasztosságának és a nemzet méltóságának 
megfelelő emléktáblát fog felállítani. Erre nézve a végle-
ges megállapodások Rómában fognak megbeszéltetni. 

A zarándoklatot, mint azt már megírtuk, maga 
Vaszary Kolos bibornok herczegprimás fogja vezetni a 
püspöki kar több tagjának részvételével. 

Végül hálásan emlékezett meg a bizottság Fraknói 
püspökről, Kollányi Ferenczről, és Czaich Gilbert, római 
magyar gyóntatóról, akik Rómában lelkes ügyszeretettel 
karoJják fel a magyar zarándoklatot. 

Mi pedig itthon kövessünk el mindent, hogy zarán-
doklatunk mennél nagyszerűbb, mennél méltóbb legyen a 
szent évhez, a magyar katholiczizmus 900 éves jubileumá-
hoz, a keresztény magyar nemzethez! 
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IRODALOM. 
*** Cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor valóságos 

belső titkos tanácsos, csanádi megyés püspök stb. Ü N N E P I 
ÉS ALKALMI SZENTBESZÉDEI. Közrebocsájtja Sulyok 
István. Temesvár 1900. Lex 8. 528 J. Ára 4 korona. 
Kapható a Polatsek-féle könyvkereskedésben. 

Gazdag kincses bánya. Egy áldásos papi és főpász* 
tori élet tanítása foglaltatik e monumentális kötetben, 
ajánlva a csanádi egyházmegye „szeretett lelkipásztorkodó 
papságának". A dedikáló főpásztor elöljáró beszédét ide 
kell iktatni, az oly szép, oly meleg és fölmelegítő : 

Kedves Testvéreim az Úrban ! 
Nektek ajánlom ezen szentbeszédeket lelkipásztori 

használatul. Fogadjátok azon szeretettel, melylyel nektek 
ajánlom, prófétai feladatotok megkönnyitéseül. 

Soha sem kerestem magamat, soha sem hírnevet, én 
csak szivem egyszerűségében hirdettem Jézus Krisztust, a 
felfeszitettet és az ő isteni tanítását, úgy a mint azt a 
római katholikus anyaszentegyház értelmezi és tanítja, a 
miért is ezen szentbeszédeimben előforduló összes állítása-
imat az egyház Ítélete alá bocsátom. Be kell vallanom, 
hogy sok forrást olvastam és felhasználtam, de mindeze-
ket a magam képe és gondolkozása szerint törekedtem 
átalakítani, felfogásom és érzelmeimnek megfelelően ki-
fejezni és fogalmazni ; azért nem is ingénylek semmi elis-
merést, dummodo laudetur Jesus Christus ! 

Pax fratribus et Caritas cum fide a Deo Pâtre et 
Domino Nostro Jesu Christo (Eph. VI, 23.). 

Temesvár, 1899 Karácsony. f Sándor. 
— Megjelent: Tanítási terv és utasítások a magyar-

országi középiskolai katholikus vallástanítás részére. Ki-
bocsátva a magyar püspöki kar 1900. január 29-dikén 
tartott közös tanácskozása határozatából. Tartalma: I. 
Tárgyfölosztás. II. A tanítási anyag részletezése. III. A 
módszeres kezelés. IV. A vallásgyakorlatok. V. A vallás-
tanítás ellenőrzése. VI. A magántanulókról. 

Kapható a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalá-
ban : Budapest, VIII. Szentkirályi-utcza 28. szám. Ára 
24 fillér. 

— Eszter. Eredeti irányregény. Irta X. grófnő, A 
Szent-István-Társulat kiadásában megjelenő Családi Re-
génytár V-ik és Vl-ik kötete. Már az magában véve is 
örvendetes, hogy a magas arisztokráczia nő-tagjai is kez-
denek foglalkozni a hazai irodalommal ; még örvendete-
sebb, hogy ilyen jól sikerült kitűnő irányú regényt kap-
tunk X. grófnő tollából. A grófnő egy kiváló társadalmi 
probléma iránt akar érdeklődést kelteni, egy oly kérdés 
iránt, mely a külföldön már rég foglalkoztatja az állam-
férfiak és emberbarátok elméjét, de nálunk mindeddig 
csak idegenkedésre és közönyre talált. Ez a küzdelem az 
alkoholizmus ellen, a mértékletességi egyletek megalapí-
tása és fölkarolása. Eszméjét a következő mese kereté-
ben domborítja k i : Vértes Eszter és Jékei Bertalan gyer-
mekkori játszótársak, kiknél a gyermekkor meleg vonzal-
mát az ifjúság mély szerelme váltja föl. De Bertalan 
rossz útra tér, iszákos lesz, váltót hamisít, Amerikába 
szökik, hol teljesen elzüllve, kórházba kerül s delirium 
tremensben meghal. Esztert szerelme tragédiája a vezeklő 

I engesztelés útjára viszi s élete föladatául tűzi ki, a társa-

dalmi bajok orvoslásán való szerény közreműködést, főleg 
a küzdelmet az iszákosság ellen. S ily módon az ügyes 
irónő a regény keretébe vonja mindazon törekvéseket, 
melyekkel nemes emberbarátok az alkoholizmus pusztítá-
sait megakadályozni s a szocziális bajokat orvosolni 
igyekeznek. A regény meséjét nem mondhatjuk ki-
válóan érdekfeszítőnek, sőt a sok mellékepizód gyak-
ran megszakítja a főcselekmény egyenletes folyását : 
azonban a meseszövés hiányáért bőven kárpótolnak az 
életből ellesett alakok, a legkülönfélébb, találóan meg-
rajzolt jellemek s az egész regényből felénk sugárzó fenn-
költ keresztény szellem. Fölhívjuk első sorban a kath. 
körök és ifjúsági könyvtárak figyelmét e szép regényre, 
mely méltóan sorakozik a Családi Regénytár megelőző 
köteteihez. Megjegyezzük, hogy maga az ország herczeg-
primása is, főmagasságu Vaszary Kolos biboros, legutóbbi 
körlevelében a Családi Regénytár megjelent hat kötetét 
melegen ajánlta a papság figyelmébe és pártfogásába. A 
Családi Regénytár egy-egy kötete diszes angol vászon-
kötésben egy korona. Megrendelhető a Szent-István-Tár• 
sulat könyvkiadóhivatalában (Budapest, VIII., Szentkirályi-
utcza 28. szám), valamint minden fővárosi és vidéki könyv-
kereskedőnél. 

V E G Y E S E K . 
— Az autonomia ügyében Vaszary Kolos bibornok 

hgprimás és esztergomi érsek úr jövő hó 3 ának reggeli 10 
órájára hivta össze a püspöki konferencziát, a melyről 
mi még mielőtt híre ment a dolognak adtunk jelentést. 

— À párisi világkiállítás alkalmából, mivelhogy 
az egész világról fognak katholikusok Francziaországba 
érkezni, a parav-le-moniali szenthely főpásztora, Perraud 
bibornok autuni püspök, a pápa helyeslésével levelet inté-
zett a világ püspökeihez, figyelmeztessék és hívják fel 
híveiket, hogy a párisi világkiállításra való utazásukat 
olvasszák be a paray-le-moniali szentélyhez való nemzet-
közi zarándoklatba. O emja megnevezi a papot, a ki e 
zarándoklatra vonatkozólag az ő biztosa és a ki arra 
nézve minden felvilágosítással kész szolgálni. Neve : abbé 
Louis Gillot dr theologiae, tiszb. kanonok, a missionarius 
káplánok főnöke Paray-le-Monial-ban (Saône et Loire 
dép.) A szentszív szentélyéhez való nemzetközi zarándok-
lat főünnepe, a találkozás ünnepe, a szent szív ünnepére, 
1900. jun. 22-ikére van kitűzve. 

— Äz afrikai harcztéren levő kath. missziókról, 
különösen a trappistákérői, érdekes és tanulságos előadást 
tart ma este 8 órakor az Orsz. Közp. Kath. Legény-egye-
sület Rottenbiller-utczai házának dísztermében tiszt. Ha-
selbacher Szaniszló a Natalban levő marianhilli trappista 
apátság prokurátorj a. "-v̂  még egyike azoknak az első 
trappistáknak, kik a zulukafferek közt életök veszélyez-
tetésével a trappista telepítést megkezdették. Mig a vadak 
szeretetét meg nem nyerték, akár mindennap tizszer is 
megebették volna őket. Most már imádásig szereti a zulu • 
kaffer a misszionáriust, mert meggyőződött róla, hogy ez 
önfeláldozással szereti őket, az ő kedvökért hagyta el 
hazáját. 

— Lavigerie bibornok, carthagói érsek szobrát f. 
hó 22-én leplezték le Biskrában, a régi Carthagó helyén. 
Az afrikai hierarchia visszaállításának szobra Falguière 
hires szobrász műve és egészben véve 9 m. 50 ctm. 
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magas. A bibornok köpenynyel a válán, mifcrán a fején, 
baljában a kétágú kereszttel díszített püspöki bottal, 
indulóban van feltüntetve, jobbjával előre mutatva délnek 
Afrika végtelen pusztaságaira. 

— Fejedelmi ajándék. Meszlényi Gyula szatmári 
püspök ur ő mga az ottani kath. kaszinó házvételének 
törlesztésére 20 ezer koronát adományozott. A bőkezű 
adományért dr Irinyi Tamás és JasJcovics Ferencz ka-
szinói alelnökök vezetése alatt Kertészffy Gábor, Janko-
vics János, Lapp Gyula, Ékkel Lajos és Komka Alajos 
tagokból álló küldöttség mondott köszönetet e hó 18-án 
a püspök urnák. 

— Touloseból nagy szentségtörés hire érkezett a 
párisi lapok utján. Egy kisebb templomban áldozáskor 
egy ájtatos nő mellé az Úr asztalához egy külsőleg illen-
dős megviseletű fiatal ember térdepelt le, várta az Űr 
szentséges testét. Azt magához is vette. Áldozás után az 
asszonysággal egy padba került. Alig, hogy helyet foglalt 
a padban, egy kis fehérvas dobozt vett elé és szájából 
kivévén a szent ostyát és ezt amabban igyekezett elrej-
teni. A nő észrevette a csint és félhangosan rákiáltott : 
„Mit tesz ön, szerencsétlen?" Többet nem tehetett, mert 
az ifjú felugrott és rohanva eltávozott. Mit akarhat a 
szent ostyával ? Valóban nem lehet eléggé vigyázni ! 

— Konstantinápolyban f. hó 18-án adta fel Ém-
manuelián kath. örmény patriarcha vállaira a szent 
palliumot mgr Bonetti apostoli delegatus 8 különféle 
ritusu főpap és diplomácziai kar jelenlétében, melynek 
élén Francziaország nagykövetének helyettese ült. 

— A szabadkőműves Mozart atyja igen vallásos 
ember volt. 1765. nov. 5 én kelt egy levele Hágáb?!, -a 
hol két gyermekével művészi uton volt. Ebben a levelé-
ben irja, hogy a halálosan megbetegedett leánya kíván-
ságára miséket kell mondatni több helyen (megnevezi); 
azt is irja, hogy leánya a szentség hírében elhunyt Cre-
scentia egy Kaufbeuren tiszteletére is kíván szentmisét 
mondatni. De, hozzá teszi, „mivel egyházunk e jámbor 
személy iránt még semmit sem határozott, az ön nejére 
bizom néhány franciskánus atyával, hogy tanácskozást 
tartsanak és a dolgot úgy intézzék el, hogy leányom meg 
legyen elégedve, a nélkül hogy az Isten és az egyház 
rendeleteit megsértenék." 

— Nemzetközi ker. archaeologiai kongresszus 
lesz Rómában ápril 16—24-ig. Tárgyai : őskeresztény 
régiségek és művészet, ugyanaz a középkorból, Nyugot-
ról és Keletről, liturgia, epigraphia, az első századok 
irodalomtörténete, az archeologia tanítása és gyakorlata. 
Az előkészítő bizottság tagjai közt ott vannak a hires 
Orazio Marucchi, a vatikáni muzeum igazgatója. Grisar 
és Bonaventa jezsuita atyák, Duchesne a l'Ecole française 
igazgatója, Waal és Wilpert német római tudósok stb. 

— Köszönet te l ve t tük legújabban a nyitrai Schema-
tismust és az erdélyi Catalogus cleri-t — az 1900-ik jubi-
leumi évre. A nyitrai püspökök sorában JBende Imre püspök 
ur a 74-ik. Van az egyházmegyében 10 rendes 6 czimzetes 
kanonokság, főesperesség 4, apátság 3, esperesi kerület 24, 
plébánia 148, plébános 120, helyettes plébános 28, helyi 
lelkész 2, javadalmas 1, káplánság 94, káplán egyházmegyei 

pap 46, kisegítő' szerzetes káplán 3, növendékpap 63, szer-
zetes rendház 15, az egyházmegyei papság összes száma 
240, kik közül pasztorálnak 194, van gymnasium 3, árva-
ház 1, szegények háza 1. Az 1899-ben elhunyt 10 pap 
közt 4 volt jubiláris. A katholikus hivek száma 332,815. 
A katholikus népiskolákról szóló kimutatás 37,920 'tan-
kötelesről számol be. — Az erdélyi egyházmegye élén álló 
gróf Majláth Gusztáv Károly püspök úrról, már székfog-
lalása után azonnal kiemeltük, hogy czimébe sokat mondó 
nagy tényeket vett fel, mint részleteket, t. i. ezt: „omnium 
Scholarum et Institutorum romano-catholicorum per Trans-
silvaniam supremus Director, Status romano-catholici Trans-
silvaniensis et Senatus Dirigentis dioecesani Praeses." 
A káptalanban van 9 tag, czimzetes kanonok 6, az 
egyházmegye területén van préposti czim 2, apáti 
czim 7, szentszéki ülnök tényleges 33, czimzetes 4, van 
egyházmegyei könyvtár, egyházmegyei számvevőség, az 
aulában egy külön egyházmegyei iskolai referens-kanonok, 
van főesperesség 16 és 2 dékánság, a brassói és szebeni, 
plébánia 221, filia 2226, a hivek száma 259,410 a máte-
terekben, 67,476 a filiákban, összesen 326,886, kik közöl 
iskolás gyermek 35,311. Fogyott a népesség a két mezőségi 
fejérmegyei főesperességben, a barcza-sepsi-miklósvári főes-
perességben, továbbá az erzsébetvárosiban, a kolozs-dobokai-
ban, a torda-aranyosiban, a többi tizenegyben ellenkezőleg 
szaporodott, ugy hogy az egész szaporodás 1898 óta 8492, 
az iskolások száma 267-tel szaporodott. A püspöki hatóság 
alatt van az erdélyi róm. kath. státus 7 gymnasiuma, a 
gyulafehérvári, a kolozsvári, a brassói, a csiksomlyói, a székely-
udvarhelyi, a marosvásárhelyi nagy gymnasiumok és az 5 
osztályú kantai gymnasium. A gymnasiumi ifjúság száma a 
gyulafehérváriban 329, a kolozsváriban 414, a brassóiban 
195, Csiksomlyón 375, Székely-Udvarhelyen 278, Marosvásár-
helyen 244, Kantán 107, összesen vizsgálatot tettek 1836. 
Ennek az ifjúságnak nevelésére szolgál 1 akadémiai konviktus 
Kolozsvárott 123 növendékkel, továbbá a következő gymna-
siumi konviktusok: a gyulafehérvári 61, a kolozsvári 66. a 
csik-somlyói 115, az ugyanottani gymnasiumi internátusban 
101, a marosvásárhelyi konviktusban 65, a székelyudvarhelyi-
ben 54, az ugyanottani internátusban 60, a kantai konviktus-
ban 37 növendékkel. A marosvásárhelyi tanitóképezdében van 
88 rendes, 24 magántanuló és 7 nőtanuló, ugyanitt van 
internátus 24 taggal és 14 stipendiumos tanuló, a szent-
ferenczi apáczák által kezelt nagyszebeni tanitónoképezdében 
van 4 osztályban 146 tanuló, internátusban elhelyezve 78, 
ösztöndíjas 29. Az ugyanottani árvaházban van 105 árva és 
17 fizető fiu és 21 árvaleány, ez utóbbiakat a szent-ferenczi 
tertiáriák külön gondozzák. Szerzetes rend van az egyház-
megye területén 8, férfi 5, nő 3. Férfi szerzetes rendek: 
kegyesrendiek Kolozsvárit a Calasantinummal, szent-ferencziek 
szent István királyról nevezett tartománynyal 13 konventtel, 
8 residentiával és 2 hospitiummal ; minoriták 2 konventtel, 
2 residentiával ; kapisztránus ferencziek 2 konventtel, 1 resi-
dentiával; mechitaristák 1 residentiával ; nőszerzetek: orsolyák 
1 kolostorral ; irgalmas nénék 6 intézettel ; szent-ferenczi 
tertiáriák 8 helyen. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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OREMUS 
PRO PONTIFICE NOSTRO LEONE 

DOMINUS CONSERVET EUM 
ET VIVIFICET EUM 

ET BEA1UM FACIAT EUM IN TERRA 
ET NON TRADAT EUM 

IN ANIMAM INIMICORUM EIUS. 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta : Dr Ssentimrey Gábor. 

Bevezető. 

Tizenkilencz század óta közös kincse az em-
beriségnek egy intézmény, melynek eredő szálai 
visszanyúlnak az emberi nem bölcsőkorába, áldást 
ter jesztő sugarai pedig csodálatos fényességgel 
ragyogta t ják be megfu to t t pá lyá j á t : ez intéz-
mény az isteni kinyi la tkoztatásnak Krisztusban 
befejezett s Krisztus által megalkotot t rendszere, 
mely a föld porából a lkoto t t gyarló embernek 
bepil lantást enged az Istenség t i tka inak mélyére 
s a természeti rendeltetéséhez is hute len t ter -
mészetfölötti méltóságra emeli. Önkéntes ember-
ségének első ha jna lá t a ludta még az isteni kis-

ded, a midőn a t r ó n j á t féltő Heródes már halálra 
kereste. S a mint a Krisztus személye jel volt , 
melynek sokan ellene m o n d o t t a k : 1 ) hasonlóké-
pen az ő intézménye, az a kinyi la tkoztatás , 
melynek hordozója a kathol ikus egyház — az 
emberek részéről számtalan el lentmondással talál-
kozott. Az ember i önzésnek mindig volt valami 
félteni valója s azér t az a törekvés, mely az 
ember i te rmésze t élete fá ján a k inyi la tkozta tás 
fakasz to t ta nemes ha j t á soka t lemetszeni igyek-
szik: magával az egyházzal egyidős. Az első szá-
zadok czézárjai koroná juk vi lágra szóló ha ta lmát , 
a pogány tá rsadalom vezetői a pogánysággal 
együt t magának a tá r sada lomnak megsemmisü-
lését fél tve ind í to t t ak ellene i r tó háborút s egye-
s í te t ték a küzdelem érdekében a tudomány és 
erőszak összes fegyvereit . S a midőn az egyház 
a beléje o j to t t is teni erő segitségével győzedel-
mesen kerü l t ki a ke t tős harczból s a pogány 
t á r sada lmat kereszténynyé t e t t e : magának a ke-
resztény tá rsadalomnak kebelében akadtak a ki-
nyi la tkoz ta tásnak ellenségei, a kik tanrendszeré-
nek majd egyik majd másik té te lé t t ámadván 
meg, az egység összhangját megbomlasztot ták . 
Pihenés, szünet nélkül foly a harcz a kinyi lat-
koztatás ellen nap ja inkban is, sőt napja inkban 
inkább, min t -va l aha . 

A tizenkilenczedik század gyermeke ugyanis 

Sz. Lukács evang. 2. 34. 
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e l r agad ta tva ama bámula tas haladás lá t tára , me- ; 
lyet az emberi elme az anyagi világ ismerete ! 

t e rén , a természet t i tka inak ku ta tásában elért s 
az észnek magának tula jdoní tva mindazt , ami 
előmenetel t a kinyi la tkoztatás erejével megaczé-
lozott elme tizenkilencz századon á t a tudomá-
nyokban te t t , az ember t oly annyira felvilágo-
sodottnak t a r t j a , hogy az a lé té t érdeklő összes 
igazságokat önerejéből, minden külső segítségtől 
és felvilágosítástól függet lenül képes megismerni 
s a jó és rossz közöt t a különbséget megvonva, 
a cselekvés biztos szabályát megalkotni. E fel-
fogás a 19. század vezető gondolata, mely a ki-
nyilatkoztatás tanrendszerének nem egyik vagy má-
sik tételét támadja, mint a régiek, hanem mint 
feleslegest, mint ártalmast az egész intézményt, m e l y 
középkorból visszamaradt sötétségével csak za- | 
var ja az ember előrehaladását . Lényegileg s vég-
czél já t tek in tve t ehá t nem más e rendszer, — 
m i n t a merő természetieskedés érvényre emelése az 
egész vonalon, m in t Kan t m o n d j a : megszüntetése 
annak a kiskorúságnak, melybe az ember maga 
magát beleél te ; 2 ) t ehá t az embernek sa já t jól 
fe l fogot t érdekében elsőrendű kötelességei közé 
tar tozik, hogy a kinyi la tkozta tás bilincseiből ma-
g á t felszabadítsa, szeméről a hályogot eloszlassa: ; 
szóval magá t önállósítsa. Ezt nevezik ma felvi- j 
lágosodásnak. 

Mint két véglet áll t ehá t egymással szem- j 
ben a k inyi la tkoz ta tás és a felvilágosodás. A ! 
mai kor felfogása szerint a ket tő egymást köl-
csönösen kizárja. A felvilágosodott ember a ki-
nyi1 a tkozta tás hive nem lehet, mer t mindaz, a 
mi természetfölöt t i , m o n d j u k : a mi nem anyagi, 
nem érzéki, — nem is emberi, nem embernek 
való,, az emberre nézve nem létezik. Viszont a 
k inyi la tkozta tás hive a sötétség fia: felvilágoso-
do t t ember nem lehet. Csakugyan? Tehá t a 
krisztusi k inyi la tkozta tás t izenkilencz százados 
múl t ja sötétség? Isteni eredetű tanrendszere, az 
á l ta la n y ú j t o t t természetfölöt t i segítség nem 
embernek való, az emberre nézve káros? 

Mielőtt e kérdésre felelnénk : t isztába kell 
jönnünk a kifejezések igazi értelmével. A kérdés 
sa rkpont ja ugyanis minden vi ta tkozásnál az, mily 
ér te lemben veszszűk az egyes szavakat s mivel 
a, Krisztus egyháza romlására törő emberi rossz-

2) „Der Ausgang des Menschen aus seiner selbst-
verschuldeten Unmündigkeit". Idézve, Herder : Kirchen-
lexikon I. 1006. 

akara t a szókat eredeti ér telmükből k i forga t ja s 
szándékának leginkább megfelelően magyarázza 
azoka t : IX. Pius pápának i m m á r szálló igévé 
v á l t m o n d á s á r a h i v a t k o z v a : adjak vissza mindenek 
előtt a szók igazi értelmét. 

Mindenekelőtt is különbséget kell tennünk 
n y e l v t a n i l a g a felvilágosodás és felvilágositottság 
közt. A különbség a ke t tő közt szembeszökő. A 
felvilágositottság (szokatlan hangzású, de egyéb-
kén t helyesen képzet t szó) a felvilágosít igétől 
származik; a fel világosit ige ér te lme pedig a ma-
g y a r n y e l v b e n : a megértéshez szükséges világosságot 
megadni ( á tv i t t ér te lemben a bevilágítani, meg-
világí tani mintájára) . E szerint felvilágosított az 
az ember, a kinek ismerete a tárgyilagos való-
sággal megegyező : világos ; kinek ismeretei t nem 
burkol ja a sötétség fátyola, — következésképen 
a f e l v i l á g o s i t o t t s á g az értelem azon állapota, mely-
ben az mindent úgy lát, amint tényleg van s ba l -
véleményei nincsenek. Evvel szemben a felvilá-
gosodás szónak a szónyomozás törvényei szerint 
megfelelő ér te lme az, hogy az ér telem a meg-
értéséhez szükséges világosságot önmagában birja, 
(v. ö. világosodik) e szerint tehá t felvilágosodott 
embernek nem mondhat juk azt, aki a megértés-
hez szükséges világosságot kívülről kapja, a ki 
a megértéshez, a t isztán látáshoz tőle különböző 
felvilágosításra szorul. 

Ez volna e szók ér telme szónyomozásilag. 
Ám a beszédmagyarázás alaptörvénye, hogy a 
szók ér te lmét nemcsak, sőt nem is annyira 
nyelvtani jelentésük szerint, hanem a megszokott 
beszédmódnak (usus loquendi) m e g f e l e l ő e n k e l l 
megállapí tani . Ha már most a felvilágosítottság 
s felvilágosodás szóknak a magyar nyelv beszéd-
módjában megál lapí to t t é r te lmét k u t a t j u k : meg-
győződünk, hogy a felvilágositottság szó egyálta-
lán nem használatos. Továbbá, hogy a felvilágo-
s o d á s szó jelenti nemcsak azt az állapotát az 
értelemnek, a midőn az a megértés világosságát 
Önmagában birja, hanem azt is, a midőn e világos-
ságot kívülről kapja. Vagyis , a m a g y a r e m b e r a 
felvilágosodás és felvilágositottság nyelvtani fo-
galmát azon egy szóval: a felvilágosodás szóval 
fejezi ki. Hogy a magyar beszédmódban ez való-
ban igy van, annak bizonyítása helyet t elég 
legyen egyszerűen csak hivatkozni arra, hogy 
felvilágosodott embernek t a r t j a kivétel nélkül 
mindenki nemcsak azt, aki elmélkedés (belső vi-
lágosság = világosodás), belátás u t ján szerez va-
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lamiről világos fogalmat , hanem azt is, a ki 
tanulás (kivülről jövő világosság = világositás) 
u t j án szerzi meg a megér tés világosságát. 

Mivel t ehá t a felvilágosodás szó ér te lme ép 
úgy je lent i az értelem önmagában bi r t világos-
ságát, mint annak kivülről jövő megvilágosi tását : 
a beszédmagyarázás törvényeinek megfelelően 
minden egyes esetben a körülmények vannak 
hivatva meghatározni , mily ér te lemben veendő 
e szó. 

A kinyi la tkozta tás és felvilágosodás közt a 
kérdés tehát ez: magában birja-e az emberi értelem 
a megértés, a belátás világosságát oly annyira s oly 
mértékben, hogy a létét érdeklő dolgokat illetőleg 
minden felvilágosítás nemcsak felesleges, de káros is 
s az értelem természetes világosságát zavarja9 Ha 
oly annyira felvilágosodott az emberi elme, hogy 
a lé té t érdeklő összes elméleti és gyakor la t i 
igazságokat belátás u t j án megá l l ap í tha t j a : vala-
mint egyál talán semminemű felvilágosításra, t e r -
mészetesen a k inyi la tkozta tásra sincs szüksége. 
H a azonban tényleg nagyon sok dologban az 
ember képtelen még oly megfeszí tet t igyekezet 
árán is önerejéből világos képet szerezni: a ki-
nyi la tkozta tás t sem feleslegesnek sem ár ta lmas-
nak nem lehet mondani ; akkor az valóban Isten-
nek nagy áldása, pára t lan jó té teménye. 

A tizenkilenczedik század fennen h i rde te t t 
felvilágosodásának vallot t tétele, hogy igenis az 
emberi ész a megér tés világosságát teljes mér-
tékben b i r j a : megér t mindent s a mi t meg nem 
ért , az nem létezik; következésképpen a felvilá-
gosodás semmiféle felvilágosítással össze nem 
fér. Az értelem függet len ; az erkölcsnek, a jó és 
rossznak alapja a be lá tás ; az ember cselekedetei 
i rányi tójául semmi más nem tekin the tő , min t 
azok a — nagyon természetesen — változó 
elvek, melyeket az emberek közös megegyezése, 
a divat, a tetszés meghonosít , 

E felfogással szemben jelen dolgozat fel-
adata lesz bevi tatni , hogy az emberi értelem a 
megértés teljes világosságának birtokában nincs; 
miér t is felvilágosodottnak az előbb k i fe j t e t t 
ér telemben nem mondható, hanem felvilágosításra 
van szüksége. E felvilágosítás pedig, mivel az em-
beren kivül, az emberen felül álló kell, hogy 
legyen: más mint a kinyilatkoztatás nem lehet. 

E r t j ü k pedig e helyüt t k inyi la tkozta tás a l a t t 
nem azt az elszigetelt isteni t énykedés t (actus), 

I mely egyik másik embernek a megér tés világos-

ságát megadja (revelatio singularis, scientia in-
fusa), hanem mint isteni müvet (opus), azon intéz-
ményt , mely hivatva van az emberiséget a l é t é t 
érdeklő nagy kérdések homályában felvilágosí-
tani s biztos ú t r a vezetni (revelatio Christiana). 
Tehát é r t j ük a kinyilatkoztatott igazságok és ke-
gyelmi eszközök azon összegét, melyeknek gondozását, 
illetőleg kiosztását Krisztus rendelkezésének megfe-
lelően a katholikus anyaszentegyház gyakorolja. 

Mindezeket hi tvédelmileg bev i t a to t t aknak 
tek in t jük , il letőleg feltételezzük s czélunk bebi-
zonyítani, hogy az a kinyi la tkoztatás , melynek 
hordozója a ka thol ikus egyház, nemcsak nem 
ellensége s akadálya az ember igazi felvilágoso-
dásának, hanem éppen azért , mivel az ember?, 
ér te lem homályos rétegeibe behatolva fényt 
áraszt, világosságot ad : az igazi felvilágosodás 
szülő anyja, egyedüli biztos eszközlője, elannyira, 
hogy az ember igazi felvilágosodása a kinyilatkoz-
tatás eredménye s kinyilatkoztatás nélkül az ember 
valódi tökéletes felvilágosodásáról szó sem lehet. 

(Folytatjuk.) 

Mélt. és ft. Eehér Ipoly főapát úr 
böjti főpásztori körlevele. 

A jubileumi szent évben, a tizenkilenczedik század 
ezen utolsó évében, a keresztény katholikus hivek ünne-
pélyesen hódolnak az Üdvözítő Ur Jézus Krisztusnak, a 
világ Megváltó-Istenének, és hálát adnak a minden jó 
kegyes Adójának mindazon kegyelemért é3 megszámlálha-
tatlan jótéteményért, a melyekben az anyaszentegyházat 
19 századon át részesíteni méltóztatott. 

Mi magyarok ezenfölül különösen is hódolunk és 
szivből hálát mondunk az Ur Jézus Krisztusnak azon 
nagy kegyelemért, hogy nemzetünket 900 év előtt, első 
szent királyunk apostoli fáradozása folytán, az egyedül 
üdvözítő római ker. kath. anyaszentegyház kebelébe föl-
venni, a boldogságos szűz Mária pártfogása alá helyezni 
és igy ideig és örökké boldogítani kegyeskedett a szent 
hit és szeretet áldásai által. 

Legyen mindezért az örökkévalóság halhatatlan és 
láthatatlan királyának, az egyedül való Istennek tisztelet 
és dicsőség mindörökön örökké (1. Tim. 1, 17.). Legyen 
örök hála Jézus Krisztusnak, a ki ugyanaz tegnap és ma 
és mindörökké (Zsid. 13, 8.). 0 , az Istenember, él az 
anyaszentegyházban. Krisztus győzedelmeskedik, Krisztus 
uralkodik, Krisztus parancsol manap is és mindörökké. 

A Megváltó Fiu-Isten bőséges megváltást eszközölt 
kínszenvedése és halála által, a melynek folytonos emlé-
kére szerezte szeretetének Szentségét, a fölséges oltári-
szentséget, a melyben 0 igazán és valóban közöttünk él 
és uralkodik. A megváltás az a végtelenül nagy jótéte-
mény, melyet a mi kezesünk, az Ur Jézus, eszközölt a 
kereszt oltárán és naponkint megújít a szentmise áldozatá-

ig* 
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ban ; ne felejtsük el tehát a kezesnek jótéteményét, mert 
önmagát adta érettünk (Sir. fia k. 29, 20.), hisz ő közöt-
tünk van, velünk él és velünk marad mindig, a világ 
végezetéig, mint leikeinknek főpásztora az oltáriszentség-
ben, mint az anyaszentegyház feje földi helytartójában, a 
római pápa személyében. Ezen két hitigazság által állí-
tom lelketek elé, Kedves Hiveim ez évi böjti körlevelem-
ben az Ur Jézus legfőlségesebb isteni személyét, hogy 
kedves legyen Előtte ünnepélyes hódolatunk, melyet 
Neki ezen év folytán bemutatunk. Az ő szeretete, béke-
sége és szent kegyelme legyen mindig velünk. 

I. Az Ur Jézus, a ki valóságos Isten és valóságos 
ember egyszersmind, úgy szerette a világot, hogy Neki 
nem volt elég érettünk, bűnös emberekért szenvedni, meg-
halni a kereszt oltárán és drága szent vérét kiontani : 
hanem ezenfölül, Ígérete szerint, közöttünk is akart ma-
radni. Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig 
(Máté 28, 20.), mondá 0 feltámadása utáa. Ezen igére-
tét nemcsak azáltal valósítja meg, hogy mint Isten min-
denütt jelen van, mert hisz Őbenne élünk, mozgunk és 
vagyunk (Apóst. csel. 17, 28.), hanem azáltal is, hogy 
igazán, valóságosan és habár elrejtve a kenyér szine alatt, 
de a maga isteni személyében, dicsőült testben, mint élő 
Istenember akart közöttünk élni, bennünket jelenlétével 
boldogítani és hódolatunkat elfogadni. Az oltáriszentség 
az az isteni mü, a melyet az örök bölcseség kigondolt, 
az isteni mindenható szeretet létrehozott; a hit titka az, 
melyet a véges emberi elme megfogni nem képes, de a 
melyet a hit mennyei világossága megfoghatóvá tesz, 
mert az Isten Fiának csalhatatlan szava kezeskedik annak 
igazságáról, midőn igy szól : Ez as én testem, mely érette-
tek adatik (1. Kor. 11, 24.); tehát a kenyér, a melyet az 
Ur Jézus kezében tartott, nem kenyér többé, hanem min-
denható szavának ereje által az 0 teste és minthogy az 
Ur Jézus élt akkor, midőn ezen szavakat mondá, 0 az 
egész Krisztus, az élő Istenember van jelen a kenyér 
sziae alatt, isteni és emberi természetével, lelke- és tes-
tével egyetemben van jelen az oltáriszentségben. Nagy 
szeretetének, szenvedésének és halálának emlékeül nem 
jelképét, hanem valóságot, Önmagát adta nekünk. 

Az Ur Isten már az ószövetségben boldogítá válasz-
tott népét jelenlétével a frigyszekrény fölött, mely a szen-
tek szentjében őriztetett. Be hihető-e, hogy Isten az embe-
rekkel lakjék a földön? Ha az ég és az egek egei téged 
he nem fogadhatnak, mennyivel kevésbbé e ház, melyet 
cpüettem? (II. Krón. 6, 18.) mondá Salamon a templom-
ról, melyben a frigyszekrény volt, a hol az Ur Istennek 
tetszett meghallgatni választott népének imáját. A bölcs 
királynak alapos oka volt csodálkozni a fölött, hogy az 
isteni Fölség trónjának magaslatáról leszállott és válasz-
tott népénél lakni kegyeskedett. De mi a frigyszekrény, 
Krisztusban Kedves Hiveim, a legméltóságosabb oltári-
szeotséghez képest? Az je lkép; ez valóság, a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak valósagos jelenléte a kenyér szine alatt. 
Az oltáriszentségben folytonosan és valóságosan közöt-
tünk van az Ur Jézus ; mig a frigyszekrényben csak 
időről-időre mutatta az Ur kegyes leereszkedését népé-
hez : mint valóság és árnyék, mint a delelő fényes nap 

és annak első sugarai hajnalkor állanak egymással szem-
ben az oltáriszentség és a frigyszekrény. 

Az isteni Fölség, a megfoghatatlan Valóság, az Ur 
Isten, kinek trónja a menny, zsámolya a föld, a kinek 
a Szeráfok szolgálnak, a dicsőült szellemek karai imádva 
hódolnak, Jézus, a teremtmények Ura és Királva, az 
édes Jézus van közöttünk e siralomvölgyben. O a mi 
Vezérünk a földi élet sivatag ösvényén; Jézus résztvesz 
szervedéseinkben és fájdalmainkban: 0 megszámlálja és 
és letörli könyeinket; a mennyet, úgyszólván, e földre 
helyezi át, midőn nekünk lehetővé teszi, hogy Vele bizal-
masan társalogjunk, Öt imáinkban kérjük, bajainkat Eléje 
terjeszszük, szivünket Előtte ki tár juk; Őbenne keressük 
és találjuk meg mindenünket. Oh valóban végtelenül be-
cses és megfoghatatlan kegy és kegyeleoa ! Mi tarthatna 
vissza bennünket a kegyelem ezen trónjától, midőn maga 
az Ur Jézus hív minket magához ? Jöjjetek hozzám, mondja 
Ö, mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok, és én 
megnyugtatlak titeket (Máté 11, 28.). Miért vonakodnánk 
eleget tenni ezen kegyes meghívásnak ? Nem villámlás 
és dörgés között szól az Ur, mint egykor Szina-hegyén ; 
minden félelmet kizáró kenyérszin rejti magában az iga-
zán és valóságosan jelenlevő Ur Jézus t ; ugyanaz a Krisz-
tus van ott jelen, a ki e mindenséget teremtette, a ki-
nek születése alkalmával az angyalok dicséneket zenge-
deztek, a kit a keleti bölcs férfiak, a három király, lebo-
rulva imádtak a jászolban és a kioek arany-, tömjén- és 
mirhaadománDyal hódolva kedveskedtek. 

Anyaszentegyházunk Szentjei minden időben mennyei 
gyönyörűséget, édes vigasztalást, és kimondhatatlan élve-
zetet kerestek és találtak az Ur Jézus előtt az oltár 
szentélyében. Voltak többen, kik életüket adták, véröket 
ontották a legszentebb t i tokért ; készek voltak inkább 
meghalni, semhogy tiszteletlenség vagy bántalom érje e 
nagy Szentséget. A szentéletű püspökök, a jámbor papok, 
a buzgó szerzetesek, és az ájtatos keresztény hivek min-
den időben az oltáriszentségben jelenlevő Ur Jézus szent 
Szivéből merítettek mennyei erőt, nyertek kegyelmet, 
meghallgattatást minden szükségeikben. Liguori Szent 
Alfonz saját magán tapasztalta mindezt és azért bátran 
állítja, hogy azon keresztény hivő, a ki összeszedett elmé-
vel és ájtatos imába merülve van jelen az oltáriszentség 
előtt, több vigasztalást nyer az Ur Jézustól, mint a meny-
nyit a világ összes örömeivel és minden kincsével ad-
hatna. 

Az Ur Jézus szentséges Szivét emiitettem előbb és 
nein ok nélkül; mert a hol van az egész Krisztus Jézus, 
ott van istensége, embersége, lelke, teste, tehát Szive is; 
hisz, hogy emberi természetünket magára vette, hogy 
szívvel is akart bírni, ennek egyszerű oka: a szeretet, 
mely a szívben lakik. Teljes szivünkből kiván általunk 
szerettetni, Ő is teljes szivéből akart bennünket szeretni; 
nem lett volna teljes az ő szeretete irántunk, ha nem 
szivéből szeret bennünket; ezen isteni és emberi Szívben 
mindent át akart 0 érezni, minden fájdalomban osztozni, 
a minek csak a szegény emberi sziv alá van vetve; mint 
Isten nem szenvedhetett, fájdalmat nem érezhetett; az 
emberi testtel emberi szivet vett fel, a mely képes legyen 
érezni, szenvedni és gyötörtetni, hogy rajtunk könyörül-
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hessen, velünk irgalmat gyakorolhasson ; mint tette ezt 
az Olajfák-hegyén, midőn szent Szive, bűneink tudatában, 
a bekövetkező szenvedések előérzetében bánkódott és 
szomorkodott, remegett és borzadott és a halállal tusako-
dott (Máté 26, 37. Márk 14, 33. Lukács 22, 43 ). Az 
isteni Sziv tehát valóságos szív, az isteni szeretetnek tűz-
helye, a kegyelmek tárháza, az örök jóság trónusa és 
minden jónak bő forrása ; ezen bőven áradozó forrásból 
merítünk tehát mi is, valahányszor a Szentek Szentje, az 
Ur Jézus szeretetének szentsége előtt megjelenünk, hogy 
azt hódolva imádjuk és tőle mindazt teljes bizalommal 
kérjük, a mire szükségünk van és mindazt meg is nyer-
jük és Ígérete szerint nyugodalmat találjunk leikeinknek 
(Máté 11, 29 ). 

Minthogy az Ur Jézus valóságos Isten, minden 
isteni Őbenne, isteni tehát az ő szentséges Szive is, mely 
érettünk dobog ; és minthogy az oltáriszentségben az 
egész Krisztus, az élő Istenember van jelen: mi Ot imádni 
tartozunk; mert méltó és igazságos, illő és üdvös dolog, 
hogy imádjuk Urunkat és Istenünket, a ki a csekély 
kenyér szine alatt közöttünk lakni méltóztatik. Az Istent 
imádni annyit tesz, mint az ő véghetetlen Fölségét és 
megfoghatatlan valóságát és minden isteni tulajdonságait 
hódolva elismerni, Otet imádva tisztelni, a mely imádás 
Öt a legfőbb valót, a legjobb atyát és korlátlan hatalmú 
urat megilleti ; midőn Öt, a legszentebb Istent imádjuk, 
elismerjük azt is, hogy mi az ő gyarló és nyomorúságos 
teremtményei vagyunk. Isten iránt ez az első és legszen-
tebb kötelességünk, hogy imádjuk a mi Urunkat Iste-
nünket (Máté 4, 10.). 

De hálával is tartozunk a mi Urunknak Istenünk-
nek, a ki bennünket teremtett, megváltott és megszentelt. 
Minden jó a mi Urunk Jézus Krisztus által, az ő véghe-
tetlen érdemeinek tekintetéből, az anyaszentegyházban 
közöltetik velünk ; az ő isteni Szivéből árad reánk min-
ien kegyelem, melyet a Szentlélek Ur Isten önt ki a mi 
»iveinkbe, midőn a szentségek által megigazulunk, Isten-
nek gyermekeivé és a mennyország örököseivé leszünk. 
Vvlamint a nap jótékony sugarait mindenre kiárasztja : 
úgf árasztja reánk a jó Isten az ő mennyei világosságát 
és izent kegyelmeit. Mindezen megszámlálhatatlan jótéte-
mény 1900 éven át árad a megváltott emberekre az igaz 
egyláz kebelében ; és kedves hazánkban 900 év óta boldo-
gírja nemzetünket a szent hit áldásaival, az egyház neme-
sítő <s jótékony befolyásával. 

V túláradó jóság, a korlátlan bőkezűség, melylyel 
az Ur Isten az ő egyszülött Fia, a Megváltó-Isten által 
bennünket elárasztani kegyeskedik, nagy hálára kötelez 
minket. De miképpen háláljuk meg mi mindezen jótéte-
ményt? Ha minden teremtmény egyesült hálaadással ma-
gasztalná is az Urat, mi lenne mindez az Ur Isten vég-
hetetlen \zent Fölsége előtt? Csak az Ur Jézus isteni 
Szive áltai és Vele egyesülve adhatunk Istenhez illő és 
méltó hála, a minden jó kegyes Adójának. Ö, csakis 
egyedül O smeri a kegyes jótevő végtelen Fölségét és a 
jótéteményből részesülők szegénységét valamint az ado-
mányok valtdi nagyságát. Csak 0 adhat az Istennek 
tiszta, szent flytonos és isteni hálaáldozatot, szóval Isten-
hez méltó hál\t. 

A hódolati szent év egész tartama alatt szálljon 
azért a mennybe folytonos hálaadás. Az Ur Jézus isteni 
Szivéből emelkedjék Istenhez a valódi hálának jóillatu 
áldozata. Oh isteni Sziv adj hálát nevünkben a teljes 
Szentháromságnak ! A földkerekség egyik szélétől a má-
sikig hangoztassa minden ajk : Dicsérjük az isteni Szivet, 
mely nekünk üdvösséget szerzett, legyen neki minden-
koron dicsőség és imádás ! 

De ne csak ajkunk hirdesse Isten dicsőségét, hanem 
életünk is legyen folytonosan dicsőítő hálaadás ; szent 
életünk, a szeretet által munkás, élő hitünk hirdesse 
Isten dicsőségét és magasztalja jótéteményeit; szolgáljon 
jámbor életünk embertársaink épülődésére, hogy ezek, 
látván a mi jótetteinket, szinte a jóra buzduljanak és di-
csőítsék a mennyei Atyát. Adjatok, Kedves Hiveim, külö-
nösen az által hálát az Ur Jézusnak, hogy a húsvéti szent 
időben méltó szentáldozás által egyesüljetek az Ur Jézus-
sal, hogy az ő szent Szive dobogjon sziveiteken; de sőt 
többször is évközben, különösen minden hónap első pén-
tekjén vagy első vasárnapján járuljatok töredelmes gyó-
nás által megszentelt lélekkel és ájtatos szivvel a szent 
áldozáshoz, mert ez igen tetszik az Ur Jézusnak és a 
szentséges Atya, a római pápa is azért ajánlja oly mele--
gen az első pénteken vagy vasárnapon végzett szent áldo-
zást és még teljes bucsut is engedélyez azoknak, a kik 
szent gyónás és áldozás után az ő szándékára imádkoz-
nak ; ezen teljes bucsut azonban a folyó jubileumi évben 
könyörgésképen csak a purgatoriumban szenvedő lelkekért 
lehet felajánlani. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. A jászóvári prém. r. praelatusság coadjutora. 
A beteg jászói prépost mellé, irja a F , öröklési 

joggal koadjutort jelölt a nagyérdemű premontrei rend. 
Az első helyen dr Takács Menyhért kassai igazgatót jelöl-
ték. A választás lefolyását, az első helyen jelölt életrajzi 
adatait a napilapok terjedelmesen közölték. Mellőzve tehát 
ezeket a hirlapi formalitásokat, tiszta örömmel üdvözöl-
jük a kassai főgymnásium praelátussá jelölt igazgatóját. 

A felsővidék fővárosában Kassán évtizedek óta áldá-
sosán működnek a premontrei tanárok. Az intelligens 
ifjúság igen nagy része iskolájukat látogatja, melyben a 
katholikus hitet, a tudást és hazaszeretetet önzetlen buzga-
lommal és fáradhatlan lelkesedéssel csepegtetik az ifjú 
szivekbe sz. Norbert fiai. Tudományos képzettségükkel, 
egyházias életükkel méltó példaképei az ifjúságnak. Az 
ország összes tanárai közt ezért a legelsők, a legtekinté-
lyesebbek közé tartoznak. 

A társadalmi életben is tevékeny munkásai a kul-
túrának. Irodalmi munkásságukban terjesztik a katho-
likus szellemet. Egyszóval nagy oka van ugy a Felső-
magyarországnak, mint az egész országnak érdeklődéssel 
kisérni azt, kit választ a premontrei rend és a felség 
bizalma jászói préposttá. 

Az újonnan kijelölt jászói koadjutor ez ideig is sok 
érdemet szerzeFt : a rendet bölcs kormányzásával még 
tekintélyesebbé, érdemekben gazdagabbá fogja tenni. 

A katholikus egyház nyugodt lélekkel várhatja e 
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kiváltságos szerzetnek jövő működését. Takács Menyhért-
ből, a kiváló és nemes lelkű szerzetes tanárból kiváló 
egyházfő, kiváló prépost, kiváló rendfőnök lesz. Jövő 
működésével tisztában van az, a ki ismeri érdemekben 
gazdag múltját. 

Kalocsa. Szent István ereklyetartójáról. — 
A párisi világkiállítás magyar osztályának egyik 

nevezetessége lesz szent István hermája, melyet mint 
drága ereklyetartót Császka György kalocsai érsek ur 
saját székesegyházának ajándékozott. A mintegy 25000 
forintot érő műkincs a hazai ötvösművészet remeke. 
Nehogy ez a pompás magyar műkincs a külföldre kerül-
jön, a bőkezű kalocsai érsek vette meg székesegyháza 
számára, mivel éppen a kalocsai főegyházmegye patrónusa 
szent István. Ezenkivül Császka érsek szent István ko-
ponyacsontjából, mely a raguzai kolostorban őriztetik, 
egy darabot megszerzett, melyet ebbe a drága ereklye-
tartóban helyeztek el. Az ereklyét Raguzából Himmel 
ezredes, néhai László kir. berezeg, nevelője és Szüllő 
Ágost honvédfőhadnagy, az érsek unokaöcscse, hozták el. 
A hatalmas ezüst szobor három főrészből áll, úgymint a 
testből, a fejből és a koronából. A testet köpeny fedi, 
mely köpenyhez a koronázási palást mintáját használták 
fel. Ennek a mintának fémre való átvitele oly kitűnően 
sikerült, hogy a palást néhány lépésnyi távolból nem is 
fémből, hanem szövetből készültnek és aranynyal kivar-
rott köpenynek látszik. A szobor nagysága egyharmaddal 
nagyobb a természetes nagyságnál. Magassága 136 czenti-
méter, szélessége 80 czentiméter. Az egész vert és czizeN 
Iáit ezüstből van. A köpeny alatt látható az ing gallérja. 
Ez a gallér valódi apró gyöngyökkel van himezve. A 
korona Szent István koronájának hűséges utánzata. 

Az egész szobrot a következő valódi drágakövek 
ékesítik : 54 gyöngy 393/4 karat, 25 gyöngy 957s karat, 
396 gyöngy 137 karat, 52 rubin 657 4 karat, 6 zafir l l 1 / s  

karat, 8 zafir 298 karat, 1 ametiszt golyó, 1 topáz golyó, 
21 indiai almandin. A drágakövek és a gyöngyök meg-
választása és elhelyezése, valamint a különféle nemű 
zománezok kivitele teljesen hü utánzatai a koronázási 
jelvényeknek, melyekre Ipolyi Arnold püspök és Bauscher 
Lajos tanár pontos rajzait használták. A szobor egy nagy 
értéket képviselő, nyolez szögletü és ékkövekkel kirakott 
ivoszlopos, czizellált ezüstből készített talapzaton áll. Ez 
a talapzat mintegy 40 cm. magas. Az előrész közepén 
két csúcsíves mélyedésben két reliefkép látható. Az egyik 
Szent István királylyá koronázását, a másik pedig azt a 
jelenetet ábrázolja, a midőn Asztrik első kalocsai érsek 
és pápai követ átadja a koronát Szent Istvánnak. E két 
dombormű között, a közepén, egy kisebb ív van, mely-
ben Császka György kalocsai érsek relief, zománezozott 
czimerét helyezték el. Oldalt és hátul az ivekkel képezett 
mélyedésekben gótikus levéldiszitések láthatók kiverve és 
czizellálva. Az oszlopok alsó részeit magyar jellegű boglárok-
kal, rubin, smaragd és valódi gyöngyfoglalatokkal díszítet-
ték fel. A négy sarok kiszögelésein egy-egy angyal alak 
nyugszik, melyeknek mindegyikét külön-külön mintázták. 
A czimer mögött a hátsó részen egy bot körül tekert 
szalag látható, melyre a következő szöveget vésték : 

„Statuam hanc Sancti Stephani Regis Hüngariae, P'aí> 
roni Archi Dioecesis Colocensis ac Bácsiensis, Ecclesiae 
Cathedrali donavit Georgius Archi-Episcopus anno Do-
mini 1899." 

Az ezüst alapzat ismét egy márványtalapzaton nyug-
szik. Az egész szobor egy üvegszekrényben áll, mely 
vasállványokból van szerkesztve. A szobornak súlya a. 
talapzattal együtt ezüstben 48246 gramm. A szobor gaz-
dagon meg vau aranyozva. 

Veszprém Rituale Romano-Veszprémiense. — 
Mielőtt az uj veszprémi Rituale tartalmának és~ 

rendszerének részletes ismertetésébe bocsátkoznánk, emlé-
kezetbe hozzuk ismertetésünknek mult közleményünkben 
kifejezett czélját és indokát, mely nem egyéb, mint há-
lánknak csekély kifejezése kegyelmes főpásztorunk, mint 
az uj Rituale nagylelkű Mecaenása iránt, s tőlünk telhető 
tájékoztatás pnptársaink számára. 

Vajha méltóképen megfelelhetnénk e kettős felada-
tunknak ! Vajha méltó kifejezése lenne ez ismertetés leg-
mélyebb hálánknak és köszönetünknek azon főpásztori 
gondokért és áldozatokért, melyeknek eredménye e könyv 
s valóban segítségére válnénk a lelkipásztorkodás mezején 
elfoglalt paptársainknak ! 

Az egész Rituale tiz titulusra és egy appendixre 
van fölosztva ; az egyes titulusok caputokrar oszlanak ; a 
caputok rubrikái a római Rituale mintájára számokkal 
vanak jelölve. 

Az első hét titulus az általános tudnivalókat, a 
szentségek kiszolgáltatását s a temetési szertartást tar-
talmazza. 

Nagy előnye az uj Ritualénak az, hogy a szentségek 
kiszolgáltatásának és egyéb gyakrabban előforduló szent 
szertartásoknak formuláit, a breviáriumokban és Rituálék-
ban szokásos hivatkozások mellőzésével, a maguk egész 
teljességében tartalmazza, a mi minden zavarnak s eset-
leges szabálytalanságnak elejét veszi. Továbbá, hogy mir-
den szentség szertartásához tartalpias adhortatio van csi-
tolva, a mi nagy segítségére van a lelkipásztornak külö-
nösen olyan esetekben, midőn váratlanul, előkészület rél— 
kül kénytelen valamely szentséget kiszolgáltatni s mégis 
eleget óhajt tenni a concilium tridenfcinum ama határoza-
tának, mely az adhortatiót kötelességévé teszi a szeitsé— 
gek ünnepélyes kiszolgáltatásánál. Azt sem hagylatjuk 
megemlítés nélkül, hogy a keresztség és házasság szent-
ségénél a kérdések csak latin, magyar és német ryelven 
vannak kinyomatva. A szláv nyelvet az uj Rituab telje-
sen nélkülözi, a mi azon örvendetes körülménynél a jele* 
hogy kiterjedt egyházmegyénkben a magyarosodd örven-
detesen halad. 

A keresztség szertartásánál némi eltérésvan az uj 
és régi Rituálé között. E különbség ott, a hol az eszter-
gomi Rituálét használták, nem oly szembetünc" de kölönr 
ben is oly csekély, hogy alig szorul különös igyelmezte-
tésre. Ez eltérés, mely egyébként a róma Rituáléhoz 
való alkalmazkodás, az approbatio kedvéérí volt szüksé-
ges. Az egyház ugyanis semmi körülmény k között sem-
engedi meg, hogy a szentségek ünnepélyes üiszolgáliatása«. 



•169 RELIGIO. 

a római Rituale szabályaitól eltérőleg történjék. (Kivételt 
• 3 tekintetben csak a házasság szentségének kiszolgál-
tatása képez, melyre vonatkozólag a Rituale Romanum 
cap. 2. n. 5. határozottan kimondja, hogy : „si quae pro-
vinciáé aliis, ultra praedictas, laudabilibus consuetudinibus 
et caeremoniis in celebrando matrimonii Sacramento utun-
tur, eas sancta Tridentina Synodus optat retineri.8) Külö-
nösen a keresztség kiszolgáltatásánál érvényesül az uj 
Ritualénak előbb emiitett előnye, hogy t. i. a különféle 
formulák a maguk teljességében megtalálhatók. A szer-
tartásának pótlása a gyermekek és felnőttek számára 
minden hivatkozás nélkül, teljesen benfoglaltatnak. A fel-
nőttek keresztelésénél igen helyes javitás az, hogy a kér-
dések nemcsak latinul vannak meg, — mint a régiben 
— a mi rögtönzött fordításra kényszeritette a keresztelő 
papot, hanem magyarul és németül is megtalálhatók. 

A poenitentiárói szóló III. titulus teljesen átvette a 
régi Rituale szövegét, de egy szükséges részszel bővült, 
a mi sem a római, sem a régi veszprémi Ritualéban nem 
volt meg, t. i. a heretikusok visszavételének szertartása. 
E szertartás már eddig is használatban volt egyes egy-
házmegyékben ; azonban rubrikáit a szt. szertartások 
Congregatiója kibővítette, hogy a lelkészkedő papság 
minden előfordulható esetre kellőleg utasítva legyen s 

-«csak e bővített alakjában ajánlotta a szt. atyának hely-
benhagyás végett. Ezzel, valamint a hozzáfűzött intelmek-
kel bővült, helyesebben mondva, javult a Rituale. 

Az Eucharistiát tartalmazó IV. titulus egy általá-
nosan elterjedt hibás szokást szüntet meg. A mikor extra 
missam történik az áldoztatás, utána nem a szentséggel 
ikell áldást adni, hanem csak kézzel, mint a mise végén. 
A betegek áldoztatásához imádságok vannak csatolva, 
melyek igen alkalmasak arra, hogy a beteget elkészítsék 
a szentség méltó felvételére, s hogy a vett kegyelmekért 
hálát adjon. Ugyanily imák vannak az extrema unctio 
előtt és után az Y. titulusban, mely a septem psalmi 
poenitentiales-sel és a litaniae 0 0 . SS.-mal bővült. 

A haldoklókkal mondandó imádság, a mi régiből 
hiányzott, magyar és német nyelven a titulus végén meg-
található. 

A VI. titulus a temetések szertartását tartalmazza. 
-A felnőttek temetésének ritusa, mely a régi Ritualéban 
volt, sokban különbözik a rómaitól s ennek daczára kevés 
változtatással approbáltatott az újban. Az oratio pro def. 
archiepiscopo töröltetett, mert az sem a missaléban, sem 
a breviáriumban, sem a római Ritualéban nincs meg. A 

JDeus, tuorum gloria . . . kezdetű oratio, mely a régiben 
pro defuncto sacerdote használtatott, elmaradt s helyette 
más két oratio vétetett fel a római Rituáléból. Az In 

jparadisum kezdetű antiphona, melyet a régi szerint meg-
csonkítva s a 126 ik zsoltár (De profundis) versszakaival 
•felváltva énekeltek, az uj Ritualéban a maga teljes szö-
vegében, hangjegyekkel ellátva található s ez a legfeltű-
nőbb változás a temetés szertartásában. A gyermekek 
temetése teljesen a régi maradt, csak a hangjegyek alkal-
mazásával bővült. A heretikusok temetési szertartása tel-
Tjesen hiányzik az uj Rituáléból, mert ennek használata 
semmiféle magyarázattal sem menthet ki a communicatio 

I àn sacris cum hereticis vétke alól. 

A házasság szentségének szertartásán (VII. titulus) 
úgyszólván semmi változtatás sem történt. Csak a gyűrűk 
megáldásánál maradt el az egyik oratio, s ugyanitt a 
rubrica szerint nem a házasságot megáldó pap huzza fel 
a jegyesek ujjára a gyűrűket, hanem muguk a jegyesek 
húzzák fel kölcsönösen egymás uj jára ; és pedig előbb a 
vőlegény a mennyasszonyéra, azután viszont. 

I t t megemlítjük egyik egyházmegye főhatóságának 
azon törekvését, melyről nemrégiben az újságok hasábjain 
vettünk tudomást, s a melynek czélja az ősrégi magyar 
házassági szertartás általánosítása az egész országban. 
Tudomásunk szerint az Agendarius, a legrégibb magyar 
Rituale házassági szertartása — némi stiláris módosításo-
kat levonva — teljesen megegyez az uj veszprémi Rituale 
számára approbált szertartással. Tehát sem a régiség, sem 
a szabályszerűség szempontjából nem tartjuk szükséges-
nek e törekvést; a polgári házasság behozatalának kezde-
tén pedig határozottan hibáztatnánk minden változtatást 
az egyházi házasság szertartásain. E VII. titulus egy for-
mulával bővült, a benedictio matrimonii jubilaei-\e\, mely 
a régiből hiányzott. E formula végén egy szép alkalmi 
intelem van, mely egyúttal azon utasitást is magában fog-
lalja, hogy e formula csak olyan jubiláló házastársak 
felett alkalmazható, kik igazi keresztény életmódjuk által 
az egyháznak ez áldását kiérdemelték. 

A ritus introducendi novam nuptam a római Rituá-
léból hiányzik, de azért az uj Rituálé számára appro-
bálva lett. A benedictio midieris post partum rövidebb 
lett, mert a régi hosszú evangelium helyét egy oratio 
foglalta el. Igen szép két intelem zárja be e titulust, 
melyek egyike olyan anyáknak szól, kik gyermekükkel 
jelentek meg, másika pedig olyan esetben használandó, 
midőn a gyermek meghalt. 

A heretikus anyák megáldása elhagyatott ugyanazon 
okokból, mint fentebb a heretikusok temetésénél emlí-
tettük. 

IRODALOM. 
= Seckau, Emaus, Brewnow. I r ta dr Récsey Vik-

tor. Hét cinkografiai képpel. Szombathely Egyházmegyei 
könyvnyomda. 1899. 8-r 47 1. 

Gyönyörű monografia. A két benczés Wolter testvér 
által létesített beuroni benediktinus reformáczió részleteit 
mutatja be szerző képben és leírásban. Mert Seckau és 
Emaus már a beuroni reform alapjáa virágzanak. Brew-
now a multat képviseli. 

= Üdvözítőnk példabeszédei. Kifejtette Szemző 
János áldozópap. A kalocsai érseki hatóság engedélyével. 
Apatin, 1899. Gasz Mátyás könyvnyomdája 16-r. 259 lap. 
Ára bérmentes küldéssel 1 korona. 

Szerzővel a népies irodalom terén már egyszer talál-
koztunk. Játszva nyerte meg az országos elismerést. Meg-
lepő ügyesen és szépen tud mindent a népnek érthetővé 
és kapóssá tenni. Bevezetés után, mely Üdvözítőnk példa-
beszédeiről szól általában, következő czímek alatt fejti 
ki Üdvözítőnk j á r a t l a n tartalmú és hatású példabeszédeit 
1. A magvetésről vagyis földművelésről. (Erősen meg-
dolgozza a nép lelkét a nazarenismus ellen.) 2. Példa-
beszéd a tengerbe vetett hálóról. 3. Példabeszéd a jó 
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magról és a konkolyról. 4. Példabeszéd a mustármagról. 
5. Példabeszéd a kovászról. 6. Példabeszéd az elrejtett 
kincsről. 7. Példabeszéd a drága gyöngyről. 8. Példa-
beszéd az eltévedt juhocskáról. 9. Példabeszéd az elveszett 
garasról. 10. Példabeszéd a tékozló fiúról. 11. Példa-
beszéd az irgalmatlan szolgatársról. 12. Példabeszéd a 
szőllömívelésről, 13. Példabeszéd a királyi emberről, ki 
menyegzct szerzett fiának. 14. Példabeszéd a tiz szűzről. 
15. Példabeszéd a messze tartományba utazott királyról. 
16. Példabeszéd az igaztalan sáfárról. 17. Példabeszéd a 
dúsgazdagról és a nyomorult Lázárról. 18. Példabeszéd 
az irgalmas szamaritánusról. 19. Példabeszéd a farizeusról 
és a vámosról. 

Katholikus olvasókörök számára egy egész télre 
való felolvasási cyclus ! 

V E G Y E S E K . 
— A beuroni benedictinus congregatio, mely a 

benczés-rend reformját indította meg, a következő apát-
ságokat foglalja magában: 1. Beuron (Hohenzollern her-
czegségben, a Duna forrásaihoz közel) 150 taggal. 2# 

Maredsous (Belgiumban) 124 taggal. 3. Emaus (Prágában, 
ő felsége meghívására) 78 taggal. 4. Seckau (Stájeror-
szágban, boldogult Zwerger püspök meghívására) 95 tag-
gal. 5. Maria-Laach (a Rajna mellett) 113 taggal. 6. Er-
dington (Angliában) 27 taggal. 7. Löwen (Belgiumban) 
20 taggal. A cucujaesi zárda 7 taggal Portugálban még 
nem apátság. — A congregatio tagjainak összes száma : 
647 szerzetes. 

— A nagyváradi 1. sz. egyházmegyében dr 
Schlauch Lőrincz bibornok-püspök ur ő eminencziája febr. 
27 én kelt magas leiratával, egyházmegyéjének két plé-
bánosát, dr Dunay Alajos békés-szent-andrási plébánost 
és dr Vucskics Gyula nagyvávad-ujvárosi plébánost, a 
„Tiszántúl" szerkesztőjét, szentszéki ülnökökké nevezte ki. 

— A győri egyházmegyében Karácson Imre drt 
Zalka János dr megyés püspök úr kinevezte és investiálta 
peéri plébánossá és egyszersmind a peéri kerület élére 
helyezte őt, kinevezvén az érdemes tudóst esperessé is. 
"Karácson Imre dr egy évtizeden keresztül igazgatója volt 
a győri kir. kath. tanitó-képzőnek, mely kormányzása alatt 
emelkedett jó hirében. Távozását sajnálják mindazok, 
kikkel érintkezésbe volt. 

— Böjti felolvasások. A Budapesti Kath. Kör a 
nagyböjt folyamán minden pénteken délután 6 órakor a 
Kör dísztermében felolvasást rendez. E nagyböjti felolva-
sások sorrendje a következő: Márczius 2-án és 9-én 
Erdődi Károly olvas fel „Szent év — Szent hangulatok" 
czimen; márczius 16-án Glattfelder Gyula dr értekezik, 
felolvasásának tárgya az „Egyház és haza" ugyancsak 
Glattfelder Gyula dr olvas fel márczius 23 án „Korszellem 
és Katholiczizmus" czimen, márczius 30-án és április 6-án 
Zubriczky Aladár dr tart felolvasást az : „Orökimádás"-
rói. — A felolvasások előtt és után egyházi zenedarabok j 
adatnak elő. 

— A pécsi katholikus kör böjti felolvasásai. 
Tekintettel a jubileumi évre, a katholikus egyház 2000-dik 
és a magyar katholicizmus 900-ados évfordulója alkal-
mából, eltérőleg a régi szokástól, minden vasárnap tart 
városunk egy-egy illustris egyházi irója fölolvasást, melyek-
nek részletes sorrendje a következő: Márcz. 4. Nagy Benjá-
min dr : Magyarország és a pápaság. Márcz. 11. Szilvek 
Lajos dr : A kereszténység befolyása Magyarország fejlő-
désére ethikai és szocziális szempontból. Márcz. 18. Kés-
márky István dr : A kereszténység hatása társadalmi és 
jogi szempontból. Márcz. 25. Szákovics Ottó : A keresz-
ténység és a művészetek. April. 1. Rézbányay József dr : 
Magyar szentek. Ápril. 8. Kozáry Gyula : A keresztény-
ség és az emberi lélek. 

— Kedvezmény a bécsi római zarándokoknak. 
A római zarándoklat bécsi bizottsága kieszközölte a szent 
atyánál, hogy a zarándoklat tagjai, az előirt 10 látogatás 
helyett, Róma kijelölt 4 templomának háromszori láto-
gatása által teljesíthetik a jubileumi búcsúnak eme föl-
tételét. 

— Konferenczia-beszédek Győrött. Zalka János 
dr megyés püspök úr, megszüntette a benczések templo-
mában szokásos német böjti szónoklatokat. E helyett a 
székesegyházban a böjti idő minden szerdáján este 6 óra-
kor konferenczia-beszédek lesznek, melyeket Péter székes-
egyházi kanonok fog mondani. (Vivant sequentes per 
totam Hungáriám !) A rendes böjti szent beszédeket min-
den pénteken délután 4 órakor Gerebenics Sándor szentsz. 
jegyző mondja. 

— A veszprémi egyházmegyében az Oltáriszentség 
imádására alakult papi egyesület egyházmegyei igazgató-
jává a nm. püspök úr Kránicz Kálmán kanonokot ne-
vezte ki. 

— Egyházi adó. A mainzi egyházmegyében a papi 
fizetések javítására és más egyházi szükségletek fedezésére 
évi 90,000 márka összeg kivántatik. Ezt egyházmegyei 
adó czimén szedik be, a nagyherczegi kormány beleegye-
zésével, minden adómárka után 8/io fillért szedve. 

f Gyászhír. A legmélyebb részvéttel vettük a követ-
kező gyászjelentést : Gabler Lajos és neje szül. Domino-
vich Fanny saját, úgyszintén gyermekeik : Lajos, Iréné 
Imre, Ödön és Vilmos; Gruber Vilmos és leánya Mária, 
valamint az összes rokonság nevében mély fajdalommal 
jelenti forrón szeretett és felejthetetlen nővére, sógorné-
juk és nagynénjük Gabler Anna úrhölgynek folyó évi 
február hó 28-án éjjeli órakor, hosszas szenvedés 
és a halotti szentségek ájtatos felvétele után, Isten szent 
akaratábaní teljes megnyugvással, élete 40-ik évében tör-
tént gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei folyó 
évi márczius hó 2-án délután órakor fognak lakásán : 
IV. ker., borz-utcza 1. szám alatt, a róm. kath. egyház 
szertartása szerint ünnepélyesen beszenteltetni és a kere-
pesi ut melletti temetőben levő családi sírboltban örök 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent misék pedig 
folyó hó 5-én délelőtt 10 órakor fognak a belvárosi plé-
bániatemplomban a Mindenhatónak bemutattatni. Buda-
pest, 1900. márczius hó 1-én. Áldás és béke lengjen drága 
porai felett ! 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1900. 

9Perge alacriter m coepto tuo : praehare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. — Mélt és ft. Fehér Ipoly főapát úr böjti főpásztori 
körlevele. — Egyházi Tudósitások : B u d a p e s t : A magyar királyság kilenczszázados évfordulóját meg fogja-e ünnepelni az ország é§ 
a királyság ? — P é c s : FŐp. felhivás a tanitók gyermekei számára létesítendő tápintézet ügyében. — Tárcza. Akadálya-e az egyház a, 
haladásnak ? — Katholikus Autonomia : Püspöki értekezlet márcz. 3-án. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az Aquinói-Szent-

Tamás-Társaság. — Irodalom. A pécsi egyetem története. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta : Dr Szentimrey Gábor. 

A haladás átalában. 

A „felvilágosodás" szerint az ember a tudat-
lanság felhőjét eloszlató világosságot Önmagában 
birván fokozatos haladás és fejlődés utján önerejé-
ből minden külső segítségtől menten szerzi meg a 
tökéletes felvilágosodást. Ujabban e rendszer t pro-
gresszizmusnak nevezik. Az igy ér te lmezet t pro-
gresszizmus középpontja a kinyi latkoztatással 
ellentétes minden rendszernek. A deizmus, na tu-
ralizmus, pantheizmus, materializmus, a legújabb 
lábra kapo t t pozitivizmus — mind ide té r visz-
sza, innen indul ki. — Visszaviszik az ember 
eredeté t a majomig, hogy felmagasztalhassák 
istenné. Tehá t fokozatos fejlődés az ős zűrzavar-
ból (chaos) minden: az igazság, az erény, a t á r -
sodalmi r-end, az állami élet. Valamennyi t a ma-
jom, t ehá t a majomban rejlő őserő fokozatos 
megnyilatkozása létesí tet te . Mindaz, a mi t a 
tudományok kivivtak, a mi szépet, nemeset és 
lélekemelőt a tör ténelem fel tud muta tn i , az a 
rend, mely a tá rsada lmat vezet i : egy ma jom 
önfejlődése. 

Nem tagadjuk mi azt, hogy az emberiség 
halad. De igenis azt ál l í t juk, hogy a haladás 

legnagyobb részt a k inyi la tkozta tás eredménye, 
szónyomozásilag ugyanis haladás egy kitűzött czél 
felé igyekvés, előremenetel, tökéletesedés. A progresz-
szizmus elmélete szerint e haladás folytonos és 
végtelen. Szerintünk sem nem folytonos, sem 
nem végtelen, hanem visszaesésekkel vegyes — 
s k i tűzöt t czélja van, melynél megállapodik» 
Találóan mondja szent Tamás'. „Természete az 
embernek, hogy eszével keresse az igazságot, ám 
az ember i észnek az a sajátsága, hogy az igaz-
ságot azonnal egyszerre fel nem fogja, mié r t is 
az ember az igazság megismerésében lassan ha-
lad. Segítségünk az igazság megismerésében az 
idő. Megelőzőleg szerzett i smere te inke t bőví t jük 
s igy idők folytán haladunk. Ha ellenben a fá rad-
ságos t anu lmány t elmulaszt juk az idő feledést 
okoz, ugy egyesek mint nemzedékek életében^ 
Innen van, hogy sok tudományszak elavult s 
elülről kell k e z d e n i / *) Ily ér te lemben veszszük 
az emberiség haladását s be fogjuk bizonyítani , 
hogy e haladás a kinyilatkoztatással lényegileg ösz-
sze van forrva, oly annyira, hogy a kinyilatkozta-
tás az emberiség haladásának leghathatósabb eszköz-
lője, minden igaz haladás forrása és alapja. 

A haladás t e h á t pozitiv eszme; czélja kell , 
hogy pozitiv jó l egyen ; — minthogy pedig az 
emberre nézve elméletileg az igazság (bonum 

*) Ethic. I. 11. Idézve Jungmann, De vera religione 
35. 1. 
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intellectus) gyakorlat i lag pedig az erkölcs (bo-
num voluntat is) az a pozitiv jó, melyre töreked-
nie kel l : a kinyi la tkoztatás t , min t az erkölcsi 
haladás tényezőjét külön fogjuk bemutatni . Mivel 
továbbá az emberi élet nem egyes egyedül álló 
elszigetelt valami, hanem a társadalomban nyil-
vánul, — a társadalom pedig szervezve v a n : te r -
mészetes, hogy a kinyi la tkoztatás t , min t a t á r -
sadalmi s állami élet haladásának, tökéletesedé-
sének eszközlőjét is be kell muta tnunk . 

(Folytatjuk.) 

Mélt. és ft. Fehér Ipoly fó'apát úr 
böjti főpásztori körlevele. 

(Vége.) 

II. Az Ur Jézus, a Megváltó Fiuisten velünk van 
szeretetének imádandó Szentségében ; de velünk van 
közöttünk él földi helytartójának, a római pápának szemé-
lyében is, a ki az anyaszentegyháznak látható feje, mint 
Krisztus annak láthatatlan feje és halhatatlan lelkeinknek 
föpásztora. Hódolatunk a 19-ik század utolsó évében első 
sorban a Megváltót, az Ur Jézust illeti, de hódolunk 
másodszor a római pápának is és ezen hódolatunk is ma-
gára Krisztus Urunkra háramlik, a ki isteni küldetését, 
hatalmát, tanitói, papi és kormányzó hivatalát átruházta 
szent Péter apostolra és ennek utódaira a római püspöki 
széken, a római pápára. Az isteni Gondviselés bölcs intéz-
kedése úgy akarta, hogy szent Péter püspöki székhelyén, 
Rómában, a világvárosban szenvedjen vértanúhalált és 
igy kijelelte, megszentelte a helyet, a hol az ő utódainak 
székelniök kellett. Szent Péter hivatala világra és min-
den időre szól ; ő az anyaszentegyháznak, mely a világ 
végéig fenmarad, látható fe je ; az ő halálával az nem 
szűnhetett meg, hanem a természet rendje szerint át kel-
lett mennie utódjára. 

Ha Krisztus Urunk az anyaszentegyház egységét és 
híveinek egyességet fentartani és biztosítani akarta ; ha 
az egyháztól távol akart tartani minden szakadást és té-
velyt : kellett gondoskodnia arról, hogy az Általa alapí-
tott anyaszentegyháznak legyen látható feje, hogy a hivek 
egy fő alatt egy testet képezzenek ; kellett egyházában 
egy csalhatatlan tanítót rendelnie, a kit minden hívőnek 
hallgatnia kell, midőn az a hit és erkölcsi dolgokban az 
igazságot magyarázza és az egész egyházhoz intézi tanitó 
szavát, mint a hitnek Istentől rendelt őre. 

Ezt tette Krisztus Urunk, midőn Pétert apostoltársai 
fölé helyezvén, hozzája ekképen szóllott: Te Péter vagy 
azaz kőszál és e kőszálon fogom építeni anyaszentegyháza-
mat és a polcol kapui nem vesznek erőt rajta. És neked 
adom a mennyország lcidcsait. Ês a mit megkötendesz a 
földön, meg leszen kötve mennyekben is, és a mit feloldan-
dasz a földön, fél leszen oldozva mennyekben is (Máté 16, 
18. 19.). Ezen szavakkal igérte meg Istennek Fia azon 
nagy hatalmat, melylyel földi helytartóját felruházni 
akarta ; feltámadása után pedig valóban meg is adta Péter-
nek és utódainak a legfőbb kormányzói hatalmat, midőn 

háromszor kérdezé Simon Pé te r t : Szeretsz-e engem job-
ban ezeknél? a mely kérdésre szintén háromszor feleié 
Péter : Ugy van, Uram, te tudod, hogy szeretlek Tégedet. 
Krisztus az ő tanítványának ezen nagy szeretetét azáltal 
jutalmazza meg, hogy reábízta az Ő híveinek és az 0 
apostolainak vezetését ezen szavakkal : Legeltesd az én 
bárányaimat. Legeltesd az én juhaimat (Ján. 21, 15—17.). 
Tehát az egész anyaszentegyház fejévé, legfőbb tanítójává, 
főpapjává és kormányzójává rendelte Krisztus Urunk a 
hitben erős és szeretetben buzgó Pétert. 

Az anyaszentegyház látható feje a hit és erkölcsi 
tanításokban, az örök igazságok értelmezésében csalhatat-
lan tekíntélylyel bír, mint maga az egyház, a melynek ő 
látható feje ; birja pedig ezen tévedéstőlmentes tanitói 
tisztet Urunk Üdvözítőnk imája és Ígérete folytán. Az 
Ur Jézus ugyanis szenvedése előtt, a tanítványokhoz 
intézett búcsúbeszédében, különösen Péternek mondá a 
következő szavakat: Simon, Simoni ime a sátán megkívánt 
titeket, hogy megrostáljon mint a búzát; én pedig könyö-
rögtem éretted, hogy él ne fogyatkozzék a te hited; és te 
egykoron megtérvén, erősítsd meg atyádfiait (Luk. 22, 31. 
32.). A tulbuzgó Péter kész lett volna az Ur ezen szavai-
nak hallatára tömlöczbe, sőt halálra is menni ; az Ur 
Jézus pedig előre mondá neki, hogy nem szól a kakas, 
mígnem háromszor fogja Öt megtagadni; a mi meg is 
történt, és a mint beteljesedett az Urnák ezen jövendö-
lése, úgy valóban igaz az is, hogy Krisztus imájának és 
kegyelmének ereje fogja Pétert , mint az egyház fejét 
minden hibától megóvni ; úgyannyira, hogy habár fog is 
ingadozni a hitben, de ha egyszer megtér és háromszoros 
szeretetvallomása után átveszi az egyház fölötti kormányt, 
még ő fogja megerősíteni atyjafiait a hitben, hogy az 
igaz hit nálok soha meg ne szűnjék, a mi csak akkor 
történnék, ha a hitben tévtanításnak adnának helyet; ez 
pedig Krisztus egyházában, szent Péter és utódainak taní-
tásában soha sem történt és nem is fog soha sem meg-
történni; hisz szent Péterrel együtt 33 szent római pápa 
halt meg az igaz hitért mint vértanú és összesen 263 
között 88 szent pápa ült szent Péter székén, a kik éle-
tük szentségével tettek tanúbizonyságot Krisztusért és az 
igaz hitért. 

A római kath. anyaszentegyház 19 századon át foly-
tonosan hitte, hogy maga Krisztus Urunk él szent Péter-
ben és az ő utódaiban mindazon hatalommal felruházva, 
a melyet Isten Fia a mennyei Atyától kapott ; és ha 
nem minden római pápa volt is szent, de az igaz hitben 
mindannyian Krisztushoz hivek és tévedéstől mentesek 
voltak ; rendületlenül ragaszkodtak Krisztus igaz tanításá-
hoz s abból egy jót át sem adtak fel, habár nemzetek 
szakadtak is el az igaz hittől és pártoltak el az egyedül 
üdvözítő anyaszentegyháztól ; úgy, hogy élő hittel és hálás 
szívvel mondhatjuk el azon szavakat, melyek az efezusi 
zsinatban (431. évben) mondattak: „Senki sem kételkedik, 
sőt minden században elismert dolog, hogy szent Péter, 
az apostolok fejedelme, az egyház feje, a hit oszlopa, a 
katholikus egyház alapköve a mennyország kulcsait 
Krisztustól kapta, a ki mind e mai napig és mindig él 
és intézkedik utódaiban." Hisszük és valljuk azért a fló-
renczi egyetemes zsinat (1439. évben) szavaival: „Hogy 
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a római pápa, szent Péter utóda, Krisztusnak helytartója 
és az egész anyaszentegyház feje, minden keresztény hívő-
nek atyja és tanítója és hogy neki (a pápának) szent 
Péter személyében Krisztus Urunktól teljes hatalom ada-
tott az egész egyház legeltetésére, kormányzására és veze-
tésére. " 

A római pápák Krisztustól nyert hatalmuk tudatá-
ban mindent megtettek, a mi Isten dicsőségének előmoz-
ditására és a hivek örök üdvösségének munkálására szük-
ségés volt. Az igaz Isten és a kit küldött, Krisztus Jézus 
ismeretének terjesztése, Isten országának megalapítása a 
hitetlenek között, az jigaz hitnek hirdetése, az erkölcsös 
élet nemesítése, a keresztény műveltség behozatala, a 
családi élet megszentelése, a házasság egységének és fel-
bonthatatlanságának védelme, szóval a közjó, a társadalmi 
béke és az emberi nem valódi boldogsága voltak azon 
czélok, a melyekre a pápák összes tevékenysége irányult. 
A miért mi csak hálával tartozunk a világ Megváltójának, 
hogy egyházának látható fejet adott, a kiben 0 kegyelme 
által él és uralkodik, parancsol és győzedelmeskedik ma-
nap és mindig a világ végezetéig. Es ez az oka annak, 
hogy mi a 19-ik század végén a Megváltó-Fiu-Isten után 
az ő földi helytartójának, a szentséges római pápának is 
hódolunk. 

K. H. ! Közöttünk él és velünk van és velünk is 
marad mindvégig Krisztus Jézus, leikeinknek főpásztora, 
a legfölségesebb oltáriszentségnek és mint anyaszentegy-
házának láthatatlan feje, annak látható fejében, földi 
helytartójában, a római pápa szentséges személyében. A 
hitegység azon nagy jótétemény, mely az egyháznak fen-
maradását annak látható fejében biztosítja Krisztus ereje 
és kegyelme által ; egy közös fej nélkül nincs egység, 
mint ezt látjuk az egyháztól elszakadt felekezetekben ; 
mig ellenben az egy főnek engedelmeskedő társaságban, 
az egyházban, van erő, mely győzedelmeskedik még a 
pokol kapuin, vagyis hatalmán is. Oh szent hit, mily 
nagy a te hatalmad ! Oh Istennek anyaszentegyháza, mely-
ben Krisztus él és uralkodik, hogy annak hiveit egy hit-
ben és egy szeretetben egyesítse, mily magasztos intéz-
ménye vagy te az isteni bölcseségnek ! Szivünk egész 
melegével, lelkünk minden erejével és egész valónk tel-
jes odaadásával ragaszkodunk ezen hitegységhez. Inkább 
magamról feledkezzem meg, semhogy megfeledkezzem 
rólad római katholikus anyaszentegyház ! 

Ur Jézus Krisztus, a világnak Megváltó-Istene, meg-
váltottaidért, kedves híveimért, kiket nekem adtál, könyör-
gök, hogy egy se veszszen el közülök, mert ök tieid; tartsd 
meg őket nevedben, hogy egygyé legyenek, minfc Te egy 
vagy az Atyával. Szenteld meg őket az igazságban, hogy 
szereteted bennök legyen és ők Tebenned (Ján. 17. r.). 
Amen. 

Kelt Pannonhalmán, az 1900. szent évben, Gyertya-
szentelő-Boldogasszony ünnepén. 

Ipoly, főapát. 

i 

EGYHÁZI TUD0SITÄS0K. 
Budapest, márcz. 6. A magyar királyság kilenczszá-

zados évfordulóját meg fogja-e ünnepelni az ország és a 
királyság? — 

Fájós meglepetést hozott a „Hazánk" mai száma. 
„Szent István koronája" czimű vezérczikkében kendőzés nél-
kül szemébe vágja az országnak, hogy a magyar állami-
ság alapításának 900-as emlékét senki sem készül komo-
lyan megünnepelni, megszentelni. Az úgyszólván végső 
pillanatban jött figyelmeztetést egész terjedelmében föl-
vesszük a magyar egyház évkönyveinek lapjai közé, a 
mint következik : 

„A magyar királyi koronának kilenczszázéves emlék-
ünnepére nem készül az ország. 

Ezelőtt kilenczszáz esztendővel, az üdvnek 1000-dik 
évébeu történt, hogy II. Szilveszter pápa márczius 27-ik 
napján kelt bulláját kiadta s elküldte István fejedelemnek 
Gejza fiának a koronát, a királyi czimet és apostolkodása 
jeléül a kettős keresztet. Asztrik püspök fényes magyar 
küldöttséggel ment Rómába István levelével, és István 
nagy érdemeinek elismerése volt, hogy a római pápa őfc 
ily különös kegyekben részesítette. 

István rá is szolgált erre a kitüntetésre, mert való-
ban csodás apostoli munkát végzett, midőn úgyszólván 
az egész magyar nemzetet néhány rövid esztendő alat t 
eltérítette ősi vallásától és kereszténynyé tette. Igaz ugyan, 
hogy már atyja, Gejza fejedelem, nejével, Saroltával, 
Gyula vezér leányával együtt fölvette a keresztség-
get ; de Gejza azért még az ősi hitnek is áldozott. A 
kereszténységnek pedig a nemzetben még annyi erős 
ellensége volt, hogy Istvánnak mindjárt atyja halála után r 

fejedelemsége első évében Koppány lázadó hadával kellett 
harczot vivnia. Rendkívüli buzgósága és szerencséje lehetett 
tehát az apostoli férfiúnak, hogy alig három esztendei 
működés után a kereszténységet annyira elterjesztette, 
hogy a római pápa már méltónak találta őt a királyi 
koronára s az apostoli kettős keresztre. 

István az 1000-dik év agusztus 15-én, Nagy-Boldog-
a9Szony napján Esztergomban fölkenetvén és megkoro-
náztatván, megállapította a magyar királyságot s első 
királya lett a magyar nemzetnek. 

De ez az esztendő nem csupán a magyar királyság-
nak, hanem a magyar alkotmánynak is születése éve. 

Es csodálatos, hogy e nevezetes esemény kilencz-
századik évfordulójának megünneplésére sem szent István 
koronájának mostani viselője, a király s vele a királyi 
udvar, sem a magyar alkotmány őre és letéteményese a 
törvényhozás nem készül. 

A magyar katholikus egyház ünnepi évnek nevezi 
és tart ja 1900-at. A római pápa az egész világra kiter-
jedő ünneppé avatta ezt az esztendőt. De vájjon a magyar 
királyság s a magyar alkotmány csak a katholikus egy-
ház részéről érdemli meg a kegyeletes megemlékezést és 
a királyi udvarnak és az országgyűlésnek nem nagy nem-
zeti ünnepe-e ez az év? Vájjon 1900. augusztus 15-ödike, 
az első magyar király megkoronázásának, a magyar ki-
rályság, a magyar alkotmány megalkotásának kilenczszá-
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zadik évfordulója napja a katholikus egyházon kivül feenki 
mást rem illet meg ebben az országban? 

Szent István koronája, a kettős kereszt, a Gizella 
királyné szőtte palást : ma is szent ereklyéi a magyar 
nemzetnek és jelképezői a királyi hatalomnak. Hogyan 
lehetséges, hogy a törvényhozás, mely a képzelet homá-
lyába s a költőiség ködébe vesző bejövetel ezredik évét 
oly pazar pompával ünnepelte, most meg se mozdul? Es 
miért nem hallunk hirt arról, hogy a magyar nemzet, a 
magyar országgyűlés, a magyar király milyen országos 
ünnepet fog ülni 1900. augusztus 15-én, amely napon, 
ezelőtt kilenczszáz évvel, a római pápa ajándékát először 
avatták a magyar királyság szimbólumává? 

A katholikus egyház is csak muló emlékezést szen-
tel az első magyar királynak. A templomokban megkon-
dulnak a harangok, száll az ének, a tömjénfüst és az 
imádság. De megmaradó nyoma nem lesz ennek a keresz-
ténységre oly dicsőséges esztendőnek. A püspöki kar nem 
szövetkezett arra, hogy hatalmas könyvben megírassa, 
fényes illusztrácziókkal kiadja szent István király törté-
netét. Nem szövetkezett arra, hogy a budapesti lipótvá-
rosi templomot szent István templomává fölszentelje vagy 
pedig az ország székesfővárosában szent István emlékére 
monumentális uj templomot emelien. A Szent-Istváu-Tár-
sulat sem gondoskodott arról, hogy a magyar keresztény 
állam megalapítójának, első szent királyunknak dicsőséget 
nagyobbszabásu epikai költemény s más költői és törté-
nelmi müvek zengjenek. *) 

Es a magyar nemzet? En édes Istenem, hiszen ami-
óta szent István napját nemzeti ünnneppé tette a törvény, 
ez a nap is fakóvá lett, elvesztette piros szinét. S a hálát-
lanság még azt az összegyűjtött pénzt sem keresi, melyet 
az ország ezrei ezelőtt 15—20 évvel adtak össze szent 
István király szobrára. Ha jól tudjuk, már 15 évvel eze-
lőtt százhatvanezer korona volt együtt szent István szob-
rára. Hol van ez a pénz? Miért nem leplezik le az idén, 
augusztus 15-ik napján az első magyar király szobrát? 

Avagy, ha él bennünk a kegyelet és szent István 
koronáját őszinte áhítattal övezzük, miért ne lehetett 
volna az uj országházat a magyar alkotmány kilenczszá-
zadik évfordulóján fölavatni? Nem volna-e kötelessége 
az országgyűlésnek, a képviselőháznak a főrendiházzal 
együtt az uj országháza dísztermében, a király jelenlété-
ben ünnepi ülést tartani 1900. augusztus 15-ikén szent 
István király s a magyar szent korona kilenczszázados 
emlékére ? 

Mindössze alig félesztendő választ el attól a naptól, 
melyen a magyar királyság kilenczszáz esztendővel ezelőtt 
megszületett és szent István koronája a magyar király1 

hatalom szent jelképévé avatódott. Nem tartja-e a kor-
mány igen sürgős feladatának, hogy e nap megünneplé-
séről a felséges királylyal beszéljen, terveit az országgyű-
lés elé terjeszsze és az országos ünnep előkészületeiről a 
magyar nemzetet tájékoztassa? 

A lpgnagyobb magyar királynak, Hollós Mátyásnak, 
messze Kolozsvárott az idén emelnek csodaszép szobor-

*) Minthogy a mi eddig történt, csakis egyházi részről tör-
tént, az egyházi oldal csipkedése ez alkalomból nem alapos eljárás. 

Szer h. 

emléket; a magyar költők királya születésének századik 
évfordulóját országos ünneppel készül megörökíteni a 
hálás kegyelet: mire magyarázzuk, hogy éppen az első 
magyar király emlékének nem hódol az ország? 

Szent István koronája tette sérthetetlenné s apos-
tolivá I. Ferencz József királyi személyét. Szent István 
alkotmánya volt gyökere, alapja, a mai magyar alkot-
mánynak. Vájjon Magyarország fővárosában lesz-e a ma-
gyar király 1900. augusztus 15-én, a magyar szent ko-
rona kilenczszázados emlékünnepén? S vaijon a király, a 
törvényhozás és a nemzet szive együtt fog-e dobogni 
ezen a napon, oly országos emlékünnepen, mely szent 
István koronájának fényéhez és a magyar nemzet kegye-
letéhez méltó?" 

Pécs. Főp. felhívás a tanítók gyermekei számára 
létesítendő tápintézet ügyében. — 

Egyházmegyém több tanitó testülete és több espe-
resi kerület hozzám terjesztett tanácskozási jegyzőköny-
veikben ama kérő óhajtásukat fejezték ki, vajha létesít-
hető lenne egyházmegyém központjában oly intézmény, 
mely a sokszor szük anyagi körülmények között élő, sze-
gényebb javadalmazásu kath. tanítók és más szülőknek 
erkölcsi és anyagi támogatására lenne gyermekeiknek 
iskoláztatásában. 

Nem ismeretlen előttem, hogy már 1895. évben ez 
ügyben társadalmi mozgalom indult meg, mely azonban 
visszhangra és támogatásra nem találva, tevékenységét 
megszakította. 

Ezen irányú mozgalom feltámasztása czélja jelen 
felhívásomnak. Egyházmegyém t. papsága és tanítói kara 
előtt többször kijelentettem, miszerint főpásztori gond-
jaim jelentékeny részét képezi nemcsak a közvetlen veze-
tésük alatt álló népiskolák valláserkölcsi és tanügyi fel-
virágoztatása, hanem személyes anyagi jólétük fejlesztése 
is. — Ismeretes előttem az is, hogy a pécsi tanintéze-
tekbe — gymnasium, reáliskola, tanítóképző — szép 
számmal járnak egyházmegyém szegényebb javadalmazásu 
tanítóinak és más szülőknek — földművesek, iparosoknak 
sokszor jó és kitűnő tehetségű gyermekei, kiknek leg-
többnyire nagy gondot ad azon költségek előteremtése, 
melyekre szükségük van, hogy iskoláztatás által gyerme-
keik jövőjét biztosíthassák, és kik ezt családjuk többi 
tagjainak megrövidítésével kénytelenek megtenni. 

Ezeknek megfontolása birt arra, hogy hatásköröm-
ben e bajoknak lehető enyhítésére intézményt létesítsek, 
és ezen intézmény erkölcsi és anyagi támogatására egy-
házmegyém tiszt, papságát, jó lelkű mindenrangú bivei-
met, s a kiket első sorban tartok szemem előtt, egyház-
megyém tanitói karát felszólítsam ; hisz ők érzik leg-
inkább a vágyat gyermekeiknek szellemi kiképeztetést 
biztosítani ; de épp anyagi ellátásuk fogyatékossága miatt 
ők érzik e kiképeztetés nehézségeit. 

Azért jövő 1900/901. tanév kezdetével a reá fordít-
ható tőkék, s a megajánlandó segély arányában elhatá-
rozott szándékom a szűkebb ellátású es szegénysorsú 
tanitók gyermekei számára tápintézetet létesíteni oly alak-
ban, hogy a szegény tanitók gyermekei csekély díjért, 
havi 6 frtért tápláló ebédet és vacsorát kapjanak. Meg-
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vagyok róla győződve, hogy tisztelendő papságom, egy-
házmegyém tanitó kara, egyházmegyém összes közönsége 
nem fog elzárkózni attól, hogy ezen jótékony intézmény 
megvalósításában velem hatékonyan közreműködjék. 

Mivel pedig azt is jól tudom, hogy azon tanitók és 
szülőkre nézve, kiket az Isten több gyermekkel áldott 
meg, a havi 6 frt fizetése is nagy gond és önmegtaga-
dással jár, ez okból szándékom fél fizetéses és ingyenes 
helyeket is létesíteni a tápintézetben, számítva első sor-
ban is ft. káptalanom nagylelkűsége és nemesszivűségére, 
melynek tagjai majdnem mindannyian gyakorolják e nemét 
az irgalmasság cselekedetének a jobb tehetségű szegény 
tanulókkal szemben, felkérvén őket Jézus nevében, hogy 
egy-egy szegény jótehetségü és jó magaviseletű tanitó 
fiáért a 60 frt lefizetését elvállalni szíveskedjenek. Ugyan-
erre kérem fel az esperesi kerületek t. papságát és tanitó 
karát, hogy minden esperesi kerület kerületjebeli egy 
tanitófiuért a 60 frtot bizsosítsa, a kerületnek maradván 
meg a jog a segélyezendő fiút kijelelni. 

Azon fiukra nézve, kik ingyenes és félfizetéses he-
lyet óhajtanak elnyerni, kikötöm, hogy ebbeli kérvényü-
ket, melyhez a keresztlevélen és iskolai bizonyítványon 
kivül az intézeti igazgató uraknak a folyamodó szorgal-
mát és jó magaviseletét bizonyító nyilatkozata is csato-
landó — mindig az iskolai év végén terjeszszék be hoz-
zám. Megjegyzem, hogy az általam alapítandó ingyenes 
helyekre első sorban egyházmegyei tanítóim gyermekeit 
veszem fel, — de tekintettel leszek ugy az atya anyagi 
viszonyaira, az egyház és iskola körüli érdemeire, mint a 
folyamodó gyermek tanulmányi eredményére. 

Kijelentem azt is, hogy ha jelen felhívásom irgal-
mas szivekre talál, s az adakozás összege ezt lehetővé 
teszi, idővel ezen tápintézetet bennlakással — internátus, 
convictussal — óhajtom összekapcsolni legalább is oly 
mérvben, hogy 24 szegény fiu havi 12 írtért nyerhessen 
ott lakást, ellátást és felügyeletet. 

Ez az intézvény lesz hivatva az esperesi kerületek, 
a tanitógyülések által annyiszor óhajtott „Tanitók házát" 
Pécsett megvalósítani, hogy abban gyermekeik ingyenes 
— olcsó és jó ellátást, atyai felügyeletet, vallásos és 
hazafias nevelést és kiképzést nyerjenek. 

Felhívom azért egyházmegyém t. papságát és taní-
tói karát, hogy a tavaszszal tartandó ker. üléseik és taní-
tói tanácskozmányaikban ezt megfontolás tárgyává tegyék, 
és a kerületi n. t. esperes urak által nyitandó aláírási 
iveken jegyezzék azon összeget, melyet a) egyszer min-
denkorra, b) életfogytig évenként vagy c) egy évtizedik 
— adni szándékoznak s az eredményt feltüntető aláírási 
iveket f. é. jnnius hó l - ig hozzám beküldeni szívesked-
jenek. 

Papságom és tanítóságom részéről összegyűlt kegyes 
adományok elsősorban tanitók gyermekei részére fognak 
gyümölcsözni. ; 

Pécs, 1900. febr. 8 án. . Sámuel m. p. 
• püspök. 

T A R C Z A . 
Akadálya-e az egyház a haladásnak?*) 

Azon általános szempontok kiegészítésére, melyek 
szerint az egyház küldetését tekintenünk kell, nem csekély 
jelentőségű annak a vádnak tisztázása, hogy a katholicziz-
mus gátat vet az emberiség szellemi fejlődésének, — 
haladásának ! Haladás, műveltség és felvilágosodás ! röpke 
jelszavak, melyek szárnyakat öltve visszhangoznak a 
négy világtáj minden részéről, hol a polgárosodás hajnala 
meghasadt, s élesztenek lázas vágyat, — csillogtatni a 
szellem hatalmát. Valóban — fölséges joga ez az emberi 
észnek, hogy szabadon fürkészheti az igazság utait! De 
— mint általában a kor más nagy elvkérdéseinek tisztá-
zásában, ugy ennek, — a haladás eszméjének megvalósí-
tásában is mindenekfölött az összhang hiánya hat leverő-
leg. A szabad tudomány nagyhangzásu jelszava révén 
elmélet elméletet követ, s mindannyi igényt tart a tudo-
mány, — tehát az igazság nevére. Következetes világ-
nézet mellett, — ha az a tudomány hivatása, hogy vív-
mányoknak nevezett alkotásai egymást döntsék halomra, 
nem köztisztelet, hanem megvetést érdemel, mert a helyett 
hogy kielégítené a tudás jogos vágyát, kételynél egyebet 
nem hoz a léleknek. Természetesen, nem az exact tudo-
mányokról szólunk itt ; ezek a korral s az idő tapasztalatai-
val fejlődnek, hanem a tudomány elvont, bölcseleti ágai-
ról, s ezekről is csak ott, hol a vallással érintkeznek, illetve 
a positiv kereszténységnek a szabadság nevében ellen-
mondanak. Mert mi az a szabadság? Korlátlan önkény 
a tudományban, kizárva minden felelősséget, száműzve 
tehát a tekintélyt innen is. Ámde ez ellenkezik magával 
az igazság természetével, mert az igazságnak csak egy 
tárgyi valóság felel meg; s csorbát ejt a szabadság 
analógiáján. Ha ugyanis az ember erkölcsi szabadsága 
csak jogos tekintély alatt juthat valódi kifejezésre, nem 
állhat másként az értelmi szabadság sem anélkül, hogy 
szellemi forradalmat ne idézzen elő. D^ ellenmond végül 
a haladás eszméjének is ! mert ez állandóságot, biztos 
alapot követel, mig a mondott szabad tudományok rög-
tönzött rendszerei s az ezek alapján folytonosan hullámzó 
elméletek csak szüntelen újrakezdés hasonlóan a társada-
lom ama sorsüldözött egyéneihez, kiknek élete a meg-
határozott élethivatás terének hiányában tengődik, kik 
majd itt, majd amott tűnnek fel nem különben, mint a 
puszták futó homokja. — Valamint ezekre bizonyára 
senki sem akarja, senki sem óhajtva a társadalom lét-
alapjait lerakni, ép úgy nem nevezhető a haladás meg-
testesítőjének az a tudomány, mely a föntebbi kiváltságok-
kal akar ékeskedni, szem elől tévesztve azt, hogy minden 
tudománynak, következéskép a tudomány szabadságának 
is, határait megállapított igazságok teszik. 

Ennél többet a kinyilatkoztatott vallás sem kér. 
Természetfölötti -tekintélyének csak ott követel érvényt, 
ahol saját birodalma kezdődik, a tudományé pedig végződik, 
nehogy a függefelenitett ész „hasonlóvá legyen a bolygó 

*) Zárószó gyanánt, felolvasta a budapesti közp.. papnevelde 
saecularis ünnepén Kasztéll Aladár a m. e. i. i. ezidei elnöke. 
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csillaghoz, mely pályájából kilépve az ég összhangját 
zaklatja" (Leroy). — Egyebekben tisztelettel adózik a 
tudománynak, mint az ész fáradságos buvárlatainak ! S 
ha mégis megfejthetetlennek látszik a tudomány össze-
ütközése a kereszténységgel, azt egyedül lélektani alapok 
értetik meg velünk! Mert ha szabad az okozatról az okra 
következtetni, akkor a függetlenített tudományt a függet-
lenített erkölcscsel kell kapcsolatba hoznunk. A termé-
szetes ok fejétől elszakított ember miért nem volna kész 
minden tekintélyt aláásni a tudományban is, ha érdekeit 
sérti. Jellemzően irja de Bonald bölcselő: hogy ha a 
mértan valamely tétele valami érdeket sértene, vagy 
erkölcsi kötelezettséggel járna, akkor minden bizonyossága 
mellett ezt is kétségbevonnák és megtámadnák ! **) 

Ámde, hogy ne maradjunk puszta elvi kijelentések 
mellett, mindennél hangosabb czáfolat az egyház gyakor-
lata. Elemeire oszlott a római birodalom s romjaiba 
temette volna mindazt, a mit az előző korok görög és latin 
műveltsége alkotott, ha Róma a keresztség vizében ujjá 
nem születik. Tisztes csarnokaiban helyezte el a pogány 
világ szellemi remekeit: némelyeket csupa kegyeletből 
nagy multjok iránt; másokat ellenben megtisztítva keresz-
tény légkörében a további haladás tényezőivé tett, fön-
tartva igy mintegy a világ szellemi folytonosságát. Majd 
fölszabadulva az üldözések alól — az egyház virágzásá-
val lépést tart a tudomány fejlődése ugy, hogy a közép-
kor a tanügy aranykorának méltán nevezhető. S ha a 
modern czivilizáczió kérkedik irományaival, legalább azt 
ismerje be, hogy „kedvezőbb körülmények között folytatja 
azt, amit az egyház sokkal nehezebb viszonyok között 
hosszú századokon át egyedül karolt föl" (Egger i. h.) 
s a minek egyedüli úttörője még most is ott, hová a 
világ tudománya még nem tud hozzáférni, a hithirdetés 
apostoli intézményével, mely ott virraszt a föld minden 
részén, — Európa világvárosaitól el az elhagyott égöv 
nomád lakójáig s a bámész beduin rozoga kunyhójáig. 
Szolgálatában s tőle nyert eszményt a művészet, melynek 
titkait a késő kor felvilágosodott elméje hosszas tanul-
mány után is csak alig tud megérteni. 0 — a keresztény-
ség szelleme adott ihletet a költészetnek, melyhez a 
lángész magában nem elég, mester hiával van annak, 
ami számára következetes és határozott utat jelölne és 
biztositana. Jelesen irja a kereszténység szellemének 
nagynevű apologetája Chateaubriand a franczia ég egyik 
bolygó csillagjáról — Voltaire-ről, kinek a vallástól való 
irtózása épen nem tartozik az ismeretlen tények sorába : 
hogy a „Henriade" szerzője ugyanazon kultusnak köszöni 
hőskölteménye legmeghatóbb részeit, valamint tragédiájá-
nak legszebb jeleneteit, melyet oly elkeseredetten ül-
dözött." (II. 33.) 

Föltéve azonban, hogy tudomány, költészet és mű-
vészet még nem érdemesit teljes elismerésre, — mert az 
ész — igy szólhat valaki — még egy könnyűt sem szá-
rított föl, — ott van a jótékonyság tere ! I t t tündöklik a 
kereszténység szelleme teljes fényében, mert „nincs az 
emberi nyomor névsorában csak egyetlenegy testi v. lelki 

**) Id. Egger. 1899. márcz. 5-én St. Gallenben tartott föl-
olvasásában. Lefordítva közölte a Religio 1899. II. félévi füzeteiben. 

betegség, a mely számára a vallás nem alapított volna 
segély vagy menhelyet." (Chateaubr. IV. 23.) 

Mindent pedig nem a modern hangzatos humanitas 
és filantrópia divatos felfogásából, hanem azon szükség-
szerű viszonyból kifolyólag, melyben a kereszténység 
hit és erkölcstana egymáshoz oly elválaszthatatlanul áll. 

Méltán sorakozik tehát az egyház világtörténelmi 
hivatásához annak kulturális és társadalmi küldetése, 
melylyel az ó-világnak fizikai és erkölcsi folytonosságát 
föntart ja ! 

lm a pogány rómaiak hitregéinek képzelt kétarczu 
Janusa megtestesülve ! Látta egyfelől a pogány ó-kor napját 
leáldozóban, s ugyanakkor másfelől ő lett u j idők világos-
sága — a keresztény világé, — melynek közel kétezer 
évét tar t ja egybe. S ha ellenei oly készek visszaéléssel 
vádolni őt, jegyezzék meg azt is, lehetett a vallással 
visszaélni, de nem a vallás élt vissza, — mihez hozzá-
adhatjuk még egy franczia államférfiunak, az ismert Mon-
tesquien-nek egyik nyilatkozatát, mikor a vallás magasz-
tos erejéről értekezve igy végzi : „nem a körül fordul a 
kérdés, mi volna, jobb ; az-e, ha valamennyi ember vagy 
valamennyi népnek semmi vallása sem volna, vagy pedig» 
ha visszaél azzal, a mivel bir ; hanem a körül, mi a 
kisebb rossz : az-e, ha a vallással néha visszaélnek, vagy 
az, ha semmi vallás nem volna az emberek között!" (Id. 
Chateaubr. IV. 273.) 

De futó tekintet a korszellemre azt vallja, hogy 
általában keresztény világot élünk ugyan, de irányelvei 
csak töredékes maradványok a tiszta kereszténységből. 
I t t az idő tehát, hogy a kereszténység eszméljen ! S a 
népek bűnbánati folyamába vajha belevegyülne nemzetünk 
könnyárja is, hogy lelkileg újjászületve tisztán láthassa, hol 
az ut, „igazság és az élet!" Ez a szent év rendeltetése — 
az evangéliumnak mintegy ismételt kihirdetése, mely után 
a keresztény szeretetből fakadó testvériség érzelme hassa 
át az egész kath. világot, hűséges odaadásban látható 
feje — a római pápa, mint a keresztény világ egységé-
nek letéteményese és képviselője iránt. S mikor ünnepi 
fényben űszik a kereszténység, az öröm hullámai hassa-
nak el az örök város felé és tornyosuljanak itt a két 
halom köré, mert két nap múlva 22 éve annak, hogy 
Szentséges Atyánk XIII . Leo pápa Péter örökébe lépett. 
Nehéz időkben foglalta el apostoli székét s azóta is sok 
villám czikázott át egyházunk egén, de ő egyedüli az 
igazság tudatában s az „Ego rogavi pro te Petre" biztató 
igék zálogával — elhárította őket. Es mégis ! az emberiség 
hálaimájában megcsillan a miserere — vagy a de profun-
dis bánatos hangja ! Pártütők tanyáznak a Quirinálban, 
idegen zászló leng az Angyalvár ormán s csak a körötte 
elterülő komor csend jelzi egy erős átok súlyát, mit jog-
fosztás s azóta három évtizeden át folytatott jogbitorlás 
vont magára és tart magán. — Azért a keresztény világra 
vár a kötelesség, hogy a százados jogok visszaszerzésében 
közremunkáljon ! Mert ha bilincsekben a pápaság, nem 
szabad akkor az egyház, melyhez pedig minket, mint 
tagokat, oly szoros kapcsok fűznek, hogy nélküle mi 
sem lehetünk szabadok. Ezzel valljuk hűséges hozzá-
tartozásunkat az egység fejéhez, kitől semmi sem szakithat 
el ! Mert zúduljon bár ellene egész világrész, halomra 



•177 RELIGIO. 

döntve mindazt, mit a kétezer éves kereszténység föl-
mutat s roskadjon bár végül önmaga is a semmiségbe, 
mit ugy sem kerülhetne el, — akkor is, vérző szivvel 
ugyan, de rendületlenül a pápa lesz az, „ki a földi lét 
és rend örök törvényeinek leltárával bárkába száll" s 
uj csendlakta partokon állítja föl apostoli trónját s uj 
Rómának veti meg alapját ! A világtörténelem engedi azt 
a jogos következtetést, hogy — valamint Jeruzsálem föl 
nem épülhet, akként Róma el nem veszhet s igy a római 
marad a jövő egyháza! 

K A T H O I Í I K U S A U T O N O M I A . 

Püspöki értekezlet márcz. 3-án. 

Hivatalos értesítés az értekezletről nem jelenvén 
meg, közöljük a következő privátjellegü jelentést : 

A tanácskozmány tárgya az volt, hogy a püspöki 
kar megállapodjék arra nézve, miképpen lépjen érintkezésbe 
az autonomiai kongresszus huszonhetes bizottságával az 
országos katholikus autonomia ujabb szervezeti szabály-
zatára nézve. 

Pontban 10 órakor lépett a terembe a biboros 
herczegprimás, akit az ott várakozó egyháznagyok üdvö-
zöltek. A tanácskozásra megjelentek : Császka György dr 
kalocsai érsek, Bende Imre Dyitrai, Bubics Zsigmond 
kassai, Hornig Károly báró dr veszprémi, Dessewffy Sándor 
dr csanádi, Steiner Fülöp dr székesfejérvári, Szmrecsányi 
Pál dr szepesi, Rimely Károly dr beszterczebányai, Iván-
Jcovics János rozsnyói, Mailáth Gusztáv Károly gróf 
erdélyi, Hetyey Sámuel pécsi püspökök, Fehér Ipoly pan-
nonhalmi főapát, Virter Lajos váczi káptalani helynök ; 
továbbá Szabó János dr szamosujvári, Vályi János eperjesi 
és Firczák Gyula munkácsi görög szertartású katholikus 
püspök. A román egyháznagyok — Mihályi Viktor gyula-
fehérvári—fogarasi érsek, Pável Mihály nagyváradi gör. 
szert, püspök és Radu Demeter dr lugosi püspök — a 
katholikus autonomia ügyében való tanácskozásra, elvi 
álláspontjuknál fogva, most sem jelentek meg. 

Távolmaradásukat kimentették továbbá : Schlauch 
Lőrincz dr bibornok, nagyváradi püspök, Samassa József 
dr egri érsek, Zalka János dr győri, Hidasy Kornél dr 
szombathelyi és Meszlényi Gyula dr szatmári püspök. 

Vaszary Kolos bibornok herczegprimás a szokott 
imádsággal nyitotta meg a tanácskozást és a jegyzőkönyv 
vezetésére Hetyey Sámuel pécsi püspököt kérte föl. 

Napirend előtt a herczegprimás előterjesztette a 
Központi 01tár-3gyesületnek egy kérvényét, úgyszintén a 
Szent-István-Társulat kérvényét az általa kiadott tanügyi 
lap támogatása iránt. 

A herczegprimás fölvetette ezután azt a kérdést, 
vájjon nem volna-e czélszerû a római nagy zarándoklatot 
az őszre halasztani, tekintettel arra, hogy bold. La Salle 
János szentté avatása alkalmából május havára 20,000 
franczia zarándok és ezenfelül számos tengerentúli zarán-
dok van bejelentve. A tanácskozmányon a hangulat amel-
lett volt, hogy az országos zarándoklat április végén indul-
jon Rómába. E kérdésben a legközelebbi püspöki tanács-

I kozmány fog dönteni 

Az értekezlet ezután áttért a napirendre. 
Az elnöklő bibornok herczegprimás előadta, hogy a 

katholikus autonomiát szervező kongresszus ismeretes 
határozata és Szápáry Gyula gróf elnöknek ezen határo-
zaton alapuló átirata következtében a püspöki karnak 
immár határoznia kell arra nézve, miképpen kiván a 
huszonhetes bizottsággal érintkezni és minő álláspontot 
foglal el az ezen bizottsághoz utasított tervezetekkel 
szemben. 

Hosszabb vita után, melyben különösen Hornig báró, 
Szmrecsányi, Mailáth, Steiner, Hetyey püspök és Fehér 
Ipoly főapát vettek részt, az értekezlet elhatározta, hogy 
Schlauch biboros püspök, Hornig báró és Szmrecsányi 
püspökökből álló bizottságot küld ki, melynek feladata 
lesz, hogy a huszonhetes bizottsággal, illetőleg ennek 
kiküldötteivel való szóbeli tárgyalásokban a püspöki kar 
álláspontját ismertetni és képviselni. 

A mai püspöki tanácskozmány ezen háromtagú bi-
zottságnak részletes utasítást adott, mely az egyházi 
javadalmak betöltésének, a katholikus alapok és alapít-
ványoknak és az oktatásügynek sarkalatos kérdésein kivül 
a szervezet lényegesebb pontjaira, nevezetesen a közvetlen 
vagy közvetett választás, az egyházmegyei gyűlés és egy-
házmegyei tanács, továbbá a legfőbb kegyúrnak az auto-
nómiában való képviseltetése kérdésére is kiterjed. Ezen 
részletes utasítás megállapítása is hosszabb vitát idé-
zett elő. 

A kiküldött püspöki hármas-bizottságnak feladata 
továbbá, hogy az esetleg fölmerülő kérdéseket ad referen-
dum vegye és azokat a bibornok herczegprimásnak to-
vábbi intézkedés végett tudomására hozza. 

Mindezekről a herczegprimás a huszonhetes bizott-
ság elnökét, Szápáry Gyula grófot értesíteni fogja. 

Félhárom után a bibornok herczegprimás, miután a 
püspöki kar megjelent tagjainak buzgalmukért köszönetet 
mondott, berekesztette a tanácskozást. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1900. évi 

márczius hó 7-ikén, szerdán, Védőszentjének ünnepén, 
reggel 8-kor az egyetemi templomban szentmisét mondat, 
délután 5 órakor pedig a középponti papnevelő-intézet 
aulájában (IV., Papnevelde-utcza 7., I. emelet) a társaság 
védője, Steiner Fülöp dr székesfehérvári püspök elnöklete 
alatt rendes havi felolvasó gyűlését tartja, melyre a Társa-
ság alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint az érdek-
lődő közönséget tisztelettel meghívja Budapesten, 1900. 
február hó 28. az elnökség. Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek. 
2. Vass Albert dr rendes tag felolvasása: Az értelmi 
ismeret tényezői, aquinói sz. Tamás tana szerint. 

IRODALOM. 
= A pécsi egyetem története. Irta Szilvek Lajos 

dr theologiai tânâr. Az egyházmegyei hatóság jóváhagyá-
sával. Pécsett. Pü9p. lyc. nyomda, 1899. 16-r. 60 1. 
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Ne feledjük, hogy a magyar katholiczizmus katho-
likus tudomány-egyetem alapításába fogott. Hogy ezt ne 
feledjük, erre nézve ez a kis füzet is állandó • figyelmez-
tető óhajt lenni. A régi pécsi egyetem történetét mutatja 
be, hogy alapot vessen az uj pécsi kath. egyetemnek, — 
kiterjesztve megfigyeléseit Zsigmond ó-budai, Vitéz pozsonyi 
és Mátyás az igazságos budai egyetemének keletkezésére 
és viszontagságaira. 

V E G Y E S E K . 
-f- Rómában az egész év nagy év a jubileum miatt, 

a mult hetet .pedig nagyhétté tette ebben a nagy évben 
XIII. Leo pápa napja, márczius 2-ika. A szent collegium 
hódolatát Oregha bibornok tolmácsolta. A pápa hálát 
adva nagy koráért, a jubileumi év gyümölcséről beszélt, 
elitélve azoknak az eljárását, kik a szent évet Rómában 
megzavarni akarják. Rájuk sütötte a megérdemlett bélye-
get mondván, Rómában vannak ugyan a zavart csinálok, 
de az illetők nem igazi rómaiak. Végül imára hivta fel 
a világot, hogy az afrikai vérontás megszűnjön. 

— A pápa megkoronáztatásának évfordulóján a 
Vatikánban 900 szegény ember részére lakomát adtak. A 
kilenczszáz szegény vendége közt 100 volt a pápával egy-
korú, 90 éves. 

—• PárisbÓl megnyugtatóbb hírek érkeznek az egy-
ház és állam közti viszonyra vonatkozólag. Az itteni 
politikai körökre nagy hatással volt mgr Gazaniol kon-
stantinei püspök beszéde Lavigerie bibornok szobrának 
felavatásánál. 

— Nagyon kívánatos, hogy a magyarok országos 
római zarándoklata igen népes legyen, miután Rómában 
egyházmegyei zarándoklatok is több ezerre emelkedő 
számokkal jelentkeznek. Áldozó csütörtökre 80—90,000 
zarándok van bejelentve. Akkor lesz de la Salle szentté 
avatása. 

— Az amerikai görög-katholikusok memorandu-
ma. A munkácsi, eperjesi és körösi görög-katholikus egy-
házmegyék területéről Amerikába kivándorolt magyar 
honpolgárok memorandumot intéztek Széli Kálmán mi-
niszterelnökhöz, melyben jelzik, hogy szertartásaik zavar-
talan gyakorlása, fegyelmük megvédése, egyházi ügyeik-
nek vezetése érdekében önálló egyházi főt választanak, 
akinek számára és a schizmatikus orosz ágensek akna-
munkájának meggátlására erkölcsi és pénzbeli segélyt 
kérnek. Ügyükben ugyanez alkalommal a pápához is tíz-
ezer amerikai görög-katholikus aláírásával ellátott memo-
randumot nyújtottak be. A ministerelnöknek a memoran-
dumot Szabó Simon dr nyújtotta át. Csodálatos ! Mióta 
Magyarországban a szabadelvüség uralkodik, Amerikába 
özönlik az ország népe. Hát itthon már csakugyan nem 
volna munka? 

— A katholikus tudósok nemzetközi kongresz-
SZUSát előkészítő magyarországi bizottság tagjait a folyó 
hó 8-án, csütörtökön 5 órakor a Szent István-Társulat 

választmányi termében tartandó ülésre tisztelettel meg-
hívja Kiss János dr egyetemi tanár.j 

— Az - angolkisasszonyok vezetése alatt álló 
katholikus tanitónóképző-intézetek segitő-egyesületének 
választmánya folyó hó 6-án, kedden délután 5 órakor az; 
intézet dísztermében (IV. Lipót-utcza 9. sz.) ülést tartott, 
melynek tárgysorozata a következő.': 1. A megerősített 
alapszabályok sokszorosítása iránt való intézkedés. 2. 
Jelentés a segélyezések tárgyában. 3. A pénztáros jelen-
tése. 4. Folyó ügyek és indítványok. i 

— A Katholikus Tanügyi Tanács e hó 5-én hétfőn 
délután b órakor Budapesten a központi papnevelő-intézet 
dísztermében Steinberger Ferencz dr kanonok elnöklésével 
ülést tartott. 

— A magyar görög-katholikusok zarándoklata. A 
magyar görög-katholikusok zarándoklata vasárnap délután 
indult él Budapestről Rómába Vályi János eperjesj püs-
pök és Szabó Jenő főrendiházi tag vezetése alatt. A za-
rándok-társaság 480 tagból áll, kik között van körülbelül 
100 uri hölgy is. Az egyházi férfiak száma 65. A zarán-
doklat három csoportban indult el. 142 zarándok a má-
sodik, 338 pedig a harmadik osztályon utazott el. Körö-
sen a zarándoklat vezető férfiait Dróhóbeczky Gyula 
püspök üdvözölte. Fiúméba hétfőn reggel érkeztek a zarán-
dokok, honnan az Impresa Fiume-Venezia külön gőzösén 
egy órai tartózkodás után Anconába utaztak. Rómába 
valószínűleg szerdán érkezik meg a zarándok-társaság, 
ahol már várni fogja FirczáJc Gyula püspök, aki ugyan-
csak f. hó 4-én indult el a déli vasút vonalán. A zarándok-
latban résztvesznek a lelkészeken kivül tanitók, községi 
jegyzők, gazdák, kereskedők, kántorok, főszolgabirák, or-
vosok, telekkönyvvezetők, rendőrbiztosok, iparosok, jog-
és műegyetemi hallgatók, magánzók, papnövendékek, járási 
és törvényszéki birák, földbirtokosok, tanárok, művészek 
— szóval a magyar görög-katholikus társadalom minden 
rendű és rangú képvilelői, mind testvérekként és hitval-
lókként, kik, amit hisznek, szóval és tettel meg is vallják 
ország-világ szine előtt. 

— Kálvária szentelés Váczon. Vácz város keresz-
tény hiveinek egyik neevezetes ájtatossági helye, de egy-
szersmint az egész város egyik nevezetessége a Kálvária, 
melynek oltárán a nagyböjti időben minden szerdán és 
pénteken reggel 7 órakor szoktak sz. misét bemutatni az 
alsóvárosi káplánok, az egyházmegyei hatóság és a káp-
talan kegyességéből legutóbb restauráltatott. Egészen ú j 
keresztet állítottak fel a Kálvária épület tetején, azonkí-
vül pedig úgy lent, mint a Kálvária környékén is egé-
szen rendbe hozták ezt a kedves ájtatossági helyet. A 
szentelés február 18-án délután ment végbe és Agócs 
János apát-kanonok plébános beszédjével kezdődött, melyet 
künn, Isten szabad ege alatt tartott a nagyszámban jelen-
levő híveknek, kik között jól esett látni, hogy a város 
előkelői is szépen voltak képviselve. A könyekig megindító 
szent beszéd után Skultéty Pál a helybeli sz. Ferenczrendi 
zárd főnöke végezte a felszentelési szertartást és utána a 
litániát. Az igy rendbe hozott Kálvária kápolnában tehát 
a fentiek szerint hamvazó szerdán reggel 7 órakor volt 
az első sz. mise. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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9Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vézereszmek es Tanulmányok. Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. — Mélt. és ft. gr. Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök 
úr nagyböjti főp. körlevele. — Egyházi Tudósitások : G y u l a f e h é r v á r : A szent év és a kilenczszázados évforduló megünneplése az 
erdélyi egyházmegye gymnasiumaiban és egyébb iskoláiban. — V e s z p r é m : Rituale Romano-Veszprémiense. — Tárcza. A szent 

kereszt utja. — Irodalom. A Pápaság Egyetemes Története. — Vegyesek. 

H T FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE, 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
I r t a : Dr Szentimrey Gábor. 

Az értelmi haladás. 

Á haladás előbb k i fe j te t t fogalmának meg-
felelően ér te lmi haladás a la t t ismereteink töké-
letesedését, az igazság megismerésében való előre-
menete l t kell ér tenünk. A tudat lansággal szemben 
tehá t a sejtés — a halvány gyanú m á r ha ladás ; 
viszont evvel szemben az e l fogadható feltevés 
ismét haladás. Ha azonban a haladást min t czélt 
tekint jük, melynél az ér te lem megállapodik ós 
megpihen, akkor a haladás czélja az ér te lmi 
rend terén más, min t a biztos tudás nem lehet . 
Veleszületett tulajdonsága ugyanis az embernek a 
tudás vágya. Tudni, ismerni akarunk mindent. 
Ám nem elégszünk meg akármilyen ismeret tel , 
de világosan akarunk tudni mindent . Világos 
fogalmat akarunk szerezni mindenről . — S mig 
czélt nem érünk, haladunk, de meg nem állapo-
dunk. A haladás t e h á t é r te lmi t é ren mindaddig, 
mig czélt nem é r : az igazság tökéletes, tehát a 
lehető legalaposabb, leginkább kimeritő megismerésére 
irányzott fáradhatatlan törekvés folytán való elő-
remenetel. 

Mielőtt a fe l te t t kérdésre : az igazság kime-
rítő, tökéletes megismerése az emberi észnek 

egészen sa já t fáradsága eredménye-e, avagy abban 
a k inyi la tkozta tásnak is része van, felelnénk, 
nagyobb világosság okáér t némely alapkérdés i r á n t 
kell tá jékozódnunk. 

Első kérdés : Mi az igazság ? Különbséget kell 
, t ennünk tá rgyi (obiectiv) s a lanyi (subiectiv) 

ér te lemben ve t t igazság közt. Más szóval: a mi 
tényleg igaz, s a mi t mi igaznak t a r tunk . 

Tárgyilagos igazság (veritas obiectiva), vagy 
min t a régiek m o n d o t t á k : metafizikai ( t ranscen-
dentalis) igazság a la t t e r t jük a dolgok tárgyi la-
gos valóságát : minden annyiban igaz, amennyiben 
létezik(verum et ens convertuntur),s nem igaz, amennyi -
ben nem létezik. Ha már most az egyes valósá-
gokról megfelelő i smere tünk v a n : i smere tünk 
igaz. Az alanyikig vett igazság, a megismerés igaz-
sága tehát ismereteink megegyezése a tárgyilagos va-
lósággal (adaequatio rei et intellectus). Igaz ismerete, 
igazsága van t e h á t annak, a ki minden t ugy tud, 
a min t van. Nincs igaza, akinek ismerete a t á r -
gyilagos valósággal meg nem egyezik: a dolgot 
nem ugy tudja , a min t az valóban van. 

Második kérdés : Független-e az ész az igazság 
megismerésében? A tárgyilagos s alanyi igazság 
összhangja lévén a mondot tak szerint a megis-
merés igazsága, nagyon természetes, hogy az ész 
az igazság megismerésében nem függet len; t e t -
szése szerint nem t a r t h a t j a igaznak vagy nem 
igaznak, a mi t akar, hanem ítéletében a dolgok 
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tárgyilagos valósága határol ja . Az igazság nem 
azért igazság, mert mi azt annak tartjuk, lianem mert 
igazság, s mert megismertük, hogy igazság, annak kell 
tartanunk. Az ész az igazság megismerésére t e h á t 
szükségszerű képességünk. S ha szükségszerű és 
nem független, akkor az igazságnak nem is mér-
téke, az igazság megismerésének nem biztos sza-
bálya ; következésképpen abból, hogy mi valamit 
igaznak t a r tunk , nem következik még, hogy való-
ban igaz, s megfordí tva. 

Harmadik kérdés: Mi tehát az igazság mér-
téke,— biztos, csalatkozliatatlan megismertetője? Azok 
után, a miket az első kérdésre adot t fe le le tünk-
ben m o n d o t t u n k : természetes, hogy az igazság-
nak a megismerhetőségét magában kell bírnia, s 
ha magában birja, — e megismerhetőség nem 
lehet más, min t magának az igazságnak szembe-
szökősége, nyilvánvalósága (evidentia obiective spe-
ctata). Az ész tehát , a mint az igazság e szembe-
szökőségét megismerte, beleegyezését fel nem 
függesztheti . A mint megvannak a természet- j 
nek a maga törvényei , épp ugy a gondolkodás-
nak, az emberi elme működésének is. Az alap-
igazságok igazsága t e h á t nem az emberek közös 
megegyezésében rejlik, nem azért igazak, mer t 
azokat mindenki igaznak t a r t j a , hanem oly 
szembeszökő azok igazsága, hogy nem igaznak 
t a r t a n i azokat lehetet len, azok igaz^ágáuak be-
lá tásában az ész nem habozhat. 

Negyedik kérdés: Változhatik-e az igazság? 
Nagyon természetes, liogy nem az ismeretbeli , 
hanem a tárgyilagos igazságról szólunk. Hiszen 
az, hogy az ismeretbel i igazság változó, — oly 
köztudomásu, hogy vita t á rgyá t nem is képez-
heti. De szó van a tárgyilagos igazságról, a dol-
gok tárgyilagos valóságáról. Ha változó az igaz-
ság (ily értelemben), akkor vége minden biztos 
tudásnak, mivel a tárgyilagos igazság a dolgok 
valósága. A valóság pedig, a mi által a dolog az 
és nem más, a lényeg a természet jelen rendje 
szerint vál tozhatat lan, — nagyon természetesen 
a tárgyilagos valóság, maga az igazság változ-
ha ta t l an : a mi egyszer igaz, igaz mindig. 

Ötödik kérdés: Mire kell az észnek az igazság 
megismerésében törekednie? A mondot taknak ter -
mészetes következménye, hogy az ész feladata 
az igazsággal szemben nem lehet más, mint a 
megismerést a lehető legbiztosabb összhangba hozni a 
tárgyilagos valósággal. Mivel ugyanis az emberi 
ész mint végelemzésben kor lá tol t ismerő tehe t -
ség a megismerésben gyakran téved s majd ezt 

majd azt t a r t j a igaznak: a megismerésnek az 
alanyi igazság bizonytalanságának lehető kerülé-
sére kell törekednie. Ennek pedig más módja, 
más eszköze nincs min t az, ha az ész t uda t ában 
annak a m i : az igazság ismerője, kutatója , de 
nem i rányí tó mér téke akar lenni. 

Hatodik kérdés: Miképpen ismeri meg az ész 
az igazságot? Kénytelenek vagyunk beismerni, 
hogy a magyar közmondás: nem talá l ja fel a 
puskaport , bizony nagyon sokunkra, sőt bizonyos 
t ek in te tben mindenkire ráillik. Ki az, a ki min-
denre, a mi t tud, a maga belátása u t j án jö t t rá? 
Tudásunk legnagyobb részét tanulás u t j án sze-
reztük s mily keveset tudnánk, ha avval kellene 
beérnünk, a mit magunk ta lá l tunk ki. Az igaz-
ság megismerésének t ehá t két módja van : egyik 
közelien, a másik közvetett. Közetlen megismerés, 
a midőn magunk ismerjük fel a szembeszökősé-
get. Közvetet t , midőn a szembeszökőségre kívü-
lünk eső ok vezet rá. *) 

Összegezés. Kétséget nem szenved tehát , 
hogy 1. az igazság a megismeréstől független 
s az emberi elme az igazságnak nem szabályo-
zója, nem is mértéke, sót még az igazság 
megismerésében sem biztos s nem ment a téve-
déstől. 2. az embernek érdekében áll az igazság 
biztos megismerése s az ember nem is idegen-
kedik attól , hogy a nála képzet tebb ember taní-
tása alapján ismerhesse meg az igazságot, me-
lyet belátás alapján meg nem ismerhet . 3. 
az emberi tekintélyen nyugvó bizonyosság a 
tévedés lehetőségét ki nem zár ja s igy meg-
nyugta tó biztos tudás t nem eredményez: Nagyon 
természetes tehát, hogy ha létezik oly segítség, mely 
az emberi elmét az igazság biztos ismeretére vezeti, 
anélkül, hogy önállóságát elvonná, akkor az embernek 
saját érdekében kötelessége azt a segítségei elfogadni. 
Tényleg ily segítsége a kath. anyaszentegyház örizetére 
bizott kinyilatkoztatás? (Folytatjuk.) 

Mélt. és ft. gr. Majláth Gusztáv Károly 
erdélyi püspök úr 

nagyböjti főp. körlevele. 
Krisztusban kedvelt Papjaim és Hiveim ! 

Nem tehetem, hogy ismételve ne tereljem figyelme-
teket a szent évre, melyet megkezdettünk Szentséges 
Atyánk XIII. Leo pápa Jézus Krisztus isteni Megváltónk 
eljövetelének 19. százados évfordulójának emlékére nem 
örvendeztethette volna meg a keresztény világot nagyobb 
örömmel, mint azt a rendkívüli jubileumi búcsú nagy 

*) Liberatore, Logica 160. squ. 
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kegyelmével tette. Ritka kegyelem ez és ki tudja, kik 
fogják azt újra megélni. 

A katholikus egyház 19 százados történelme eddig 
csak 19 szentévről tesz említést. Az elsőt rendelte VIII . 
Bonifácz pápa, 1300-ban és Krisztustól nyert teljhatalom-
mal meg is hagyá, hogy ezután minden századik év legyen 
szent év. De minthogy ezen hosszú időköz miatt a hivek 
legnagyobb része nem részesülhetett a jubileumi búcsú 
nagy kegyelmében, VI. Kelemen pápa 1348-ban elrendelé, 
hogy minden 50. év legyen jubileumi szent év. VI. Orbán 
pápa még szűkebb határt akarván szabni, minden 33. 
évet rendelte szent évnek; végül II. Pius pápa minden 
25-ik évet és ez igy meg is maradt több századon át, 
mig az egyes országokban és Rómában is beállott óriási 
felforgatások lehetetlenné tették a jubileumi év megtartá-
sát és csak 1825-ben sikerült azt XII. Leo pápának újra 
megületni. 

A jelen 1900. év szinte szent év és rendkívüli jubi-
leumi búcsút rendelt szent Atyánk azoknak, kik ezen év 
tartama alatt elzarándokolnak Rómába, a kereszténység 
fővárosába és ott teljesitik az előirt feltételeket. 

Maga a szó „jubileum" örömteljes hirt fejez ki, 
mely az egyház összes híveihez menesztetett és tudtul 
adja mindnyájunknak, hogy ez évben könnyen lehet a 
bűn bilincseiből s a gonosz lélek rabszolgaságából ki-
szabadulni és az Isten gyermekeinek szabadságát vissza-
szerezni és az elveszett érdemeket s a velők együtt el-
vesztett mennyei örökségünket visszanyerni. 

A ki őszintén törődik lelke örök üdvével és Istennel 
szent békességben óhajt élni ; ki vágyódik az után : bár 
minden tartozását le tudná törleszteni, melyet Istennel 
szemben egy hosszú életen át összehalmozott lanyhasága, 
hanyagsága, hűtlensége és kevésbbé keresztény életmódja 
által : az örömmel fogja üdvözölni e jó alkalmat, hogy a 
bűnbánat szentségében nem csak súlyos és kevésbbé súlyos 
bűneitől és az ezekkel járó örök büntetéstől megszabadul-
hat, — de az előirt feltételek pontos teljesítése által összes 
ideiglenes tartozását is törlesztheti és mint egy második 
keresztség által gyermeki ártatlanságát visszanyerheti. 

Hogy Krisztus Jézus helytartójának van hatalma e 
földön az egyház kincseivel v. i. Jézus Krisztus és a szen-
tek fölös érdemeinek segélyével törleszteni bűnös, de bűn-
bánó gyermekeinek adósságait Istennel szemben, azt a 
tridenti szent zsinat nyíltan kimondotta a tévtanitók állí-
tásának ellenében (Sess. 25. de indulg.), de világosan kitű-
nik az Jézus Krisztus szavaiból is, melyeket az első pápá-
hoz szt. Péterhez intézett: „Neked adom a mennyek or-
szága kulcsait, és a mit megkötendesz a földön, meg leszen 
kötve a mennyekben is és a mit feloldandasz a földön, fel 
leszen oldva a mennyekben is." (Mát. 16. 19.) — Az 
anyaszentegyház élt is ezen hatalommal az apostolok ide-
jétől kezdve a mai napig és semmiféle józanul gondol-
kodó ember meg nem ütközhetik ezen, tudván, hogy még 
a világi fejedelemnek is áll hatalmában a törvényszabta 
testi büntetéseket részben vagy egészben elengedni az 
elitélt gonosztevőnek ; miért ne tehetné ezt a lelkek 
birodalmának királya, Jézus Krisztus helytartója a bűnös 
lélekre szabott büntetésekre nézve ? 

I Mi katholikusok örömmel hisszük a szentek egyessé-

get vagy is hisszük, hogy a földön küzdő egyház és tisz-
tító tűzben szenvedő lelkek és az égben boldogultak csak 
egy családot képezünk, mely három különböző tar to-
mányra van elosztva. Ennélfogva Jézus Krisztus, Szűz 
Máiia és a szentek érdemei közkincsünket képezik, mely 
fölött Jézus nevében rendelkezik a lelkek birodalmának 
királya, a római pápa. Ezen végtelen és kárba nem mehető 
kincseket alkalmazza reánk bűnös, adóssággal terhelt 
híveire az egyház minden búcsú, de leghathatósabban a 
jubi 'eumi búcsú engedélyezése által. 

Igaz, hogy a jelen jubileumi búcsút eddigelé csak 
Rómában lehet nyerni, miért is a sz. Atya felszólitá a 
világ összes kath. hiveit, hogy kik tehetik, zarándokoljanak 
a szent városba. Igy történt ez más szent években is, és 
száz meg száz ezeren siettek Róma felé, szívesen meg-
küzdve a hosszú út számtalan fáradalmaival. Régibb idők-
ben, midőn még hiányoztak a közlekedési eszközök, a 
hivek legnagyobb része gyalog tette meg ezen ú ta t ; hete-
ken át bánatteljes szívvel elviselve az időjárás kellemet-
lenségeit és gonosz emberek zaklatásait. Lelkesité őket a 
forró vágy a szent várost sok száz felséges templomával 
láthatni, leborulhatni szt Péter, az első pápa sírjánál, 
láthatni Krisztus földi helytartóját és atyai áldásában 
részesülhetni és a sok millió hitvalló vérével áztatott 
helyeken saját bűneikért vezekelhetni és azokért teljes 
bocsánatot nyerve mint hitben megujult keresztények 
hazájukba visszatérhetni. 

Most, midőn a közlekedési eszközök oly kényelmessé 
teszik ezen zarándokútat és az azzal járó költségek is 
annyira leszállittattak, hogy már a falu népe is össze-
takarí that ja azokat, annál örömestebb kellene Szent 
Atyánk meghívásának engedni és ha módunkban vagyon, 
meg kellene szereznünk önmagunknak ezen nagy szeren-
csét, melynek emléke még halálunk óráján is nagy viga-
szunkra szolgálna. 

Higyjétek el, bár ki is hozta eddig ezen áldozatot, 
az hálatelt szívvel emlegeti : voltam Rómában, láttam a 
kereszténység fővárosát; kezét csókoltam Krisztus hely-
tartójának, végig mentem a vértanuk vérével pirosított 
utczákon, imádkoztam az apostolok sirjánál, meglátogat-
tam a földalatti katakombákat és tisztelettel csókoltam a 
keresztény hősök ezer és ezer s í r ja i t ; megszemléltem 
a pogányság kétezer éves romjait és a kereszténység 
remek műkincseit; kézzelfoghatólag tapasztaltam, hogy 
csakugyan Jézus Krisztus a világ világossága, ragyogó 
napja ; a hol ő nem uralkodik, ott sötétség, halál, kín 
honol és egyedül vele jön áldás, boldogság, élet a szivekbe,, 
családba és a társadalomba. Mindezeket láttam és lelki 
kincsekben gazdagon, lelkesedve Istenért, egyházamért és 
hitemért, teljesen megvigasztalva és bűneimtől megtisz-
tulva mint jobb keresztény tértem vissza hazámba. 

A zarándoklás már magában is természetes kifolyása 
a vallásos érzelmeknek, azért gyakorolták azt a világ 
minden, még pogány népei is. Belénk van oltva a tiszte-
let olyan helyek iránt, melyek vagy az Isten külön ki-
nyilatkoztatása^ vagy Isten csodálatos beavatkozása, vagy 
valamely hősnek bámulatos tettei folytán lettek neveze-
tesekké. E miatt zarándokoltak a zsidók Jeruzsálembe, a 
pogányok Delphibe, a törökök Mekkába. Maga Jézu» 

2C* 
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Krisztus is 12 éves korában elfáradt Jeruzsálembe, pedig 
3—4 napi nehéz gyalogolásába került, később pedig oda 
rándult a főbb ünnepekre. Az első keresztények töme-
gesen jártak a szent földre és nem tartotta magát tisz-
tességes kereszténynek az, ki életében legalább egyszer 
meg nem tisztelte ama helyeket, hol Jézus Krisztus élt, 
járt , tanitott, szenvedett és meghalt. 

De igy vélekednek a buzgó keresztények Rómára 
nézve is — a szent föld után nincs is szentebb hely 
Rómánál és Krisztus Jézus után nincs szentebb egyén a 
római pápánál. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Gyulafehérvár. A szent év és a kilenczszázaclos év-

forduló megünneplése az erdélyi egyházmegye gymnasiumai-
ban és egyéb iskoláiban. — 

Főpásztori szózat. 
Jézus Krisztusnak első megjelenésekor a jeruzsálemi 

templomban ez volt róla Simeon jövendölése és Ítélete: 
Lumen ad revelationem gentium et glóriám plebis tuae 
Israël : 0 a világosság, a mely megvilágositja a nemze-
teket és dicsőséget szerez népének, Izraelnek. 

Az agg Simeon ebben előadta a mi Urunk, Jézus 
Krisztus egész világtörténeti jelentőségét. 

Megjelenik most egy másik aggastyán Róma „áldott" 
városában, az Urnák templomában és dicsőíti Jézust, a 
ki két ezer évnek folyásán e nagy dolgot véghez vitte: 
megvilágosította a nemzeteket és népének dicsőséget szer-
zett. — Jézus dicsőségére az egész évet, a melynek szám-
beli elnevezése az ő születésétől származik, szent eszten-
dőnek nevezi ; a kereszténységet ünnepelni az egész világot 
Rómába szólítja ; a Megváltó iránt hódolatra hivja föl a 
bivők sziveit. 

Mert Jézus a világosságért, a melyet nekünk hozott 
fényt érdemel: az ünneplés fényét; az Isten és ember 
szeretetéért, a melyet elárasztott, dicsőítést érdemel : a 
szivek imádását; a jótéteményekért, a melyek eszméiből 
fakadnak, hálát érdemel és hűséges ragaszkodást. 

Nem fejezhetem ki elegendőképen, mennyire eltölt 
a kívánság, hogy gimnáziumaink ifjúsága isteni Meg-
váltónknak az ünneplés fényét megadja; szivének mélyé-
ből a szeretet imádatát ajkaira vegye ; a hála ragaszkodá-
sával hozzá fűződjék ; a csodálat és lelkesedés elragad-
tatásával alakját átkarolja. 

És önöknek, nemes tanári testület, módjukban áll 
a szellem, a tudomány, a szó és hang művészetének 
eszközeivel tanítványaik legjobb érzelmeit Jézushoz emelni, 
szivüket a méltó csodálat kifejezéseivel neki lekötni és 
biztosítani. 

Mert a mivel önök foglalatoskodnak, a mibe szelle-
mük hajlandóságával és gondolkodásuk munkájával napon-
kint elmerülnek: a tudományok mind alkalmasak a Jézus 
Krisztus istenségén alapuló kereszténység sok oldalú 
szemléletére. 

0 az irodalmak és művészetek motívumait ú j és 
majd gyöngéd, majd magasztos fölfogásokkal és érzések-
kel kimeríthetetlenül gazdagította; a régi eszméket pedig 
az igazság erejével és a tisztaság zománczával látta el 

A világtörténelmi törekvéseknek új és jótékonyabb 
irányt szabott és behintette a történet mezejét a legszebb 
lelkek jellemének virágaival, a melyek az ő lépteinek 
nyomán fakadtak. 

0 , „a ki által mindenek lettek", a ki megmutatta, 
hogy a természet ura, isteni vallásának igazságaival biztos 
utakon vezeti tovább és megnyugtatja a természetttölöt-
tiek ismeretében és áhítatos keresésében a természet 
kutatóit, a kiket a teremtés mérhetetlen nagyságának, 
bölcs rendezettségének, kiszámított, de ki nem számitható 
pályáinak, elbájoló összhangjának látása Istenhez és annak 
imádásához elvezetett, qui omnia in pondere et numero 
disposuit ; a ki mindeneket elrendezett mérték és szám 
szerint. 

Mindezeket a tanulókban tudatra emelni ; mindeze-
ket, miként Chateaubriand nagy szelleme tette,*) az 
ismeretek mélységeiből kifejezésre juttatni : ez a katho-
likus iskolázásnak napról-napra való föladata. Az isteni 
Megváltó századvégi dicsőítésének ünnepén pedig az volna 
kívánatos, hogy ez eszmék gazdagabb föltüntetésben, 
élénkebb színezésben, sok oldaló változatosságban ragad-
ják meg a rendezők és tanulók szép előadásai által a 
hallgatókat. 

Nem csak értekező fejtegetésekre gondolok itt, 
hanem a művészi előadás bármiféle szónoki vagy drámai, 
költői vagy zenei alakjaira, de olyan müvekre, a melyek 
a kereszténység egy-egy gondolatát igazi szépségében 
meghatóan értelmezik. 

Ebből nagy szellemi lendület és lelki haszon volna 
remélhető. Mert az értelem megvilágosításából és meg-
győződéseiből fakadó érzelmek a férfiú diszei, kitartásá-
nak szerzői és reá hatásosabbak, mint a szívnek múlékony 
hevülete. Az aesthetikai és értelmi érzelmek, ha Istenre 
irányulnak, a szeDt érzelmeknek és vallásosságnak legjobb 
alapját képezik. 

De van még más tárgya is ünnepünknek. A midőn 
a kereszténységnek húsz százados, akkor a magyar ke-
reszténységnek kilencz százados emlékét ünnepeljük. 

Minden nemzet, a ki Jézust magáévá tette, az ő 
répévé változott. Jézus pedig népének dicsőségére let t : 
in glóriám plebis tuae Istraël. 

Nem lehetne e föltüntetni, hogy a katholikus ke-
reszténység volt a magyar nemzet áldása és dicsősége 
akár Árpád házának szentjeiben, akár a többi legnagyobb 
királyaink élettörténetében ; akár a török elleni küzdelmek-
ben, akár az alkotmány óvásában, akár a nagyszombati 
egyetem korának élénk szellemi életében. 0 az inditó tényező 
mind a népek boldogításában, a midőn jogot és méltá-
nyosságot követel, mind az igazi hazafiak nevelésében, a 
midőn a hazaszeretetet többnek mondja sokszor hangoz-
tatott nevénél és általánosabbnak vallja, minthogy csupán 
a csata-síkra vonatkozzék. Nem lehetne-e a katholikus 
vallás és a magyar haza kettős ideáját és szeretetét ijfaink 
lelkében ugy összeforrasztani, hogy jövendő életük tüzét 
és világát ez adja meg? Nem lehetne-e látniok, hogy 
Jézus vallása dicsősége lett magyar hazánknak ? Hiszen 

*) „Génie du Christianisme", magyarul is megvan : „A ke-
reszténység szelleme". 
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a valótág az, hogy a kereszt követésének és védelmének j 
említésével dicsőtitette hazánkat legutóbb is a német 
császár Buda várában. 

Mivel ily sok és nagy paedagogiai eredményt remé- i 
lek kettős jubileumunk megünneplésétől : fölkérem az j 
igazgatókkal együtt a tanár urakat, szíveskedjenek még j 
ezen iskolai évben, vagy a jövő iskolai év elején, de 
mindenesetre ezen jubileumi esztendő leforgása alatt, nö-
vendékeikkel ünnepet rendezni, a mely díszes legyen és 
méltó mind az isteni kereszténységhez, a melyet ünnepe-
lünk, mind pedig a katholikus nevelés és oktatás hivatá-
sának magaslatán álló tanári testülethez. 

Es a mit az eddigiekben főképen a gymnasiumi 
tanári testületek számára bővebben kifejtettünk, ugyanazt 
óhajt juk és kérjük egyéb iskoláink igazgatóitól és okta-
tóitól. Kérjük azonban, hogy a tanító-képzők, a polgári 
és elemi fiu és leány iskolák ünnepei növendékeik nevel-
tetésének külön irányához, ismereteik fokához, fejlettsé-
gükhöz és nemükhöz alkalmazkodjanak. 

Károlyfehérvárt, 1900. márcz. 
f Gusztáv Károly 

erdélyi püspök. 

Veszprém. Rituale Romano-Veszprémiense. — 
Az uj Ritualénak VIII. és IX. titulusa, különféle 

benedictiókat és proczessziókat tartalmaz, s leggazdagabb 
a javításban és bővítésben. 

A beuedictiók három részre osztatnak. 1. Olyanokra, 
melyeket a plébánosok, vagy azok megbízottjai, 2. me-
lyeket a püspökök, vagy a püspökök által meghatalma-
zott áldozárok, 3. melyeket az egyes szerzetes-rendek 
főnökei, vagv az ő meghatalmazásukból más presbyterek 
is végezhetnek. Hogy a benedictiók e különfélesége sen-
kit zavarba ne hozzon, a Rituale utolsó lapján egy betű 
soros index van, mely igen helyesen jelzi a benedictiók 
minémüségét. A püspöknek fentartott benedictiók R-el, a 
szerzetes-rendek főnökeinek fentartott benedictiók pedig 
r-el vannak jelölve. 

A VIII. titulus 3-ik caputja Benedictio aquae in 
vigilia Epiphania Domini, mint a Ritualéban levő czim 
alatt jelzés mutatja, 1890. decz. 6-án approbáltatott, vala-
mivel rövidebb, mint a régi Ritualénak ugyanezen napra 
rendelt vizszentelési szertartása. Egyes benedictiók, mint 
pl. B. Instrumentorum Organi in Ecclesia, B. Vexilli 
processionalis, B. domus scholaris noviter erectae, B. pri-
marii Lapidis aedificii, B. Pontis novi, B. Adulti aegro-
tantis, B. infantÍ8, B. puerorum, cum praesertim in Eccle-
sia praesentantur, B. Puerorum aegrotantium, B. ad om-
nia, Formula, B. Vexilli cuiuslibet Piae Societatis, melyek 
a régiben nem foglaltattak a rómaiból vannak átvéve. Vala-
mint olyan benedictiók, melyek a régiben nem voltak 
találhatók, de a melyekre a püspök vagy rendfőnök meg-
hatalmazása folytán szükség lehet, szintén belevétettek az 
uj Ritualéba. Ilyenek: Ritus absolvendi et benedicendi 
populos et agros ex apostolicae Sedis indulto ; Methodus 
Indictionis praemittendae pontificiae Benedictioni, statis 
diebus super populum elargiendae, ritusque in ea servan-
dus a Regularibus, quibus a S. Sede buiusmodi facultas 

I indulta est vei indulgebitur ; B. solemnior novae Crucis ; 

B. Ostensorii pro Ss. Sacramento fidelium veneration 
exponendo; B. simplex novae campanae, quae tarnen ad 
usum Ecclesiae non inserviat; B. Telegraphi ; B. Viae 
ferreae et Curruum ; B. Habitus clericalis; B. Puerorum 
et Puellarum in festis piae Unionis a sancta Infantia 
nuncupatae ; B. loci in quo, licentia ab Ordinario data, 
transitorie seu ad tempus Missa celebranda est; Methodus 
pro errigendis Stationibus Viae Crucis ; B. Coronarum 
pretiosissimi Sanguinis; B. Rosariorum, B. Mariae Virg. 
B. Coronae Sept. Dol. B. M. V. Formula benedicendi et 
imponendi Scapulare B. M. V. de Monte Carmelo ; B. 
Rosarii S. Josephi; B, Coronarum S. Birgittae ; B. Rosa-
rum Soc. Ss. Rosarii ; B. Candelarum Soc. Ss. Rosarii. 

A régi Ritualéban volt egy formula, B. Pomorum 
(in festo S. Blasii), melynek egyik oratiója majdnem tel-
jesen megegyezett az ugyanazon napra előirt formulának, 
a B. Candelarum-nak oratiójával. A Congregatio Rituum 
tehát, nehogy ugyanazon oratio egy napon két benedictió-
nál is alkalmaztassák, azt ajánlotta, hogy a régi B. Po-
norum formulája maradjon el s helyette a B. Panis, Vini, 
Aquae et Fructuum azon formulája vétessék fel, mely 
formulát az urgeli egyházmegye számára 1883. szept. 
25-én approbált. 

A IX. titulus a körmenetek szertartásait foglalja 
magában. A kik a lelkipásztorkodás terén működnek, 
igen jól ismerik a régi Ritualénak egy nagy fogyatkozá-
sát, hogy t. i. a feltámadási körmenet Ritusa nem volt 
teljes, a mennyiben annak befejezését nélkülözte s a 
székesegyházi szokásokra utalt. Az esztergomi Ritualéban 
meg van ugyan a feltámadási körmenet befejezése, de 
teljesen elüt a megyénkbeli szokástól s igy nemcsak a 
hány ház, annyiféle szokás volt divatban, hanem ugyan-
azon helyen is különféleképen végeztetett a körmenet 
befejező része. Az uj Ritualéban e bajon is segitve van, 
mert a körmenet befejezése felvétetett úgy, a mint az 
emberemlékezet óta szokásban volt a veszprémi székes-
egyházban s e Rítust a szentszék approbálta. 

A szent Mark-napi körmenet Ritusa tetemesen bő-
vült. A római Ritualéban e körmenet szertartásából csak 
a mindenszentek litániája van meg s ezt sem mint buza-
szentelési Ritust, hanem mint általános könyörgést hasz-
nálják. A mindenszentek litániájában az új Rituale szá-
mára a magyar szentek nevei (szent István, szent Imre, 
szent László, szent Adalbert, szent Erzsébet) meghagyat-
tak és approbáltattak, továbbá a fulgure et tempestate 
után a flagello terraemotus és a peste, fame et hello fel-
vétettek. A régi Ritus szerint a litánia után a négy 
evangelium és az azokat megelőző oratiók következtek, a 
melyeknek, mint fentebb emiitettük, a római Ritualéban 
nyomuk sincs. A Congregatio Rituum nem tett kifogást 
a nálunk már meggyökeresedett szokás ellen, de szigorúan 
meghagyta, hogy a litániát ne megcsonkítva énekeljék, 
hanem a 69-ik zsoltárt (Deus in adiutorium), az azt kö-
vető versikulusokat és az oratiókat is vegyék fel az u j 
Ritualéba, mert különben az egész Rítusra megtagadja 
az approbatiót.^ Oka e feltételnek az volt, hogy nevezett 
zsoltárt, versikulusokat és az oratiókat privatim is végezni 
kell a litánia után annnak a papnak, a ki nem vesz részt 
a körmeneten, mennyivel inkább kötelező azoknak el-
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mondása akkor, ha e Rítust ünnepélyesen végzik. Ugyanez 
áll a keresztjáró napok szertartására nézve is. A Suffragia 
Sanctornm előtt elmondandók a fentebb nevezett részek. 
Minden egyes körmenetnek befejezése az uj Ritualéban 
teljesen bentfoglaltatik, a mivel a réginek egy fogyatko-
záfea hozatott helyre. 

Az urnapi körmenet szertartásában kevés változás 
történt. Rómában sátorokat nem szoktak űrnapján 
készíteni, csak körmenetet tartanak. Hazai szokásunk 
ellen ennek daczára nem tettek kifogást, a régi Ritust 
helybenhagyták, csak a Sit nomi Domini kezdetű áldást 
törölték és pedig kettős okból. 1. Simplex sacerdos áldás-
adás előtt e szavakat soha sem használhatja, már pedig 
a legtöbb helyen ilyenek vezetik a körmenetet. 2. Mikor 
a legm. Oltáriszentséggel ad áldást, akkor az Ur Jézus 
áld, nem a pap, tehát áldó igékre semmi szükség sincs. 
E körmenetnek befejezése is hiányzott a régi Rituáléból, 
e helyett bentfoglaltatott a Directoriumban. Ujjabban ki-
maradt a Directoriumból s elfoglalta illetékes helyét az 
uj Ritualéban. 

A X. titulus, mely az exorcismus formuláit tartal-
mazza, teljesen maradt a régi. 

Az Appendix-nek hat pontja olyan általános decre-
tumokat tartalmaz, melyek gyakrabban előforduló pasto-
ralis teendőkben útbaigazítást nyújtanak a lelkészkedő 
papságnak. E pontok a következők : De Missa bis eadem 
die celebranda. Modus sacram Eucharistiam deferendi 
occulte ad infirmos ob metum infidelium. Ordo adminis-
trandi s. Communionem in paramentis nigris. Decretum a 
S. Rituum Congregatione die 9. Julii 1864 editum, de 
specie olei, pro nutrienda lampade Ss. Sacramenti. Decre-
tum generale quoad Benedictionem nuptialem. Instructio 
pro Sacerdotibus, quibus summus Pontifex facultatem 
delegat benedicendi Coronas, Rosaria, Cruces etc. 

A Rituálét három index zárja be. Az első index a 
Rituale tartalmát tárgyi sorozatban, a második a Ritualé-
ban előforduló psalmusok, canticumok és hymnusokat 
mutatja betüsoros jegyzékben. A harmadik, melyről fenn-
tabb megemlékeztünk már, a benedictiók betüsoros jegy-
zéke. 

Ezzel befejeztük az uj Rituale tartalmának ismerte-
tését. Mint előre jeleztük, azon különbségeket akartuk 
megjelelni, melyek eléggé szembetűnők ugyan, de me-
lyekre mégis jónak láttuk paptársaink becses figyelmét 
felhívni, mielőtt az uj Rituálét használatba vennék. A 
következőkben a Rituale külső alakjáról emlékezünk meg. 

T A R C Z A. 
A szent kereszt ntja. *) 

Nézz bűnös az Úrra, 
S zokogva menj utána; 

Lépj a kereszt útra, 
Bár kínteljes e pálya. 

De nézd a Szenvedőt, 
És eszmélj a fölött : 
Mit vett föl éretted, 
Az égi szeret-t. 

*) „Németből". 

Az Isten szent Fiát, 
Hamis tanúk vádolják ; 

Ütik gyengéd arczát, 
S durván megostorozzák. 

Kegyetlen vérengzők, 
Halálra kérik őt ; 
Az üdvnek Istenét, 
Világ Teremtőjét. 

\Tállára felteszik 
A súlyos nagy keresztet ;. 

Szelíden megnyugszik, 
Bár gyönge teste reszket. 

Szitkokkal illetik, 
A szörnyű kínhelyig ; 
Hol a kínos halál, 
Vérengzőn várva áll. 

Erőtlen termetét 
Keresztje terhe nyomja ; 

Fogyasztja erejét, 
El is esik ott nyomba'. 

Ki a mindenségen, 
Király földön égen ; 
Most bűneink alatt 
Szánandó tört alak. 

Gyalázat gúny között, 
Amint keresztje nyomja; 

Oh bűnös nézd Öt ! 
Mint nézte édes anyja. 

Ki midőn szent Fiát, 
Az ég és föld Urát, 
Meglátván felkiált: 
S szivét tőr járta át. 

Simont kérik, ki kész 
Felvenni a keresztet ; 

Mely bár igen nebéz, 
Erőt ád a szeretet. 

Oh adj Uram nekünk ! 
Ha majdan szenvedünk; 
Türelmet és vigaszt, 
Hű néped kéri azt. 

Veríték, vér lepé, 
Arczán az Üdvözítőt; 

Szeretve nyújt felé, 
Veronika gyolcs kendőt. 

Meghatja az Urat, 
E szíves indulat; 
S jutalmul adja át, 
Fájdalmas arcznyomát. 

Vállán nehéz a súly, 
Remeg alatta teste ; 

Másodszor porba hull, 
Sebzett arczára esve. 

Bár küzd a nagy kínban ^ 
Eltűri szótalan ; 
Keresztény óh kövesd ! 
Bajodban örömest. 
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Szent asszonyokra hat 
Úr Jézus szenvedése; 

Szemökben köny fakad, 
Amint kiki ránéze. 

Hallják szelid szavát, 
„Ne sírjatok anyák ; 
Inkább önvétketek 
Felett könyezzetek". 

Közéig már Jézusunk 
A Golgota hegyéhez ; 

Ott törli eJ átkunk, 
Hogy jussunk a mennyéghez. 

Harmadszor elbukik, 
Nagy kínban latjuk itt ; 
Mert vétkünk súlya nagy, 
Oh Jézus el ne haggy ! . . . 

Amint megérkezett 
Vétkünk nagy áldozatja; 

Nem is ellenkezett, 
Magát megölni hagyja. 

Tépik ruházatját, 
Epével itatják ; 
Világ Megváltóját, 
Ruhájától tosztják. 

Az Isten szent Fia 
Ott függ már a kereszten ; 

Ott kell meghalnia, 
Az emberért; — Istennek. 

Kékülnek ajkai, 
Feszülnek izmai ; 
Lehajlik szent feje, 
Száll égbe a lelke. 

Nézd vérrel elfödött 
Ur Jézust, üdvhozódat; 

Ki két lator között, 
Függött több óra hosszat.' 

Ki annyi kín után, 
„Beteljesült" — mondván: 
S lehajtva szent fejét, 
Kiadta a lelkét. 

Szűz anyja karján 
Tartá a drága holtat ; 

Indulj fájdalmain, 
Kit annyi kín nyomorgat. 

Ki sírsz Fiad felett, 
Ki értünk szenvedett ; 
Légy vélünk is anyáuk, 
Ha jön halálóráuk. 

* 
* * 

Ki győze mindenen, 
A nagy Világ Teremtő ; 

-A sírban ott pihen, 
Az édes Üdvözítő. 

De sírja lőn dicső, 
Midőn feltámadt 0 ; 
Napként ragyogva állt ; 
Legyőzve a halált. 

Köszönjük Jézusunk, 
Hogy szenvedtél s meghaltál; 

Imádunk óh Urunk ! 
Sz^nt szívedért áldassál. 

Ha földbe tér porunk, 
S eljön végső napunk; 
Sirunkból szent kegygyei, 
Támassz örömre fel ! 

Balassy István. 

IRODALOM, 
— Goyau-Kubínyi A Pápaság Egyetemes Törté-

nete. Budapest, a Stefaneum nyomása, 1900. 8-r. 232 1. 
A szerző sajátja. Ara fűzve 4 korona, csinos kötésben 5 
korona. 

Ha a modern felfogás senkitől sem tagadja meg 
azon jogot, hogy saját elveit, saját álláspontját minden 
tőle telhető módon védje és bevitassa, úgy a viszonosság-
nak a jelen esetben nagyon is méltányos elvénél fogva 
bizonyára tőlünk, magyar katholikusoktól sem fogja senki 
megvonni azon jogunkat, hogy általános értékű és érvényű, 
oly igazságok és tények mellett szálljunk sikra, melyek 
hazánk lakosságának túlnyomó többségét egyaránt érdek-
lik és kell, hogy érdekeljék. Ezen igazságok között elő-
kelő helyen áll a pápaságnak mindenkor az emberiség 
javát czélzó történeti szereplése s ezen oly nagyfontosságú 
történeti momentum különösen napjainkban kell, hogy 
bennünket érdekeljen, midőn a különböző és gyakran 
merőben ellentétes érdekeknek ádáz harczában nincs oly 
szent igazság, nincs oly magasztos intézmény, mely az 
ellenfélnek epés kirohanásaitól, kicsinyes támadásaitól és 
fonák ráfogásaitól ment volna. 

A francziák például már rég átlátták — igaz, a 
szomorú tapasztalatok révén — hogy az idők folyásának 
egykedvű tétlenséggel való szemlélése végveszélybe so-
dorja igazaikat s ők már rég annak tudatára ébredtek, 
hogy elveiknek, jogaiknak érvényesítésére, igazaiknak 
megvédésére minden rendelkezésükre álló eszközt igénybe 
kell venniök. Mi, magyar katholikusok, még mindig az 
elmúlt idők súlyos mulasztásainak terhe alatt görnyedünk, 
de semmit sem mulasztottunk, ha a sok mulasztást idejé-
ben beismerjük és komolyan jóvátenni akarjuk ! Van erre 
alkalom elég ! De meg legfőbb ideje, mert hisz nem is 
vehetjük ellenfeleinktől zokon, hogy egykedvűségünket 
kizsákmányolva, olykor nekünk rontanak. 

Higgadt mérséklettel, keresztény tapintattal folyton 
résen kell lennünk, hogy senki ne férhessen azon igazsá-
gokhoz, melyekhez ragaszkodunk, melyekhez mindvégig 
ragaszkodnunk kell és melyeknek tiszteletbentartását má-
soktól elvárjuk. Elsősorban tehát magunknak kell véde-
keznünk, magunknak kell megragadnunk minden alkalmat 
arra, hogy igazainkat érvényre juttassuk. 

Ezúttal — minden egyébtől eltekintve — csak azt 
óhajtom hangsúlyozni, hogy mindenki jól tudja, de min-
denesetre tudnia kellene, mi a pápaság, mily fontos annak 
világtörténeti Szereplése vs mennyi jót köszönhet az emberi-
ség a pápaságnak? Pedig épen a pápaságot illetőleg ma 
oly ferde, oly ellentétes és gyakran rosszhiszemű felfogá-
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sok és vélemények vannak forgalomban, melyek — hogy 
többet ne mondjak — legkevésbbé sem vállnak díszére 
a fennen hirdetett méltányosságnak és igazságszeretetnek. 
Ezen körülmény arra indított, inkább késztetett, hogy 
Goyau Györgynek, a jeles franczia írónak kitűnő művét 
a fenti czímmel magyar nyelven közrebocsássam és annak 
egy példányát betekintés és t kegyes megtartás czéljából 
tisztelettel mellékelni bátorkodom. A művet szándékosan 
nem ajánlgatom, mert — űgy vélem — eléggé ajánlják a 
körülmények. A ki maga nem szorul reá, hogy ezen mű-
ből a pápaság történetét megismerje, bizonyára fog kör-
nyezetében olyanokat találni, kiknek azzal jó szolgála-
tot tehet. 

Karavukova (Bács-Bodroghvárm.), postabélyeg kelte. 
Kubínyi Viktor, 

r. k. áldozár. 

— „Szent József tisztelete." Éppen most jelent 
meg Buzárovits Gusztávnál Esztergomban Dosenbach J . 
fenti czimű imakönyvének második kiadása. Átdolgozta 
dr Haiczl Kálmán. — Szent József úgyis, mint az Ur 
Jézus nevelöatyja, úgyis mint az egész kath. egyház véd-
szentje, s a keresztény házasoknak, a szülőknek, s a bol-
dog kimúlásnak pártfogója, többszörösen megérdemli, 
hogy a kath. hivek kiválóképen tiszteljék és magukat 
oltalma alá helyezzék. Sz. József „az isteni jóság vezető 
csatornája, sz. József az, a kinek hatalmában van az 
isteni irgalom karja" úgymond sz. Bernardin, lté ad Jo-
seph! Menjetek Józsefhez! Valamint ő Jézus nevelőatyja 
volt mindnyájunk számára, úgy most is oltalmazónk min-
den szegénységünk- és betegségünkben, szorongattatásaink-
ban és bármily szükségben, kiváltkép pedig halálunk 
óráján. — Dosenbach könyve szent József tiszteletének 
emelését czélozza, e végből márczius hónapra j31 rövid 
elmélkedést, továbbá a szentnek összes ünnepeire szolgáló 
ájtatossági gyakorlatokat és mindennemű baj és szükség-
ben elmondható imákat tartalmaz, nem hagyván figyel-
men kivül azon imameghallgatásokat sem, melyek sz. Jó-
zsefközbenjárására történtek. Sz. József tisztelőinek becses 
figyelmébe ajánljuk. A mű 226 oldalra terjed s ára diszes 
vászonkötésben 1 korona 20 fillér. Kapható Buzárovits 
Gusztávnál Esztergomban, valamint minden könyvkeres-
kedésben. 

V E G Y E S E K . 
= Magyarok a Vatikánban. A magyar ajkú görög 

katholikusok zarándoklatát tegnap, pénteken délben, fo-
gadta a pápa nagy audiencziában. A mintegy 500 főből álló 
magyar csoport felvonulása a Vatikánba egész Róma 
városának imponált. Elül ment a két püspök, dr Vályi 
János eperjesi és Firczák Gyula munkácsi püspök urak, 
körülvéve az országos bizottság tagjaitól, melynek élén 
Szabó Jenő kúriai biró fényes díszmagyarba volt öltözve. 
Az audiencziában egyidejűleg körülbelül egyenlő számban 
franczia és sziléziai zarándokok is részesültek. 0 szent-
ségét a magyar zarándokok szűnni nem akaró, riadó 

j éljenzéssel és tapssal fogadták, amit a pápa látható meg-
elégedéssel fogadott. A szokásos litán :a után ő szentsége 
ünnepélyes áldását adta a jelenlevő zarándokokra és kéz-
és lábcsókra bocsátotta legelső sorban a két magyar 
püspököt, azután az országos bizottság elnökét és 11 
egyházi és világi tagját. Vályi János dr eperjesi püspök 
a kéz- és lábcsók előtt a pápának kifejezte a görög-
katholikus magyarok hódolatát a jubileum alkalmából, 
tolmácsolta azoknak a magyar liturgiára vonatkozó kéré-
sét és átnyújtotta az erre vonatkozó diszes kiállitásu 
emlékiratot és a „ zarándoklat tagjainak Péter-filléreit. 
Az emlékirat átnyujtásának tényét a görög-katholikus 
magyarok újból riadó éljennel és tapssal üdvözölték. 
A pápa kegyes szavakkal válaszolt dr. Vályi püspöknek 
és kegyes szavakat intézett Szabó Jenő kúriai bíróhoz az 
országos bizottság elnökéhez, és e bizottság többi tagjaihoz. 

— Valami van készülőben, mert a két protestáns 
felekezet vezető emberei együttes tanácskozást tartottak 
e héten. Ebben a tanácskozásban, a többi közt, lutherá-
nus részről újból fölvetették azt a tervet, hogy a buda-
pesti egyetemen prot. theol. fakultást állítson fel az állam. 
Állítólag református részről még nincsenek készen a terv-
vel. Tanácskozás után a négy lutheránus „püspök" Széli 
Kálmán miniszterelnöknél tisztelgett. A fogadtatás hir 
szerint igen „szívélyes" volt. 

— Pápa és CSáSZár. Németország protestáns csá-
szárja mély érzelmű táviratban üdvözölte XIII. Leo 
pápát születése 90-ik évfordulója alkalmából. II. Vil-
mos császár táviratának szövege szószerint ez : „Je prie 
Votre Sainteté d'agréer mes felicitations chaleureuses 
pour le 90. anniversaire de sa naissance. Je forme les 
voeux les plus sincères pour son bonheur et sa santé 
et je prie Dieu, qu'il repande toutes ses bénédictions 
sur Votre Saintete." XIII. Leo pápa válasza: „En les 
félicitations, que Votre Majesté veut bien nous adresser 
pour le 90. anniversaire de notre naissance, nous voyons 
avec plaisir un nouveau témoignage de ses sentiments 
amicaux. Que Votre Majesté veuille en agréer nos rerner-
ciments ainsi que les voeux, qu'à notre tour nous élevons 
à Dieu toutpuissant pour la prospérité et le bonheur de 
Votre Majesté et de toute son impériale famille." 

= Felhivás! Vörösmarty Mihály születésének 100 
éves évfordulójára (1900. decz. 1.) a székesfehérvári Vörös-
marty-Kör a magyar költők királyának leveleit akarja 
összegyűjteni és kiadni. Minthogy a nagy embereket egé-
szen közel szemünk elé állítja azoknak baráti bizalomból 
eredő levelezése, azért Vörösmarty leveleinek gyűjtemé-
nye is irodalmilag értékes és érdekes forrásmunka leszen. 
A szakember tudja, hogy mily nehéz dolog az országban 
elszórt, legtöbbször kegyelettel őrzött ilynemű leveleknek 
összegyűjtése. A Vörösmarty-Kör választmánya éppen 
ezért tisztelettel kéri, hogy nehéz munkájában a kegyele-
tes kezek, továbbá a szakférfiak, valamint a könyvtárak 
igazgatóságai a hazafias ügy iránt való lelkes buzgalom-
ból vállvetve segítségére lenni szíveskedjenek. Minden, 
még a legkisebb (eredeti vagy másolt) levélkét is, vagy 
arra vonatkozó utasítást köszönettel fogad a választmány 
s kéri, hogy a küldemények a Vörösmarty Kör titkárához, 
Czapáry László főgymn. tanárhoz, küldessenek. Székes-
Fehérvárott, 1900. febr. 28. Hazafias tisztelettel a székes-
fehérvári Vörösmarty Kör választmánya. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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« R FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
I r t a : Dr Szentimrey Gábor. 

A) 

Egyelőre a kinyilatkoztatást csakis mint ter-
mészeti segítséget tekintjük s annak természetfölött i 
oldalától eltekintünk. De ez eltekintés csak gon-
dolatbeli megkülönböztetés (distinctio logica), 
mert a kinyilatkoztatás jelen állapotában termé-
szeti segitséget is nyúj t ugyan, de lényegileg 
természetfölött i életelv lévén, a megkülönbözte-
tésnek a valóságban helye nem lehet. 

Tételünket tehát igy állit juk fel : Feltéve, de 
meg nem engedve, hogy a kinyilatkoztatás pusztán 
természeti erőnk gyöngéit megedző segítség volna is 
csak, mint ilyen az emberre nézve szükséges és előnyös, 
valóságos isteni ajándék. 

Mellőzve a hosszabb bizonyitást elég legyen 
szent Tamás gondolatmenetét követni. *) 

Főtétel: Az igazságot mindenkinek meg kell 
ismernie. 

Altétel: Az igazságot a maga egészében a ki-
nyilatkoztatás nélkül meg nem ismerhetjük. 

Következtetés. A kinyilatkoztatás tehát szükséges. 
A főtétel kifejtése. Bizonyításra a főtétel 

*) V. ö. Summa contra Gentes L. I. c. 7. 

nem szorul. Azok után, a miket az ember fel-
világosodásra való vágyódásáról mondottunk, 
világos, hogy az igazság mindenkinek közös vágya, 
annak ismerete életszükség. Csak annyi t akarunk 
e helyt megjegyezni, hogy nem szólunk azon igaz-
ságokról, melyek az ember életére befolyással nincse-
nek, hanem egyes egyedül azokról, melyek az 
emberi élet legalapvetőbb kérdései, melyekről az 

j embernek, ha emberhez méltó életet akar élni, 
világos fogalmának kell lennie. 

Az altétel bizonyítása. Az ember a létét ér-
deklő igazságokat a kinyilatkoztatás nélkül csak 
hiányosan s nem is minden kétséget kizáróan ismeri 
meg. Nagyobb világosság okáért részletezzük az 
altételt : 

1. Kinyilatkoztatás nélkül az igazságot csak 
kevesen ismerik meg. 

2. A ki megismeri sem bizonyos benne. 
3. Ha megismeri is egyik másik ember, a 

többinek ebből nincs haszna, mig ez nem élet-
szabály. 

Az egyes állitások bizonyítása: 
1. Az igazságot csak kevesen ismerik meg. 
a) Sokan természeti korlátoltságuknál fogva 

képtelenek a beható elmélkedést kivánó vizs-
gálatra. -r 

b) A mindennapi élet ezer gondja nagyon 
kevés embernek nyúj t módot és alkalmat, hogy 
a létét érdeklő kérdéseken tör je a fejét. A leg-
több ember készen szereti az igazságot. 

21 
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c) Az igazság kutatása fáradságos, sok elő-
zetes tudnivalót feltételez. Egy részt tehát az 
előismeretek hiánya akadályozza, másfelől, az 
előre lá to t t fáradság visszarettenti még azt is, 
aki a szükséges tanulmánynyal rendelkezik. 

Tehát : úgy az igazság természetének mély-
sége, mint a sok előzetes tudnivaló mia t t is kevés 
ember van azon szerencsés helyzetben, hogy az 
igazságot ismerje s épen mivel hosszas tanul-
mány ut ján ju to t t annak ismeretére, t ehá t késő 
vénségében, a sir szélén, bizony nem sok haszna 
van belőle, mert a mul ta t helyreigazitani bajos. 
Találóan mondja Lactantius : Ipsi doctores antea 
fuerunt senectute ac morte confecti, quam consti-
tuerint, quomodo vivere deceat.2) 

2. Feltéve, hogy megismeri és pedig ideje korán 
megismeri egyik másik ember az igazságot, akkor sem 
tekintheti azt feltétlen bizonyosnak. Hát ha elhibá-
zott valahol egy következtetést s e gyanút még 
megerősiti az, hogy ime más hasonló, vagy még 
talán nagyobb fáradság árán épen az ellenkező 
következtetésre jut. Hiszen még azokban a kér-
désekben is, melyek az ember életét nem be-
folyásolják s melyekben eligazodni sokkalta köny-
nyebb, mily óriási zűrzavara uralkodik a néze-
teknek?! Semmiképen sem mondhat juk azért 
az elvont kérdéseken tépelődő ember kutatásai t 
feltétlenül biztosaknak. Pedig biztos tudás kell. 
— Csak egy futólagos pil lantást vessünk az 
ujabbkori bölcselet tör ténetére s az a szánalmas 
vergődés, a gondolatok összevisszasága, mely elénk 
tárúlelret tentő. Minden „nagyságának legelső 
dolga elvetni minden előzőt s saját rendszerénél 
magasabbra nem esküszik. Hol van az annyira 
szükséges bizonyosság? 

3. De tegyük fel, hogy képes egyik másik „tu-
dós" beható elmélkedés által az élet mesterségének 
titkát felfedezni s a biztosan felismert igazság alap-
ján az élet szabályát megalkotni, vájjon mi fogja 
embertársait rendszere igazságáról meggyőzni; mer t 
csakis e meggyőződés képes azt általános élet-
szabálylyá tenni. Ismerjük be, hogy semmi. A 
tudomány „vivmányai" a könyvekben maradnak: 
a tömeg, a sokaság nem táplálkozik azokkal.3) 

Az altételben foglalt áll í tást tehá t bebizo-
nyítottuk. Önkényt foly ezek után a következtetés : 
mivel az emberi ész a létét érdeklő igazságok ki-
mer it ö és biztos ismeretére emberi móclon el nem jut-

2) Div instit. L. III. c. 14. 
3) W eiss : Lebensweisheit. 

hat, de mivel el kell jutnia s nem nyugszik, mig 
el nem j u t : nem marad más hátra, minthogy Isten 
segítsen az ember tehetetlenségén. Teszi pedig ezt a 
kinyilatkoztatás által. 

Nem állhat meg a felvilágosodás azon ész-
revétele, t. i. hogy abból, hogy mind ezideig fel 
nem fedezte ugyan az ember az igazságot, de 
tekintve azt a haladást, mely minden téren 
mutatkozik: miért ne lehetne a jövő reménye e 
felfedezés; mer t : 

1. Nincs ugyan szándékunkban elvitatni az 
emberiség által elért haladást. Kétségbevonha-
tat lan tény az. Tudomány, művészet, ipar, min-
den téren nagy előremenetelt t e t t az emberiség. 
Ám ne téveszszük soha szemeink elől, hogy 19 
század óta birtokában van az emberiség a ki-
nyilatkoztatásnak s igy rendkívül bajos megállapí-
tani: magát az emberi elmét e haladásban mily rész 
illeti meg s mily állapotban volna az emberiség 
haladása a kinyilatkoztatás nélkül. 2. Eltekintünk 
i t t attól az érvtől, melyet a kinyilatkoztatást ez 
idő szerint még nélkülöző népek hátramaradot t -
ságából vonhatnánk s mely eléggé meggyőzne a 
felől, hogy a magára hagyott emberi ész meddő 
s uj eszméket alig-alig képes termelni. Csak arra a 
köztudomásu s történelmileg bizonyos tényre hivat-
koznunk, hogy mindazok a nagy eszmék, melyeket a 
felvilágosodás magáénak vall: a kinyilatkoztatás gyü-
mölcsei. Miért is 3. az emberiség „önálló" hala-
dásának elméletét mindaddig kételkedve fogad-
juk, mig a felvilágosodás hivei be nem bizonyit-
ják azt, hogy e nagy haladást az emberiség csak-
ugyan a kinyilatkoztatástól függetlenül, sőt épen 
azért érte el, mert tőle elpártolt. 

(Folytatjuk.) 

Mélt. és ft. gr. Mailáth Gusztáv Károly 
erdélyi püspök úr 

nagyböjti főp. körlevele. 
(Vége.) 

Rómát összes szépségeivel és nevezetességeivel ki-
választá Isten, hogy egykoron Krisztus Jézus helytartójá-
nak legyen székhelye. Fekvése olyan, hogy a világ min-
den részéről könnyen megközelíthető és nincs is város e 
nagy világban, melynek fekvése oly szerencsés lenne, 
mint a szent városé és a ki oda megy, nem is találhat 
ott egyebet szellemi és lelki kincseknél. Minden a mi 
szép, minden a mi nagyszerű és csodás, ott össze van 
halmozva. Egész környezete messze távol oly csendes és 
zajtalan, hogy az utas kénytelen magába szállani és Ró-
mába belépni mint sz?nt helyre. Az ezer éves romokkal 
telt határ hangosan hirdeti a világ nagyságának, pompá-
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jának merő hiúságát. A pogány remekművek romjain épül 
Isten városa, hogy Krisztus helytartója annál behatóbban 
hirdethesse a népeknek, hogy minden hiúság, csak Istenért 
élni, dolgozni, szenvedni végtelen értékű. Ezen romokon 
épültek Róma pompás, bámulatos szentélyei, melyekben 
a föld minden drága kincse össze van halmozva és diszi-
tik a szentek testeinek maradványait, a ruhákat , melyek-
ben imádkoztak, a börtönöket, melyekben sinlődtek, a 
bilincseket, melyeket hordtak, hirdetve Isten igéretét: 
„Örök emlékezetben vannak az igazak," „a ki nekem szol-
gál', megtiszteli azt Atyám" (Ján. 12, 26.) 

És van-e szentebb személy a pápánál? Ő Krisztus 
helytartója, a katholiczizmus középpontja, szive, összes 
életének forrása. Csak 0 teremthet püspököket, csak 0 
tar that ja fenn az egyházakat, midőn azoknak minden 
egyes püspök halála után újra ad püspököt, csak 0 tanít-
hat minket csalatkozhatlanul ; 0 tőle száll világosság, 
malaszt, hatalom, kiváltság a püspökre, a püspöktől a 
papra, a paptól a hivekre. 0 rá mint sziklára van építve 
az egész keresztény egyház és a mint az egyház Krisztus 
állandó csodája, ugy a pápa állandó csodája az egyház-
nak ; sem ezen, sem azon nem vehet erőt a pokol összes 
hatalmassága. 

Istennek mindezen csodáit csak egyszer is láthatni 
megérdemel minden áldozatot és nem látom be, hogy 
miért nem csatlakozhatnának közületek többen is valami 
nagyobb zarándok-sereghez akár egyik másik lelkipász-
tortok vezetése a la t t? 

Tudom azonban, hogy 300.000 hiveim közül csak 
nagyon kevésnek állhat módjában ezen emlékezetre méltó 
zarándoklatban részt vehetni. Istennek is és nekünk is 
meg kell elégednie a jóakarattal. Őrizzétek meg legalább 
ezen jóakaratot és vegyetek részt szellemileg ezen zarán-
doklatban ; üljétek meg lelketekben, családotokban, tem-
plomtokban ezen jubileumi évet, üljétek meg azt igazi 
bűnbánó hangulatban. 

Olyan nagyszerű és általános e szent évben a hó-
dolat Jézus Krisztus iránt, hogy jóravaló keresztény nem 
maradhat közönyös annak láttára. Kell arra törekednie, 
hogy rá nézve is szent legyen ezen év, vagyis, hogy szive 
bensejében átalakuljon szentségben és igazságban. 

Az irgalmas Isten számtalanszor ereszkedik le a 
bűnöshöz, hívogatva őt igazi megtérésre, „mert nem akarja 
annak halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen11. Ilyen kiváló 
alkalom ép ezen szent és jubileumi év is. Isten keres 
minket, komolyan keres minket és kegyelmeinek bőségé-
vel keres minket. Most vannak igazán a kedvező napok, 
az üdvösség napjai, hogy kibékülve Istennel töredelmes 
bűnvallomás és komoly javulási szándék által rendezzük 
egész életünket, eltávolítva, elhagyva mindent, mi halá-
lunk óráján aggodalmat támaszthatna lelkünkben és állan-
dóan megcselekedve azt, mi vigaszunkra leend amaz órá-
ban. Most hangzanak legbehatóbban füleinkbe az írás 
szavai : rtartsatok bűnbánatot, mert közel vagyon Isten 
országa" (Mát. 3 2.) 

Gondoljunk erre legalább ezen böjti időben, hiszen 
ezen szent időben hangoztatja az Úr leginkább : „térjetek 
hozzám teljes szivetekből böjttel és sirással és jajgatással11  

(Joel. 2. 12 ) Az égbe törekvő emberre nézve nagy fon-

tossággal bír a böjti idő. A böjtöt előirta az anyaszent-
egyház, mert maga az Isten sürgeti azt és Jézus Krisztus 
saját példájával ajánlotta azt. 

Már az első szülőknek a paradicsomban rendelt Isten 
csekély böjtöt, hogy megmutassák hódolatteljes engedel-
mességüket a teremtő iránt. Keményebb böjtöt rendelt 
Isten az emberiségnek a vizözön után : „Minden a mi 
mozog, legyen neltek eledelül — kivévén azt, hogy a húst 
vérével ne egyétek" (Gen. 9, 3.) — még keményebbet 
rendelt Izrael fiainak, választott népének, kinek nem ha-
sadt körmű állatok húsából ennie nem volt szabad (Lev. 
11.) és a kiengesztelődés napjának előestéjén éppenséggel 
mifsem volt szabad ennie. 

A mit Isten immár rendelt az ószövetségben és mit 
Jézus Krisztus 40 napi böjtjével megerősített, azt az egy-
ház isteni jogával szinte elrendelheti hiveinek és a jó 
keresztény ugy fogadja egyházának szavát, mint Isten 
szavát. Azért szent előtte a közönséges péntek ; szent az 
adventi bojt szerda, péntekje ; szent a 40 napi böjt, 
szerda, péntek, szombatja; szent a négy izben előforduló 
kántor böjt, valamint a jeles ünnepek előtt előirt szigorú 
böjt is. Tartózkodik ezen napokon a hústól, beéri egyszeri 
jólakással és nem egy könnyen él az engedményekkel. 

Elő van irva a böjt, mert az nagyban ápolja a bűn-
bánati érzelmet, megfékezi rendetlen hajlamainkat és 
könnyíti az erények gyakorlatát. Gondoljatok Ninive vá-
rosára, melyben az egész nép a királytól kezdve az utolsó 
emberig, 40 napi böjtje által megmenekedett Isten osto-
rától. — Azért hint az egyház hamut fejünkre hamvazó 
szerdán, mondván : „ember, gondolj arra, hogy por vagy 
és porrá leszesz megint" de nem tudván, hogy mikor hull 
porba testünk, mikor vet Isten véget életünknek „térjünk 
hozzá most teljes szivünkből böjttel, sirással és jajga-
tással". 

A böjt tehát Isten szeme előtt vezeklés "számba 
megy, eleget tehetünk általa bűneinkért és leróhatjuk 
tartozásunkat. A mint Jézus Krisztus szenvedése által bé-
kité ki a bűnös világot a mennyei Atyával, ugy mi böjt 
által hárít juk el magunktól és családunktól Isten büntető 
kezét. — Az bizonyos, hogy a dinom-dánom, a böjt 
megvetése nagy bánatot fog okozni az érzékiség rabjainak 
a halál órájában, mig a buzgó keresztény megmérhetlen 
vigaszszal fog akkor böjtjeire visszagondolni. 

A mint az evés-ivás, jólét növeli a test vágyait, úgy 
a böjt lelohasztja azokat. Gondoljatok a gyilkos Heródes 
királyra, ki dőzsölése közepette fejeztette le az ártatlan 
keresztelő sz. Jánost, mig az egyház szentjei böjt által 
győztek rossz természetük fölött. Imádság és böjt által 
győztek az ördög minden incselkedésein ; imádsággal és 
böjttel, mint két hatalmas szárnynyal emelkedtek fel az 
Istenhez. 

Nekünk sincsenek más eszközeink, hogy eleget 
tegyünk bűneinkért, megtörjük testiségünket és emelked-
jünk az ég felé, miért is Isten maga kérve kér minket 
Joel próféta á l ta l : „térjetek meg teljes szivetekből, böjt-
tel, sirással és jajgatással ." 

A jubileumi szent évet üdvösebben nem tölthetjük 
és halálunkra jobban nem készülhetünk, mint imával és 
bőjtös vezekléssel. 

21* 



•190 RELIGIO. 

A böjt jelenlegi alakjában már ugy sem olyan terhes. 
Minapi körlevelemből hallhattátok, hogy Krisztus hely* 
tartója szerint milyen napokon és mily módon kell böj-
tölnünk. Magyarázat gyanánt csak pár szót mondok erről : 

Ne vessük meg az egyház parancsait, mert szent 
igazak Sz. Ágoston szavai : vaki nem hallgat az egyházra 
mint anyjára, annak Isten sem Atyja többé." Magát az 
Istent veti meg, ki megveti az egyházat. 

Becsüljük meg tehát egyházunkat mint közös anyán-
kat és tartsuk meg parancsait, akkor Isten is el fog 
ismerni minket kedves gyermekeinek és meg fog áldani 
minket ideiglenes és örök áldással. 

Ne adjunk Jézus Krisztusnak alkalmat, hogy sirjon 
fölöttünk, mint sirva fakadt Jeruzsálem fölött, ama hálát-
lan, makacs, megrögzött város fölött, mondván: „Vajha 
megismerted volna te is legalább ezen a te napodon, a 
mik békességedre szolgálnak, most pedig el vannak rejtve 
a te szemeid előtt." (Luk. 19. 42.) 

Sir az Üdvözitő, mert sokan nem engedik, hogy 
megtalálja őket. Ott áll szivük ajtaja előtt és kopog, 
de nem nyitják azt meg neki; kiál t : én vagyok az Ur . . . 
de mit sem akarnak tudni igazi hazájukról, beleszerettek 
már e földbe és niesen vágyuk a mennyország után. E 
miatt sir és fajdalmában felkiált : Jeruzsálem, Jeruzsálem, 
hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint a tyúk egybe-
gyűjti csirkéit szárnyai alá, és nem akartad, ime pusztán 
hagyatik nektek a ti hazátok." (Mát. 123. 37.) Ugy van 
az, a ki a neki ajánlott kegyelemmel közre'nem működik, 
azt elhagyja az Isten és nem keresi fel őt többé kegyel-
meivel. „Kerestelek titeket és nem akartatok jönni, ime 
bűneitekben meg fogtok halni." (Ján. 8. 21.) 

Jézus szent Szivének végtelen irgalma é3 szeretete 
lágyítsa meg sziveinket, hogy ne fussunk többé a jó pász-
tor elől, hanem engedjük, hogy minket megtaláljon és az 
akolba% a mennyországba visszavezessen. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Nagyvárad. A l. sz. káptalan uj nagyprépostjának 

díszpolgár ság a. — 
Jámborságban eltöltött, kiváló jótékonyságban, nemes 

alkotásokban, keresztény és polgári erényekben egyaránt 
gazdag életének egyik nevezetes határánál Nagyvárad 
város díszpolgárává választotta ma a közgyűlés, irja a 
„Tiszántúl" márcz. 7-én, Winkler József, vál. püspököt, 
káptalani nagyprépostot és püspöki helvnököt. 

Nemes egyszerűsége, ritka szerénysége sohasem 
kereste a hiuságos czimeket és kitüntetéseket, még a 
mostani nagy é3 méltó megtiszteltetés elől is szeretett 
volna kitérni, de polgártársait árnál nagyobb tiszteletre 
birta iránta az ő mindeneket megnyerő kiváló egyénisége 
s azon hervadhatatlan érdemek, melyeknek őszinte, spontán 
elismeréseül nyújtotta ma Nagyvárad város törvényható-
sága egyhangú lelkesedéssel a legfőbb polgári kitüntetést, 
a díszpolgári czimet. 

Méltóbb férfiút alig igtathatott volna Nagyvárad 
városa díszpolgárai sorába. 

Nem zajos közszerepléssel, nem politikai vagy társa-
dalmi sikerekkel vonta magára a közfigyelmet. Sőt inkább 

azt lehet mondani, hogy ugy a közszerepléstől, mint a 
társadalmi élettől visszavonult. S hogy mésris megnyerte 
polgártársai szeretetét s kivívta azok részéről a legfőbb 
elismerést és kitüntetést, mindennél hangosabban szóló 
bizonysága annak, hogy a polgárok elismerése igazi nagy 
érdemeket tüntetett ki. 

Egyházi hivatalainak és méltóságainak betöltésénél 
a szent ügy iránt való lelkesedés, keresetlen buzgóság, 
ritka lelkiismeretesség, méltóságteljes komolyság és a 
minutiozitásig menő pontosság jellemzik. 

Vasakaratu ember. Amihez hozzáfog, attól nem tágit, 
sem fáradságot, sem áldozatot nem kiméi, hogy kitűzött 
czélját elérje, egy-egy nemes eszméjét megvalósítsa. 

1881 ben a b. e. Nogáll püspök vezetése alatt indult 
első magyar zarándoklattal Lourdesba zarándokolt, a Szep-
lőtelen fogantatás csodás kegyhelyére. Betértek utközbeu 
az igazi nagy emberbarátnak, Páli szent Vinczének szülő-
helyére. Meglepte ott őket ez a bámulatos intézet, melyet 
sz. Yincze fiai tartanak fenn. Ha a fiúnak tehetsége van, 
iskolába fogják, ha nincs kedve a tanuláshoz, mesterségre 
fogják, melyre maguk a lazarista atyák tanírják meg s 
mig az iparban önálló nem lesz, az ő felügyeletük alatt 
marad. 

Annyira megragadta minden nemes ügy iránt fogé-
kony lelkét ez a mondhatatlanul szép, áldásos és praktikus 
intézet, hogy szerette volna annak mását itt a mi váro-
sunkban is létesíteni. Ez érlelte meg benne a koldusápoló 
mellett felállított figyermek-menedékház (Szent-László-
intézet) tervét, melynek megvalósítására oly sokat áldozott. 
Pompásan fejlődött az áldásosán működő intézet ; ma már 
ívj, emeletes házat kell ott építeni, de nem volt rá elég 
pénze az intézetnek. Néhány nap előtt egy ismeretlen 
jóltevő 20.000 frtot küldött. Isten áldja érte! 

Jótékonyságában igen sokoldalú Winkler püspök. 
A házi szegényeknek központja az ő háza, a város szegé-
nyeire kiváló gondja van, de amellett, hogy két intézetet 
alapított, bőségesen juttat alapítványokat és adományokat 
mindenféle kulturális és jótékony egyletnek. O róla igazán 
elmondhatni, hogy üres kézzel alig ment el tőle kéregető 
de elmondhatjuk azt is, a mit a mai közgyűlés szónoka 
mondott, hogy a jótékonyságot ugy gyakorolta, hogy a 
mit a jobb kéz tesz, ne tudja a bal. 

Papi életében apostoli buzgóság, az egyház ügyeért 
való lángoló lelkesedés és áldozatkészség s feddhetetlen 
élet, — magán életében apostoli egyszerűség és mond-
hatatlanul kedves szerénység jellemzik. 

Elődje, a puritán életű Nogáll, végrendeletében is 
megemlékezett arról, hogy mily nagyra tartotta ő polgár-
társai hálás elismerését ; egyszerű sírkövét is ez a czim 
ékesíti. 

Winkler püspök szerénysége húzódozott polgártársai 
e méltó kitüntetésétől. Ne vegye ezt hiuságos czimnek, 
hanem tekintse annak, ami valóban, hálás elismerésnek, 
tisztelő polgártársai részéről, kik tiszta szívből kívánják, 
hogy: 

Nagyárad város uj díszpolgára sokáig éljen, legyen 
díszes jóltevője Szeat László ősi városának ! 

Winkler József v. püspök, nagyprépost, született 
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Nagy-Bányán 1821. február hó 17-én, köztiszteletben álló 
polgári családból. 

Középiskoláit Nagy-Bányán kezdte a minoriták 
gymnaziumában s itt Nagyváradon fejezte be. 

Felsőbb theologiai tanulmányaira a kiváló növendék-
papot a pesti egyetemre küldte püspöke, honnan, mint 
végzett papnövendék 1844-ben jött vissza, mely évben 
pappá szenteltetett és pár hónapi káplánkodás után püs-
pöki titkár és szentszéki jegyző lett. 

Ezen állásból ment ki Ér-Mindszentre plébánosnak. 
Boldog emlékű Szaniszló püspök azonban alig foglalta el 
püspöki székét, csakhamar felfedezte *) e törhetlen papi 
jellemű és nagytehetségű fiatal papot és maga mellé 
rendelte titkárul, illetve az egyházmegyei iroda igazgatójául. 

A fiatal papot azonban vágya a lelkipásztorkodás 
felé vonzotta, kérte és meg is kapta a peczeszőllősi 
plébániát, de tényleg el nem foglalhatta, mert nélkülöz-
hetlen volt az egyházmegye kormányzatában kifejtett 
működése miatt. 

1861-ben kanonokká neveztetett ki s ma már csak 
ő él a Szaniszló püspök által kinevezett kanonokok közül. 

1894-ben április hó 6-án tartotta Mária Gzéllben 
aranymiséjét szeretett barátja néhai Winterlialtcr Antal 
kíséretében. Ekkor a papság egy arany kehelylyel ajándé-
kozta meg. A polgárság is összegyűjtött 900 forintot, de 
ismerve a jubiláns gondolkozását az egybegyűlt összeget 
a koldusápoló részére tette le alapítványul. 

Már ekkor szó volt róla, hogy indítványozni fogják 
díszpolgárrá választását, de ismert szerénységével kitért, 
illetve megakadályozta ezt a kitüntetést. 

1898-ban Nagy-Bánya sz. kir. város, szülővárosa, 
hol hatalmas árva-intézetet létesített díszpolgárává válasz-
totta meg. 

Nagyvárad jelenleg nyújtotta neki 80-ik évére ezt 
a legkiválóbb kitüntetést, mit a polgárság polgártársának 
nynjthat. 

A kitüntetett főpap egyéni tiszta jellemén és hosszú 
nagyértékü egyházi munkálkodásán kivül a jótékonyság 
teréu tűnt ki bámulatos módon. 

Szaniszló püspöknek emlékére szobrot emelt és meg-
iratta életrajzát. A koldusápoló, iparosok menháza, legény-
egylet, gyermek-kórház, mindszenti hivek segítő alapja, 
nagybányai árvaház, Orsolya zárda, gyulai gimnázium, 
mind óriási áldozatairól tudnak beszélni. 

Olyan statisztika ez, amiből ragyogóbb koronát lehet 
fonni, mint aranyból, ezüstből, mert a szeretet az alap 
min átfutnak az értékes szálak. 

Sokszor ; ha teheti mindég ellátogat a kitüntetett 
főpap Szaniszló püspök Hiczingben levő sírjához. Itt 
gyűjti magában az elhunyt nagy ember szellemét. Ez a 
szellem árasztotta rá a kitüntetéseket, az ő szelleme lett 
kitüntetve benne e nagy kitüntetéssel. 

Pécs, márcz. 7. A pécsi egyházmegye mint úttörő. — 
Még a nyáron merült fel az eszme, hogy a pécsi 

egyházmegyei papok kebeléből egy misszióegyesület ala-

*) Szaniszló, a „Religio" alapitója, ismerte őt a közp. semi-
náriumból, hisz rektora volt. 

kuljon, mely a plébániai hivek tömeges missió-kérelme -
zését teljesíteni tudja, mert a jezsuita és lazarista atyák 
az egész országból hozzájuk érkező nagyszámú megkere-
séseknek még csak egy tizedrészben sem tudnak megfe-
lelni. Az egyesület mult őszszel, a papi lelkigyakorlatok 
alkalmával meg is alakult, kézikönyvet is szerkesztett 
számára Romaisz Ferencz nádasdi plébános, akinek Waj-
dits Gyula pécsi spirituális mellett főérdeme van az egye-
sület létrejöttében. Most végre azt is jelenthetjük, hogy 
az egyesület megkezdi működését. Az első missió Regöly-
ben lesz (Tolnám.) A missziót Waj dits Gyula spirituális 
fogja vezetni, vele együtt működni, szónokolni és gyón-
tatni fognak még : Magyar Miklós závodi, Kovács Antal 
szakályi plébánosok és Frey János szigetvári segédlelkész. 
A misszionáriusok márczius 10.-től 17.-ig naponkint össze-
véve 2 beszédet fognalc a néphez tartani. — A második 
misszió márczius 28 án fog kezdődni Aparban (Tolnám.) 
Ezen missziót végezni fogják : Romaisz Ferencz nádasdi, 
Weiss János nagymányoki és Trinn János varasdi plébá-
nosok. — A misszionáriusok első fellépését örömmel és 
lelkesedéssel veszi tudomásul az egész egyházmegye, sőt 
hiszszük, az egész ország. Olyan vállalkozás ez, mely a 
köznapiságon messze felülemelkedik, amely a keresztény 
regeneráczió hullámait hivatva van az egész egyházmegyén 
át, sőt ha más egyházmegyék példánkat követnék, az 
egész országon át végig terjeszteni. Istennek munkája ez, 
melynek gyümölcseit nem fogják ujsági riportban soha-
sem méltóképen visszatükrözni, hanem csak a megköny-
nyebült emberi lelkek fogják hálatelt szívvel hosszú éve-
ken át érezni. Isten szent áldását kívánjuk a misszió-egye-
sület működésére ! 

Szatmár. Főpásztori levél dr Steinberger Ferenczliez 
az egyházmegyéből való távozása alkalmából. — 

0 méltósága a szatmári megyés püspök ur dr Steinber-
ger Ferencz nagyváradi kanonokot a tanító és tanitónőképző-
intézetekben viselt igazgatói állásától a következő meleg-
hangú levél kíséretében mentette fel : 

Nagyságos és főtisztelendő kanonok ur! 
A fennhatóságom alatt álló tanító- és tanítónőképző 

intézeteknél viselt igazgatói tisztéről, valamint a tanitó-
képzőintézet internátusának gondozásáról való lemondását 
m. hó 7-én előterjesztett kérelméhez képest elfogadván, 
nagyságodat említett tisztségeinek további viselésétől leg-
teljesebb elismerésem és köszönetem nyilvánítása mellett 
ezennel felmentem. 

De annak a nem köznapi eseménynek, mely e fel-
mentést szükségessé tette, következményei ezen felmen-
tés alkalmát a szatmári egyházmegyétől való végleges 
búcsúvétel jelentős mozzanatával hozzák kapcsolatba. 

Huszonkilencz éven át volt az egyházmegye nagy-
ságod tevékeny munkásságának szintere. E hosszú idő 
alatt teljesített különböző szolgálataiban, de főképen a 
képezdei oktatás szervezése és fejlesztése körül szeraett 
kiváló érdemei általánosan ismeretesek. 

Azért, bár a nagyságodat ért kitüntetésről öröm-
mel vettem tudomást, de sajnálattal látom távozni ez 
egyházmegyéből, mely a távozóban egyik kitűnő munkását 
veszíti el. 
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Ámbár annak a gyöngéd viszonynak szálai, melyek 
nagyságodat ez egyházmegyéhez, mint szülő anyjához 
fűzve tartották, sokkal erősebb kapcsolatot alkotnak, sem-
hogy azt az életviszonyok bárminő alakulása teljesen 
megszakitani képes volnál: mégis, hogy ezen most már 
csak benső kapcsolatnak fennmaradását bizonyos külső 
jelek is tanúsítsák, atyai szerettei kérem nagyságodat, 
hogy azon egyházmegyei ájtatos társulatnak, mely „Corona 
aurea" nevet visel, ezentúl is tagja maradni s ama tiszte-

letbeli hivatalt, melylyel egyszersmind legelső izben lettek 
érdemei jutalmazva, s tehetségei kitüntetve, a szentszéki 
ülnökséget továbbra is megtartani szíveskedjék. 

Volt főpásztora köszönete, elhagyott egyházmegyéje 
papságának szeretete kisérik nagyságodat uj otthonába. 

Ki egyébiránt áhítatos imáiba ajánlottan vagyok 
Szatmártt, 1900. márczius 2-án. 

Krisztusban rokona: 
Gyula, püspök. 

Róma, márcz. 10. A Vatikán hivatalos jeleyitése 
Örök emlékezet okáért ime itt közlöm a mai „ 

rovatából a következő jelentést olasz eredetiben és magyar 
Dopo la predica, il Santo Padre recavasi all'Aula 

soprastante al Portico della Basilica Vaticana, dove, col 
consueto ceremoniale riceveva, imparterdo loro la Bene-
dizione Apostolica, i pellegrinaggi, Ungherese di rito 
Greco, della Slesia, e della diocesi di Autuo, che si tro-
vano attualmente in Roma per l'acquisto del Giubileo 
dell'Anno Santo. 

I pellegrini Ungheresi, in numero di oltre cinque-
cento, avevano a capo gli Ill.mi e R.mi Monsignori Gio-
vanni Vályi, Vescovo di Eperjes, e Giulio Firczák, Ves-
covo di Munkács, ambidue di rito Greco Ruteno. Facevano 
parte del pellegriraggio, S. E. il Signor Eugenio di Szabó, 
membro della Camera dei Magnati, il dott. Vladimiro 
Bacsinszky, Segretario al Ministero, ed altri molti diatin-
tissimi personaggi, si ecclesiastici che laici. 

I pellegrini, presentati dai rispettivi Vescovi, umilia-
vano al Trono Pontificio parecchi doni ed offerte per 
l'Obolo di S. Pietro, ed uno splendido Volume, riccamente 
rilegato in pergamena con fregi e dorature, contenente 
132 mila firme di Cattolici ungheresi; sul Volume erano 
miniati l 'lmmagine di Maria SS.ma, Patrona del l 'Unghe-
ria, e lo Stemma ungarico sormontato dalla Corona di S. 
Stefano, con la dedica : Gli Ungari Cattolici di rito Greco. 

Fra i pellegrini, oltre quello del Signor Magnate di 
Szabó, ammiravansi molti splendissimi e ricchi costumi 
ungheresi. 

a magyarajku gör. katholikus zarándoklat fogadtatásáról. 
Osservatore Romano" Nostre Informazioni cz. hivatalos 
fordításban : 

A (Vatikáni böjti) prédikáczió után *) a szent atya 
átvonult a vatikáni bazilika előcsarnoka fölött levő aulába, 
ahol, szokott szertartással fogadta, apostoli áldást adva 
reájok, a görög szertartású magyar, a sziléziai és az autun-
egyházmegyei zarándoklatokat, melyek jelenleg Rómában 
vannak a jubileumi búcsúban való részesülés végett. 

A magyar zarándokokat, számszerint ötszázon felül, 
mélt. és főt. püspökeik, Vályi János eperjesi és Firczák 
Gyula munkácsi püspök urak vezették, mind a ketten 
görög ruthén ritusuak. Részt vettek a zarándoklatban ő 
méltósága Szabó Jenő főrendiházi tag, dr Bacsinszky 
Vladimir miniszteri titkár, és sok más kiváló egyházi és 
világi egyéniség. 

A zarándokok, kiket illetékes püspökeik mutattak 
be, a pápai trón elé néhány ajándékot és péterfillér-ado-
mányt tettek le, és egy fényes kötet könyvet, mely perga-
mentbe gazdag diszitéssel, csattokkal és aranyozásokkal, 
van bekötve s melyben 132,000 magyar katholikus aláirása 
foglaltatik. A köteten miniatűr képe van a B. Szűznek, 
Magyarország Nagyasszonyának, és a magyar országos 
czímer, felette szent István koronájával, evvel a fel-
ajánlással : A görög szertartású katholikus magyarok. 

A zarándokok sorában. Szabó mágnásén kivül, sok 
fényes és gazdag magyar díszruhát lehetett látni. 

*) Melyet ezidén is da Pieve di Cotrone Pál kapuczinus atya tart. 

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

— Az autonomia Ügye tekintetében, úgy látszik, 
élénk tevékenység folyik az illetékes tényezők körében. 
Egy felől arról értesülünk, hogy a püspöki kar által ki-
küldött háromtagú bizottság és az autonomiai kongresszus 
27-es bizottságának kiküldöttjei közt e napokban meg-
indulnak a tárgyalások. Más felől pedig tény, hogy a val-
lás- és közoktatásügyi ministerium is megmozdúlt. A 
betegség miatt távol levő, de azért tárczájának főbb 
ügyeit gondosan vezető szakminister, a püspöki kar és a 
27-es bizottság kiküldöttjeivel való tárgyalások czéljából 
Tost Lajos és Madách Emil ministeri tanácsosokat, dr 
Várady Árpád apát-kanonok, dr Tóth Lajos, dr Csorba 
Ferencz és Fináczy Ernő osztálytanácsosokat küldötte ki. 

A serény igyekezet minden illetékes tényező részéről jó 
jel — arra való nézve, hogy az autonomia rengeteg so-
káig húzódott ügye végre illő megoldással az izgató 
ügyek napirendjéről lekerüljön s az ország vallásügyi 
békéjének számottevő tényezőjévé izmosodjék. Most kell 
tehát nagyon vigyázni mindenkinek. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Nemzeti zarándoklat Rómába. 

Magyar katholikusok nemzeti zarándoklata Rómába 
a szent esztendő és a kereszténységnek 900 éves magyar 
jubileuma alkalmából, főmagasságu és főtisztelendő dr 
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Vaszary Kolos bibornok, Magyarország herczegprimása és 
a nagyméltóságú magyar püspöki kar tagjainak védnöksége 
és vezetése mellett indul Budapestről 1900. április 24-én. 

Isten nagy kegyelméből két drága kincset bizott a 
magyarra: a hitet és a hazát! 

A honalapítás ezeréves ünnepén csak nemrég zen-
gett a magyarnak örömszózata Kárpátoktól Ádriáig. 

És méltán ! Mert mialatt körülötte államok kelet-
keztek és pusztultak, és nemzetek, melyek hajdan test-
vérökül fogadták a testvértelent — rég letűntek : a kard-
dal meghódított Pannónia ezer év után is a magyart 
ural ja! De a kard csak megszerezte a hazát ; fönmaradá-
sát biztosította a kereszt. 

Méltó tehát, hogy most, midőn a kereszt szent val-
lása kilenczszázados magyar jubileumának örömesztende-
jét az isteni Gondviselés megérnünk enngedte ; e határ-
kőnél hálás szívvel tekintsünk vissza azon számtalan jóté-
teményre, melyekben Jézus Krisztus és szent vallása bizo-
mányosa: az Anyaszentegyház és a római pápák évszáza-
dokon át a magyar nemzetet részesítették. 

S ha itthon méltó fénynyel és hazafias kegyelettel 
ünnepeljük első apostoli királyunk, Szent Istvánnak emlé-
két, aki népét bölcs előrelátással, a föntartás ösztönével 
vezette a keresztény czivilizáczió virányai felé ; méltó : 
hogy lelkünkben a katholikus összetartozóság érzetével 
elzarándokoljunk Rómába az apostolok fejének sírjához, 
hogy ott hitünkben megerősödve, a pápa zsámolyánál tol-
mácsoljuk a nemzet háladatos kegyeletét a Szentszék 
iránt a szerencsétlenség napjaiban oly sokszor nyújtott 
erkölcsi és anyagi támogatásért; és elzarándokoljunk a 
szentemlékű II. Szilveszter pápa sirjához a lateráni tem-
plomba, aki szent István király kérésére atyai szeretettel 
ölelte keblére a megtérő magyar nemzetet, királyának 
koronát és apostoli czimet adott, népének állami fönma-
radást biztosított. 

Magyarország bibornok herczegprimásának és a 
nagyméltóságú püspöki kar tagjainak vezetésével folyó 
évi április hó 24-én reggeli 8 óra 30 perczkor indul 
Budapestről a Délivasut-társaság budai pályaudvaráról a 
magyar nemzeti zarándoklat az örökvárosba. 

Biztos tudomásunk van róla, hogy a Szentatya öröm-
mel várja a lovagias magyar nemzet fiait és Róma a szent-
esztendő alkalmából mindnyájunk lelki vigasztalására 
megnyitja a kegyelem templomának ajtaját . 

A bizottság, a nagyméltóságú magyar püspöki kar-
nak magas megbízásából hazafias lelkesedéssel hívja föl 
a katholikus magyarokat ezen csekély anyagi áldozattal 
járó nemzeti zarándoklatban való részvételre : nagyokat 
és kicsinyeket, gazdagokat és szegényeket, egyházi és 
világi híveket, férfiakat és nőket egyaránt. 

Csatlakozzanak hozzánk minél többen, hogy ezen 
zarándoklat külsőleg is méltó legyen azon nagyjelentő-
ségű ünnepségekhez, amelyek minket Rómába vezetnek. 
Legyen ezen zarándoklat uj forrása a béke áldásának, 
amelylyel szivünkben, az örökvárosból visszatérve, ujult 
erővel teljesithesssük kötelességeinket : „Isten, király és 
haza" iránt. 

A zarándoklat nem megy a tengeren sem oda, sem 
I vissza, hanem csakis a vasúton és különvonaton Buda-

pesttől Rómáig. Részvételi árak, beleszámítva a vasutat 
Budapesttől Rómáig és vissza, teljes ellátással és lakás-
sal Rómában : 

öt napra I. osztály 130.— forint (260.— korona) 
II. „ 96.— „ (192.— korona) 

III . „ 60.— „ (120.— korona) 
vagy Rómában ellátással és lakással 
tiz napra I. osztály 170.— forint (340.— korona) 

II. „ 126.— „ (252.— korona) 
III. „ 7 0 — „ (140— korona) 

A jelentkezés végső határnapja 1900. ápril hó 10-ike. 
Jelentkezést elfogad és tájékozást nyújt a magyar 

katholikusok római zarándoklatát rendező bizotttság iro-
dája (Budapest, I. ker., krisztinavárosi plébánia). *) 

— A katholikus nemzetközi tudományos kon-
gresszus előkészitő magyarországi bizottsága f. hó 8 án 
a Szent-István-Társulat választmányi helyiségében dr Kiss 
János egyetemi tanár meghívására gyűlést tartott. A 
bizottság mint a jelen évben szeptemter 24—28-ig Mün-
chenben tartandó kongresszust előkészitő magyarországi 
bizottság újból megalakult s miután elhatározta, hogy dr 
Steiner Fülöp székesfehérvári püspököt és Zichy Nándor 
grófot tiszteleti tagokul újból felkéri, dr Kiss Jánost ügyvivő 
elnöknek újból megválasztotta. A bizottság megállapította 
az egyházi főhatóságokhoz és a nagyközönséghez intézendő 
felhívás szövegét. A Szent-István-Társulat tudományos és 
irodalmi osztályát, az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságot és 
az Országos-Pázmány-Egyesületet fel fogja kérni, hogy a 
kongresszusban körülményeihez képest részt vegyen. A 
müncheni kongresszus szabályzata értelmében rendes (mű-
ködő) tag mindaz, a ki 5 koronát fizet, akár ad be dol-
gozatot, akár nem. A rendes (működő) tag jelen lehet a 
kongresszus minden ülésén; megkapja a kongresszus 
emlékkönyvének egy példányát ; továbbá a szervező-bizott-
ság minden közleményét: körleveleket, időszaki értesítést 
(buletin périodique) stb. Adakozó az, a ki a nélkül, hogy 
tagja lenne, legalább 20 koronával hozzájárul a kon-
gresszus költségeinek födözéséhez s annak fejében a kon-
gresszus úgynevezett nyilvános ülésein részt vehet. Nők 
adakozók lehetnek. A kongresszus munkálkodása a követ-
kező szakokra oszlik: 1. Vallási tudományok (a szorosan 
vett katholikus hittudomány kizárásával). 2. Bölcselet és 
psycho physika. 3. Jogi, nemzetgazdasági és társadalmi 
tudomány. 4. Egyházi és világi történelem. 5. A művésze-
tek ésaművelődös története. 6 Keleti nyelvek és régiségek. 
7. Nyelv-, régiség- és felirat-tudomány. 8. Mennyiségtan, 
természettudomány és kémia. 9. Csillagászat, földrajz és 
földtan. 10. Élettan, embertan és orvosi tudomány. A 
felolvasásra szánt dolgozatok rövidek s legfeljebb 30 
perezre terjedők legyenek. A felolvasáshoz tessék csatolni 
annak rövid foglalatát is, mely egy nyomtatott oldalnál, 
mintegy 450 szónál többre ne terjedjen. A kik dolgozatot 
akarnak benyújtani, minél előbb, de legkésőbb 1900. 
julius l - ig küldjék azt be a magyarországi bizottság 

*) Ugy halljuk többfelől, és az „Esztergom" is ebben az 
értelemben nyilatkozott, bogy kettős nemzeti zarándoklatunk lesz 
Rómába ebben az évben. Az egyik moit, a másik őszszel. Fődolog, 
hogy mindakettő népes legyen. Szerk. 
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ügyvivő elnökéhez. A dolgozat angol, franczia, latin, 
német, olasz vagy spanyol nyelven lehet irva; ugyanezek 
a nyelvek használhatók az eszmecseréknél. A rendes tagok 
és az adakozók jelentkezzenek haladék nélkül. Jelentkezhet-
nek pedig magyarországi előkészítő bizottság tagjainak bár-
melyikénél. Az előkészítő bizottság tagjai (az 1896-iki össze-
állítás szerint:) Tisztbeli tagok dr Steiner F. püspök, gr. 
Zichy Nándor ur. Rendes tagok: dr Acsay Antal Bpest, 
dr Andor György Esztergom, dr Baráti Lajos Budapest, 
dr Bognár István Nagyvárad, dr Breznay Béla Bpest, 
dr Csapodi István Bpest, dr Csillag Gyula Bpest, dr 
Csősz Imre Vácz, DedeJc Crescens Lajos Bpest, dr Fran-
ciscy Lajos Nyitra, dr Fischer-Colbrie Ágost Bécs, Gerely 
József ?, dr Giessivein Sándor Győr, dr Gyűrky Ödön 
Bpest, dr Herczegh Mihály Budapest, Hummer Nándor 
Bpest, Kaposi József Bpest, dr Kisfaludy Á. Béla Bpest, 
dr Kiss Ernő Nagy-Kanizsa, Kováts Sándor Temesvár^ 
Kozáry Gyula Pécs, dr Mihályft Ákos Bpest, dr Németh 
Antal Győr, dr Reiner János Bpest, dr Stuckner István 
Szepeshely, dr Szentes Anzelm Zircz, Zelliger Alajos 
Nagyszombat. Ügyvivő elnök dr Kiss János Bpe3t. 

— A budapesti Kath. Kör közgyűlése. A buda-
pesti Katholikus Kör 1900. évi márczius hó 24-én szom-
baton délután 6 órakor a Kör helyiségében (IV. molnár-
utcza 11. sz.) rendkívüli közgyűlést tart, melyre a kör 
tagjai tisztelettel meghivatnak, A közgyűlés tárgya: A 
budapesti Kath. Kör Házépítő Részvény-társaság tulaj-
donát képező köri háznak a budapesti Katholikus Kör 
tulajdonába leendő átvétele. Budapest, 1900. évi márczius 
hó 8-án. Az elnökség. 

IRODALOM. 
-j- Officia Nova, Propria Dioecesis Csanádiensis, 

item nonnulla, quae in antiquioribus Breviariis non repe-
riuntur reimpressa iussu excellentissimi, illustrissimi ac 
Reverendissimi Domini Alexandri Desseívffy de Csernek 
et Tarkeő miseratione et divina apostolicae Sedis gratia 
Episcopi Csanádiensis S. Cats, et ap. Reg. Maj. Act. st. 
Cons. int. Temesvarini, typis. typographiae Dioecesis Csa-
nádiensis MCM. 12-r. 180 1. 

A Breviárium e gyönyörű kiegészítésével a csanádi 
püspök ur újból mély hálára kötelezte le a csanádi egyház-
megye papságát. Tartalma: Introductio excell. D. Epi-
scopi. Kőszeghy püspök Praefatiója ad primam editionem 
Csajághy S. püspök Praefatiója ad secundam editionem. 
Indultum S. Rit. Congregationis. Ezután jönnek az Officiu-
mok. Utánuk pedig a következő becses adalékok találhatók: 
Instructio pro administrando et suscipiendo Sacramento 
Confirmationis. Instructio pro Yisitatione Canonica. Rítus 
I-ae Communionis, lingva hungarica, germanica. Ritus 
I-ae Missae. Benedictio in articulo mortis. Instructio de 
Reservatione Casuum. Itinerarium Clericorum. Elismerés 
illeti az egyházmegyei nyomdát is, mert igen szép mun-
kát állított ki. 

= Gondolatok a háttérben. Irta dr Walter Gyula. 
Jövedelme az esztergomi kereskedő ifjak egyesületének 
könyvtáráé. Esztergom, 1900, Bazárovitsnál, 8-r 30 1. 
Ára 30 fillér. 

A szellemes felolvasás élvezetes olvasmányul szolgál 
mindeukinek. Köröknek és egyeseknek egyaránt ajánl-
hatjuk. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére a pozsonyi társaskáptalanban Santhó Károly 
őr kanonoknak az éneklő-kanonokságra és Varga Mihály 
mester-kanonoknak az őr-kanonokságra való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő két 
utolsó kanonokságot Pázmány Károly pozsony-váralljai 
javadalmas lelkésznek és Gaibl Sándor garamkövesdi 
esperes-plebánosnak adományozom. Kelt Budapesten, 1900. 
évi február hó 16-án FERENCZ JÓZSEF s. k. Dr Wlas-
sics Gyula s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Az egyház boldoggá é s szentté avatásáról a 

XIX. században összeállította az adatokat egy igénytelen 
német kath. néplap, az „Amb. Volksblatt". Átveszszük 
tőle a következő adatokat: Boldoggá avatás volt 310. A 
boldoggá avatottak 264 esetben vértanúság czimén jutot-
tak a kitüntetéshez. A boldogok dicső seregéhez a fran-
cziskánusok 16, a jezsuiták 19 taggal járultak. Szentté 
avatás volt 78, és pedig vértanúság czimén 47, hitvalld-
ság czimén 24, szüzesség czimén 7. Kettő kivételével 
valamennyi szentté avatott e században szerzetes volt 
vagy világi pap. Szentté avatás fordult elő VII. Pius 
alatt 5, XVI. Gergely alatt 5, IX. Pius alatt 52, XIII. 
Leo alatt 16. Csak „szent" nevelhet szenteket. Isten 
tanúbizonysága s kath. egyház mellett. 

— Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi 
érsek úr legújabban az esztergom-vizivárosi szent Három-
ság-szoborra 4000 koronát, a vizkeleti templom épitési 
költségeinek fedezésére pedig 400 koronát adományozott. 

— A tavaszi pápai consistoriumban, megbízható 
hir szerint, Taliani bécsi nuntius a bibornokká kreálandók 
sorában lesz. 

— Pápai kitüntetés. Csucsay Pál előbb szatmári, 
jelenleg veszprémegyházmegyei papot, ki jelenleg Hunyady 
Imre grófnál nevelő, ő szentsége pápai kamarássá ne-
vezte ki. 

— A misszió Pécsett. F. é. márczis hó 17-étől 
26-áig Pécs összes plébánia templomaiban missziók tartat-
nak. A székesegyházban jezsuita}c, a belvárosban és a budai 
külvárosban dominikánusok, a szt. Ferenczrendieknél kar-
melita atyák (P. Soós István budapesti prior és P. Halmai 
Antal) vezetik 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



l Megjelenik e lap heten-
I ként kétszer : 
! szerdán és szombaton. 
î Előfizetési dij : 
I félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
I Szerlcesztő lakása: 

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

IIIIIMlllll-DftO 
Előfizethetni 

minden 
kir. postahivatalnál : 

Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézenclők. 

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

Budapesten, márczius 17. 22. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

9Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezëreszmek ês Tanulmányok. Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Tapogatódzások 
és guerilla harczok az autonomia körül. — K a s s a : Katholikus népegyesületeket alapítsunk ! — R ó m a : XIII. Leo pápa allocutiója. — 

Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Zarándoklás Rómába. — Irodalom. Három időszerű füzetke. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETESRE. 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta : Dr Szentimrey Gábor. 

B) 

Eleddig a kinyilatkoztatást mint pusztán 
rendkivüli isteni segitséget t ek in te t tük az igaz-
ságot kereső ember munkájának megkönyitésére. 
Am a kinyilatkoztatás jelen állapotában, a midőn 
az ember természeti képességét megedzi s fel-
világosítja, egyszersmind fel is emeli s termé-
szetét felülmúló, igényeit felülszárnyaló rendel-
tetést tüz elé. A kinyilatkoztatás tehá t jelen 
alakjában a természetfölötti rend megteremtő életelve 
s mint ilyen a természet gyengéit megedző segitséget 
is magában foglalja. 

Magát a tényt, hogy a ker. kinyilatkoztatás, 
mint a természetfölött i élet eleme, létezik — 
bevitatottnak tekint jük s czélunk kimutatni , 
hogy a természetfölötti rend nemcsak nem észellenes, 
lianem, ámbár az ész annak mélyére be nem pillant-
hat is : nagyon is észszerű s felette nagy jótétemény. 

I. Tétel. Az, hogy a kinyilatkoztatás észellenes 
volna, semmiképen be nem bizonyítható. 

Főtétel. Az észszel az ellenkezik, ami az ész 
valamely veleszületett jogát sérti, vagy olyat követel 
az észtől, amit az meg nem tehet. 

Altétel: A kinyilatkoztatás tanrendszere az ész 
jogait nem sérti, sem olyat az észtől nem kíván, a 
mit az meg nem tehet. 

Következtetés : A kinyilatkoztatás mint természet-
fölötti s a természeti rend közt ellentmondás nincs. 

A főtétel magyarázata. Hogy az ész, mint kor-
látolt ismerő tehetség valamit észszerütlennek 
tar thasson: az észszerütlenséget világosan be kell 
látnia. Mig az észszerütlenség nem nyilvánvaló,-
— a dolog lehet homályos, t i tokszerű, de az 
ész annak észszerűtlenségét vakmerőség nélkül 
ki nem mondhat ja . Az észszerütlenség nyilván-
voltáról pedig akkor győződik meg az ész, ha 
veleszületett jogai vannak sértve, vagy nyilván-
való lehetetlenséget követel tőle. 

a) A kinyilatkoztatás az ész veleszületett jogai-
nak egyikét sem sérti. Három sarkalatos joga van 
az emberi észnek: ku ta tn i az igazságot, semmit 
elegendő ok nélkül el nem fogadni, a mi t mint 
tévedést világosan fölismer, elvetni. Kérdés, érvé-
nyesülnek-e az ész e jogai a kinyilatkoztatással 
szemben, szolgál-e ezek akadályául a kinyilat-
koztatás ? 

1. A kinyilatkoztatás egyáltalán nem akadályozza 
az emberi észt abban, hogy a mennyiben a kinyilatkoz-
tatott igazságokat felfogni képes, azokat kutassa. 
Hiszen az egész theologia az ész e jogának érvé-
nyesitése. Csakis a vakmerő kuta tás t t i l t ja a 
kinyilatkoztatás, de ez nem joga az észnek. 

22 
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2. Nem is kivan a kinyilatkoztatás elegendő ok 
nélküli vak hitet, mer t a kinyilatkoztatás, ha nem 
is szembeszökően nyilvánvaló, de hitelre méltó 
volta elegendő okokon nyugszik, oly annyira, 
hogy ez okok minden szabályszerűen gondolkodó 
embert a kinyilatkoztatás elfogadására kész-
tetnek. l) 

3. Mivel az ész a kinyilatkoztatás képtelenségét 
kimutatni nem képes, azért, ámbár annak mélyére 
nem hatolhat, sőt épen azért : nem mondhat ja 
ki rá, hogy az. Óvakodnunk kell ugyanis, nehogy 
mindazt, amit be nem látunk, képtelenségnek 
tar tsunk. 

Be van bizonyitva az al tétel első fele : a 
kinyilatkoztatás az ész veleszületett jogainak 
•egyikét sem sérti. 

b) A kinyilatkoztatás az észtől semmi olyat nem 
kiván, a mit az meg nem tehet. Kétségkivül meg-
•kivánja a kinyilatkoztatás, hogy: 

1. Az ész az isteni tekintélynek magái alávesse. 
Szó sem férhet hozzá: az ész ezt akadálytalanul 
megteheti . De talán van benne valami lealázó? 
Ho-gyan?! Az emberi elme, mely annyiszor alá-
veti magát az emberi tekintélynek, az a terem-
te t t és korlátolt emberi ész, mely annyi téve-
désnek van ki téve: az isteni kinyilatkoztatás, 
Isten szava, tehá t az öröktől fogva való, csal-
hata t lan értelem előtt meg nem hódolhatna? 
Lehet-e az emberre nézve megnyugtatóbb s épen ezért 
felemelőbb valamely czél, mint az örök Értelem biztos 
kikötőjében való megnyugvás? 

2. Tiltja, hogy a természetfölötti rend titkainak 
vakmerő vizsgálatába bocsátkozzék s méltán, mert az 
•emberi észnek tehetségei korlátoltsága tudatában 
be kell látnia, hogy a felfogását felülhaladó t i t -
kok feszegetése eredménytelen, — elbizakodásra 
vezet, t ehá t veszélyes. 

3. Követeli, hogy az ész érje be a bizonyítékok 
<izon összegével, mely a kinyilatkoztatás hitelt érdemlő 
voltát igazolja, mert e bizonyitékok valóban ele-
gendők arra, hogy az emberben erős meggyő-
ződést keltsenek. A mindennapi életben is mily 
sok dolog nem szembeszökő s még sincs jogunk 
kételkedni. Az emberek egymással való érintke-
zése hitre van alapítva. „A kinyilatkoztatás van 
annyira világos, hogy a beléje helyezett hit min-
den körülmények közt okos és észszerű; de ho-
mályos is annyira, hogy a hivés ne legyen kény-
szerítő, hanem szabad s igy érdemes".2) 

a) Hurter I. 106. squ. 
2) Harter I. 110. 1. 

Az altétel második része is be van bizonyítva: 
a kinyilatkoztatás semmi olyat nem kiván az észtől, 
a mit az meg nem tehetne. 

Következtetés : Minthogy tehát egy felől az ész 
veleszületett jogain a kinyilatkoztatás csorbát nem ejt, 
másfelől semmi olyat nem kiván tőle, a mit az meg 
nem tehetne, — a kinyilatkoztatás az észszel nem 
ellenkezik. 

II. Tétel. A kinyilatkoztatás észszerű. 
a) A mi nem ellenkezik az észszel: észszerű. 

Minthogy pedig a fennebbiekben kimutat tuk, hogy 
a kinyilatkoztatás nem ellenkezik az észszel: 
tehá t nem lévén észellenes: észszerű kell hogy 
legyen. 

b) Igaz ugyan, hogy a kinyilatkoztatás tan-
rendszere oly igazságokat is foglal magában, 
melyek az emberi elme felfogó képességét vég-
kép felülmúlják és soha, semmi körülmények 
közt, ha még oly magas fokra emelkedik is az 
értelmiség, mig e földön élünk, a kutató emberi 
elme előtt homályban maradnak; mivel azok 
nem egyik vagy másik ember, kor vagy nemze-
dék ér telmét múlják felül, hanem egyszerűen 
minden emberi értelmet, s mivel az emberi ter-
mészet lényege ép oly változatlan mint maga a 
kinyilatkoztatás tanrendszere s igy a kettő kö-
zötti űr áthidalhatatlan marad, mégis — az ész 
kénytelen belátni, hogy a hittitkok az emberi ész ter-
mészeti igazságaival összhangban vannak. 

1. Azon egy szerző alkotásai közt összhangnak 
kell lennie. Mivel pedig ugy a kinyilatkoztatás-
nak, mint az emberi természetnek szerzője Isten, 
„a hit ós ész alkotója úgy rendezte e kettőt, 
hogy frigyben s úgyszólván rokonságban áll-
j a n a k / 3) 

„Az isteni értelemben nem lehet ellentmon-
dás, mer t semmitől sem irtózik az igazság any-
nyira, mint az ellentmondástól. Már pedig ha 
valamely kinyilatkoztatott igazság egyik másik 
természetrendi igazsággal ellenkeznék, már ellent-
mondással találkoznánk a nem teremtet t , az 
isteni értelemben, mivel úgy az ész, mint a kinyilat-
koztatás ugyanazon isteni értelemnek két sugara, ket-
tős kisugárzása, megnyilatkozása, részesedése. Sehogy 
sem engedhető tehá t meg azért, mintha a ki-
nyilatkoztatot t és természetrendi igazságok közt 
ellentmondás volna, vagyis a mi ugyanaz: lehe-
tetlen, hoqy a mi hit által theologioilag igaz, ugyanaz 
a bölcselet szerint egyszerűen nem igaz legyen. 

3) XIII. Leo : Pergi'atus nobis. 
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Miért is, ha a bölcselők könyveiben foglalt álli-
tások e hit tel ellenkeznek: az nem a bölcselet, 
hanem az avval való visszaélés hibája. " 4 ) 

„A hit i ránt tanúsí to t t hódolat nem csök-
kent i az ész méltóságát, hanem ellenkezőleg sok-
féle előnyére szolgál annak, minthogy akkor 
fogják fel legjobban s közelítik meg legbiztosab-
ban az emberek az igazságot, ha a tudomány-
szomjas lélek előtt az isteni hit fáklyája vilá-
git ja be az u t a t / 5) 

2. A természetfölötti rend nem szünteti meg 
a természetit, de sőt mint ennek tökéletesitője, 
feltételezi, fejleszti és tovább épiti. A tovább 
épités pedig csak ugyanazon alapon lehetséges. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, márcz. 17. Tapogatódsások és guerilla 

harczok az autonomia körül. — 
Ma csak a tapogatódzást mutatjuk be. Jelentkezett 

pedig ez a tapogatódzás a „Magyarország" márcz. ^13 iki 
számában „Kath. autonomiai tárgyalások" czime alatt. 
Micsoda forrásból merítette czikkiró állításait, névszerint 
tudni nem lehet. Annyi tény, hogy nagy beavatottság 
igényével lépett fel az illető. Vájjon azonban használni 
fog-e eljárásával, hogy a püspöki kar állásfoglalását idő 
előtt szellőzteti, vagy ártani, s egyáltalában annyira 
beavatott-e közlő a püspöki kar állásfoglalásába, mint a 
mennyire mutatja, még eldöntetlen dolgok. A „Budapesti 
Hirlap" tegnapi (16-iki) vezérczikkéből következtetve, 
mely a „Magyarország" meg nem bizonyosodott állításai 
alapján támadja a hierarchiát, egy kis guerilla harczra 
lehetünk elkészülve az autonomia körül, a melynek haszna 
még nem igen látszik, hogy mutatkoznék. A „B. H." 
czikke legalább — nem nagy haszon. Az, az autonomiai 
mozgalom sikere megölőjének, a hierarchia ellen való 
tusakodásnak, újból való felszítása. De most csak a tapo-
gatódzást lássuk, a mint az a „M"-ban megjelent: 

„A püspöki kar által kiküldött három tagu bizott-
ság és az autonómiai kongresszus 27-es bizottságának ki-
küldöttjei között már megindultak a tárgyalások ama 
kérdésekre nézve, melyek a főpásztorok fölfogása, illető-
leg követelményei és a kongresszus által általánosságban 
elfogadott szervezeti javaslat között felmerültek. 

Altalános meglepetést fog kelteni, ha a jelzett kér-
dések értelmében megállapítandó módosítások a 27-es 
bizottság révén nyilvánosságra kerülnek. Ez pedig el 
nem maradhat, mert a bizottság kiküldöttjei azt az uta-
sítást kapták, hogy az illetékes tényezőkkel folytatott 
tárgyalások eredményét azonnal terjeszszék elő ; viszont 
a püspöki hármas-bizottság az összeegyeztetendő kérdé-
sekben elérendő megállapodásokat csak ad referendum 
veheti. 

4) Szt. Tamás: Contra gentes I. 7. 
5) XIII. Leo : Pergratus nobis. 

E kérdések leglényegesebbje az egyházi javadalmak 
adományozása, illetőleg az egyházi főméltóságok kineve-
zése körül fordul meg. Az általánosságban elfogadott 
szervezeti szabályzattervezet ugyanis az autonomiai kong-
resszus által választandó igazgató-tanácsot ruházza fel 
a hármas jelölés jogával a megüresedő egyházi főjavadal-
mak betöltésénél. Ebben a püspöki kar oly ujitást lát, 
melyhez nem adhatja hozzájárulását. Fölfogása szerint 
ezt éppen úgy korlátozná a római szentszék, mint az 
apostoli király jogkörét, viszont a katholikus egyház föl-
fogásával és ősrégi gyakorlatával is ellenkezik, a mennyi-
ben még az észak-amerikai Egyesült-Államokban sem 
folynak be a hivek a püspök-jelölésbe, sem közvetve, 
sem közvetlenül, hanem a püspöki kar választja széküre-
sedés esetén az u j főpásztort, kit a pápa megerősít, ille-
tőleg kinevez. Ennek megfelelőleg, a magyar püspöki 
kar conditio sine qua non gyanánt követeli az autono-
miai hármas jelölés elejtését, és egyáltalán az autonomia 
minden ingerencziájának mellőzését a nagy egyházi java-
dalmak betöltésénél. 

Másodsorban a nagy kath. alapok és alapítványok 
kérdésében mutatkozik lényeges eltérés a püspöki kar 
fölfogása és az emiitett szervezeti szabályzat között. Mint-
hogy arról egyáltalán nem lehet szó, hogy a kormány 
egyszerűen átruházná azok kezelését az autonomiára, de 
másfelől az eddigi állapot sem maradhat meg továbbra : 
a püspöki hármas bizottság közvetitő javaslatot tesz, 
mely szerint az emiitett alapok kérdése oly módon volna 
megoldható, hogy azok kezelése s illetőleg felügyelete a 
kormány, a püspöki kar és az autón, kongresszus meg-
bizottainak együttes hatáskörébe osztatnék a legfőbb 
kegyúri jogok épségben tartásával. 

A tanügy kérdése, melyre a püspöki kar nagy súlyt 
helyez, szintén egyikét képezi a lényeges differencziák-
nak az autonomia tervezetében. Ez utóbbi szerint a kon-
gresszus, illetve az állandó igazgató-választmány úgy-
szólván önnálló hatáskörrel birna a katholikus tanügy 
terén, a mennyiben az nem tartozik szorosan a val-
lásoktatás körébe. A püspöki kar ezzel szemben azt 
az álláspontot foglalja el, hogy a tanügy, mint külön 
szakavatottságot igénylő kulturális tényező, nem találhatna 
kellő, szakszerű vezetésre az autonomia központi választ-
mányában, annál kevésbbé, minthogy a püspökök, vala-
mint a tanitó-rendek, nem ruházhatnák reá jogaikat, 
melyeknek gyakorlása nem egy időnkint ülésező és inkább 
közigazgatási jellegű válaszmány periodikus beavatkozását, 
hanem állandó szakhivatal folytonos munkálkodását igényli. 
Különben is a püspöki kar maga is, de külön erre ki-
küldött bizottság által gondoskodik a tanügy szükség-
leteinek ellátásáról. 

A többi kérdésekre nézve a püspöki kar fölfogása 
inkább hajlik a 27-es bizottság kisebbségének ismeretes 
különvéleményéhez. Nevezetesen a közvetett vagy köz-
vetetlen választási jog, az egyházmegyei gyűlés és az 
egyházmegyei tanács kérdésében. 

Ellenben egészen uj az a javaslata, melyet a leg-
felsőbb kegyúr képviseletére nézve az autonomiai szer-
vezetbe fölvétetni kiván. 

A most folyamatban levő tárgyalások során, mint 
2 2 * 
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halljuk, épp a legfőbb kegyúri jog követelményeinek 
meghatározása képezi a legfőbb nehézséget, mely a fönt-
jelzett differencziák lényegesebbjeivel elvi s gyakorlati 
szoros összefüggésben van. 

A tárgyalások mindamellett egy-két hét alatt véget 
érnek, a mikor először a 27-es bizottság, utána a püspöki 
konferenczia fog azok eredményéről dönteni." 

Kassa. Kotholikus népegyesületéket alapítsunk ! — 
Igen életretre való eszmét és mód nélkül szükséges 

dolgot pendített meg az itteni „Felsővidék" 11-ik számá-
ban valaki „Paraszt-egyletek" czime alatt. Érdemes, hogy 
kedves paptársaink országszerte felkarolják az ügyet. A 
czikk igy szól : 

Az országban igen sok helyen alakultak katholikus 
körök. Hogy ezen katholikus körök működése igen sok 
helyen dicséretes eredményt képes felmutatni: ezt sem 
fogják tagadni. 

De ez csak városokban s olyan nagyobb községek-
ben történt, hol talán több hivatal van, tehát több isko-
lázott ember is. 

Oly helyeken azonban, hol a lelkészen s tanitón 
kivül csak földmivelő ember lakik, bizonyára olyan kör 
nem alakult, vagy ha mégis, akkor nagyon is kevés 
helyen. 

S vaijon nem kellene-e olyan helyeken is, hol tehát 
mint mondtam, csak lelkész meg tanitó, vagy hol még 
azok sem laknak, valami módról, eszközről gondoskodni, 
melyből nemcsak lelki, de anyagi hasznot lehetne várni? 

. Kellene bizony! még pedig két szempontból: vallás-
erkölcsi és gazdasági szempontból! 

Azt én ugyan nem állítom, hogy a falusi nép val-
lástalan, vagy teljesen erkölcstelen lenne, de igenis azt már 
lehet állítani, s a bebizonyítása igen könnyű, hogy igen 
sok esetben ezen vallásosság nélkülöz minden alapos meg-
győződést ; inkább megszokásból, mint erős hitből követ-
kezik. 

Most már faluhelyen is igen sokan vannak, kik 
még vasárnapon sem mennek templomba; még többen, 
kik először a korcsmát látogatják meg s csak azután 
mennek templomba. A délutáni ájtatosság alatt a tem-
plom üres már, de annál többen látogatják a korcsmát: 
hogy ez a vallásosság rovására történik, azt bizonyítani 
fölösleges. 

Azután, hogy a fiatalság vasárnapon éjfélig is lármá-
zik a faluban ; hogy hétköznapokon a fonodákat látogatja, 
vagy más helyeken összejön ; hogy a cselédek csak azon 
föltétel mellett akarnak szolgálatba lépni, ha este faluba 
mehetnek : vájjon mindez nem nagy mértékben veszélyez-
teti-e a vallásosságot s az erkölcsiséget is ? 

Es hogy anyagi szempontból a falusi nép legnagyobb 
részt csak küzködik és nyomorog, azt mindenki tudja, 
hisz e tekintetben általános a panasz; általános a nyomor! 

Miként lehetne e bajokon segíteni ? 
Meggyőződésem szerint ugy, ha minden községben, 

vagy ha ez egyáltalán lehetetlen volna, legalább minden 
plébánia alatt oly egyletek alakulnának, melyek hivatva 
lennének mindkét szempontból a nép javát előmozdítani, 
nyomorát elviselhetőbbé tenni. 

Tudom azt, hogy ez nem nagyon könnyű dolog 
lenne, sok nehézséggel kell megküzdeni, de a czél 
nemessége megérdemli ezt a fáradságot. Azután az a 
körülmény, hogy most majdnem minden községben vannak 
oly emberek, kik Amerikában az ily egyletek czélszerü-
ségét, hasznát, jóságát megismerni tanulták, ez egyletek 
alakítását talán könnyebbé tenné. 

Tudom azt is, hogy ez ránk, lelkészekre nagy ter-
het hoz, hogy az ily egyletek alakítása s főleg fenn-
tartása, — legalább esry bizonyos ideig — sok fáradságot, 
utánjárást, körültekintést igényel. De hát ez a lelkész 
hivatása és kötelessége is, hogy híveinek nemcsak lelki 
üdvéről gondoskodjék ; a jót híveivel megszerettetni, a 
rosszat eltávolítani, minden lelki ragálytól hiveit megóvni 
iparkodjék: hanem népe anyagi javát is, — a mennyire 
lehetséges — előmozdítani törekedjék. 

Ezek után kötelességemnek tartom, hogy itt leg-
alább főbb vonásokban megismertessem ezen egyleteket. 

Mint már fentebb mondtam, minden községben, 
vagy legalább minden plébánia alatt, alakítandó egy 
egylet. 

Ezen egyletnek tagja lehetne minden finembeli, ki 
15-ik évét betöltötte. 

Az egyletnek minden tagja arra köteleztetnék, hogy 
vasárnapon s ünnepnapon az istentiszteleten jelen, legyen ; 
évenkint legalább 4 szer szt. gyónáshoz járuljon ; korcsmák 
látogatásától óvakodjék, vasár- s ünnepnapon egyáltalán 
korcsmába ne menjen, az estéket ne kint a faluban lár-
mával s kurjongatással, hanem otthon, vagy más tisztessé-
ges helyen töltse. Ha pedig az illető tag egyúttal atya 
is, hogy gyermekeit faluzni ne engedje. 

Minden vasárnapon, vagy legalább minden második 
vasárnapon a délutáni ájtatosság után az egylet tagjai 
egy helyen — talán az iskolában — összejönnének s itt 
felolvasások tartatnának, oly felolvasások, melyek vagy a 
vallás-erkölcsi életet, vagy a nép más érdekeit előmozdí-
tani hivatva lennének. 

Megszerzendők lennének jó könyvek, hogy egyes 
tagok hasznos olvasmányokkal tölthessék szabad idejöket. 

Ez vonatkoznék a vallás-erkölcsi szempontra. 
Ami az anyagi szempontot illeti, erre nézve a követ-

kezőket tartanám helyesnek s czélra vezetőnek : 
Az egyletnek minden tagja köteles lenne havonkint 

bizonyos pénzösszeget, mondjuk 10 krt az egylet pénz-
tárába befizetni. 

Ezen összegből az egyletnek azon tagjai, kik pénz 
dolgában megszorulnak, kisebb kölcsönöket kapnának, 
legfölebb 4°/ o-ra. 

Ezzel pedig sok emberen segitve lenne; nem kellene 
akkor zsidókhoz fordulni, kiktől gyakran csak 50—60%- r a 

kapnak pénzt. 
S hogy a befizetendő 10 kr sem esnék nagyon a 

tagok terhére, ezt ki-ki belátná; mert ha hetenkint csak 
egy deczi kevesebb pálinkát iszik, a 10 kr meglesz. 
Mennyit költenek most egyesek, ha vasárnap, vagy ünnep-
napon csak késő éjjel hagyják el a korcsmákat. 

Továbbá minden tag köteleztetnék, hogy évenkint 
rozs, árpa vagy zabból bizonyos quantumot (pl. 1 vékát) 
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az egylet magtárába szállítson — a vagyonosabbak talán 
többet is. 

Ebből aztán az egylet megszorult tagjai vagy vető-
magot kapnának, vagy kenyérre valót, nem pénzért, de 
azon kötelezettséggel, hogy aratás után a kapott magot 
visszaszolgáltassák. 

Ha az összes beszedett mag el nem kelne, akkor ez 
eladatnék s a pénz vagy kikölcsönöztetnék, vagy kama-
toztatnék. 

Hogy ekképen sok jót lehetne elérni, sok emberen 
segíteni, nem tagadható 

Igy kontemplálom én ezen egyleteket általános-
ságban. 

Lehetséges, hogy sokan más véleményben lesznek, 
vagy csak „pium desiderium'-nek tekintik majd ; de én, 
ki több éven át ily egyletek működését figyelemmel ki-
sértem, azok czélszerüségéről, életrevalóságáról meggyő-
ződtem : hiszem, hogy itt is sok jót lehet elérni. 

Tessék hozzászólni ! H. 

Róma. X I I I . Leo pápa allocutiója, melylyel márcz. 
2-ikán a szent Collegium hódolatára válaszolt, midőn 
annak nevében Oreglia di S. Stefano dékán, pápává ko-
ronáztatásának 22-ik és születésének 90-ik évfordulója 
alkalmából őt üdvözölte. Az olasz eredetit latin fordítás-
ban közöljük, a mint következik : 

Venerabiles Fratres! 
Cam praesentem ingredimur Pontificatus Nostri an-

num, Ipsi — humanitus loquendo — miramur longaevam 
vitám paucis concessam. Sed quis potest Providentiae 
nosse consilia? Hoc tamen ad omnium solatium novimus, 
cuncto8, sive senes, sive iuvenes, sub alis morari caritatis 
Dei, qui omnium Pater est, et semper amat, amat quando 
concedit vitam, amat quando eam aufert. Adoretur ita-
que in humilitate et devotione perenniter divinum, qua-
lecunque illud sit, beneplacitum. Interim incumbens nobis 
officium est, non parcere viribus ultimis, imo eas omnes 
et parata voluntate — quemadmodum studemus — im-
pendere servitio Sanctae Ecclesiae. Verum quidem est alti 
officii onus gravius seniles premere humeros, sed hoc 
respectu Ecclesia tenet ab alto promissum, pignus tuta-
minis contra omnem humanam infirmitatem. 

Quid refert symbolici navigii gubernaculum debili-
bus commissum esse manibus, cum novimus in puppi 
vigilare et gubernare invisum divinum navis rectorem ? 
Benedicta sit virtus brachii sui, et misericordiarum sua 
rum multitudo. 

Suos bene feret fructus annus iubilaei, Domine Car" 
dinalis, quemadmodum sperat et precatur Sacrum Colle-
gium. Feret eos certo, cum in opere iuvandi animos sol-
licitudini Ecclesiae semper iunguntur potentes gratiae 
influxus. Ecce iam in umbra maiorum Basiiicarum reli-
giosi sensus conspicue cernitur motus. Incolarum Urbis 
pietati digne respondet illa advenientium ab exteris oris; 
hos et illos sine discrimine complectitur, sicuti filios, 
Petri civitas, et indulgenti bonitate eos iuvat, ut semet 
renovent in Spiritu, hoc est, ut semet reddant meliores, 
magis probos, misericordiores, iustiores, promtiores ad 
sustinenda forti animo aspera vitae morális certamina. 

Hoc intenditur, hoc quaeritur ritu speciali per decursum 
anni sancti. 

Si alii ex hac tradititionali caeremonia occasionem 
sumere volunt calumniandi et vilipendendi, Deus illis 
ignoscat; carnalis oculus in materia fixus nil nisi mate-
riam videt. Sed ubi vel parum perpenditur in mundo emi-
nere primumque locum tenere ordinem bonorum infinite 
maiorum omni materiali utilitate, quaenam anima honesta 
nollet revereri intenta Sedis apostolicae, quando extraor-
dinaria industria se nuntiam ministramque facit spirituális 
renovationis ? E t Roma christiana nunquam apparet tanto 
sibi similis, quanto in medio harum cararum serenarum-
que solemnitatum fidei. Sunt hae solemnitates sua recur-
rentia memorabilia festa. sunt hae vera sua festa, quia 
effiorescunt spontanee ex interno suo esse, et excelsae 
suae iunguntur destinationi, quam \is creata mutare ne-
quit. Profanae manifestationes, scenae sacrilegae possunt, 
permittente Deo, locum habere super Romae solo, ast 
haec non sunt romana. 

Gratias Vobis agimus, Venerabiles Fratres, pro ama-
bilibus Vestris sensia, quae denuo testati estis ore vene-
randi Vestri decani, et magis adhuc pro constante Vestra 
devotione, quae Nobis semper fuit et est maximorum 
solatiorum humanorum unum. Caeterum ne videatur Vo-
bis ab indole hodierni aniversariii alienum, cum Vos in-
vitamus, ut Vos Nobiscum coniungatis in sancta unitate 
precum per intentionem plene conformem praescriptis 
îllius evangelicae caritatis, quae nec distantiam loci novit 
nec difïerentiam gentium. Supplicemur uno corde omnes 
Domino, velit respicere misericors sanguinolentum bellum, 
quod a mensibus bellatur in africana terra, nolitque per-
mittere, ut illud progrediatur ulterius. Omnes sunt filii 
sui et fratres nostri, qui ibidem certant in duro agone 
anxietatum bellicorumque periculorum, et iam nimiae 
sunt hinc et illinc victimae. Velit Deus benedictus paterno 
oculo eos respicere, exstinguere iras, et conducere corda 
ad reciproci moderaminis propositum et ad concordiam, 
ita ut possint redire quam primum ad amicitiam since-
ram, firmám, consecratam in mutuo osculo pacis et 
iustitiae. 

Tamquam pignus coelestium favorum et testimonium 
nostri amoris impertimus e toto corde Sacro Collegio, 
episcopÍ8, praelatis et omnibus nobis adstantibus bene-
dictionem apostolicam. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Zarárdoklás Rómába. 

Főmagasságú és főtisztelendő 
dr Vaszary Kolos 

bibornok, herczegprimás és esztergomi érsek úrnak és a 
nagyméltóságú püspöki kar tagjainak védnöksége és 
vezetése mellett a szentesztendő és a keresztény katho-
likus vallás meghonosításának 900 éves magyar jubileuma 
alkalmából. 

Indul Budapestről 1900. ápril. 24. 
Rendezi „a magyar katholikusok római zarándok-

latát rendező bizottság irodája" (Budapest, I., krisztina-
városi plébánia). 

* * * 
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Az 1900-ik év két okból is örömesztendeje minden 
katholikus magyarnak. 

Elsőben is ünnepel az Anyaszentegyház és vele 
minden katholikus ember azért, mert Jézus Krisztusnak, 
az Anyaszentegyház isteni alapítójának Ígérete: „En 
veletek vagyok a világ végezetéig" — immár 19 száz 
esztendeje teljesedésbe megyen ! 

Es ezen örömesztendőt kiváló nagy fénynyel Jézus 
Krisztus földi helytartójának, szent Péter utódjának, dicső 
ségesen uralkodó XIII. Leo pápának székhelyén, az örök-
városban : Rómában üli meg a katholikus Egyház. Es 
ezen alkalomból Szentséges Atyánk teljes búcsút hirdet, 
a melynek elnyeréséhez föltételül az örök város látogatá-
sát köti ki. 

Lehetséges-e, hogy a midőn napkelettől napnyugatig 
megmozdul a föld s a hivek ezrei sietnek a katholikus 
hitélet középpontja — Róma felé : a Szentatya hívó 
szózata a pusztában kiáltó szavaként elhangozzék Mária 
országában, a Kárpátok völgyeiben, az Alföld rónáin, a 
nélkül, hogy imádságos hálára ne gyulladjon minden 
katholikus magyarnak szive Jézus Krisztus és az ő földi 
Helytartója iránt ? Kiváltképen most, mikor nekünk ma-
gyaroknak a keresztény katholikus vallás honi megalapí-
tásának 900 éves fordulóját az isteni Gondviselés meg-
érnünk engedte. 

Kilencz századnak romboló vihara zúgott már el e 
nemzet fölött azóta, hogy István király magyar népét a 
pogányságból az igaz hitre vezérelte ; hogy II. Szilveszter 
pápa a magyar nemzetet az üdvözítő Egyház gyermekévé 
fogadta és István királynak Asztrik pannonhalmi apáttal 
a koronát, állami fönmaradásunknak máig is drága kin-
csül őrzött szent zálogát, megküldötte és a pápák a 
mindenünnen szorongatott magyar nemzetet a viszontag-
ság napjaiban el nem hagyták, sőt minden anyagi és 
erkölcsi támogatásban részesítették. 

Föl tehát édes magyar véreink az örömesztendőnek 
méltó megünneplésére ! S az örök városba zarándokolva, 
azzal az imádságos érzéssel lépjük át a Péter-templomnak 
szent portáját, hogy az Isten bocsássa meg mindnyájunk 
vétkeit, hibáit és gyarapítsa bennünk a hitnek erényével 
az Isten, király és haza szeretetét! 

Programm. 
Előzmények és utazás. 

A jelentkezés minden róm. kath. plébánia-hivatalban, 
továbbá az érseki és püspöki irodákban, valamint Buda-
pesten a magyar katholikusok római zarándoklatát ren-
dező bizottság irodájában (Budapesten, I. ker. krisztina-
városi plébánia) történik. 

A részvételi árakat már közöltük. 
A nemzeti zarándoklat indul Budapestről a déli 

vasúti (budai) pályaudvarból 1900. évi április hó 24-én 
reggeli 8 óra 30 perczkor. 

A mi különvonatunk a déli vasút pályaházának ér-
kező oldaláról indul. 

A zarándoklat nem megy a tengeren sem oda, sem 
vissza, hanem csakis a vasúton, még pedig a déli vasút 
külön vonatán ezen irányban : Budapest—Székesfehérvár— 
Nagy-Kanizsa— Csáktornya—Pragerhof—Laibach— Sanct-

Péter —Cormons (ez az olasz határ) Udine (vámvizsgálat) 
Bologna—Flórencz—Róma. 

A különvonat áll első, második és harmadik osztá-
lyú kellő számú kocsiból. Azonkívül az I. osztályú jegy-
gyei utazók külön 30 forintért Budapesttől Rómáig háló-
kocsit használhatnak. 

Miután a déli vasúton és az olasz vonalon csakis 
első osztályú utas válthat háló-kocsi-jegyet, azért figyel-
meztetjük a II. osztályú utazó zarándokokat, hogy a 
mennyiben mégis hálóhelyet kivánnak, a kiszabott 30 
forinton fölül az I. osztályra szóló különbözetet is meg 
kell fizetniök. 

Zarándokaink a déli vasút mentén mindazon állomá-
sokon csatlakozhatnak a társasághoz, a mely állomásokon 
a rendes gyorsvonatok meg szoktak állani. 

A különvonathoz lehetőleg étkező kocsi is fog kap-
csoltatni, a melyben az első napon délebéd (4 fogás) és 
estebéd (6 fogás), a második napon a reggeli (kávé, thea 
vagy csokoládé), továbbá délebéd és estebéd mint fönt 
fog felszolgáltatni. Ezen étkezésekre jogosító igazolványok 
a bejelentéskor 8 forint (16 korona) lefizetése mellett a ren-
dező-irodában kaphatók. 

A kik az étkezést a vasúti vendéglőkben óhajtják, 
azok részére a következő állomásokon lesz terítve, még 
pedig (3 trt 50 krért 7 koronáért) Nagy-Kanizsa (ebéd), 
Sanct-Peter ^vacsora), Bologna (reggeli), Flórencz (ebéd), 
Orte (vacsora). Az ebéd 4 fogás, vacsora egy húsétel; 
mig a reggeli egy csésze kávé vagy tejből áll a hozzá 
való kenyérrel. 

A római pályaudvarnál kellő számú kocsi várja az 
utasokat, a melyekben az I. és II. osztályúak ketten-
ketten, a III. osztályúak omnibuszon mehetnek lakásukra. 

Római tartózkodás : 
Az I. és II. osztályú utasok Rómában elsőrangú 

szállodákban kapnak teljes ellátást. 
Az I. osztályúak külön szobában, a II. osztályúak 

ketten egy szobában helyeztetnek el. 
Az étkezés I. és II. osztályuakra nézve a követ-

kező : reggeli (kávé, thea vagy csokoládé vajjal és kenyér-
rel ; délebéd (4 fogás) ; estebéd (6 fogás). Ital külön 
fizetendő. 

Nap-nap után a főrendező kihirdeti a progprammot, 
melynek végrehajtására díjmentesen kellő számú vezetők 
(ciceronek) állanak rendelkezésre. 

Az I. és II. osztályúak húszan, a III. osztályúak 
nagyobb csoportokban kapnak egy-egy vezetőt. 

Római ájtatosságok : 
Miután ezúttal Rómába a jubiláris szentesztendő 

alkalmából zarándokolunk, a rendezőség első sorban arról 
gondoskodik, hogy a zarándokok az örök és szent város-
ban lelkük és szivük vallásos szükséglete találjon minél 
nagyobb kielégítést. Az ájtatosságok részletes programm-
járói névszerint a teljes búcsú elnyeréséhez föltételül 
kötött templomlátogatásokról, a lateráni templomban tar-
tandó magyar isteni tiszteletről, továbbá a pápai ünne-
pélyes audiencziáról — a helyszínén adunk értesítést és 
gondoskodunk az ájtatosságokhoz szükséges könyvecs-
kékről. 
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Minden jelentkezőnek ingyen megküldjük a Szent-
István-Társulat következő kiadványait: 

1. „Római zarándokkönyv, a magyar ember útmuta-
tója az örök városban". I r t a : Vetési. 

2. „Jubileumi kalauz". Hahnekamp Gy.-től. 
3. „Örömesztendő, azaz négy jubileumi búcsú". 
4. „Jubileumi szent énekek". Lévay M.-tól. 
5. „XIII. Leo pápa élete". 

Róma nevezetes látnivalói: 
Elsó az ájtatosság; a mi időnk marad, azt fölhasz-

náljuk Róma műemlékeinek megtekintésére. Erre nézve a 
legkipróbáltabb napirendet fogjuk megállapítani. 

Nápolyi kirándulás. 
A rendezőség alkalmat ad arra, hogy a zarándokok 

kedvezményes áron láthassák Nápolyt és vidékét. 

Részvételi árak: 
I. oszt. 52 forint (104 korona), II. oszt. 44 forint 

(88 korona). 
Ezért jár vasúti jegy Kómából Nápolyig és vissza, 

egy napi lakás és ellátás Nápolyban ; egy napi szállás 
és étkezés Sorrentóban, étkezés Capri-3zigetén és étkezés 
Pompejiben. 

Az egész kirándulás három napig tart. A kocsi- és 
hajóköltségeket a résztvevők viselik. 

Visszautazás Rómából. 
A vasúti jegy Rómából vissza Budapestre ugyan-

azon úton, a melyeu jöttünk, 45 napig érvényes. 
Az út olasz területen bármely állomáson, a déli 

vasút mentén csak kétszer szakítható félbe. 
Azon zarándokainknak, kik visszafelé nem ugyanazon 

az úton akarnak jönni, csekély ráfizetés mellett a követ-
kező útirányokat ajánl juk: 

Útirány 
Ráfize-
tendő 
összeg O

sz
t. 

Útirány 
Ráfize-
tendő 
összeg 

Róma Loretto 
Bologna 
Mestre 
Cormons 
Bpest. 

10 frt 
(20kor.) 

I. Róma Fiórenez 
Bologna 
Milano 
Verona 
Mentre 
Cormons 
Bpest 

12 frt 
(24 kor.) 

Róma Loretto 
Bologna 
Mestre 
Cormons 
Bpest. 

8 frt 
(16 kor.) II 

Róma Fiórenez 
Bologna 
Milano 
Verona 
Mentre 
Cormons 
Bpest 

10 frt 
(20 kor.) 

Róma Loretto 
Bologna 
Mestre 
Cormons 
Bpest. 

6 f r t 
(12 kor.) III 

Róma Fiórenez 
Bologna 
Milano 
Verona 
Mentre 
Cormons 
Bpest 

8 fr t 
(16 kor ) 

Megjegyzendő, hogy ezen kivételes útirányokra szóló 
jegyeket már Budapesten kell megváltani ; és azért kérjük, 
sziveskedjék minden utasunk a jelentkezés alkalmával 
megmondani, mely útirányt választja a visszautazásra. 

Ruházat. 
Az útiruhán és felöltőn kivül, sok podgyász elkerü-

lése végett, elegendő egy könnyebb (tavaszi) és egy sötét 
ruha. Hölgyek hasonlóképen fölszerelve utaznak. 

Útlevél. 
Olaszországban útlevél nem szükséges ; mindenki 

azon zarándok-jegygyei igazolja magát, melyet a rendező-
irodától kap. 

Podgyász. 
Az utasok kéretnek, hogy a vasúti kocsiban csak 

könnyű kézipodgyászt vigyenek magukkal. 

Vámvizsgálat. 
Budapestről Róma felé Udinében, visszafelé Cormons-

ban történik. 
Jegykiadás : 

A vasuti-jegy kiadása a déli vasút budai pályaudvará-
nak érkező oldalán ápril hó 23-án reggeli 8 órától este 
8 óráig történik, a hol olasz pénzt is lehet szerezni. A 
rendezőség gondoskodik róla, hogy ez az árfolyam szerint 
történjék. 

Jelentkezés határideje : 
A jelentkezés határideje f. é. ápril hó 10-ik napja; 

azonban kívánatos, sőt szükséges, hogy a jelentkezés az 
utolsó pillanatra ne halasztassék, mert a késlekedésből 
eredő kellemetlenségekért a rendezőség nem vállal felelős-
séget. Jelentkezéskor az I. és II. osztályú zarándokok 50 
forintot (100 koronát), a III. osztályúak pedig 20 forintot 
(40 koronát) fizetnek. Ezen előlegről az iroda elismer-
vényt ad, melyet a jegyváltásnál, illetőleg a hátralevő 
összeg legfizetésekor kell visszaszolgáltatni. 

Jelentkezést (a mellékelt szelvényen) elfogad és min-
dennemű felvilágosítással postafordulatával szolgál a zarán-
doklati iroda, a hová minden levelet és minden pénzt 
ezen postaczímen kell küldeni : 
A magyar katholikusok római zarándoklatát rendeső bizott-

ság irodájának 
Budapest, I. ker., krisztinavárosi plébánia. 

Katholikus irók é s hirlapirók országos értekezlete . 
Az Országos Pázmány-Egyesület 1900. évi márczius 

hó 28-án főt. Vaszary Kolos bíboros herczegprimás ő 
eminencziája magas védnöksége alatt Budapesten, a Köz-
ponti Papnevelő-Intézet dísztermében országos értekez-
letet tart, melyre a magyar katholikus irókat és hirlap-
irókat meghívja Budapest, 1900. márczius 6-án tisztelettel 
az Országos Pázmány-Egyesület elnöksége. 

Az országos értekezlet programmja a következő : 
1900. márezius 28-án. Délelőtt 10 órakor szentmise 

az egyetemi templomban. Mondja nagyméltóságú Császka 
György kalocsai érsek. 10y2 órakor az Országos Pázmány-
Egyesület rendkívüli közgyűlése. — Délután 3 órakor. 1. 
Az értekezlet megnyitása, a résztvevők üdvözlése az 
Országos Pázmány-Egyesület elnöke részéről. 2. Az érte-
kezlet megválasztja saját kebeléből elnökét és jegyzőit. 3. 
A Szentatya, ő felsége, magas védnökünk és a nm. püspöki 
kar üdvözlése. Előadások: 4 A katholikus irók es hir-
lapirók egyesüléséről. 5. A katholikus sajtó jelentőségé-
ről és felkarolásáról. 6 A katholikus sajtó és a papság. 
7. A katholikus szépirodalomról. 8 A katholikus sajtó 
terjesztéséről. 9 A vidéki lapmunkatársak és tudósítók 
alkalmazásáról. 10. A hirdetési ügyről. 

Az értekezleten résztvevők a nagyméltóságú m. kir. 
kereskedelemügyi minister ur által adott kedvezmény 
szerint Budapestre és vissza az engedményt élvezik, hogy 
az I. osztályon Il-od osztályú jegygyei, a II. osztályon III. 
osztályú jegygyei utazhatnak. E végből azonban igazol-
vány szükséges, mely igazolványt az Országos Pázmány-
Egyesület titkársága állit ki. Kérjük tehát a résztvevőket, 
hogy az igazolványokért a jelentkezéssel együtt mielőbb 
az Országos Pázmány-Egyesülethez (VIII., József-utcza 
40., II. emelet) forduljanak. 

Az Országos Pázmány-Egyesület közgyűlése. Az 
Országos Pázmány-Egyesület f. évi márczius 28 án dél-
előtt 101/2 órakor a budapesti központi papnevelő-intézet 
dísztermében rendkívüli közgyűlést tart, a következő napi-
renddel: 1 Elnök-választás. 2. Az alapszabályok módosi 
tásának tárgyalása. 3. Az Országos Pázmány-Egyesület 

j által elbeszélésre kitűzött pályázat eredményének kihirde-
! tése. 4. Esetleges indítványok. (Az indítványok az alap-
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szabályok 24. §-a értelmében három nappal a közgyűlés 
előtt bejelentendők az elnökségnek.) Budapest, 1900. évi 
márczius hó 7. Az elnökség. 

IRODALOM. 
— Három időszerű füzetke jelent meg ismét a 

Szent-István-Társulat kiadásában, úgymint: 
1. Jubileumi kalauz, vagyis útmutatáz az ezerkilencz-

századik évi jubileumi búcsú elnyerésére, Hahnekamp 
György győri kanonoktól, ára 16 fillér. 2. Jubileumi 
szent énekek a római katholikus hivek számára, irta Lévay 
Mihály, ára 8 fillér. 3. A legméltóságosabb Oltáriszentség 
előtt egy imádságokban eltöltött óra ötperczekre beosztva. 
Francziából forditotta Z. Ara 8 fillér. Mindhárom füzetke 
az esztergomi egyház főhatóság engedelmével látott nap-
világot. Az első füzet népies modorban ismerteti a szent 
esztendő történetét s külön fejezetben szól az 1900-ik 
évi jubileumról, a jubileumi teljes búcsú elnyerésének 
föltételeiről s egyéb a jubileumra vonatkozó dolgokról. 
Oktatást ad továbbá az általános gyónásról s a Jé^us 
Szentséges Szivének litániája és a felajánlandó imádság 
mellett egyéb templomlátogatáskor mondandó imákat is 
közöl. A második füzet nyolcz igen szép jubileumi szent 
éneket tartalmaz ismert egyházi énekek dallamára. A 
harmadik füzet egy franczia, német és angol nyelven 
már több száz kiadásban közkézen forgó ájtatossági 
könyvecske forditása. Megvagyunk győződve, hogy magyar 
nyelven is mihamar széltében el fog terjedni. A Szent-
István Társulat e kiadványaival épen ugy, mint a Misszió-
könyvvel és a Prohászha Ottokár dr művével a Szent 
esztendőben a magyar katholikus hivek lelki szükségletei-
ről kivánt gondoskodni. A jubileumra mint értesülünk 
sajtó alatt vannak még a következő munkák: Öröm esz-
tendő. azaz nagy jubileumi búcsú az 1900-ik szent évben. 
Alkalomszerű tanitások és alázatos könyörgések. Nagy 
Máriaczelli utikalauz, irta Nóvák Lajos és Római zarán-
dok könyv Yethésy József dr-tól. Valamennyi munka 
megrendelhető a Szent-István-Társulat könykiadóbivatalá-
ban : Budapest, VIII. Szentkirályi utcza 28 szám. 

— ÄZ 1900-ki szentévre vonatkozólag a Szent-
István- Társulat kiadásában ujabban ismét három köny-
vecske látott napvilágot. Az egyiknek czime : Orömesz-
tendő azaz Nagy jubileumi búcsú az 1900-ki szentévben 
Alkalomszerű tanitások és áhítatos könyörgések gyűjteménye. 
amely az esztergomi egyházi főhatóság engedelmével 
jelent meg. Száztizenegy oldalon át röviden foglalkozik 
a szent év történetével, nyerhető búcsúkkal, számos alka-
lomszerű imával szolgálva az egész, valamint a következő 
1901-ki esztendőre, a melyre előreláthatólag ki lesznek 
terjesztve mindazon búcsúk és kegyelmek, melyek 1900-ban 
csak Rómában nyerhetők meg. A díszesen kiállított füzet-
nek ára 40 fillér, s kívánatos, hogy úgy 1900-ban, mint 
1901-ben minél több hívőnek jusson kezébe. — A másik 
kiadvány czime, mely, mint ilyen a 159-ik a népiratkák 
között : Római zarándokkönyv. A magyar ember útmuta-
tója az örök városban. Irta Vetési. Alig 62 oldalon rövi-
den és népszerűen ismerteti az örökvárost, minden tekin-
tetban fölvilágositásokkal szolgálván Rómába törekvő 
honfitársainknak. Fölötte használhatóvá teszi a füzetet a 
hozzámellékelt kis magyar olasz szótár, a mely a leg-
szükségesebb szavakat tartalmazza, kiirva magyaros helyes-
írással. Nélkülözhetetlen segédkönyve lesz ez római zarán-
dokainknak, akik vagy 1900-ban, vagy később bármikor 
keresik föl az örökvárost. A füzet ára 24 fillér. — Mint-

hogy pedig a szent esztendőben nemcsak az örökvárosbaj 
de Nagy Mária-Czellbe is nagyobb számmal indulnak 
hazánkból, a zarándoklatok, a Szent-István-Társulat nép-
iratkái között (161. sz.) kiadta Nóvák Lajos kitűnő mun-
káját, mellnek czime: Nagy Mária Czell rövid története 
és ismertetése. E számos képpel díszített csinos köny-
vecske közli Nagy Mária-Czell történetét, ismerteti a 

! templomot, a kincstárt és a Mária-Czellbe vezető útirá-
I nyokat s ezen kivül számos igen szép imát és szent éne-
j ket tartalmaz. Ára 24 fillér. Mindhárom könyvecske meg-
' rendelhető a Szent-István-Társulatnál : Budapest VIII. 

Szentkirályi-utcza 28. 

V E G Y E S E K . 
— Katholikns tanitók kongresszusa. A katholikus 

tanügyi tanács néhány nap előtt tartott ülésében dr 
Steinberger Ferencz kanonok és Ember Károly elnök-
lése alatt részt vett dr Walter Gyula apátkanonok eszter-
gomi, Csávolszky-József apátkanonok váczi főtanfelügyelő 
Purt Iván dr, Bertalan Vincze, Zelliger Vilmos dr, 
Fonyó Pál és Valter Károly. Az ülés lelkesedéssel vette 
tudomásul az elnök jelentését, hogy a püspöki kar a bíbo-
ros herczegprimás felkérésére dr Hornig Károly báró 
veszprémi püspököt küldte ki a kongresszus diszelnökéül. 
Ezután megállapították a kongresszus tárgysorozatát. A 
katholikus iskolaügy kilencz százados történetére kiirott 
pályázatra két munka érkezett be, a tanács kiadta őket 
a biráló bizottságnak. Megállapították, hogy a jubileumi 
évet a katholikus tanítóegyesületek és népiskolák meg-
ünneplik. Végül elfogadták azt az ajánlatot, hogy a ma-
gyar katholikus tanítóság augusztus 15-ére Esztergomba 
megy. 

— Francziaországban az egyház üldözése állandóan 
tart s a folytatására uj előkészületek történnek. Eddig 
7 püspöknek függesztette fel a kormány fizetését azért, 
mert -az elitélt assumptionistáknak részvétüket fejezték 
ki. Richard párisi bíboros érsek fizetését nem merte 
akkor még felfüggeszteni, bár ő emja még látogatást is 
tett az elítélteknél. A lefoglalt fizetést a hivek önkéntes 
adományai pótolják bőségesen. A versaillesi püspök leve-
let intézett a gyűjtő-bizottság elnökéhez, kérve hiveit, 
hogy az aláírásokat szüntessék be, mert a lefoglalt ösz-
szeg már tul van jegyezve. Minap a szerzetes-rendek ala-
pitasának kérdésével foglalkozott sub titulo „társulási jog 
szabályozása". A bizottság többsége ugy formulázta az 
uj törvényjavaslatot, hogy minden nem tiltott czélra sza-
bad a franczia polgároknak egymással társulni a kormány 
előzetes engedelme nélkül, csak szerzetes társulat alapí-
tására kell a kormány előzetes engedelmét kikérni, a mit 
az kénye-kedve szerint megadhat vagy megtagadhat. A 
czélzat világos. 

— Ki a világ legnagyobb drámai költője, a felett 
még mindig vitatkoznak a hozzáértők. Valószínűleg nem 
is lesz vége a disputának. Érdekes az a körülmény, hogy 
Göthe a spanyol Calderont nevezte a világ legnagyobb 
drámai költőjének, tehát őt még Shakespearenél is nagyobb-
nak tartotta. Komoly műértők a festészetben is spanyol-
nak ítélik oda az elsőséget, t. i. Valesqueznek. Most volt 
a két spanyol művész születésének 300-os évfordulója, és 
Valesquez-t még csak ünnepelték valahogyan, Budapesten 
külön Valesquez-kiállitással is, de már Calderon jubileu-
máról (jan. 17-én volt az évforduló) hallgatott a krónika 
európaszerte. Hja mert Calderon spanyol és katholikus, 
mig az európai sajtó nagyrészt bizony nem spanyol és 
nem katholikus kezekben van. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok, Egyház és haza. — Az újra megtalált paradicsom. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
Guerilla portyázások és bizalmas biztatások az autonomia körül. — E s z t e r g o m : Luczenbacher Pál emlékezete. — S z é k e s f e j é r v á r : 
Főpásztori szózat az egyházmegye hódolatáról a pápa előtt és a pápa kegyes válaszáról. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. 

A budapesti Központi Oltár-Egyesület. — Irodalom. Az 1900. évi szent jubileum kézi könyve. — Hivatalos. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETESRE. 

EGYHÁZ és HAZA. 
— Irta és a budapesti Kath. Körben f . hó 16-ikán fel-

olvasta dr Glattfelder Gyula. — 

A századok fordulója a nemzetek és társa-
dalmak magába szállásának, lelkiismeretvizsgá-
lásának ideje. Mérföldjelző a nemzeti és társa-
dalmi nagy eszmék, a történelmi fejlődés, a 
korszellem alakulásának utján, hol a gondolkozó 
megáll s levonva a mult tanulságait mérlegeli 
a jövő esélyeit s a népek rövid időre megpihen-
nek, hogy a jó- és balsorsban tapasztalt, meg-
érdemelt vagy megnem érdemelt titkos támoga-
tásért hálaéneket zengjenek. 

Mig az egyes ember az egyes évek forduló-
ján templomba megy, és saját lelkiismerete előtt 
ad számot egy évi sáfárkodásáról, addig a nem-
zetek, melyeknek életét nem rövid évek, hanem 
századok szerint mérjük, e százados fordulóknál 
a történet Ítélőszéke előtt jelennek meg, mely 
számon kéri nagy tetteiket, erkölcsi tisztaságról 
tanúskodó törvényeiket, önzetlen törekvéseiket, 
és itél életrevalóságuk felet t ; s e szám vétel 
komolysága, ez Ítélet csalhatatlansága mellett az 
emelkedő és hanyatló, az élő és holt, a virágzó 
és elfelejtett nemzetek tanúskodnak. 

Az 1900. év is komoly figyelmeztetés a 
társadalomra nézve, annál komolyabb és annál 

megszívlelendőbb, minél viharosabb volt a szá-
zad, melynek alkonyát jelzi, s minnél drágább 
kincsek, eszmények és remények vesztét siratá 
a remegő, bukását sejtő társadalom. De leghan-
gosabban szól e figyelmeztetés nekünk magyar 
katholikusoknak, kik azon szent jubileumon ki-
vül, melyet anyaszentegyházunk 19 százados 
fennállásának emlékére a katholikus sziv teljes 
odaadásával, gyermeki kegyelettel, áhitatos lélek-
kel ünnepelünk, a keresztény Magyarország, az 
egyházra támaszkodó magyar államiság születé-
sének kilenczszáz éves fordulóját is hálatelt 
szivvel üdvözöljük. S amint a hagyomány tanu-
sága szerint midőn sz. Ambrus sz. Ágostont meg-
keresztelte, e két nagy szív egy dobbanásban 
egyesült s ki tör t keblükből a hálaadásnak, szere-
tetnek, boldogságnak hangja s megszületett ajku-
kon egybeforrt lelkük szent érzelmének magasz-
tos éneke a Te Deum: úgy egyesül most is, e 
két szent jubileum alkalmával fenséges harmó-
niában e két fogalom: egyház és haza; katho-
liczizmus és magyarság; hithűség és hazaszeretet, 

Ily szent érzelmeknek találkozása alkalmas 
e két hatalomnak a múltban, jelenben és jövő-
ben egymáshoz való viszonya felett komoly 
gondolatokat-kelteni. A százados évforduló alkal-
mával azoknak lelke is elismeréssel, vagy leg-
alább kisebb mérvű elfogultsággal tekint a 
múltba, kiknek élete, eszmemenete, vonzalma attól 
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elfordult. A gyermek, kit sorsa messze sodort az 
apai háztól, melyet hálátlanul elhagyott, melyre 
szégyent hozott, melyet hűtlenül elfelejtett, leg-
többször nem magát okolja szenvedéseért, hanem 
szüleit, kik pedig vérző szivvel lá t ták őt elsza-
kadni a családi tűzhelytől és sirva várják vissza; 
de ő nem hallja az anya hivó szózatát, nem 
méltányolja az apa tenger keserűségét. De még 
az ily gyermek szivében is megcsendül egy 
kedves hang, képzelete visszaszáll a boldog 
múltba, ha a családi ünnepek érfordulója közéig, 
s otthon van a családi körben az, a mi benne 
nemes, a léleknek a szenvedélyek által még 
egészen ki nem i r to t t érzelmei, melyek a hálás 
emlékezés szárnyain megtalálják a hazavezető 
u ta t az idő és tér minden akadálya daczára. 

A magyar haza is gyermek. Gyermeke a 
katholikus egyháznak, mely e hazát — a meny-
nyiben nemcsak föld, hanem polgárai erkölcsi 
életének, törekvéseinek, reményeinek, ideáljainak 
összessége — szerezte és fölnevelte. A természet 
parancsát követjük csak, midőn az emlékezés 
szárnyain visszatérünk a múltba s a jelen nem-
zedék nevében hálával csókoljuk azt a kezet, 
mely e nemzet bölcsőjét r ingatta , s neki a bol-
dogulásnak és üdvözülésnek ú t j á t megmutat ta . 
S nem zavar meg bennünket, ha a szavakat 
értelmükből kiforgatják és szivünk önzetlen, 
köteles hálá já t gyanúsítással illetik. Nem zava-
rodunk meg, ha a szent emléknek áldozva, a 
dicső mul ta t visszasírva, az ősi erényekért lel-
kesedve az „ul t ramontán", „reactiónárius". „ma-
radi" és hasonló jelzőkkel illetnek, ha a kor-
szellem, a haladás, a felvilágosodás ellenségeinek 
hirdetnek. Nem! Üres, vagy tar talmukból kifor-
ga to t t szavak bennünket kettős szeretetünkben 
megingatni, elfogultakká tenni nem fognak, hogy 
megtagadjuk anyánkat az egyházat s vele hála-
dat lanul az egész tör ténet i multat, nem azért, 
hogy jobb magyarok legyünk, hanem hogy azok-
nak, kiknek kenyere a terrorizmus és rágalom, 
gyanúsításait elkerüljük. A pártat lan kultúrtör-
téne t s hazánk múlt jának elfogulatlan tanul-
mányozása arra tanit, hogy a hazaszeretet a ka-
tholikus vallás egyik legszebb virága, s megtanít, 
hogy a magyer nemzet múltja a katholiczizmussal 
összejorrt„ s hogy mindaz, a mi benne nagy, dicső, 
áldásos és reményre jogositó, a katholiczizmus tala-
jában, a katholikus elvekben gyökerezik. 

A katholikus embert hazasszeretetre buzdí-
tani nem kell, mert azt vallása alapelvei pa-

rancsolják. A hazaszeretetet Krisztustól tanulja, ki 
hazája előre lá to t t szomorú sorsa miat t hulla-
to t t könnyeivel, hűséget és engedelmességet 
sürgető tanításával, hazája földjét áztató vérével 
szentelte meg a hazaszeretetet. S Krisztus után 
az egyház tanította nemes hazaszeretetre a népeket« 
Hisz a hazának mai, nemes és magasztos érte-
lemben vet t fogalma is tulajdonkép csak a ke-
reszténység hatása alat t honosodott meg. A római 
ós a görög patr ia alat t egész mást értet t . Kor-
látolt, az emberi méltóságról táplált szűkkeblű 
felfogása nem is engedte, hogy felfogja az igazi 
hazaszeretet értelmét, a mely nem csak a föld-
höz és lakóihoz való ragaszkodásban, hanem az 
összességért, mely a szolgát sem zárja ki, hozott 
önfeláldozó lemondásban, egyéni érdekeiknek a 
közjó alá rendelésében áll, eltekintve attól, vájjon 
kiváltságos római polgárok, vagy emberi jogok 
nélkül szűkölködő szolgák alkotják-e ez összes-
séget. Ily magasztos fölfogásig a pogány kor 
nem emelkedhetett . Ezt csak a katholikus egy-
ház volt képes a népek meggyőződésébe átvinni, 
mely megtani to t ta a világot, hogy a haza nem 
csak föld, mely táplál, emlék, mely fölemel, 
jogoknak összesége, mely jóllétet biztosit, hanem 
parancsoló is, mely áldozatunkat követeli, er-
kölcsi életünk egyik szabályozója, mely kötele-
zettségeket ró ránk, s nem a nyers erőben, ha-
nem felsőbb rendelésben birja sankcióját, mely 
til t ja, hogy az egyesek tetszésének és érdekének 
szolgáljon eszközül. 

Midőn az ó-kori társadalom megdőlt, s az 
Európában letelepült barbár népek a római jog és 
törvény helyébe a szabad zsákmányolás elvét 
ál l í tották, s midőn az erkölcsi korlátok ledől-
tével megszűnt a haza fogalma is, vájjon kik 
nevelték a népeket, kik oltották azokba a köte-
lessség érzetét, az engedelmesség szellemét, s 
kik honosították meg igy közöttük a haza s a 
hazaszeretet fogalmát? Azok az önmegtagadás 
hősi gyakorlatában tündöklő kath. szerzetesek, a 
kik az önként elvállalt terhek súlya alat t gör-
nyedtek, sorvadtak és mégis mindig győztek, s 
ezzel a hazaszeretetben oly fontos és dicső er-
kölcsi erőnek fenségét a népek előtt tetszővé s 
utánzásra méltóvá te t ték. Igy teremtet te meg a 
katholikus szellem az áldozatra kész hazaszere-
te t érzelmét, midőn a törvényekben, kormány-
zásban, társadalmi érintkezésben érvényre emelte 
a kötelességtudást s önmegtagadást, s igy tar-
to t t a fenn mai napig. 
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Az a szellem, mely ma katholiczizmus és 
hazaszeretet között minden áron ellentéteket 
keres, ezt a történeti tényeken alapuló igazságot 
meg nem döntheti. Mert az egyház tana meg 
nem változott. Mást tanít-e az emberi jogok és 
kötelességek terén ma, mint 10 század e lőt t? 
Uj tízparancsolatot, uj erkölcsi kódexet ál l í tot t-e 
fel, mint azok a bölcseleti rendszerek teszik, 
melyek az ideig-óráig tar tó véleményeknek, a 
folyton változó korszellemnek engedve, napról-
napra uj elveket hirdetnek az erkölcsi érzelmek, 
tehá t a hazaszeretet terén is. Nem az egyházban, 
hanem ezen természetfölött i s erkölcsi erőket 
tagadó bölcseleti rendszerekben kell keresni a 
kozmopolitizmus szellemét. Mert bármennyire 
negélyezi is a mai felvilágosodottnak nevezett 
korszellem a hazaszeretet, végeredményében koz-
mopolita. Mert az erők versenyében, melyet e 
tan szerint nem szabályoz semmi természet-
fölötti tényező, a gyengébbeknek kérlelhetetlenül 
el kell veszni, s az önzés uralma, mely e felfo-
gást nyomon kiséri, az áldozatot követelő haza-
szeretetet kizárja. Ösztönnel vagy érdekkel pó-
tolni az önfeláldozás szellemét, melylyel a kath . 
egyház a keresztény hazaszeretetet megterem-
tette, nem lehet. Teljes joggal ismételhetjük a 
váradi biboros püspök szavait : „A katholikusnak a 
hazaszeretet nem pusztán természeti ösztön, nem 
pusztán polgári erény, nem külső diszitmény, 
mely különleges érdekeket t a k a r ; nem nagy-
hangzásu szójárás, mely a nagy semminek lep-
lezése ; hanem Istentől s az anyaszentegyháztól 
megszentelt érzelem, mely mindennel össze van 
forrva, a mi a haza szent érdekeivel azonos; 
nem geographikus fogalom, nem ethnografikus 
ábránd; hanem szent kötelesség, mely az Isten 
akaratában gyökeredzik. A katholikusoknak haza-
szeretetét hite védi s erősíti s ez képezi amannak 
legerősebb panaceáját : mer t a vallás nélküli 
hazafiság non sens, hiányozván benne a köte-
lesség érzete s a magasabb sanctio."*) A különb-
ség: a mai téves felfogás a hazával szemben 
csak jogokat ismer, a katholiczizmus a köteles-
ségekről sem feledkezik meg. Hogy a nemzeti 
létnek és nagyságnak melyik biztosabb alapja, 
a felett az, a ki tudja, hogy jog, kötelesség nél-
kül, önzés korlátozás nélkül csak a bomlásnak 
princípiuma, nem kételkedhetik. 

(Vége köv.) 

*) Szt.-László-társulati elnöki megnyitó beszéd. 1879. 

Az újra megtalált paradicsom.*) 
1. Az öreg Emmerich Bernát magával szerette vinni 

gyermekeit, midőn kora reggel a szabadba kisétált. 
Nézzétek, szokta mondani, még most senki sem jár t a 
harmaton, mi vagyunk az elsők, és ha ti igazán jámborul 
imádkoztok, akkor megszenteljük az országot és mezőt. 
Oly szép, ha az ember a kora reggeli, még érintetlen 
harmaton mehet keresztül. I t t van még a friss áldás, 
még senki sem követett el bünt künn a mezőn, még 
senki rosszat nem beszélt. De ha kimegyünk és már 
akkor szétgázolták a harmatot az emberek, olyan a tájék, 
mintha mindent bepiszkoltak és elrontottak volna.1) 

A vesztfáli egyszerű földmivelő ezekkel a szavakkal 
oly nehéz kérdést oldott meg, amely a tanult elméknek 
sok fejtörést okoz. Éppen az egyszerű emberek a termé-
szet szabad iskolájában a három tantárgy, ima, gondol-
kodás és munka által találják meg könnyebben az igaz-
ságot, mint a túlképzettek a porban és az iskoláknak 
ködös levegőjében. Azért alkalmasint tapasztalta már 
mindenki, hogy velők a gondolkodás és a vallás tár-
gyairól könnyen el lehet beszélgetni, és hogy ezek gyakran 
sokkal inkább érdeklődnek az olyan kérdések iránt, amint 
azokat Plato és Ágoston kezelik, mint az úgynevezett 
művészek. A városi egyén, aki valamely modern Babylon 
zaja közül menekül, sejt ugyan néha valamit az éppen 
most emiitett eszmék közül, midőn a Szentléleknek édes, 
magasztos fuvalmát az erdő zajgásának titokteljes ősi 
nyelvén és a Teremtőnek, a fentartónak és mindenek kor-
mányzójának szelid magasztosságát a hegyek nagyságában, 
néma méltóságában érezi. De ritkán gondolkodik valaki 
oly világosan, hogy azokat szavakba foglalni képes volna, 
mint Uhlandnak világhirü vasárnapi énekében a juhász : 

íme ez az Urnák napja 
A mezőn csak magam vagyok, 
Mindenütt csend, semmi nesz nincs, 
Sehol nem szólnak harangok. 

Édes fűszál, esti szellő 
Imára kelve térdelek. 
Mintha ingyen imádkoznék 
Velem ennyi, igaz lélek. 

Közeit, távolt egyaránt 
A nap fénye beragyogja, 
Szépen, mintha azt modaná : 
íme ez az Urnák napja. 

Oh mily szép a világ, ahol az ember meg nem 
szentségteleníti ! Oh mily magasztos szentély a természet-
nek ez a végtelen magas és széles temploma ! Mily 
ünnepélyesen nyit kaput az embernek, midőn igazi han-
gulatban tar t ja bevonulását, hogy mint főpap az imádás 
áldozatát kellő hangulatban, bemutassa. Mily szelid ellen-
állhatatlansággal emeli őt minden oszlop, minden szines 

*) Makra Imre és Rózsa József csanádegyházmegyei plébános 
urak. Weisz A. „A kereszténység védelme" czimü 5 kötetes világ-
hirü munkájának forditását befejezték. Tiszteletökre s a nevezetes 
irodalmi siker emlékére, közöljük az igazán nagyszabású munkának 
ezt az utolsóelőtti fejezetét. Megszerezhető mind az 5 kötet Makra 
Imre lelkésznél Aracs-on, Torontálmegyében. Egész könyvtárhoz 
jut, a ki ezt a munkát megszerzi. Szerk. 

Schmöger. Anna Katharina Emmerich (3) I. 37. 
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szőnyeg ebben a templomban, minden csillár az ég felé, 
ha abban némileg elégedett és érzékeny szívvel körül-
néz ! Ugyan kinek ne szólana meggyőző erővel saját 
lelkiismerete ugy, amint egykor a legfőbb személynek 
szónoka beszélt, mi^ a ragyogó mennyei létrára ment föl 
sóvárgó szemekkel és szívvel, kinek ne szólana igy a 
lelkiismerete : 

. . . Nézd C9ak az égmezőt, 
Mely telve van aranyvilággal és 
Még többel ! Ott minden kör, a melyet 
Látsz, éneket hangol ki lelkedből, 
Az angyalokkal versenyezve, kik 
Kheruboknak karával zengenek, 
I t t minden csak szelid dallal telt ; 
Csak mi, a durva anyag másai, 
Mi porféregek, mi nem ért jük csak azt.2) 

2. Az ember igazán szerencsétlen és sajnálatra 
méltó, aki kénytelen megvallani, hogy a természetnek ezt 
az összhangzatát sohasem hallotta, az arról való beszédet 
csupán csak túlzott vakbuzgóság torzszülöttének tartja. 
Ilyenre illik az éppen említett költőnek komoly szava: 

Kinek szivében nincs zene, soha 
Abban nem lészen összhang. Az ilyen 
Képes rabolni, áruló leszen, 
Mindenre kész, a lelke éjsötét, 
Szive elszárad, mint pokol tüze, 
Ilyenre ne bizd sohse lelkedet.3) 

De mit mondjunk arról a szerencsétlenről, aki meg-
kisérlette ennek a nagy teremtésrendszernek a csodálatos 
összhangzatát megzavarni ? Nem valóságos gonosz ember-
nek kell annak lennie, aki kedvét abban találja, hogy a 

szépet lepiszkolja, a szentet megszentségtelenítse ! Igen ez 
a legszelídebb név, a melylyel őt büntetni lehet. De 
amily kemény, oly teljesen megilleti az embert. Az 
ember a szent templomszentélyt, midőn ennek őre volt, 
beszenyezte, lerombolta, mintha abban a rombolás szelle-
mei valami őrültek ünnepét ülték volna. Az Isten kert-
jének ápolásával megbízatván, annak legnemesebb virágai 
ellen igazi dühtől tajtékzott, a növények helyére melyek 
egészséges táplálékot nyújtottak, mérget ültetett, oo mind-
azt lekaszálta és megcsonkitá, ami szépen diszlett. Ezt 
máskép nem is lehet megmagyarázni, mint ha feltéte-
lezzük, hogy szellemét sötét éj vette körül. Minő látvány, 
ahol hajdan Istennek paradicsoma volt! Éppen mintha 
ellenségek tanyáztak volna itt, minden össze-vissza áll, 
tűz égetett fejszével le van tarolva.4) Ez az egyesnek utja, 
-ez a világnak járása nagyban. 

A bosszúállás nem is maradt el. Amiben valaki 
vétkezik, az által bűnhődik. 5) Az embernek feladata volt, 
hogy Istennek alárendelje magát. Ezért aztán viszont a 
természet került az ő hatalma alá és őt királyának kelle 
elismernie. De miután az Isten ellen föllázadt, a termé-
szet is megereszté békóját és az ember ellen fellázadt, 
annak büntetéseül, hogy ahelyett, hogy Istenhez vezette 
volna, a közös Ur ellen való lázadásra akarta rábírni.6) 

2) Shakespeare, A velenczei kalmár 5, 1. 
3) Shakespeare, Yelenczei kalmár. 
4) 75 Zsolt. 17. 
5) Bölcsesség 11, 17. 
6) Augustin, Psalm. 143, 6., Civ. Dei 19, 4. Bernard., Fest. 

Omn. Sanct. 1. 9. 

Ennek következménye az az elkeseredett harcz lett, 
melyet a természet az ember ellen emelt. Bárhol tárjuk 
is föl a természet belsejét, a borzasztó küzdelemnek 
nyomait egész a mai napig meglátjuk. A tüz, az 
országokat pusztított el, és lakatlanokká tette, sőt 
elnyomta, akiket bűnei által megszentségtelenített. És ott 
a tenger, másutt a jég. Es amit ezek az ellenségek meg-
hagytak neki, azt saját művelése által annyira kisaj-
tolta, hogy csak a száraz talaj maradt meg. A hajdan 
virágzó műveltség tanyáját könnyen megtaláljuk a térké-
pen. Csak azt keressük, hol volt egy sóstó, mérges 
mocsár, izzó sivatag, akkor tudjuk, hogy hol állott 
Babylon, Ninive, Persepolis, Memphis, Efezus, Karthago. 
Minden összeesküdött az ember ellen. A nap, a hidegség 
megnehezítik életét és felfalják munkájának a gyümölcseit. 
A tüzet és a vizet nem őrizheti eléggé, hogy azok ne érez-
tessék vele az ő tehetetlenségét és ki ne gúnyolják legböl-
csebb óvórendszabályait. Az állatvilág ezer és ezer háló-
val és hurokkal nyul utána, hogy megrontsa. Ha eddig 
csak az oroszlánoktól és kígyóktól félt, most tudja, hogy 
minden vízcseppben és minden szájába vett falatban száz-
szorta veszélyesebb ellenség fenyegeti. Es mióta nagyító 
üveg a láthatatlan világ titkait föltárta, majdnem aggódva 
vehet lélekzetet, nehogy egy lélekzetre millió halálos 
betegség csiráját szítja magába. 

3. It t minden szó felesleges ennek a szomorú dolog-
nak a megfejtésére, mihelyt a szentírás szavaira emlé-
kezünk. És fölfegyverzi a teremtményt az ellenség meg-
boszulására.7) De el is tünt viszont minden alapja a 
panasznak, sőt a félelemnek, ha a továbbiakat szem előtt 
tartjuk ! Mert a teremtmény neked, Teremtőnek szolgálván, 
fölgerjed gyötrésre a gonoszok ellen és megszelídül azok 
javára, kik benned bíznak.8) 

Ennek a második mondásnak igazsága oly meg-
dönthetetlenül van kifejezve a szenteknek élettörténeté-
ben, amint az elsőnek igazsága a föld és az emberiségnek 
a történelmében. A szentek nemcsak benső életökben és 
a társadalomra való erkölcsi befolyásukban, hanem műkö-
désöknek külső tevékenységében is a legkirívóbb ellen-
tétben állnak a világgal. Amit Isten a történelemnek első 
napján mondott az embereknek : átkozott legyen a föld 
kezed munkájában,9) az szószerint beteljesedett és ami 
még hiányzik belőle, az naponkint közeledik a befejezés-
hez. Ellenkezőleg a szenteknek tevékenysége az egyház-
nak minden korszakában a legékesebben szóló bizonyíték 
amellett, hogy szent Ágoston, midőn azt mondá, hogy a 
föld képe mindeuütt megváltozott az ő beszédjökre, csak 
igazat mondott.10) 

Vannak emberek, mint Plinius és Aelian mondják, 
akiknek, úgy látszik, az egész testében, sőt szemökben is 
valami mérges és ártalmas dolog van, n ) harapásuk veszé-
lyesebb, mint a vadállaté,12) köpetök mint méreg mű-

") Bölcseség 5, 18. 
®) Bölcseség 16, 24. 
9) Teremtés, 3. 17. 
10) Augustin., Genes, ad lit. 10, 8, 14. 
«) Plin. 7, 2, 10. 18, 1. 3. Aelian., Var. hist. 10, 12. 
12) Plin. 28, 8 (4), 1, Aelian, Nat. an. 2, 24; 9, 15. 
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ködik. 13) Az ujabb természeti kutatás ez utóbbit egy-
átalán megerősité. A szentek azonban az Ur példájára a 
köpetet használták, 14) hogy a gyógyulásokat eszközöljék. 
Igy tett szent Hilarion.15) Az ember bárhová teszi a 
lábát és huzza az ekéjét, ott mindenütt — az irás szavai 
szerint — tövis és tüske terem.1 6) A modern természet-
tudomány imádók az ilyen állításokra csak gúnyolódnak. 
De megkímélhetnék magukat és másokat a gúnyolódástól, 
ha meggondolnák, hogy ők minő ajándékokkal gazdagí-
tottak bennünket az utóbbi időkben, a burgonyabetegség-
gel és burgonya bogárral, a vizi betegség-, a szőlőtetű-
és ezer és ezer fajta ilyen nyavalyával, amelyeket ők 
más országokból éppúgy ide beczipeltek, mint egykor a 
keresztes vitézek. A szerzetefek azonban, mindenekelőtt a 
benedek- és czisterczi rendiek birták azt a titkot, hogy 
miképp lehet a tövisről szőlőt, a kőből gabonát, a homok-
ból pedig drága gyümölcsöt termelni. Ezekről elmondták, 
hogy előttük terméketlen tájék nincs. Ok olyan vidékeken 
termeltek szőlőt, amelyeken most, a zárdák eltöröltetése 
után, a vessző még a kerítésig sem nyúlik fel és a bor-
nak néha még a legészakibb részeken is finom zamatot 
tudtak adni. Ha mai napság egy hajó valamely kikötőben 
vesztegel, sokkal jobb szeretnék elsülyeszteni mindenestől, 
attól való félelemben, hogy a kolerát vagy más ujabb, 
nemzetközi férget czepel be az országba. Arlesi Honorât 
azonbau bátran kötött ki Lerinsben, melyre a kígyók 
miatt kilépni senki sem mert, és az azelőtt mérges sziget 
egészséges paradicsommá vált.17) És midőn Xavéri szent 
Ferencz holttestével Malakkában kikötöttek, a dögvész 
önmagától megszűnt, amely ellen minden eszköz hiában 
volt.18) 

Ily formán elmondhatjuk, amit már az ókorban a 
próféta és az apostol később mondott : ha a seregek Ura 
ivadékot nem hagy nekünk, lettünk volna mint Sodorna 
és hasonlók volnánk^Gomorrához 19) Ez a mag a szentek. A 
régi pogány kultúra, mint más helyen említettük, a földet 
annyira elvadította, hogy az emberek mindenütt vissza-
vonultak és a vadonnak és a ragadozó állatoknak adtak 
helyet.20) Egyedül a szenteknek volt bátorságok és erejök, 
hogy az elhagyott vidékeket ismét benépesítsék és termé-
kenyekké tegyék. Ha Sodomában tiz igaz,21) Jeruzsálem-
ben lett volna csak egy szent, 22) Isten megkímélte volna 
ezeket a városokat. Szerencsére, a világ Krisztus után 
jobb sorsba került. A föld, mely már azt hitte, hogy arra 
van kárhoztatva, hogy szörnyetegeket és vadállatokat 
hozzon létre, ismét megáldatott nem sejtett szépségű, 
erejű és tökéletességű emberekkel. Es ezek megmenték 
életét azáltal a természetfeletti hatalom által, amely 
bennök megtestesült. Mig a hanyatló pogányság korában 
remélhették, hogy az ember csak azért van a földön, 

13) Aelian., Nat. an, 2, 24, 7, 26. 
14) Mark. 733 ; 8, 23. 
15) Hieron., vita S. Hilarion. 15 (Vallarsi.) 
16) Teremtés 3, 18. 
17) Hilarion Arelat., Vita S. Honorati 3, 13. 
1S) Guérin, Les petits Bollandistes XIY, 43. 
19) Izaiás 1, 9. Rim. 9, 29. 
20) 3 kötet 1, 3. 
21) Teremtés K. 18, 32. 
22) Jerem. 4, 1. 

hogy azt rontsa, kiszipolyozza és minden időre haszna-
vehetetlenné tegye, új nemzedék lépett fel, amely nem-
csak szellemi, hanem betű szerint való értelemben is 
megvalósitá azt : Tebenned áldatnak meg minden nem-
zetségek. 23) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 20. Guerilla portyázások és bizal-

mas biztatások az autonomia körül. — 
Mult számunk megismertette t. olvasóinkat avval 

a tapogatódzással, mely az autonomia körül a „Magyar-
országában jelent meg. Ma meg kell ismertetnünk a 
„Religio" m. t. közönségét avval, a mi a „Magyarország" 
tapogatódzása alapján tovább kifejlődött. Két minden 
lében kanalas lap szólt ugyanis a tárgyhoz: a „Budapesti 
Hírlap" és a „Pester Lloyd." Amaz a hagyományos 
kurucz nótát fújja a katholikus autonomia ügyében, mely 
ugyszól, hogy — a püspöpöknek a katholikus egyházban 
autonomia czime alatt nemcsak semmi sem dukál a 
zsidó-protestáns szabadelvű hegemónia alá került u j 
magyar államban, sőt még ennél is több illeti meg őket, 
t. i. a nirwanába, egy kis laicarchiába való csendes lassú 
elmerités. Csodálatos, hogy még most is akadnak emberek, 
a kik a hierarchiával való torzsalkodás által vélnek az egyház 
bajain segíthetni. Az Eötvös-féle elmélet, hogy a mi a 
hierarchia javára történik, az nem az egyház, nem a 
hivek javára szolgál, még mindig kisértet gyanánt jár 
le-fel ebben az országban és még mindig gazdag prédára 
talál az egyház ellenségeinek hangzatos frázisain kérődző 
névleges katholikusaink gondatlan és sajnos, gondozatlan 
lelkében. A „Pester Lloyd" czikke, nyilt titok, hogy ad 
usum Delphini Íródott. Mert Magyarország bizony oly 
eldorádói boldogságba keveredett bele, hogy felsőbb világos-
ságért okvetetlenül Berlinbe kell iskolába járni, s bajain-
kat nem hallja meg senki, csak ha németül kiáltjuk el 
fájdalmunkat. Mi van az egyikben, mi van a másikban ? 

A „B. H."-ban, a mint má oldottuk, a régi ku-
rucz nóta foglaltatik; a „P. L." ban pedig a Beschwich-
íigunshofrathok szintén régi nótája, a mely ugy szól, 
hogy minden jól van úgy a hogy van, mert még nem 
volt semmi e világon úgy, hogy valahogy ne lett volna. 
De félre a tréfával ! A dolog rettenetesen komoly, sőt a 
sok huzavona miatt csoda, hogy az Isten türelme még meg 
nem szakadt, s tűzokádó hegy nem támadt a búzatermő, 
feketeföldü, türelmes magyar rónán. 

1867 ben kimondotta Eötvös József báró, hogy a 
hierarchiának nem kell adni semmit sem, sőt még abból 
is a mivel bír, el kell venni tőle bőven és odaadni a 
laicarchiának. Ezt a nótát fújják már 33 év óta a katho-
likus autonómiának szabadelvű ellenségei és barátai. Es 
ha kérded, hogy mit vétett a hierarchia ezeknek a jó 
uraknak, azt felelik, hogy — mert kezdetben nem úgy volt, 
mint mostan. Akkor a hivek „miüden"-ütt ott voltak, 
most „sehol", akkor „minden*-ek voltak, most „semmi"-k 
És lépre megy a félvilág, pedig a világi hivek, sem haj-
dan nem voltak „minden"-ek, sem most nem mondhatók 
„semmik"-nek, az egyházat pedig akkor is most is a 

23) Teremtés k. 12, 3. 

i 
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papság kormányozza, ugyanazon egy papi hatalommal, 
mely sem akkor sem most át nem ruházható a világi 
hívekre csakis egyes jogosítványok kerülhetnek egyes 
világiaknak a kezelésére, a hierarchia adományozásából, 
ennek fenhatósága alatt érvényesítendő gyakorlás végett. A 
dolog az előtt, a ki a kath. egyház eredetét és életét ismeri, 
oly világos mint a nap: de az emberek, a kiknek szemét 
az előitéletek kendővel lekötötték, még sem látják és nem 
szűnnek meg ellene harczolni. A középkori imperialistáknak, 
ezeknek az ős'protestáosoknak elméletét hajtogatja egyre a 
„B. H." is, különösen egy előbbi czikkében, a hol világo-
san a mellé a világnézlet mellé áll, a mely azt hirdeti, 
hogy a hierarchia az egyházban későbbi fejlemény s a 
„hatalom" hoz és „gazdagságihoz való jutásnak eredmé-
nye. Legutóbbi vezérczikkében az ellen az öncsinálta terv 
ellen küzd, mintha a püspöki kar mindent maga akarna 
végezni a püspökök királyi kinevezésénél. Nem igy levén 
a dolog, a püspöki kar ellen való harcz ezen a czimen 
nem egyéb, mint indokolatlan akadékoskodás és szelle-
meskedő üres fontoskodás. 

Sokkal érdekesebbek e guerilla harcznál a „Pester 
Lloyd" bizalmas biztatásai az autonomia körül. Elmondja 
a magyar modern államiság német lapja, hogy miért ne-
vezett ki a kultusminister a 27-es bizottság küldöttségé-
vel való érintkezésre annyi és oly sokféle foglalkozású 
érdemes férfiút a kultusz és közoktatás szakministeriumá-
ból. Nem a végett, mintha bizottságot akart volna szembe 
állítani a bizottsággal, hanem csupán azért, hogy a püs-
pöki kar és a 27-es bizottság kiküldöttjei minden, szóba 
kerülhető szakban a ministerium illető szakközegének 
szolgálatait külön-külön vehessék igénybe. Es ezt jól 
tette a ministerium is, jól tette a német félhivatalos is, 
hogy igy kifejtette a dolgot, miszerint nem komplikáczió 
e sok férfiú kinevezésének a czélja, hanem egyszerűsítés 
és könnyítés. Ott már azonban nagy hiba van a félhiva-
talos közlönyben, hogy sem alapítványt, sem iskolát nem 
akar adni a kormány a kath. egyháznak igazi és a többi 
felekezetek szabad állapotának megfelelő autonómiában. 
Az ilyen biztatások . . . . jobb ha elmaradtak volna. ? ? 

Esztergom. Luczenbacher Pál emlékezete. — 
Ez alatt a czim alatt az „Esztergom" következő 

kegyeletes emlékezetet szentel az isteni félelem, az ima 
és munka e nagy alakjának P. tollából, a ki igen közel-
ből ismerte a boldogultat: 

„Hosszes és fájdalmas betegség után, a megkezdett 
83. évben, végre az Isten könyörülvén rajta, magahoz 
vette őt. Meghalt, nem mint a philosophusok, nem hideg 
resignatióval megadva magát a megmásíthatlan sorsnak, 
hanem meghalt azon légkörben, melyben élt — a hitben. 
Senki sem mondhatja róla, hogy végórájában kereste a 
vallás vigaszát, de igenis, hogy végnapjaiban ebben találta 
vigaszát. Nagy szenvedésében is folyton élénk volt el-
méje, levelezett, érdeklődött minden iránt, a miben élt, a 
mi környezte ő t ; de az „egy szükségest" soha sem feledte 
el, az Istent. Volt rendes gyóntatója, és gyakrabban gyónt, 
és épületesen vette fel a szentségeket. 

Mi már ugy megszoktuk életét, hogy szinte nehéz 
elhinni, hogy ő nincs többé! Igazán nyugodni tér t ; mert 

alig van legalább hozzá hasonló sok ember, a ki annyit 
fáradt és küzdött volna, mint ő. Anyagilag igen magasra 
emelkedett ; a világ csak a milliókat számlálja, amiket 
itt hagyott ; — de nem nézi azt, hogy ő ezen milliókat 
becsületes munka árán és nem a mostani kor reczeptje 
szerint szerezte. Azt mondják róla, hogy nagy szeren-
cséje volt; ő meg mindig azt mondta, hogy anyagi hely-
zete emelkedését az Isten áldásának köszönheti. 

Korán kezdett küzderi és dolgozni; erre indította 
őt az atyja. Gymnasiumi osztályainak mindenikét más 
városban végezte. Az atyja nem dédelgette, mert soha 
utána nem ment, hogy meglátogassa. Később a „koszt*-
pénzt is magának kellett megszerezni ; szünidőkben az 
atyja rendelkezésére bizott csónakot, két embert és a 
halász-készleteket és ezzel halászott; a ha lá rá t az atyjá-
tól felvevén, gyűjtötte és ebből fizette ki évi költségeit. 
A philosophiát Nagy-Szombatban végezte — szépen 
beszélt latinul, sőt néhány distichont is hagyott hátra. 
(A „Lujza-intézet" dedikácziós distichona is az ő műve.) 
Gymnasiumát igen jó sikerrel végezte, tizenhét éves korral 
atyja oldalára állott, a ki akkor a halászat mellett a 
fakereskedést már folytatja, de nagyon primitiv alakban; 
úgy hogy az, t. i. a fakereskedés, az „Írástudó" fiu keze 
alatt nagyot lendült s pár év múlva az atyja attól vissza-
vonulván békés nyugalomba, azt Pál fia vette kezébe és 
fejlesztette. Emellett pedig más hasznot hajtó ágakra is 
kiterjeszté figyelmét. Jöttek a vasúti nagy vállalatok, a 
miket jól is és magára nézve haszonnal végzett. 0 ingyen 
semmit sem kapott, csak dologgal — éles elméje, ügyes-
sége mellett, ha hasznát szem előtt tartotta is, a becsüle-
tesség teréről le nem lépett. Mint jó kereskedő olcsón 
venni, drágán eladni volt elve ugyan, de arra nagy 
gondja volt, hogy akik vele dolgoztak, különösen ha 
munkára termett ember volt és az dolgozott, azt jól is 
fizette. Szegénysorsu sok rokonát soha sem tagadta meg. 
A pénzt közéjük nem szórta — de foglalkoztatta őket, és 
igy jutott nekik is a jóból — szükségben segítette, de a 
pióczákat lerázta magáról. 

A — mondjuk hozzá kazár — lapok csak a millió-
kat számítják, de nem gondolják, hogy ezek ott terem-
nek, ahol az alamizsnát vetik, — mert mig egypár nullá-
val az egyes szám mellé meg lehetne a milliókat toldani 
azzal a valóban szép kis kerek vagyonnal, a mit Luczen-
bacher szegényekre, köz- és jótékonyczélokra életében 
kiadott. Legutóbbi időben csak a szobi szegények havi 
számlája is elérte a 140 koronát, — hát a többi. A nagy 
összegeket kiírták a lapok ! de a kisebbeket csak az Isten 
tud ja : de ezek a nagyokat felülmúlják bizonyosan. Manus 
pauperum deportaverunt ! 

Nincä itt a helye, hogy kimerítő életrajzot lehessen 
róla írni; e helyen csak pár szóban kívánunk neki kegye-
letes emléket állítani. Itt is, ott is fel-feltűnik majd, 
hogy ő nincs ; és habár egyik-másik emberi gyarlósága 
felett pálczát törnek némelyek s különösen a kereskedelmi 
téren, hogy a zsidóság „sirva nézett utána", be kell vallani 
azt, hogy azon kitüntetésekre, a melyek őt az élet folya-
mán érték, hiven rászolgált, jobban mint sokan mások. 

Katholikus vallásának hive volt! Ne említse senki 
ama botlását, a mi a polgári házasságnál vele történt. 
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Orra buktak abban magasabb lények és olyanok, akik 
könnyebben és kevesebb risicóval állhattak volna a kath. 
vallási elvek védelmére és gyáván meghátráltak, a kik 
erről egykor nehezebben fognak az örök biró előtt be-
számolni, mint Luczenbacher. Azért is csak az dobjon reá 
követ, a ki hajóját a viharban kormánytörés nélkül vitte 
át hullámokon önkezével, de ne azok, akik a vihar első 
jelei után is már biztos révbe iparkodtak bejutni. 

Luczenbacher az ő temérdek utazásain nem igen 
szeretett társalogni, hanem olvasni és más könyvek mellett 
vele volt mindig a „Kempis Tamás" Krisztus követéséről 
szóló könyve. Templomban nem à la modern generatio 
szanaszét tekintgetett; Luczenbacher imakönyvből imád-
kozott térdelve. Evenkint, ha csak valami igen nagy 
akadálya nem volt, a főünnepeken, feltámadáskor és 
urnapi körmenetnél mindig jelen volt, és végra is szive 
sugallata vitte oda, hogy a nyugalmat nem a világban, 
hanem egy csendes kolostor falai között keresse. Az az 
óriási munka, a mit ő végzett, néha nagyon is igénybe 
vette idejét, hogy lelkének nem élhetett, de a jó Isten 
kegyelme utolsó napjaiban alkalmat adott, hogy türelmes 
szenvedés, ima és a szentségek által lefizethette Istennek, 
amivel talán adósa maradt! 

Ma már nincs köztünk ! Ott nyugszik lenn a csen-
des sírboltban, de itt vannak eddigi alkotásai, amelyek-
ben szelleme, lelke él. Biztosra lehet venni, hogy a fel-
bontott végrendelet egy állandó fénysugárt fog irányítani 
nevéhez az utókor számára s tanulságul leszen, hogy ha 
valaki életében munkáját, fáradságát jutalmazva látja, 
igen szép és jó, ha ő is, mint a bold. Luczenbacher, az 
ész, munka és szerencse mellett nem feledi el az Istent. 
0 teljes életében azt hangoztatta, hogy ő mást nem látott 
életében — jóban, balsors- és megpróbáltatásban (mert 
ez utóbbiból is kijutott neki) mint a jó Isten kegyelmét. 

Nemcsak a gyászoló család könnye hullott Hüttel-
dorfban a ravatalra, hanem sok elvonult helyen sok könny 
követte őt a sirig és kivánt neki örök boldogságot. 

Legyen áldott az emléke!" 

Székesíejérvár. Főpásztori szózat az egyházmegye 
hódolatáról a pápa előtt és a pápa hegyes válaszáról. — 

Oum Sanctissimi Domini Nostri Leonis PP. XIII . 
appropinquaret nonagesimus nativitatis, vigesimusque se-
cundus coronationis anniversarius dies, et suave filialis 
pietatis ferebat officium, et desiderans desiderabam gran-
daevo communi Patri cum toto orbe Catholico mea, cleri, 
populique mei fidelis homagio amoreque plena nuncupare 
vota. Implorato itaque benigno Eminentissimi Domini 
Cardinalis Mariani Rampolla Suae Sanctitatis Status Se-
cretarii interventu, et devotissimas litteras, filialium nostro-
rum votorum testes, et filialis nostri amoris tesseram, pias, 
quas necessitatibus Ecclesiae sublevaudis mea meorumque 
Caritas contulit symbolas, ad beatos Christi in terris Vi-
carii posui pedes. Memoratarum autem litterarum cum 
Ven. meo Clero communico exemplum: 

BEATISSIME P A T E R ! 
Insignia Dei providentis dona sunt, quorum grex 

Christi universus gratus et laetus parat proximis diebus 
aaere solemnia. Nonagesimum primum ingressura est 
Sanctitas Tua annum a die, quo hac lucis usura frui 
coepisti, gloriosique Pontificatus Tui vigesimo tertio in-
c.hoato anno, redit sacrae coronationis Tuae solemnium 

grata toti orbi memoria. Ad haec Tua, Beatissime Pater, 
solemnia, et nostra, — honor enim celebratur totius quo-
que gregis per annua festa pastoris, — accipe Beatissime 
Pater devotissimum meum, cleri mei, fideliumque meo-
rum homagium, inconcussam, firmissimamque in Te, 
Petrique, quam tenes, Sedem fidem, tenerrimum amorem, 
piissimaque vota. Quod olim Tuo sanctae memoriae ma-
gnique nominis Praedecessori, cuius et nomen potestatem-
que tenes et gloriosa mérita, precati sunt Galliae episcopi, 
laeti gratique Tibi precamur: Respiciat conservando 
Apostolatum Tuum misericors Dominus et Ecclesiam suam 
toto orbe difïusam. Non desinemus Domino ac Deo no-
stro gratias agere et pariter supplicare, gratulantes, quod 
tantae sanctitatis, tantae fidei, tantaeque doctrinae Apo-
8tolicae Sedis, unde religionis nostrae, propitio Christo, 
fons et origo manavit, Antistitem dederit: petentes etiam, 
ut datum concessumque munus Pontificatus Tui longissi-
ma ad aedificationem Ecclesiarum suarum aetate custo-
dia l *) Largiatur Ille, cuius auctoritate nobis loqueris, 
nos ducis, ut Tua coelestis sapientiae monita et conamina, 
cuncti, quos salvandis hominibus tanta amoris Tui solli-
citudine impendis, sancti labores, uberrimos ferant et in 
futurum tructus; videas, pro magno Tuo solatio, languens 
genus hominum ubique terrarum fideli obsequio coelestem, 
quam amor ille atque ilia sollicitudo praebuit, anhelare 
hau rireque medicinám : ut mutatis consiliis et privatim et 
publice remigretur ad Jesum Christum christianamque 
vivendi viam. 

Supplices quoque precamur Ilium, cuius his in ter-
ris geris vices, ut angustiarum, queis premeris, abbreviare 
dignetur dies atque concedere, ut — quod sanctam Petri 
Cathedram conscendens, non in Ecclesiae solum, sed et in 
publici boni salutisque totius humante societatis grande 
emolumentum avebas, — obstacula amoveantur, quae ple-
nam supremi Tui muneris potestatisque libertatem impe-
diunt, atque in earum rerum conditionem restituaris, in 
qua divinae Sapientiae consilium Romanos Antistites iam 
pridem collocaverat. 

Accipe, Pater benigne haec filiorum Tuorum 
piissima vota, eorumque piissimam Beatissima tesseram, 
filiale donum, quod sanctae venerandaeque Tuae tantis 
in Ecclesiae necessitatibus paupertati praebet nostra tener-
rima Caritas, nobisque Apostolicam impsrtire benedictionem. 

Sanctitatis Tuae beatos devotissimo cum homagio 
osculans pedes, sum 

Albae-Regiae, 27-a Februarii anno 1900. 
Sanctitatis Tuae obsequentissimus filius 

P H I L I P P U S S T E I N E R , 
episcopus Albaregalensis. 

Quam autem accepta fuerint Beatissimo Patri filialis 
nostri homagii, fidelitatis et amoris testimonia, e sequen-
tibus videre est Eminentissimi Domini Cardinalis Mariani 
Rampolla benignis ad me datis litteris : 

ILLUSTRISSIME AC REVERENDISSIME DOMINE! 
Litteras obsequii plenas, quas ad Beatissimum Pa-

trem dedisti, necnon petrianam stipem, ego libens reddidi 
Sanctitati Suae. Quanta vero benignitate utrumque offi-
cium Sanctitas Sua acceperit, vix est quod exprimam. 
Vult ergo Summus Pontifex, ut Eius nomine ego tibi 
gratias agam, Suamque tester benevolentiam. Auspicem 
porro divinorum munerum tibi et clero et populo dioece-
sis istius apostolicam benedictionem toto corde impertitur. 

Hanc nactus occasionem sensa praecipuae existima-
tionis meae tibi confirmo, meque profiteor 

Romae, 7. Mártii 1900. 
addictissimum 

M. Card RAMPOLLA. 

*) Epistola Ravennii aliorumque episcoporum Gallorum ad 
S. Leonem Magnum. Op. S. Leonis Magúi Venet. 1741. 
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Haec curp ad Yen. mei Cleri notitian perfero, simul 
pastores aninjarum peramanter provoco, ut eadem in 
compendio fidelibus e sacro ambone annuntient, imprimis 
autem efferant, quanto paterno amore acceperit Beatissi-
mu8 Pater fidelitatis, obsequii et amoris eorum testata 
per me sensa, et apostolicam eis impertitus sit benedic-
tionem. 

Albae Regiae, die 12. Mártii 1900. 
PHILIPPUS m. p., 

Episcopus. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A budapesti Központi Oltár-Egyesület hazai 

szegény templomok fölszerelésére szánt egyházi készletei-
nek megtekintésére, melyek az Oltár-Eyyesület helyisé-
geiben (Budapest, belváros, Váczi-utcza 46, I. emelet) 
márczius 23., 24 és 25 én reggel 8-tól este 6 óráig köz-
szemlére tétetnek ki. A kiállítással kapcsolatban az isten-
tiszteletet a nt. angolkisasszonyok templomában követke-
zőképpen tartatik meg: Márczius 23., 24-én 6, 7, 8, 9, 
10 és 11 órakor szent mise. Márczius ,25-ikén, vagárnap, 
a legfelségesebb Oltáriszentség reggeli 6 órától este 6 
óráig nyilvános imádásra tétetik ki. Este 5 órakor szent 
beszéd, utána litánia Jézus Szent Nevéről, mire a hálát-
adó „Te Deum" eléneklése után az Oltári-szentséget 
visszahelyezik és a kiállítást bezárják, A bemenet a 
kiállításba szabad. 

— Szent-István-Társulat 1900-ik évi márczius hó 
23-ikán délután 5 órakor Budapesten, Szentkirályi-utcza 
28. sz. a. választmányi gyűlést tart. Tárgysorosat: a.) 
Számvizsg. bizottság jelentése 1899-ről. b.) 1900. költség-
vetés. c.) Nagygyűlés napirendje. 

IRODALOM. 
= Az 1900. évi szent jubileum kézi könyve. 

Lelkészek s művelt római katholikusok számára legújabb 
források nyomán irta Kereskényi Gyula érdi esperes-
plebános. Az egyházmegyei hatósag engedélyével. 

Ez a czime a jubileumról szóló legújabb magyar 
munkának, melynek tartalma a következő fejezetek alá 
van foglalva : 

I. Miben áll a szent év. II. Mi módon lett kihirdetve. 
III. A szent évek keletkezése. IY. A szent év jubileuma. 
V. A jubileum Rómán kivül. YI. A rendes és rendkívüli 
jubileum. VII. A jubileum elnyerhetéséhez megkívántató 
kellékek. VIII . Templomok látogatása. IX. Templom 
látogatáskor végzendő imák. X. Szent gyónás és áldozás. 
XI. Böjt s alamizsna a rendkivüli jubileumban. XII. 
Könnyítések a jubileum elnyerésénél. XIII. A gyóntató 
atya választása. XIV. Egyházi fenyíték, fentartott bűnök, 
azok feloidozásának hatalma. XV. A fogadalomról és 
szabálytalanságról XVI. Lehet-e egyszernél többször 
jubileumot nyerni és hányszor? XVII. A búcsúról. XVIII. 
Nevezetes dolgok a szent év történetében. XIX. Szertar-
tások a szent kapu megnyitásánál és bezárásánál. 

Minden papnak úgyszólván nélkülözhetlen, minden 
katholikus nagy lelki haszonnal olvashatja. 

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

terjesztésére Kozora Endre kassai székesegyházi kanonok 
és plébánosnak a boldogságos Szűz Máriáról nevezett 
pest újhegyi czimzetes prépostságot adományozom. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére a veszprémi székeskáptalanban Szalay Mi-
hály pápai főesperesnek a somogyi, dr Rédey Gyula 
següsdi főesperesnek a pápai és Néger Ágoston idősb 
mesterkanonoknak a següsdi főesperességre való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az akként megüresedő utolsó 
mesterkanonokságot Ujváry Ferencz dombói czimzetes 
apát és kaposvári esperes-plebánosnak adományozom. Kelt 
Bécsben, 1900. évi márczius hó 5-én. FERENCZ JÓZSEF, 
s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Hogyan részesül a pápa jubileumi búcsúban? 

Érdekes kérdés. Most már meg van oldva. XIII. Leo 
pápa, mihelyt kissé melegebb lesz, 20 napon, este, miután 
a Szent Péter templomának kapuit bezárták, lemegy a 
bazilikába és mindannyiszor 4 oltár előtt ajtatosságot 
végez. A pápai udvar és a Vatikán többi lakói ugyanezen 
föltételek alatt részesülhetnek a jubileumi búcsúban. 

— 0 eminentiája Vaszary Kolos bibornok bgprimás 
és esztergomi érsek úr elhatározta, hogy Modorban 
apácza-intézményt létesít, gyermekmenhely-, óvó- és 
elemi leányiskolával. 8000 koronán házat és telket vett. 

— Az osztrák püspöki kar bizottsága, mely e 
napokban Bécsben ült ö«sze, a theologiai tanulmányok 
reformjával is foglalkozott. 

— Francziaországban a katholikusok két kiváló 
férfiút gyászolnak, P. Didont, a dömésrend hirneves tag-
ját, és de Margeriet, a kath. társadalmi élet kiváló alak-
ját,. a. ki mint publicista is tiszteletet szerzett nevének. 
P. Didón Rómaba szándékozott menni s útközben Tou-
louseban szívszélhűdés érte. Mint iró és mint szónok 
egyaránt híressé tette nevét. Irodalmi munkái közöl leg-
nevezetesebbek két kötetes munkája Jézus életéről (Jésus 
Christ), mely magyarra is le van fordítva, és az, melyet 
saját személyes tapasztalatai alapján a német tudomány-
egyetemekről irt. Bátor, sőt merész természetű ember 
volt, de mindig győzött benne a szerzetes alázatossága és 
fogadott engedelmessége. 

— A magyar görög katholikusok két vezető püspökét, 
dr Vályi János eperjesi és Firczák Gyula munkácsi püspök 
urakat f. hó 11-én fogadta a XIII. Leo buc^úkihallgatáson. 

— Föpásztori köszönet egy katholikus körnek. 
Báró Hornig Károly veszprémi megyéspüspök ur ő nagy-
méltósága köszönő levelet intézett vépi Vogronics Antal 
pápai praelátus, székesegyházi kanonok ur ő méltóságá-
hoz, mint a veszprémi kath. kör elnökéhez, és elismerését 
fejezte ki azon munkásságaért, melyet a kör felvirágoz-
tatása érdekében az 1859-iki év tolyamán kifejtett. Egy-
ben föpásztori áldását adja a körnek egész tisztviselő 
testületére és a körnek összes tagjaira. 

— Luczenbacher Pál temetése f. bó 14-én történt 
Hütteldoríban. A beszentelést gr. Széchenyi Miklós apát-
kanonok pazmaueumi kormányzó végezte, Poliákovits 
Ignácz szobi plébános és több pazmanita segédlete mellett. 

— Végrendelet kötelezővé téve. A limburgi püs-
pök föpásztori rendeletben kimondotta, hogv az egyház-
megye minden papja, a ki 35 ik életévét túlhaladta, 
végrendeletet állítson ki. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-

tőnél, és Nagy Sándor 
könyvnyomdájában, 

V., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a 

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, márczius 24. 24. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R Â T 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1900 

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

timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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®AR FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. 

EGYHÁZ és HAZA. 
— Irta és a budapesti Kath. Körben f . hó 16-ikán fel-

olvasta dr Glattfelder Gyula. — 

II. 
I t thon is sokat beszélnek a katholiczizmus-

nak és hazaszeretetnek egymáshoz való viszonyáról, 
különösen azok. a kik a történeti tények meghami-
sításával a hazaszeretetet monopolizálhatni vélik, 
nem annyira a valóságban, mint inkább ennek 
hangos kürtölésével; mert tudják, hogy oly kor-
ban, mint a minő a mienk, mely ideges sürgé-
sében nem ér rá a nagy hangú szavak t a r t a lmát 
kutatni és értékét megbecsülni, a hangosan, 
kellő nyomatékkal és taglejtésekkel kisért hir-
detése a honszerelemnek — mint ujabban ez 
erkölcsi érzést az érzéki indulat nevével, elég 
rosszul, illetni szokták — feltűnést kelt és dicsé-
retet arat, melyet igen jól lehet értékesíteni és 
kamatoztatni. S mivel e hangos kürtölésnek 
nagyobb nyomatékot szereznek, ha ellenségekre 
is mutatnak, mert a zavarosban könnyebben 
lehet halászni, világgá kürtölik, hogy az „ultra-
montanizmus," a „klerikalizmus", sőt néha egész 
leplezetlenül: a katholikus, a „pápás egyház" a 
haza vesztére tör. 

A magyar katholiczizmusnak s a magyar 
államiságnak 900 éves jubileuma igen alkalmas 

e hamis és lelkiismeretlen állitások megczáfolá-
sára. Ilyenkor még az is, a ki a tör ténet te l 
behatóbban nem foglalkozik, visszapillant az 
egyház ós haza múltjába. S ez a mult meg-
elevenedik és szót kér. Megelevenednek azok a 
hideg kövek, melyek a régi magyar kultúra 
ot thonát alkották. Megelevenednek azoknak a 

j poros törvénykönyveknek elsárgult lapjai, melyek-
ből e nemzet életének szabályait tanulta. Meg-
elevenednek a hősök porló csontjai, kik a gond-
viselésszerű nemzeti hivatás teljesitése közben 
életüket áldozták. Szóval feltámad az egész dicső 
mult s tanúságot tesz arról, hogy a katholikus 
egyház szelleme teremtet te meg s jár ta át 
műveltségünket, törvényeinket s történelmi hiva-
tásunkat , melyek egy nemzet értékét teszik, s 
a haza fönnállását ós nagyságát biztositják, de 
nem csak a múltban, hanem a jövőben is. 

Kik teremtet ték meg a magyar kulturát% 
Kik emelték magas erkölcsi nivóra a nemze-
te t? Kik tet ték a magyart a czivilizált népcsalád 
tagjává? Azok, a kik ezt a czivilizácziót magát 
is megalkották. A kik követték Krisztus szavait: 
„Elmenvén tanitsatok minden n e m z e t e t s a kik 
Krisztus szellemével fogtak Európa müveléséhez, 
s öntözték e csemetét verítékükkel, ha ez nem 
volt elég, könnyeikkel s ha ez sem táplálta 
eléggé, — vérükkel. S ki küldte őket, hogy 
ismeretlen, vad népet nemzetté tegyenek, hogy 
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a Kárpátok és az Adria közt elterülő földet 
hazává avassák, hogy annak lakói t a keresztény 
hazaszeretetre tani tsák, hogy a keresztény erköl-
csökkel és polgári erényekkel együt t szivükbe 
ol tsák azt a tuda to t , hogy i t t élniök s halniok 
kell? Ki küldte őket? Az a ki Krisztus u tán 
küld apostolokat és vér tanukat minden nemzet-
nek, ki pásztora le t t minden népnek, ki megő-
rizte számukra — s számunkra is — a keresz-
ténység szellemét s a keresztény czivilizácziót : a 
kathol ikus egyház feje, a pápa. S ha mi az egy-
ségnek e központjához ragaszkodunk, a honnan 
művel tségünket nyer tük , s a hol annak a lapjá t 
a természetfölöt t i szellemi tőkét , ma is őrzik, ne 
gyanúsí tson bennünke t senki, mer t szent köte-
lesség, hogy megkoszorúzzuk első tan i tónk sir ját , 
s megcsókoljuk u tód jának jobbját , ki bennünke t 
áldva tan í t . 

Nincs az emberi művelődés fejlődésének egy 
ismerőse sem, a ki nem sz. Is tvántól fogva 
nevezné a magya r t ku l tu rnépnek . A pogány 
szellem romboló hatását , a pogány for rada lmak 
puszt í tását kiál l ta hazánk, de szerencséje volt, 
hogy a kereszténység annyi ra gyökeret vert már 
a nemzetben, hogy ezen művel tségünket ós vele 
nemzeti lé tünket fenyegető válság csak szörnyű 
tanulság m a r a d t ; hova sülyedne a nemzet, ha 
katholikus h i t é t a bálványimádással cserélné föl? ! 
A régi pogány szellemnek s kathol ikus egyház-
nak összeütközése megmuta t ta , hogy a nemzet i 
haladást csak azon az alapon lehet biztosítani, 
melyet sz. Is tván bölcsessége megtalál t , s a 
ka thol ikus egyháznak örök dicsősége, hogy ezen 
az alapon a nemzetet meg ta r to t t a . Szt. Gellért-
nek és vér tanú tá rsa inak kiömlő vére t e rmé-
kenyí te t t e meg a haza földjét, melyből a magyar 
ka thol ikus kul túra sar jadzot t . 

S vájjon a művelődésnek ma más alapja 
van-e, min t 9 századon á t vo l t? Yajjon m e g ' 
vál tozot t-e az emberi természet, hogy a művelt-
ségnek erkölcsi t a r t a lmá t , a kul túra vallási 
zománczát, a tudomány természet fö lö t t i szank-
czióját büntet lenül félrelökhessük? Mert uj pogány 
szellem emeli föl fejét s fenyegeti egész Euró-
pában — hazánkban is — a keresztény czivi-
lázicziót. Uj bálványokat emelnek az igaz Isten 
o l tá ráva l szemben. Azt mondják , a szabadság, a 
felvilágosodás követelménye, hogy a független 
emberi aka ra to t tekintsük a haladás, a tudo-
mány, a műveltség végső forrásának és czéljának 
s elvessük a dogmák bilincseit. Eredményeiből 

ismerjük meg ez uj pogány forradalom romboló 
természetét . Ú t j á t nem feldúlt oltárok, véres 
te temek és füstölgő romok jelölik, hanem üres 
templomok, melyekből a h iveket az erkölcsi 
sülyedés kar ja iba ke rge t t e ; meg tö r t szivek, 
melyekből az örök ideálokba ve te t t h i te t kiölte 
s most az élet kegyetlen küzdelmei közt semmi-
jök sincs, mibe reményük horgonyát vessék; 
lázadó nép, melyet meg tan í to t t porban csúszni, 
s mely az égtől elfordulva s a földi Ígéreteket 
el nem nyerve, fenyegetve t ámad ja a műveltsé-
get, a tá rsadalmat ós a hazát. S ki állja ú t j á t a 
fenyegető for radalomnak? Ki fogja fel a czivili-
záczióra mér t csapásokat? Az a kigúnyolt, meg-
gyanús í to t t ka thol ikus egyház emeli fel ismét 
zászlaját a keresztet , s indul a kathol ikus 
elveknek s a r a j tuk nyugvó nemzeti műveltség-
nek védelmére. A magyar katholiczizmus ebben 
a harczban nem fog utolsó helyen maradni . 

A nemzetek ereje vagy gyöngesége, emel-
kedet t szelleme vagy sülyedtsége törvényköny-
vükből tűnik ki. Ez tükrözi vissza eszméiket, 
törekvéseiket , vágyaikat . Ha Magyarország törvény-
tárában lapozgatunk, a katholiczizmus szelleme 
szól hozzánk azon korból, midőn e nemzet 

! á l lamiságának a lapjá t megvete t ték , s midőn 
hazánk dicsősége t e tőpon t j án állott . Nem csak 
abban lá t juk ezt, hogy a szent korona, e katho-
likus ereklye oly kivételes helyet foglal el 
törvényhozásunkban, hanem azon pozitiv intéz-
kedésekből is, melyeknek czélja századokon á t 
az volt, hogy az egyház szellemét átöntse a 
nemzet lelkébe. 

Szent Is tván király decre tumát olvasva, 
mely törvénykönyvünk élén áll, a téri tő-apostol , 
a Krisztus szolgálatára kész, az egyházért és 
hazáér t élni és halni tudó magyar király hangjá t 
véljük hal lani : „Mivel a királyság rendjébe csak 
a ka thol ikus h i te t valló hivek léphetnek, azér t 
intelmeinkben a szent hi tnek adjuk az első 
helyet. Mindenekelőtt parancsolom, tanácsolom 
és javaslom neked, kedves fiam, hogy ha a 
királyi koronát megbecsülni kivánod, az apostoli 
és katholikus h i te t oly szorgalmasan őrizd meg, 
hogy az Isten ál tal alád rendel teknek példája 
légy, s valamennyi egyház méltán nevezhessen 
téged, fiam, a keresztény vallás hivének . . . Ha 
a hi t pajzsát megőrzöd, az üdvösség s isakját is 
birandod." A II. fejezetben igy szól: „A király-
ságban a hit u tán második helyet az egyház 
foglalja el. A ki a szentegyház méltóságát csök-
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kent i vagy bemocskolja, az Krisztus tes té t 
igyekszik megcsonkítani , mer t az Ur maga 
mondta Péternek, ki t a szentegyház őrének és 
tani tó jának rende l t : Te vagy Péter , és én ezen 
sziklán épitem fel egyházamat . Ha valamely 
szerencsétlen e szentegyház t ag ja i t vagy kis-
dedeit megbotránkozta t ja , az evangelium parancsa 
szerint méltó, hogy malomkő akasztassák nyakába 
és lesülyesztessék a t enger mélyére . . . Ezér t 
fiam buzgó igyekezettel őrködjél a szentegyház-
ban, hogy napról napra gyarapodjék inkább, m in t 
csökkenést szenvedjen." így rendelkezik az első 
ál lamalkotó szent király. 

Ugyanez a szellem vonul végig azon tör-
vényeken, melyek az egyház parancsainak szigorú 
megta r tásá t sürgetik, s melyeket midőn leg-
nagyobb királyaink, sz. István, sz. László, Kálmán,, 
nagy Lajos, Mátyás, szentesí tet tek, a nemzet te l 
együt t , mely azokat megalkotta , va l lo t ták a 
kathol ikus egyháznak s a magyar hazának szent 
szövetségét ; h i rdet ték, hogy a magyar nemzet 
eszméi és törekvései a katholiczizmus diadalá-
ban valósulnak meg. Törvénykönyvünk azt 
bizonyitja, hogy hazánk addig, mig függet len és 
ha ta lmas volt, sohasem siklott le a keresztény-
ség talajáról, s törvényeinek legfőbb kötelező 
erejét mindig onnan származta t ta , a honnan az 
egyház, Is tentől s parancsainak az egyházban 
őrzött szelleméből. 

S vájjon joggal támadnak-e bennünket , ha 
e dicső kor szellemét meg nem tagadjuk, hanem 
az örök igazságok érvényesi tését törvényeinkben 
ma is sürget jük? A jognak és törvénynek ma 
sem lehet Is tenen kivül más, szilárd a lapot 
találni. Mert a jog nem a puszta erő kényszeri tő 
u ra lma ; a törvény nem csupán ha ta lmi eszköz; 
erkölcsi t a r t a lma van, s ha e t tő l megfosztják, 
koronájá tól fosztják meg. S az a nemzet, mely 
törvényei t Isten ellen i rányít ja , elvesztet te emel-
kedésének egyedül biztos alapját . Azért, midőn 
mi katholikusok küzdünk a jog és erkölcs, a 
törvény és vallás összhangjáért , a haza nagysá-
gán fáradozunk, mert csak emelkedett szellemű, 
fenkölt eszmékért küzdő népnek van jövője. S 
ha ezen törekvésünket meggyanusi t ják, ha azok, 
kiknek gondolkozása csakis a földiek körében 
mozog, maradiaknak, hazafiat lanoknak neveznek 
bennünket, vigasztal az a tudat , hogy a prófé-
t áka t is megkövezték a haza nevében azok, a 
kik a hazát elárulták, s Krisztust is halálra 

I vit ték a zsidó nemzeti törvények megsértése 

mia t t azok, a kik őfc nemzet i függetlenségi 
törekvésekkel vádolták. 

Nemzeti hivatásunknak a Gondviselés ál tal 
vezetet t fejlődésében tűn ik fel leginkább a 
kathol ikus egyháznak és hazánknak tes tvér i 
frigye. A kik a tö r téne lmi eseményekben nem a 
véletlen, j á t éká t , hanem tervszerű fej lődést lá tnak, 
azok mind megegyeznek abban, hogy a magyar 
nemzetnek i t t Európa keletén nagy, v i lágtör té-
nelmi hivatása van. A magyar nemzet m e n t e t t e 
meg hi tének ós hazaszerete tének erejével Nyugat -
Európát , hogy Ázsia, Afr ika s a Balkán sorsára 
ne jusson. Sz. Lászlóval már kezdődik e nemzet i 
h ivatás teljesítése, folyt századokon á t s a je lek 
azt m u t a t j á k , hogy nem sokára ta lán élőről kell 
kezdeni. Ki számlálhatná meg, hány sziv vérzet t 
el e hivatás tel jesí tésében? Temetővé válnék egész 
Magyarország, ha a besenyővel, t a t á r r a l és török-
kel vivott harczokban elhullott hősök s i r já t 
kereszt te l jelölnék. De e vér nem hul lot t hiába. 
E hősi á ldozat ta l lépe t t Magyarország mint 
egyenrangú fél a nagy európai nemzetek sorába, 
melyek őt a kereszténység védbástyá.jának, ér tük 
vérző tes tvérüknek el ismerték. Ezzel szerzet t 
hazánk u jabb igényt a czivilizált világ hálá jára . 
Ezen az alapon követelte, hogy a népek taná-
csában, az emberiség sorsának intézésében neki 
is döntő szava legyen. 

De kérdezzük meg a tö r téne lmet , ki t ámo-
g a t t a véges-végig a nemzete t küzdelmeiben ? Ki 
marad t mellet te , ha összes szövetségesei cserben 
hagyták is ? A kathol ikus egyház, mely küzdel-
meinek a legnemesebb erkölcsi t a r t a l m a t köl-
csönözte, s szinte k imer í the te t l en anyagi és 
erkölcsi t ámoga tásban részesí tet te . Már Hunyadi 
J ános i r j a : „Ez a haza, ha a hithez nem ragasz-
kodot t volna, véleményem szerint soha fenn nem 
t a r t h a t t a volna magát ." S midőn a haza hivatása 
tel jesí tése közben összeroskadt, és a pápán kivül 
senki sem támoga t t a , az 1596.-i országgyűlés 
kötelességének t a r t o t t a a következőket i rni VIU. 
Kelemen p á p á n a k : „Alig hogy összejöttünk, nem 
volt fontosabb tennivalónk, min t há lánknak 
örökké emlékezetes kifejezést adni azon kiváló 
jó té teményekér t , melyekkel Szentséged végve-
szélyben forgó hazánk segítségére sietet t . Nem 
volt halandó, ki elzüllött és e lnyomorí to t t orszá-
gunka t említésre méltó módon fe lkarol ta volna 
Szentségeden kivül. E jó té teményekér t sietünk 
legforróbb há lánka t leróni. Mivel pedig azt más-
kép nem nyi lvání tha t juk , megígérjük, hogy 
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Szentséged jólétéért imádkozni fogunk, s nagy-
lelkűségének emlékét u tódainkra á tszármazta t juk." 

E tényeket eltagadni s a tör ténelem lap-
jairól letörülni nem lehet. S ba mégis találkoz-
nak, a kik az egyházat, nemzeti hivatásunk tel-
jesítésében gyakran egyedüli t ámoga tónka t hazánk 
szabadságának és nagylétének ellensége gyanánt 
tün t ik fel. s a hivő, buzgó kathol ikus vezérfér-
fiak rovására azokat ünneplik kizárólag nemzet i 
hősök gyanánt , a kik e h ivatás teljesitésében 
közre nem működtek, sőt az elé akadályokat 
gördí te t tek : azokból az elferdített , pár tos tö r -
ténelem szava szól, s azok egyházunk és hazánk 
szeretetében bennünket megingatni nem fognak. 

De a magyar nemzet eml í te t t tö r téne lmi 
hivatása a török harczokkal le nem zárult . Az 
európai mozgalmak és ál lamalakulások közben 
valószínűleg ú j ra előtérbe lép, s bá t r an mond-
hatjuk, hogy akkor ismét a katholiczizmusból 
fogja merí teni az erkölcsi erőt a küzdelemhez. 
Hazánktól ke le t re egy uj világbirodalom erősö-
dö t t meg, az orosz, melynek nyuga t ra i rányuló 
terjeszkedési vágya ismeretes. Jelenleg még küzd 
a lenyűgözött Lengyelországgal, melyet már csak 
a, katholiczizmus köt a régi emlékekhez. Az ezer 
számra Szibériába depor tá l t lengyel papok tanú-
sítják, hogy ez uj keleti nagyha ta lommal szem-
ben ismét a katholiczizmusra vár a népek 
szabadságának védelme. S ha az ár hazánk falán 
fog megtörni , csak a kath. egyház fogja kívülünk 
bás tyá inkat védeni. 

S ha nyuga t ra tekintünk, o t t a ter jeszkedő 
német vi lághatalom a „Los von Rom"-o t válasz-
t o t t a jelszavának. S ha megujúl a tö r téne t , és 
hazánk földjén fognak összecsapni a Rómával 
harczban álló német, s a szakadár kelet i hata-
lom, mint 7—800 év előtt , akkor ismét a katho-
liczizmus lesz az a jelszó, mely egyesíteni fogja 
e haza gyermekei t egyházért és hazáért fo ly ta to t t 
küzdelemben. 

Hazánknak elfogultság nélkül tanulmányo-
zott t ö r t éne te ar ra tani t , hogy nekünk, magyar 
kathol ikusoknak, nincs okunk szégyenkezni a 
mult miat t . A nemzeti nagy ku l tú rmunkában a 
világraszóló küzdelmekben kivet ték részüket 
ka thol ikus elődeink, s a katholiczizmus ön tö t t 
magasabb erkölcsi t a r t a lma t a nemzet törek-
véseibe. A ma i t emlékei a jövő tanulságai. S ha 
e viharos mult csodás alakulása arra tani t , hogy 
egy természetfelet t i erő intézi a haza sorsát, 
midőn a kath. egyházzal oly szoros kapcsolatba 

fűzi: a jövőben sem kell félnünk a véletlen 
esélyeitől, melyeket e természetfe le t t i erkölcsi 
erő ellensúlyoz. 

Midőn a győztes Caesar egy törékeny ladi-
kon á tke l t az ioni tengeren, s hajósa a vihar 
tombolása közben remegve várta pusztulását, a 
hős fensőbbsége érzetében szólt: Mit félsz! Caesar 
van veled ! S az az egyszerű hajós visszanyerte 
bátorságát . Ez az erkölcsi erő ha ta lma és diadala. 
Hazánk is vészes viharok elé indul, melyekben 
léte és pusztulása forog szóban; de ha abba az 
erkölcsi hata lomba kapaszkodik, melyen „a 
pokol kapui nem vesznek erőt" , el nem buk ik : 
győzni fog. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Veszprém. Rituale Romano- Ves2prémiense. — 

IV. 
Mult közleményünkben teljesen befejezettnek nyil-

vánítottuk az uj Rituale tartalmának ismertetését s most 
mégis kénytelenek vagyunk még egy olyan dologról szólni, 
a mi annak béltartalmához tartozik. Ez az uj Ritualéban 
foglalt hangjegyek kérdése. 

Azok, a kik már a régebbi időben is foglalkoztak a 
Rituálék ügyével, nem egy izben adtak kifejezést azon 
óhajtásnak, vajha a nálunk megszokott dallamok hang-
jegyei Róma helybenhagyását megnyernék s azok felvé-
tetnének a Ritualéba. Ez óhajtás sem kerülte el kegyel-
mes főpásztorunk gondoskodó figyelmét s hogy a hang-
jegyek tekintetében is felülmúlja az uj Rituale a többieket, 
a nálunk általánosan használt dallamokat átíratta grego-
rianum hangjegyekre s igy terjesztette fel a Ritusok 
Congregatiójához approbálás végett. A Congregatió azon-
ban azt válaszolta, hogy bár nem kifogásolja a megszo-
kott dallamokat s azok további használatát, de azokat 
approbált Ritualéba felvétetni nem engedi. Ezért vétettek 
fel az uj Ritualéban csak azon dallamok, melyek a római 
és egyéb approbált Ritualékban foglaltatnak. Minthogy 
pedig egy régebbi decretum szerint approbatió nélkü! 
Rituálét kiadni nem szabad, azokat, kik oly előszeretettel 
foglalkoztak ez óhajtással, kénytelenek vagyunk még a 
reménytől is megfosztani, hogy valaha szokásos dalla-
maink a Ritualéba felvétetnek. Vigasztalásul azonban 
ismételjük a Congregatiónak azon kijentését, hogy azok 
használata ellen semmi kifogást eem tesz s hogy talán 
nem messze van az idő, midőn az uj Ritualénak nagy-
lelkű Mecaenasa egy külön könyv kiadása^által ez óhaj-
tásnak is eleget fog tenni. 

Ezzel kapcsolatban megjegyezzük azt is, hogy — 
tudomásunk szerint — a kántorok számára is készülőben 
van egy uj szertartáskönyv, mely a közösen végzendő 
Rítusokat az uj Rituale szerint foglalja magában, miáltal 
a változások által előidézhető zavaroknak elejét veszi. 

És ezzel befejeztük az uj Rituale tartalmának ismer-
tetését Hogy soraink sehol sem lépték át az ismertetés ha-
tárát, hogy következetesen kerültünk minden bírálgató meg-
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jegyzést, annak oka nagyon természetes. Az approbatio, 
melyet az uj Rituale kiérdemelt, magában foglalja a leg-
szigorúbb kritikát, de egyúttal kizár minden más oldalról 
jöhető birálgatást. Roma locuta, causa finita. 

Az uj Ritualénak külalakja, kiállítása azonban már 
birálatnnk tárgyát képezheti. Mi ennek daczára lemon-
dunk a birálgatás jogáról. Mert ha elmondanánk mindazt, 
a mit annak kiállításáról, külalakjáról méltán elmondhat-
nánk, ha igazságos dicsérettel emlékeznénk meg a régi-
nek nehézkes külsejétől elütő könnyű alakjáról, ritka szép 
tiszta betűiről, finom papírjáról, művészi kivitelű, remek 
képjeiről, tartós és fölötte ízléses kötéséről s e dicséretek 
után kijelentenénk — a minthogy kénytelenek lennénk 
kijelenteni — bogy semmi kifogásolni valót sem tudtunk 
felfödözni : vagy szándékunk tisztaságát veszélyeztetnénk, 
vagy a birálathoz szükséges feltételek hiányáról gyanusít-
tatnánk magunkat azok részéről, a kiknek nem volna 
módjukban bírálatunk helyességéről saját szemeikkel 
meggyőződni. 

Mi tehát lemondunk a külalak bírálatáról, e helyett 
inkább megemlékezünk azokról, a kik kegyelmes főpászto-
runknak segítségére voltak az uj Rituale megalkotásában. 

Ezek között első helyen említjük meg Káusli Dezső 
cz. kanonokot, a papnevelő igazgatóját, a ki az uj Ritu-
ale első gondolatától egész a befejezésig odaadó munkál-
kodással szorgalmaskodott, hogy a nagy munka minél 
hívebb megtestesülése legyen kegyelmes főpásztorunk 
szándékának. Méltó munkása volt a magasztos tervnek, 
mert törekvésével, lankadatlan munkakedvével méltóvá 
tette magát arra a kitüntető szerepre, mely ő exczellen-
cziája kegyes akaratából jutott osztályrészéül. 

A közreműködésben segítségére voltak : dr Rada 
István, ő exczellencziája oldalkanonokja, Pallay Miklós 
püspöki szertáros, Sermán Antal succentor, az egyház-
megyei könyvnyomda igazgatója. Az előbbiek az össze 
állításban és különösen a korrecturában vettek tevékeny 
részt, Sermán Antal pedig az egyházmegyei könyvnyomda 
jó hirnevét emelte azzal a gondos és kifogástalan kiállí-
tással, mely bármily fővárosi nyomdának is dicséretére 
vált volna. Legyen jutalmuk az egyházmegye hálája s az 
a felemelő tudat, hogy kegyelmes püspöküknek nagy 
munkájából némi részt venni szerencsések lehettek. 

Az uj Rituáléról egyéb mondani valónk nincs. Még 
csak azon meggyőződésünknek adunk kifejezést, hogy 

•kedves paptársaink, kik nagyrészben már birtokában 
vannak az uj szertartáskönyvnek, méltóképen fogadják 
és használják azt. Meggyőződésünk ez, mert hiszen nem-
csak kényelmes rendszerű, díszes kiállítású, hanem mint 
már említettük s most végezetül ismét hangoztatjuk : az 
első appróbált hasai Rituálét nyertük abban. 

Megvalljuk, mérsékeltük örömünket, hálánkat, büsz-
keségünket, mikor az uj Rituálét ismertettük. Pedig elég 
okunk lett volna akár a dicsekedésre is. Hiszen a dicső-
ségnek abból a fényéből, mely e nagy munka kegyes 
kiadóját köríti, reánk, az ő papjaira is árad fény, de 
lehetőleg elnyomtuk a dicsekvő szót, nehogy érzelmeink 
szertelen kifejezésével megsértsük azt a tiszteletet, rnely-
lyel kegyelmes főpásztorunk iránt tartozunk. De attól 
senki se tarthat vissza bennünket, hogy ne örvendezzünk, 

hálásak ne legyünk, valahányszor az uj Rituálét, a fő-
pásztori gondos, áldozatkész szeretetnek e remek symbo-
lumát, kezeinkbe veszszük; hogy ez örömünknek, hálánk-
nak kifejezést né adjunk egy-egy buzgó imában B. Hornig 
Károly ő exczellencziája boldogságáért, ki az uj Rituálé-
val önmagának egygyel több dicsőséget, papjainak pedig 
igaz örömet szerzett. 

Róma, márcz. 18. A jubileumi éveli befolyásáról. — 
Ez a mostani jubileumi év máris elmondhatni, nagy 

megmozgatója lett a hitéletnek világszerte. De nemcsak 
a hitélet jött u j pezsgésbe, az emberi életnek más körei 
is megérzik jótevő hatását. 

Ma az „Accademia di Religione Cattolica" mult 
héten tartott üléséről akarok beszámolni. Megérdemli a 
megemlítést. Mgre Giustini Fülöp a római seminarium 
tanulmányi felügyelője tartott felolvasást, melyben az 
iránt végzett kutatásainak eredményét mutatta be, hogy 
mily befolyással voltak a ssent évek az egyház és állam 
társadalmi állapotaira. A tudós értekező a tények meze-
jéről szedte össze világosságot terjesztő adatait. A szent évek 
sorozatát két cyklusba osztotta be: 1300—1600-ig, és 
1600-tól mostanig. A mi az előbbi cyklust illeti, értekező, 
miután feltüntette a kedvezőtlen, sőt részben szerencsét-
len körülményeket, rámutatott arra a kimagasló tényre, 
hogy a jubileumi s?ent évek hatása mindig szemmel lát-
hatóan jelentkezett a népek erkölcsi és társadalmi életé-
ben, sőt az irodalmi és művészeti alkotások terén is. 

Igy például az 1300-ik évi jubileum ama hatása, 
mely a pápai hatalom tiszteletét az egész világon érzé-
kenyen emelte, szép Fülöp franczia királyt arra bírta, 
hogy a pápaság ellen kezdett elvi harczot a személyes 
sérelmek terére vigye át, a hol azután a VIII. Bonifácz 
ellen elkövetett gyalázatos merényletből világo-an kitűnt 
az előbbi elvi harcznak tulajdonképpeni szelleme, melyet 
a keresztény társadalom megborzadva itélt és utasított el 
magától. 

A VI. Kelemen által az avignoni fogság idejében 
engedett jubileumi búcsú a keresztény világ népitéletévé 
izmosodott abban az irányban, hogy az avignoni fogság 
tarthatatlan helyzetet teremtett az egyháznak s ennél-
fogva a római pápáknak okvetetlenül Rómába kell visz-
szatérniök. 

A IX. Bonifácz pápa által 1400-ban tartott jubileum 
annyira hatott VI. Károly franczia királyra, hogy elha-
tározta, miszerint a nyugati egyházszakadás megszüntaté-
sére irányuló mozgalom élére áll. Hozzá csatlakoztak a 
magyar, cseh és angol királyok, ugy hogy a nyugati 
schisma megszüntetése nagyrészt jubileumi búcsúnak kö-
szönhető. 

V. Miklós pápa az általa engedélyezett búcsú idejé-
ben követeket köldött Európa különféle országaiba, hogy 
a népeket erkölcsi megújhodásra serkentsék és a nemze-
tek közt biztosítandó béke érdekében működjenek. 

IV. Sixtus 1425-ben békét kötött Ferdinánd nápolyi 
királylyal oly czélból, hogy az általános európai keresz-
tény szövetséggé növekedjék az ozmánok ellen. Ebben az 
irányban példáját VI. Sándor és VII. Kelemen követték. 

Áttérve ezután az 1600-nál kezdődő modern kor-
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szakra, a tudós szerző bebizonyította, hogy a VIII. Kele-
men által 1600-ban megnyitott szent kapuból indúlt ki a 
katholikus világban a vallásos életnek az az uj folyamata, 
mely a következő pápák, VIII. Orbán, X. Incze, X. Ke-
lemen, XII. Incze, XIII. Benedek jubileumán át növekedve, 
a mai korban teljes evidencziára emelte az egész világ 
előtt azt, hogy szent Péter római székét hiába ostromolja 
a protestantizmus, azt legyőzni nem fogja soha, mert 
Krisztus Urunk a keresztény vallást arra alapította, s az 
volt s az lesz a keresztény vallás középpontja mindenha. 

A nagy történeti eruditióval kifejtett bizonyításból 
értekező azt a következményt vonta le, miszerint a XIII. 
Leo pápa által két század találkozása alkalmából enge-
délyezett jubileumnak is meglesz a maga kiváló hatása a 
katholikus népek életében s ezáltal közvetítve az egész 
emberiségen. 

Megjegyzem még, hogy az „Accademia di Religione 
Cattolica" ez ülése igen népes volt s hogy maga az 
akadémia elnöke, Lucido Maria Parocchi bibornok, a r. 
sz. e. vicecancellariusa ült az elnöki székben. 

T Á R C Z A. 
Az isteni megtestesülés helye. 

— Názáret és az ottani Mária-templom. — 

Názáret nemcsak Palaesztina, hanem az egész nagy 
világ szentélyei között az első helyek egjikét foglalja el, 
a mióta Gábriel angyali üzenete által Istentől megszen-
teltetett és az Ige megtestesülése imádandó szent titká-
nak boldog színhelyévé választatott. 

Szűz Mária bölcsője és alázatos hajléka, az angyal 
mennyei üdvözlete, Isten fiának megtestesülése, szent József 
szegény ácsmühelye, Jézus ártatlan boldog gyermeksége és 
rejtett ifjúsága mondhatlan dicsfény égi koszorújával 
övedzik Názáret mézédes drága nevét a buzgó keresztény 
hí vo szemében. Itt, ezen örökké emlékezetes helyen, hang-
zott el a liliom tiszta szűz remegő ajkairól ama második 
Legyen ige, mely ránk halandókra nézve hatásosabb és 
gyümölcsözőbbé vált az Isten első teremtői Legyen sza-
vánál. 

Mert, midőn az Urnák engedelmes szolgálója az ő 
alázatos elméjébe, az ő malaszttal teljes lelkébe fogadta 
Isten örök bölcsességét, a mennyei Atya egyszülött fiát, 
e szellemi fogantatás, e lelki termékenység által méltóvá 
vált ama nagy égi kegyelemre, hogy az Ige benne testté 
lett, miként ezt a názáreti főtemplom díszes kápolnájában 
hófehér márványba vésett ezen aranybetűk ékes hangon 
hirdetik a keresztény világnak: It t lett testté az Ige. 

Már Názáretbe való megérkezésem első pillanatában 
örömtől remegő szivemet kedvesen lepte meg az érdekes 
szent város mosolygó, festői képe, mely a galileai hegy-
ségnek egyik nyugati lejtőjére épülve, 500 tiszta fehér, 
lapos fedelű kőházaival barátságos félkörben előttem nyá-
jasan elterült, és — ellenkezőleg az átokfogta Judaea 
komor, bánatos, gyászoló szentélyeivel — lépten-nyomon 
a megelégedés, a jólét, az égi áldás, az isteni béke, a 
bőség és föidi szerencse jeleit mutatta mindenütt az euró-
pai keresztény vándornak. 

Názáret kies fekvését nagyban emelik a várost min-
denfelől környékező illatos pálma-ligetek, fűszeres füge-, 
czimrom-, gránátalma- és narancserdők, valamint a magas 
kaktusz kerítések által védett termékeny szőlődombok. 

Amennyire a törökországi statisztika hitelt érdemel, 
jelenlegi népesség száma körülbelül 6000 lélekre tétetik, 
kik közül 2000 mohamedán, ugyanannyi keleti szakadár 
és ugyanannyi latin vagyis római katholikus és maronita. 

E három különböző vallásfelekezet hívei Názáretben 
zavartalan béke, egyetértés és testvéri szeretetben élnek 
egymás között, a mely örvendetes és vigasztaló jelenségre 
Kanaán földjén sehol másutt nem akadtam hosszú ván-
dorlásom alatt, a miért is fölötte csodálkoztam. Zsidót 
azonban — minden vallásszabadság daczára — a názá-
retiek nem tűrnek meg kebelökben, és oly nagy ellen-
szenvvel viseltetnek Szem ivadékai iránt, hogy, ha vélet-
lenül egy izraelita odavetődni talál, a názáreti fiatalság 
kőzáporral üzi ki a szerencsétlent a városból. 

Különben a béke fejedelmének e földi hazájábau a 
török lakosok oly példás türelemmel, oly ritka jóindulat-
tal vannak a keresztények iránt, hogy már több izben a 
názáreti zárdafőnökét választották meg a világi hatóság 
fejévé, azaz a város bírójává, polgármesterévé, és szent 
Ferencz alázatos szolgája derekasan meg is felelt e kitün-
tető, szép bizalomnak a lakosság egyetemes megelége-
désére. 

A törökök szent Józsefet, megváltó Urunk gyám-
atyját és a boldogságos Szűz ártatlan jegyesét velünk 
együtt a hel jség védője gyanánt tisztelik, cziprusfáktól 
környezett, minaretes mecsetükben folyton égő lámpákkal 
kedveskednek neki, sőt márczius 19-kén a katholikusokkal 
együtt még évünnepét is buzgón megülni szokták. 

Barátaimmal együtt izzasztó sétát tevénk a város 
fölötti hegytetőre, a hol felejthetlen szép festői panoráma 
kínálkozott igézett szemeinknek, a minőt még eddig ha-
landó életemben soha nem láttam. 

Lábaimnál — a leáldozó nap utolsó fénysugaraiban 
fürödve és általuk mintegy megaranyozva — a kies Ná-
záret feküdt nyájas hófehér házikói, szép templomai és 
büszke minaretes mecsetével, melyek fölött az esti csönd-
ben a mennyei béke szelíd angyala lebegni látszott : ama 
Názáret, hol Gábriel ajkairól az első „Áve Máriaa 

hangzott el tizenkilencz század előtt a liliom tiszta szent 
Szűz alázatos hajlékában ; hol az édes Megváltó, egyiptomi 
számkivetéséből visszatérvén, boldog, ártatlan ifjúságát 
töltötte; hol az ég és föld királya harmincz évig enge-
delmes volt szegény halandó szüleinek; hol a szeretet 
vallásának isteni Alapitója szűz Mária és szent József 
gyöngéd gondviselése alatt nemcsak korban növekedett, 
hanem sokkal inkább kegyelemben és kedvességben Isten 
és emberek előtt. 

E felejthetetlen boldog pillanatban örömtől áradozó 
szivem mélyen átérezte, hogy Názáret hiven megfelel az 
ő szép nevének, mely a mi nyelvünkön szent Jeromos 
magyarázata szerint annyit jelent, mint Isten virágos 
kertje, báj dus édene. 

Itt, e mosolygó természet ölébe járt, kelt, tanított 
az isteni mester, majd a szabad ég alatt sétálva, majd 
vidám, szelid dombokon ülve, majd a kedves kis tó csön-
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des hullámain lebegő halászbárkából hallatva az igazság, 
üdv és örök élet drága igéit. 

Ide menekült, ide vonult vissza szeretett, hű tanít-
ványaival, valahányszor Júdeában üldözőbe vették ellen-
ségei ; valahányszor a jeruzsálemi phariseusok, írástudók 
és főpapok konok megátalkodottsága és engesztelhetetlen 
gyűlölete idő előtti halálra kereste őt. A galileai romlat-
lanabb, jóra fogékonyabb nép kebeléből választotta ki 
apostolait, itt vetette meg üdvözítő Anyaszentegyházának 
örök, szilárd alapjait, itt jelent meg dicső föltámadása 
után legtöbbször kedves hű tanítványainak, oktatván, vi 
gasztalván és bátoritván őket, beszélvén nekik az Isten 
országáról, fölruházván őket az Egyház alapítására és 
szakadatlan fönmaradására szükséges lelki hatalom teljé-
vel. Ez volt az édes Jézus földi hazája, muló életének és 
csodatelt tevékenységének boldog színhelye. 

Kelet felé gyönyörű kilátás nyilt a büszke Táborra, 
mely magas oltárként, pompás virágedényként ég felé 
emelkedik; ama dicső oromra, mely Üdvözítőnk földi 
megdicsőülésének szintere lévén, Péter apostolnak annyira 
megtetszett, hogy szive lelkesedésében az egész siralom 
völgyéről megfeledkezvén, sátort akart építeni dicső tete-
jén, és örökre ott maradni kívánt hőn szeretett mesterével. 

A Táboron tul galileai hegyek lejtőin szép egy-
másutánban meglátszottak Náim, Tiberiás, Bethsaida, 
Kapharnaum hirneves tájképei, nyomban utánok a bibliai 
Jordán folyó gyönyörű ezüst szalagja tünt elő, a mint a 
Genesareth tó zöld hullámágyába elmerül. 

E boldog vidék hordozta legtöbbször Krisztus Urun 
kat földi vándorlása napjaiban ; e városok hallották leg-
inkább az ő mennyei Evangéliumát; ezek voltak legtöbb 
és legnagyobb csodáinak szemtanúi. 

Dél felé sóvárgó pillantásaim a termékeny Esdrelon 
rónaságát ölelték át a bibliai hires Kison patakjával, 
mely II. Endre királyunk alatt 1217. évben a magyar 
keresztes vitézek hősi vérét is itta. 

Észak felől Kána helység nyájas képe mosolygott 
elém, azon emlékezetes menyekző szintere, ahol édes Meg-
váltónk a viznek borrá való átváltoztatása által első cso-
dáját művelte; a hol égi küldetésének, isteni mindenható-
ságának első tanúbizonyságát adta az ámuló világnak. 

Nyugatnak fordulva, elbűvölt szemeim a Földközi 
tenger kék tükörén révedeztek, és a palaesztinai szent 
hegyek királyát üdvözölték a távolból, tudniillik az ékes-
ségéről hires Kármelt, Illés próféta lángbuzgalmának, 
Elisaeus nagy csodatetteinek emlékezetes színhelyét, a 
Kármelita szerzet négyezer éves bölcsőjét, számtalan ma-
gasabb tökélyre törekvő buzgó remetének barlangdús 
hazáját, mely a tengerbe nyúló erős sziklafokon épülve, 
büszke sasfészekként áll a Szentföld véghatárán és örökké 
éber anyai szeretettel és gondossággal látszik őrködni 
Palaesztina szentélyeinek és a szegény hányatott zarán-
dokoknak biztonsága fölött. 

Szíves olvasóim tudják, hogy Názáret legnagyobb 
nevezetessége azon ház, melyben az Ur angyala köszönté 
a boldogságos szűz Máriát és méhébe fogadá a Szentlé-
lektől szent fiát. 

Már az első keresztények mély vallásos tisztelettel 
környezték ezen örökké emlékezetes szerény hajlékot, hol 

az emberi nem megváltásának első alapja letétetett. Hi-
tünk terjedésével e buzgó kegyelet mindinkább nőt és 
gyarapodott. 

Szent Ilona császárné Jeruzsálemből ide is elzarán-
dokolt, és ájtatos buzgalmától lelkesítve, fényes templomot 
építtetett a szent ház fölé, melyet akkor még eredeti 
alakjában megtalált. 

Ezer évig állott fönn szent Ilona főtemploma, mely 
a kortársak leírásai szerint legszebb és legragyogóbb 
székesegyház volt Palaesztina földjén. 

De a XIII. század végén a keresztények bűnei miatt 
az egész Szentföld végképen a törökök hatalmába került, 
és akkor többi drága szentélyeinkkel együtt a názáreti 
fényes templom is földig leromboltatott és elpusztíttatott a 
vad mohamedánok által. 

Ekkor történt 1291. május 10-én, hogy a názáreti 
szent ház falazata Isten csodálatos gondviselése által 
hitünk elleneinek kezéből kiragadtatott, és angyali kezek-
től először Dalmácziába, onnét pedig az Adriai tengeren 
át Olaszhonba Lorettóba vitetett, hol mai napiglan a 
kereszténység legnagyobb szentélye gyanánt buzgó kegye-
lettel tiszteltetik a hivek által. Több századon át meg-
szűnt a szent kereszt uralma Názáretben, a hol üdvünk 
dicső jele először fölragyogott vala. Csak kétszáz évvel 
ezelőtt sikerült szent Ferencz buzgó fiainak, a romban 
levő drága szentély helyét nagy áldozatokkal vissza-
szerezni vallásunk számára, és azon fölséges szép templo-
mot rajta fölépíteni, melyben jelenleg imádhatja megváltó 
Istenét a keresztény zarándok Názáretben. De lépjünk be 
e világhírű szentélybe. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony templomának három 
szép hajója, szintannyi nagyszerű diadalivet alkotva 
könnyedén lebeg a föld alatt mélyen fekvő titkos szent 
barlang fölött, melybe pompás díszkapu és széles már-
ványlépcsőzet vezet be, épen ugy mint édes Üdvözitőnk 
bethlehemi jászolához. 

Gyönyörű kárpitok, finom domborművek, szép fest-
mények és számtalan öröklámpa ékesíti jelenleg a szent 
család egykori szegényes lakhelyét, hol az Ur angyala 
köszöntötte a Boldogságos szüzet, mondván : Üdvözlégy 
Mária ! 

A magasztos jelenetet két gránitoszlop örökíti a 
kedves szentélyben; az egyik a bejárathoz közel van és 
a mennyei hirnök állását jelöli, %iig a másik távolabbi 
az imádságba merült Boldogságos szent szűz helyét 
mutatja. 

Az oltár nyilt asztala alatt hófehér márványlapon a 
szentföld czimere áll, mellette pedig a lámpák fényénél 
ezen örök emlékezetességü szavak olvashatók arany 
betűkben : 

Hic Verbum Caro factum est. 
Azaz : (I t t az Ige testté lett.) 

Dr. Moravitz Mátyás. 

IRODALOM. 
- f Az első szentáldozás napja. Schmiedt Ferencz 

esztergomfőegyházmegyei áldozártól. A főegyházmegyei 
hatóság jóváhagyásával Kapható Budapesten, VII., Szegény-
háztér 8. sz. Ára 4 fillér. 

A hitélet legszebb napjához méltó emlék. Itt az 
ideje, hogy a gyermekek első szentáldozásának intézői 
tömegesen megrendeljék és terjeszszék. 
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Pályázat Vörösmarty-tanulmányra. 
Az Országos Pázmány-Egyesület Vörösmarty Mihály 

születésének 100. évfordulójának ez idei ünneplése alkal-
mából pályadijat hirdet Vörösmarty és a katholiczizmus 
czimü tanulmányra. A pályázat föltételei ezek : 

1. A tanulmány 2—3 nyomtatott iv terjedelmű lehet. 
2. A pályadíj 400 korona, mely csak az abszolút 

becsű munkának adatik ki. 
3. A pályamunka idegen kézzel irva. lapszámozva, 

jeligés levél kíséretében 1900. október 15-éig küldendő 
be az Országos Pázmány-Egyesület titkárságának. Később 
érkező művek nem pályázhatnak. 

4. A pályázatban részt vehet minden kath. iró, ha 
nem is tagja a Pázmány-Egyesületnek. 

5. A pályanyertes művet szerzője tartozik közlésre 
a Magyar Szemle hetilapnak átengedni, melynek szerkesz-
tősége külön 100 korona tiszteletdijat ajánlott föl. A 
külön kiadás joga azonban a szerzőé marad. 

Budapest, 1900. márczius 15. 
Az Országos Pázmány • Egyesület elnöksége. 

V E G Y E S E K . 
— A hét legszebb eseménye a budapesti Oltár-

Egyesület ezidei kiállításának megnyitása, mely a kitű-
zött programm szerint csütörtökön folyt le. A meg-
nyitást a kiállított tárgyak megáldásával a főpásztor, 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás és érsek ur teljesítette, 
a ki egyúttal megható beszédet mondott. A megnyitó 
ünnepélyen megjelent b. Hornig Károly dr veszprémi 
püspök ur is. Örvendetes esemény az is, hogy az ezidei 
kiállítással kapcsolatban, mely az Oltár-Egyesület helyiségé-
ben (Váczi-utcza 46.) négy termet tölt be, megjelent az 
„Örökimádás" cz. folyóirat 1. száma. 

— A nestoriánusok visszatérése . A Vatikánba 
érkezett hivatalos jelentés szerint 1899-ben összesen 15,000 
nestoriánus keresztény tért vissza a katholikus hit egy-
ségébe. 

— ÄZ állami iskolák hatása Párisban abban nyil-
vánul, hogy mig azelőtt egy-egy plébániában évenkint 
700 gyermek jelentkezett első szent áldozásra, jelenleg 
ugyanott a jelentkezők száma 150—200 között mozog. 
Áll ami iskola Francziaországban annyit jelent, mint az 
állam által közköltségen fentartott iskola, a melynek 
czélja az ifjúságnak a Jiath. hittől való elnevelése. Te-
kintve, hogy Magyarország az iskolakérdésben nem az 
angol egyéni és népszabadság, hanem a franczia állam-
omnipotenczia utján halad, kiki könnyen megítélheti, mit 
érdemel az a kath. pap, a ki abban a reményben, hogy 
kátéoktatás czimén az államtól évi 50—60 frtot kap, 
kath. népiskolájának eláilamositásához örömest segédkeze-
ket nyúj t? 

— Páratlan pápai kitüntés. Mikor f. hó 12-én 
Rumeau angersi püspök XIII. Leo pápánál audienczián 
volt, a pápa egyszerre oda nyúlt gyűrűjéhez, és azt lehúz-
ván ujjáról, oda ajándékozta Freppel utódjának. 

— Visszatekintés. E hó elején volt XIII. Leo 
pápának kettős, születési és koronázási évfordulója. Osz-
szehasonlítva azt, a mi ez alkalommal Magyarországban 
és egyebütt történt, sajnálattal kell kimondanunk, hogy 

Magyarország ez alkalommal messze elmaradt a külorszá-
gokban élő katholikus hittestvéreink ünneplésének nagy 
arányai és fénye mögött. Bécs és Berlin katholikus társa-
dalma nagyszabású kath. akcziót fejtett ki, Budapest kath. 
társadalma tétlen és hangtalan maradt Autonomia czimén 
az egyház kormányzására aspiráló katholikus intelligen-
cziánk ilyen alkalmakkor volna hivatva magáért kitenni. 
Miért nem használja fel az ily alkalmakat? A magyar 
görög katholikus intelligenczia fáradhatatlan akcziót fejt 
ki rítusuk magyar nyelve érdekében és fényes római 
zarándoklatot szervezett. Milyen zarándoklatot rendez a 
latin szertartású magyar kath. intelligenczia?! 

— A Katholikus Ifjak Köre 1900. márczius 25-én 
(vasárnap) este 6 órakor saját helyiségében, VIII. kerü-
let, Baross-utcza 42. szám közgyűlést tart. Tárgysorozat: 
1. Elnöki jelentés. 2. Pénztári jelentés. 3. Költségvetés. 
4. A választmány megválasztása. 5. Esetleges bejelentett 
indítványok. 6. Elnöki zárszó. 

— A magyar görög katholikusok római zarándok-
lata, az igaz, hogy huzamosb idő óta, de mintaszerűen 
volt előkészítve. Egyik fényes bizonyítéka vala a jó elő-
készítésnek az, hogy még az egyetemi hallgatók is be 
voltak vonva az akczióba. Huszonkét egyetemi hallgató, 
mint utazást rendező bizottság, ügyelt fel Budapesten 
az igazolványok kiosztására és a vasúti kocsikba való 
beszállásra és elhelyezkedésre. A zarándokok száma remény 
felett megnövekedett volt, ugy hogy egy vonat helyett 3 
vonaton kellett a fővárosból kivonulniok. Ez a zarándok-
lat valóban a magyar görög katholikus világi intelligenczia 
dicsősége. Ugy mint ez az intelligenczia, kevés tart össze 
ebben az országban, s vallásukért való lelkesedésök és 
áldozatkészségük valóban hódolatot keltő. A vezér Szabó 
Jenő kúriai birón kívül csak Budapestről a következő tekin-
télyes állású férfiak tették meg azt a történeti neveze-
tességű római utat : Andor Gyula képviselőházi elnöki 
tanácsos, Demjanovich Emil dr orvos, Hrabár Elemér 
dr honv. főorvos, Illés Jenő dr kúriai biró, Illés 
József dr ügyvéd, Kecskóczy Ödön tanár, Leövey 
Sándor dr közig, biró, Nóvák Sándor dr tanár, Pasztélyi 
Jenő dr ügyvéd, Popovics Theodosius máv. főmérnök, 
Rabár Endre dr királyi aljárásbiró, Radanovics Kozma 
gyógyszerész, Répássy Miklós királyi főmérnök, Ros-
kovics Ignácz festőművész, valamennyien Budapestről. 
Egyházmegyénként csoportosítva a zarándokokat, a mun-
kácsi egyházmegye szabolcsi főesperesi kerületéből 128-an; 
a szatmáriból 17-en; a zempléniből 17-en; a beregiből 
34-en ; az ugocsaiból 23 an ; a máramarosiból 28-an ; az 
ungiból 20-an. Az eperjesi egyházmegye borsodi főespe-
resi kerületéből 36-an ; az abauj-tornaiból 39 en; a sárosi-
ból 38-an ; a zempléniből 13-an. Budapestről 34-en és 
többi egyházmegyéből 14-en, utaztak volna el, azonban a 
létszám jóval nagyobb lett. Az indulásnál 142 zarándok 
a Il-od, és 378 a III-ad, osztályon és igy mintegy 520-an 
vettek részt a zarándoklatban. 

— A szent Collegium legutóbbi halottjáról, di 
Canossa bibornokról, a ki a di Canossa őrgrófok nemzet-
ségének volt sarjadéka, a szabadelvű sajtó, szokása sze-
rint, több sületlenséget is belevegyített a nekrológba. Igy 
egy magyar napilap azt mondotta róla, hogy jószivü, de 
nem valami kiváló szellemű férfiú húnyt el benne. A toll 
magyar lovagja szerint ahhoz nem kell szellemi kiváló-
ság, hogy valaki egyetemes zsinaton előadó szónok lehes-
sen ; ellenben mindenki, a ki az újságban ügyesen tud 
hazudni, született szellemi kiválóság. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- | 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. I 
Előfizetési dij : Ï 

félévre helyben s posta- Ë 
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: [ 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., § 
hova a lap szellemi : 
részét illető minden î 
küldemény czimzendö. \ 

\ Előfizethetni 
Ê minden 
: kir. postahivatalnál : È 
Ï Budapesten a szerkesz- § 
[ tőnéi, és Nagy Sándor \ 
l könyvnyomdájában, ï 
§ IV., Papnövelde-utcza i 
: 8. sz. alatt, hova a Ë 
\ netaláni reclamatiók is, § 
E bérmentes nyitott £ 
Ë levélben, intézendők. I 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1900. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora... Nos interim grati anivii Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Korszellem és katholiczizmus. — Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. — Az újra megtalált 
paradicsom. — Egyházi Tudósítások: f Szekeres János. — N a g y v á r a d : Vinkler püspök díszpolgári oklevele. — R ó m a : XIII. Leo 
pápa levele a piemonti püspökökhöz. — Tárcza. A töviskorona. — Kath. Egyesületi Elet'és Köztevékenység, A Szent-lstván-Társulat. — 

Irodalom. Hol állítsunk kath. egyetemet ? — Vegyesek. 

Korszellem és katholiczizmus. 
Irta és a budapesti Kath. Körben f . hó 23- án felolvasta 

dr. Glattfelder Gyula. — 

Sirjához közeleg a büszke XIX. század. S a 
társadalom, melyet e század oly sok nagy szel-
lemnek állítása szerint a dicsőség és nagyság 
bámulatos magaslatára l á to t t emelkedni, ugyan-
csak nagy tekintélyek s még tekintélyesebb 
tények tanúsága szerint, szintén halálos beteg. 
A tudós doktorok, kik a legválogatottabb orvos-
ságokat adták be száz éven keresztül a szavukat 
vakon követő emberiségnek s oly fölháborodás-
sal dobálták ki az ósdi, kuruzsló házi szereket, 
melyek használata mel le t t a társadalom, ha nem 
is mindig kitűnően, de többnyire elég jól érezte 
magát, csodálkozva tekintenek össze, s nem ké-
pesek felfogni, mi okozza a XX. század küszöbén, 
hogy a népek lázban vannak, félrebeszélnek, elé-
gedetlenkednek, fenyegetőznek, néha örjöngenek, 
sőt a tudós doktorokra is rohannak, kik oly 
szép szavakkal s oly tetszetős eszmékkel táplál-
ták őket. Mi az oka, hogy az oly gyűlöletes 
szellemi békók lerázása után a lelkek mégsem 
emelkednek ki a köznapiságból ? Ki magyarázza 
meg, hogy a szabadságnak és egyenlőségnek oly 
ünnepélyes, többszöri kihirdetése u tán szolgahad 
környezi a hatalom birtokosát, akár tör ténet i 
jogon, akár durva erőszakkal, akár aljas fondor-
lat tal szerezte meg azt? Ki fejti meg ama jelen-

ség okát, hogy a testvériségnek úton útfélen 
való, sokszor émelyítő kürtölése daczára bellum 
omnium contra omnes, általános zűrzavar, ke-
gyetlen harcz dúl a társadalomban, melynek 
oszlopai recsegnek? 

Az emberi haladás pár ta t lan kutatói, kiknek 
józan itélő képességét a hangzatos jelszavak meg 
nem zavarták, azt felelik e kérdésekre, hogy 
azok az orvosi szerepre vállalkozó, veszedelmes 
újítók, kik az örök igazság által szivünkbe ol tot t 
egészséges eszmék ellen harczba szálltak, s hang-
zatos, de félremagyarázott , káros eszmékkel pótol-
ták, mérgezték meg a társadalom szellemét. Az 
ember szüntelen fáradság, küzdelem és nélkülö-
zés közben keresi a boldogságot, a megelégedést, 
a nyugalmat, s kész áldozatokat hozni, reá 
nézve becses javakról lemondani, ha biztosítják, 
hogy e czélját eléri. Az embernek a boldog-
ságért és nyugalomért való ez áldozatkészségét 
használták fel e tévtani tók. Elhi tet ték a XVIII. 
század bölcselői, hogy a társadalom bajainak 
oka az a nyűg, melyet Isten nevében rak tak 
eszére, szivére és akaratára . Felszabadítani az 
ember tudását a dogmák, érzelmeit az isteni 
parancsok, szenvedélyeit az örök törvények kor-
látai alól ! Ez a kiáltás hangzott végig Európán. 
Az ember önmaga ura, senkinek sem tartozik 
felelősséggel. Ebben csúcsosodott ki a társadalom 
boldogítását a százados keresztény felfogással 
homlokegyenest ellenkező uton kereső törekvés. 
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E felfogás érvényesítéseért kellett Voltaire-
nak a kereszténység legszentebb instituczióit 
pellengérre állítani és sárral dobálni. E czélt 
szolgálta hires csatakiál tása: Ecrasez l ' infâme!" 
Tiporjátok el a gyalázatost, a katholikus egy-
házat, mely utunkban áll, midőn a társadalom 
szellemét át akarjuk alakítani. E felfogás nyilat-
kozik meg Diderot e szavaiban: „Az ember-
gyűlölő, ki feltenné magában, hogy szerencsét-
lenné teszi az emberi nemet, e czélra nem tehe-
t e t t volna alkalmasabbat, mint egy megfoghatat-
lan lény i ránt i hi te t kigondolni, melyre nézve 
az emberek sohasem tudtak volna megegyezni, s 
melynek nagyobb fontosságot tulajdoní tot tak 
volna, mint saját é le tüknek/ A százados keresz-
tény felfogás lerombolását czélozza Helvetius 
nyilatkozata, ki szerint „a fájdalom és gyönyö-
rűség egyedüli rúgói az erkölcsi világnak, s az 
önszeretet az egyedüli talaj , melyen a hasznos 
erkölcs alapjait fel lehet állitani . . . Minő más 
indok, mint a személyes érdek tudná az embert 
nemeslelkü te t tekre határozni?" Szóval a gyűlö-
let az erkölcsi és szellemi élet minden termé-
szetfeletti korlátjával szemben jellemzi a XVIII. 
század bölcsészetét, melyből a XIX. század szel-
leme táplálkozott. S mivel a katholikus egyház 
volt mindig az, mely az örök igazságért küzdött 
s vérzett, e forradalmi szellem is első sorban a 
katholiczizmust támadta, jól tudva, hogy ha ez 
elbukik, az igazságnak fognak ugyan lenni nagy-
hangú hirdetői s jól fizetett védői, de nem fog-
nak támadni vértanúi, kiknek véréből az uj 
életre támad, s diadalmas erővel, az állandóság-
nak és örökkévalóságnak jelével indul hóditó 
út jára. 

A XIX. század hajnala lá t ta a katholikus 
egyháznak s az uj pogány eszméknek t i táni küz-
delmét. A tagadás szelleme, mely létünk kezde-
tétől fogva hirdet i : „Eritis sicut dii", olyanok 
lesztek mint az Is ten", ütközött meg az örök 
igazság szellemével, melynek szava: „Dicsérjétek 
az Urat minden nemzetek! dicsérjétek őt minden 
népek! Mert megerősödött ra j tunk az ő irgal-
massága, és az Ur igazvolta mindörökké meg-
marad". (116. zs.) A társadalmat mozgató ez 
óriási erők összeütközését bámulva s remegve 
nézte Európa; s félelme hangos tiltakozásban és 
védekezésben tör t ki, midőn Voltaire szelleme 
diadallal vonult be az igaz Isten templomába s 
midőn az ész-istenségnek tömjént gyúj to t t az 
emberi gőg, mialat t a templom előtt leölt leg-

jobbak ezreinek vérét muta t t a be szörnyű áldo-
zat gyanánt a fékevesztett emberi szenvedély. 
Midőn 40,000 gyilkoló szerszám dolgozott Fran-
cziaországban az emberi haladás és függetlenség 
nagyobb dicsőségére, midőn a templomokat istá-
lókká alakítot ták, midőn a törvényhozás termé-
ben az erkölcsi vadságot ig ta t ták törvénybe, s 
midőn végre a király feje is porba hullott, akkor 
Európa fegyvert ragadott, hogy e félelmes kísér-
te teket visszaűzze odúikba. De a fegyver hatalma 
e czél elérésére elégtelen s alkalmatlan. Az a 
szellem, melyet Lipcsénél és Waterlonál leigázni 
véltek, kikelt a sírból, s végig kisérte a társa-
dalmat e századon, megmérgezve Európa levegő-
jét, mely e szellemi miazmákkal te l í te t t levegőt 
egész a mai napig szívja. E szellemi, erkölcsi 
bajjal szemben csak egy erkölcsi hatalom képes 
bennünket megvédeni, a katholikus egyház, a 
keresztény szellem hordozója. 

(Vége köv.) 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta : Dr Szentimrey Gábor. 

(Folytatás.) 

2. A természetfölötti rend nem szünteti meg 
a természetit, de sőt mind ennek tökéletesitője, 
feltételezi, fejleszti és tovább építi. A tovább épí-
tés pedig csak ugyanazon alapon lehetséges. 

3. Tétel. A kinyilatkoztatás àz ember igazi 
felvilágosodásának legbiztosabb eszközlöje. A tétel 
tüzetes bizonyítása helyett legyen elég csak 
néhányat legalább felsorolni a kinyilatkoztatás-
nak az értelmi haladást, előmozditó kitűnő 
hatásai közül: A kinyilatkoztatás 

a,) Bővíti az ember ismereteit. Mig egyrészről 
a természetrendileg ismert igazságok biztonsága 
felől megnyugtat , másrészt oly igazságokra tani t 
meg, melyeknek ismeretére magunktól soha el 
nem ju to t tunk volna. A mit szem nem látott , 
fül nem hallott. 

b) Megszabadítja az emberi észt a biztos meg-
ismerés elhárithatatlanoknak látszó akadályaitól, 
azon ret tenetes tévedésektől ós előítéletektől, 
melyek a leginkább életbe vágó kérdések terén a 
magára hagyott észt fogva ta r t ják . 

c) Irányítja és vezeti az észt kutatásaiban, 
hogy az igazságot biztosan és tökéletesen meg-
ismerhesse. 

d) Az igazság tüzetes tanulmányozására ösztö-
nöz. Az ember ugyanis a kinyilatkoztatás nyuj-
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t o t t a segítség által elért meglepő eredményeiből 
munkálkodásának erőt és bizalmat merít a további 
k i tar tó tanulmányra. S igy a kinyilatkoztatás, 
ámbár a maga hit t i tkaival látszólag csak az ég 
fele i rányí t ja az embert, — a természeti tudásra 
nézve is forduló pontot képez. 

e) A tudományos halódás biztos alapja. Azok 
a nagy tudósok, kik munkálkodásukkal nemcsak 
feltűnést kel tet tek kortársaik előtt, hanem a 
tudományoknak megbecsülhetetlen szolgálatokat 
is tettek, kikre ma is mint mesterekre szokás 
hivatkozni, — a kinyilatkoztatás adta szár-
nyakon emelkedtek oly szédítő magasra. — A 
kik ellenben a kinyilatkoztatás mellőzésével, 
tőle függetlenül akar ták megalkotni a tudomá-
nyok nagy épületét, fáradságos ugyan, — de 
egyben meddő és múló munkát végeztek. S a 
min egész életükön át fáradtak, a mi t feltalálni 
igyekeztek, — a legfőbb, a határozottság, a bizo-
nyosság hiányzik rendszerükből. 

A tudományok tör téne te muta t ugyan fel 
összeütközést is. De ez nem valódi, mer t ha tulaj-
donítot tak is egyszer-másszor a kinyilatkozta-
tásnak oly értelmet, mely az ész szembeszökő 
igazságaival, a tudomány megállapí tot t tételeivel, 
ellenkezik : azokat a kinyilatkoztatás illetékes 
magyarázója sohasem t a r to t t a tanrendszeréhez 
tartozóknak. Viszont a tudomány részéről, elha-
markodot t elméletek, félszeg felfedezések, töké-
letlen találmányok támaszthatnak nehézségeket, 
de tökéletes felfedezések soha. 

Ha a kinyilatkoztatásban rejlő természet-
fölötti segítség az embertől oly el lenértéket 
kívánna, melyet természeti tulajdonai sérelme 
nélkül meg nem adhatna, érthető, talán jogosult 
is volna az az idegenkedés és félelem, melyet a 
mai felvilágosodás a kinyilatkoztatás i ránt tanú-
sít. A jelen helyzetben azonban, a midőn a 
kinyilatkoztatás az emberi jogok lényegén semmi 
csorbát nem ejt s azonfelül megbecsülhetetlen 
jó té temény: ez idegenkedés természetellenes és 
érthetet len makacsság, valóságos bűn, melyet az 
ember önmaga ellen elkövet. A tulajdon sorsát 
szivén-lelkén viselő embernek tehát nem szabad 
vonakodnia, banem a kinyilatkoztatást, mint tény-
leg létező természetfölötti rendet és mint életelvet 
elfogadni és vallani önmaga iránt tartozó köteles-
sége. Mert a „keresztény hit átkarolása és köve-
tése az észre nézve nem lealázó ós méltat lan 
szolgaság, hanem magasztos, lélekemelő hódolat, 
mely magát az észt segíti és felsőbb világítás-
ban részesíti ."*) (Folytatjuk.) 

*) XIII. Leo, Cum hoc sit. 

Az újra megtalált paradicsom. 
(Folytatás.) 

4. A szentekben ú j élet és ú j erő jött a világra. 
Amint a szenteknek a királyából erő ment ki, mely, az 
összes betegségeket elűzte és a dolgok szokásos menetét 
legyőzte, úgy a természet mindenütt mintegy megváltozott 
szinben és megdicsőülve jelenik meg, ahol csak azt ruhá-
jának szegélye és lába nyomai érintik. Szórói-szóra be-
teljesedett rajtuk, amit nekik megígért : nevemben ördögö-
ket űznek ki, ú j nyelveket beszélnek, kígyókat felemelnek, 
halálos mérget isznak, anélkül, hogy ártana, betegekre teszik 
kezeiket és egészségesekké teszik őket,x) nagyobb csodá-
kat és jeleket müveinek, mint én.2) 

Úgy látszik, hogy a természet törvényei a szen-
tekre nézve megszűntek, vagy hogy helyesebben beszél-
jünk, magasabb, természetfeletti erők pótolják náluk azo-
kat. Ez oly igazság, mely magyarázatra nem szorul, annál 
kevésbbé szorul védelemre. Mint a szombatnak az Ura 
egyedül az ember fia van feljogosítva, hogy a szombat 
törvényén túltegye magát . 3 ) Es mint a természet urának 
ily módon vannak a természettörvények aláfetve. Amit 
önmaga által tud azt tudja az ő tagjai által. Ha a szentek 
nem mutatták be a természetnek és törvényeinek fensőbb 
hatalmokat, akkor csalódni kellene abban a hitben, hogy 
mindazok, a kik a hitben, kegyelemben és erényben erő-
sen állanak, az élő Isten fiának eleven tagjai. 

Ebből a szempontból a szenteknek a csodái oly 
magától érthető dolgok, amint azok Krisztusban, isten-
ségénél fogva, természetesek voltak. 4) Ha az éppen nem 
csodálatos dolog, hogy az isteni erő fejében tevékenynek 
mutatta magát, minek tegyük oly feltűnővé, hogy az a 
tagokban is mutatkozik ? A szentek csodái felett való ez 
a csodálkozás ismét csak azt bizonyítja, hogy az emberek 
a lényeges dolgok mellett elsurrannak és a mellékesekhez 
ragaszkodnak. Hogy Isten emberi alakban a földön tartóz-
kodott, ez a fődolog. Ha ebben az emberi hüvelyben 
isteni tetteket vitt véghez, ez csak természetes, és okunk 
volna a megtestesülésben kételkedni, ha azt megfelelő 
tettek által be nem bizonyítja. Alapjában véve csodálatos 
csak az, hogy emberek Jézus Krisztusnak tagjaivá lehet-
nek. Aki a kinyilatkoztatásnak ezt a tanítását hiszi, azt 
a csodák bámulatra nem ragadják. A csoda igen kevés, 
hanem Krisztusnak a személye, tettei és szavai minden. 
Hogy Krisztus a szentek által csodákat művel, önmagától 
érthető arra nézve, aki az Űr személyében és művében 
kegyelemállapotában hisz. Az ilyen idejét nem azzal 
tékozolja, hogy kérdezi, vájjon csodák lehetségesek-e, 
hanem sokkal inkább arra figyel, hogy a csodák czélja 
benne eléressék, vagy a Jézus Krisztus hatalma és szava 
iránt való hitben megerősödjék. 

A szenteknek összes természetcsodái nem egyebek, 
mint annak a folytatása, amit Krisztus önmaga tett, 
ugyanannak a teljesítése, amit övéinek megígért. Azok az 

1) Márk 16,-17, 18. 
2) János 14, 12. 
3) Máté 12, 8. 
4) Thomas 3. q. 13. a, 2. 
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ezer és ezer gyógyítások, melyeket Péter, Pál és oly sok 
szent eszközöltek, csak azt mutatták, hogy Krisztus az ő 
üdvözítő erejét nemcsak három évig gyakorolta és hogy 
ő több mint a zsidóknak orvosa, hogy ő a világnak az 
orvosa és Megváltója. Ha Pálnak a vipera csípése nem 
ártott,5) ha Benedek a szent kereszt jelével a méreg 
erejét megölte,6) ha csodatevő Gergely 7) és Nonnosus a 
folyóknak más medret készítettek és hegyeket helyeztek 
át ,8) azokban az L r jövendöléseinek ép oly megvalósulá-
sát látjuk, mint a kereszténység üldözésében.9) Hogy 
Mirabilis Krisztina épp ugy, mint cupertinói József10) oly 
könnyedén ülnek egy gyenge ágacskán, mint a veréb, u ) 
vagy a viz felett lebegnek, 12) hogy pennaforti Raimund 
köpenyére dőlve úszott a tenger felett,33) hogy Sienai 
Katalin a föl- és leszállásnál alig érinti a l épcső t u ) és 
elragadtatása alatt egy tojással telt zsákon feküdt, anélkül, 
hogy egy is eltörött volna 15), hogy Amadeus a hó felett 
mintegy szállva megy és abban nyomokat nem hágy1 6), 
önmagától érthető, ha bennük annak a szelleme tovább 
él, aki nem csupán önmaga járt a vízen, hanem Pétert a 
nehézkedés törvényétől megszabadította és ameddig hitt, 
a hullámok felett tartotta.1 7) Ily módon kell felfognunk 
a szenteknek összes természetcsodáit. A lángok Polykár-
pot mint őrangyalok környezték, amelyeknek föl kellett 
volna emészteniök őt.18) Bruno az oroszok apostola sér-
tetlenül megy át a tűzön,19) Tiburtius a parázs felett ,2 0) 
Kunigunda izzó ekevason,21) istenes János kórházának 
égő folyosóin,22) Turibius ártatlanságának jeléül izzó 
parazsat hord karingjében a templom körül,2 3) sienai 
Katalin láthatatlan ruhát nyert, mely őt a hidegtől meg-
őrizze24) és Nicolas Armella érzéketlen minden me-
legség iránt.2 5) Gerlach26) és alcantarai Péter2 T) mezit-
láb mennek a havon keresztül és az elkezdett lábuk 
alatt füstölni és olvadni. Es pisai Rainer oly benső-
séggel imádkozott, hogy a hideg márványtalaj lábai 
alatt oly forróvá vált, mint az izzó vas és minden 

5) Ap cselek. 28, 6. 
6) Gregor. Mag. Dialog. 2. 3, 8. 
7) Basil. De Seir. Sancto, 29, 74. Gregor. Nyssen. vita S. 

Gregor Thaumat. n. 12. (Galland. III, 450.) 
8) Gregor. Mag., Dial. 1. 7. 
9) Máté 17, 19. 
10) János 16. 2. 
11) Pastrovicchio, vita S. Josephi Cup. 3, 32. 
12) Thomas Cantiprat, Vita S. Christinae Mirab. 2, 15. 
13l U. o. 1, 10. 
u ) Vita S. Raimundi Pennafort 5, 26. 
!5) Raimund, Vita S. Cathar. Sen. 1, 1, 32. 
16) U. o. 2, 2, 139. 
17) Vita b. Amadaei 8. 87. 
1S) Epistola ecclae Smyrnensis 15. 
19) Petr. Dam. vita S Romualdi, 627. Bolland Vita S. Bruno-

nis (Bonifacisi) 6. 
20) Acta S. Tiburtii 2, 3. S. Sebast. 21, 81. 
21) Vita S. Cunigundis 1, 2. 
22) Franc, a Castro, Vita S. Joa. de Deo 8, 47, Govea 5, S6. 
23) Vita S. Turibii 6. 
2i) Raimund. Tita S. Cathar. Sen. 2, 2, 137. 
r°) Armella Nicolas, Schule der reinen Liebe Gottes 107. 
26) Vita S. Gerlaci 1, 12, 32. 
27) Laurent, Vita C. Petri de Alcant. 3, 169; 4, 221. 

hidegérzése megszűnt.28) Osonna,29) Moling,30) Yerolus 31) 
a keresztvetéssel és imádsággal elveszik a tűznek, jégnek, 
fagynak kártékony erejét. Az oroszlánoknak, tigriseknek, 
kígyóknak százszor sincs kedvök, hogy a vértanuknak 
ártsanak. Mit akar mindez mondani? Nem egyebet, mint 
azt az alapigazságot kifejezni, amelyen hitünk és üdvös-
ségünk nyugszik, hogy Jézus Krisztusban a szentek főnö-
kében oly erő van, amely erő Dánielt az oroszlánok 
vermében és a három ifjút a tűzkemenczében sértetlenül 
megőrizte. Semmit egyebet, mint azt a mondást, hogy 
hitünknek kezdete és befejezője az az isteni bölcsesség, 
amely minden hívőnek megígérte : áspison és basiliskuson 
fogsz járni s az oroszlánt és sárkányt tapodod.32) Nem 
egyebet, mint ami a Jesse gyökerének sarjáról, a Messiás-
ról előre jövendőltetett, hogy a farkas békességesen fog 
a báránynál lakni, hogy egy kis gyermek juhot és oroszlánt 
legeltethet együtt, hogy a csecsemő a kígyó lyukába 
bátran bedughatja ujját és hogy Istennek szent hegyén 
semmi sem árthat és ölhet.33) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

S Z E K E R E S J Á N O S , 
cz. püspök, nagyprépost. 

A rozsnyói székeskáptalan saját és a rokonok nevé-
ben mélyen megszomorodott szívvel jelenti 

Méltóságos és Főtisztelendő 

S Z E K E R E S J Á N O S 
szerbiai vál. püspöknek, a rozsnyói azékeskáptalan nagyprépostjának, 
sz. Margitról nevezett meszesi apátnak, püspöki hely nőknek, arany-

misés áldozó-papnak stb. 

folyó évi márczius hó 26-án, reggel 5 és fél órakor mun-
kás életének 82-ik, áldozó papságának 58-ik évében hosz-
szas szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos fel-
vétele után történt gyászos elhunytát. 

A boldogultnak hült tetemei f. hó 28-án reggel 9 
órakor fognak a halottas háznál beszenteltetni s az en-
gesztelő szentmiseáldozat bemutatása után a rozsnyói szé-
kesegyház sírboltjába örök nyugalomra tétetni. 

Rozsnyón, 1900. évi márczius hó 26. 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Nagyvárad. Vinkler püspök díszpolgári oklevele. — 
Nagyvárad polgárságának egyhangú, kitüntető elis-

merése legújabb díszpolgára, Vinkler püspök érdemei 
iránt, immár díszes okmányban van megörökítve. Fiedler 

28) Benincasa, Vita S. Rainerii 4. 57. 58. 
29) Franc, a Silvestris, Vita b. Osonnae 4, 3 155. 
30) Acta S. Molingi u. 2. 
31) Vita S. Veroli 1, 3. 
32) 90 Zsolt. 13. 
33) Teremtés K. 9, 2. 
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Károly kaligrafus már elkészítette a díszoklevelet s a 
napokban át fogja azt adni az ünnepelt aranyszívű főpap-
nak a közgyűlés küldöttsége, Bulyovszky József polgár-
mester vezetése alatt. Az oklevelet Rácz Mihály, a város 
ékes tollú főjegyzője fogalmazta. Könnyű dolga volt, 
ismert érdemeket kellett csak koszorúba foglalni. A 
díszpolgári oklevél kiállítása becsületére válik mesterének. 
Pompás kartonlapra van írva igazi mesteri kaligrafiával. 
Gyönyörű szines initiáléjába a város czimere van befog-
lalva. Körzete és az uj diszpolgár neve ízléses díszítéssel 
van megrajzolva. Kár, hogy 19-ikére nem volt kész, 
a mikor a kiváló érdemekkel ékeskedő főpap, a gratu-
lálok nagy részétől szerényen félrevonulva, névünnepét 
tartotta. 

* 

A díszoklevél szövege a következő : 
Mi Nagyvárad törvényhatósági joggal felruházott 

város közönsége adjuk emlékezetül jelen oklevelünkkel 
mindenkinek, akit illet, hogy amidőn mai alulírott napon 
városunk közügyeinek elintézése végett rendszerinti köz-
gyűlést tartottunk volna : tárgyalás alá vettük több tag-
társunk által az 1886. évi XXI. t.-cz. 50-ik szakásza 
utasításához képest kellő időben beadott s közszemlére 
kitett amaz indítványt, hogy Nagyvárad törvényhatósági 
joggal felruházott város képviselőtestülete 

Méltóságos és főtisztelendő Vinkler József sardikai 
választott püspököt, 

a nagyváradi 1. szert, székeskáptalin nagyprépostját, 
kimagasló polgári erényei, — polgártársai iránt minden-
kor tanúsított Isten szive szerint való szeretete, — csak-
nem négy évtized óta szakadatlan és kiváló módon 
gyakorolt jótékonysága, — a magyar kultúra s ember-
baráti és minden nemes ügy érdekében tanúsított bőkezű 
áldozatkészségéért a város díszpolgárai sorába emelje. 

Ezen, a város egész közönségének közérzületét tolmá-
csoló indítvány lelkesedéssel elfogadtatván, méltóságos és 
főtisztelendő Vinkler József urat sardikai választott 
püspököt, Szent-László ősi káptalanának nagyprépostját, 
a Boldogságos Szűz Mária liptai prépostját, arany-
misés áldozárt stb. stb. azon tisztelet, nagyrabecsü-
lés és hálás érzelmek kifejezéseül, melyekkel Nagyvárad 
törvényhatósági joggal felruházott város közönsége kiváló 
személye iránt több alkalommal tanúsított kegyes jóindu-
latáért viseltetik ; különösebben pedig azért, hogy a 
helybeli elaggott iparosok menedékházának, a Szent-
Lászlóról nevezett koldusápoló és figyermek-menedékház-
egyesületnek ő volt alapvetője, a székesegyház előtt 
városunk jótevőjének : az áldott emlékű Szaniszló püspök-
nek diszes érczszobrot emelt, a városi gyermekkórházunk 
és úgyszólván minden jótékony egyesületünk alapitói, 
gyámolitói között tiszteli őt, ezek mellett a hazafias és 
vallásos nevelés, valamint a jótékonyság oltárára hozott 
áldozatai, nagylelkű alapitványai több mint kétszázezer 
koronára mennek, szóval : minden hiúságtól menten 
gyakorolt áldásos működéséért Nagyvárad törvényhatósági 
joggal felruházott város közönsége, életének nyolczvana-
dik évfordulója alkalmával e város díszpolgárának egy-
hangúlag megválasztottuk. 

Miről is közakarattal és közmegegyezéssel kiadtuk 

ezen oklevelet pecsétünkkel, aláírásunkkal megerősítve. 
Kelt Nagyváradon, Nagyvárad törvényhatósági joggal 
felruházott város törvényhatósági bizottságnak 1900. évi 
Bőjtmáshava 8-ik napján s folytatva tartott rendszerinti 
közgyűléséből. 

A város törvényhatósága nevében 
Bulyovszky József 

polgármester. 

Róma X I I I . Leo pápa levele a piemonti püspökökhöz. 
Kedvelt fiunknak Richelmy Ágoston bibornoknak és 

turini érseknek, és tisztelendő testvéreinknek, Károly 
vercellei érseknek, és Piémont többi püspökeinek 

XIII. Leo pápa 
üdvöt és apostoli áldást. 

Nem ok nélkül gondoltátok, hogy nekünk igen 
kedves lesz az a leveletek, melyben a piemonti katholi-
kusok helyzetéről óhajtottatok értesíteni. Nem lepett meg 
bennünket, hogy a ti népetek körében a vallásosság és 
buzgóság uj virágzásnak indult. Nem ismeretlen ugyanis 
előttünk, hogy mily értelmes és élénk buzgóságot fejte-
tek ki a ti gondjaitokra bizott hivek javára. Ezt teljes 
világításba állította a többi között legújabban aPiquerolban 
tartott összejöveteletek. 

Értesítettetek megelégedéstekről egyházaitok jelen 
viszonyaival ; de egyúttal panaszkodtok is némely nem-
csupán világi, de sőt még egyházi hívetek viselkedése 
miatt : kik, a mint Írjátok, könnyen feledésben esvén 
kötelességeik iránt, kivonják magukat püspökeik tanítása 
alól, többször cselekedettel, néhányszor szavaikban is ; és 
midőn látják, hogy nektek nem tetszenek az ő vélemé-
nyeik, veletek szemben az egykedvűségnek, sőt néha a 
rosszalásnak jeleit tanúsítják. 

Mit gondolunk mi e tekintetben, már egynél több 
alkalommal kifejeztük. Legutóbb is, mintegy megelő-
zőleg válaszoltunk panaszaitokra, abban a levélben, 
melyet Francziaország püspökeihez és papjaihoz intéztünk. 

Mi mindenesetre nagyon óhajtjuk, hogy a katholi-
kusok buzgón igyekezzenek a szerencsétlen nép erkölcsein 
és egyúttal anyagi nyomorán is segíteni, hogy igyekezze-
nek a munkások és általában az alsó néposztály javára vala-
mit tenni. Azért nagyon örvendünk annak, hogy e czélból 
nyilvános gyűléseket tartanak a katholikusok, köröket, 
védő és kölcsönösen segélyző egyesületeket alakítanak ; 
azt is helyeseljük, hogy könyvekben és lapokban a pol-
gári társadalom és lelkek örök üdvösségének szoros ösz-
szefüggését hirdetik. 

Mindazonáltal mi igen óhajtjuk és akarjuk is, hogy 
ezek az igyekezetek ne szolgáljanak pártos czélokra, és 
ne térjenek le az igazságosság útjairól. 

E végett föltétlenül szükséges, hogy amaz és a ha-
sonló intézmények szervezésébe fogva, az egyházi tekin-
télyt mindenki sértetlenül és teljesen tiszteletben tartsa. 
Ellenállni a püspökök akaratának ; sőt tőlük való készsé-
ges tanulás helyett nekik leczkét adni akarni, homlok-
egyenest ellenkezik a világiak kötelességével. És ennél 
semmi sem ellenkezik inkább az egyházi férfiak köteles-
ségével is, a kiknek szüntelenül emiékezetökben kell tar-
tani esküvel fogadott engedelmességök igéretét, melyet 
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pappá szentelésök alkalmával püspöküknek tettek. Legyen 
tehát minden pap által jól tudott, sőt szent dolog, nem 
tágítani semmiben a fegyelem szabályától és a megálla-
pított rendtől, a mely rend azt kivánja, hogy a hierarchia 
tagjai ugy legyenek egymással összefűzve, miszerint a 
rendben és hivatásban alsóbbrendűek hallgassanak a fel-
sőbbségre és engedelmeskedjenek a feljebbvalóknak, vagyis 
a papok a püspököknek. 

A sziveknek és erőknek ez az egysége, ez az, a mi 
nekünk reményünk és bizalmunk számára alapot szolgál-
tat, hogy a hit és igazságosság ellenségei fölött győzni 
fogunk. Ha ez az egység hiányzik, harczolni, igenis, kény-
telenek leszünk, de eredmény nélkül. Intjük tehát pap-
jainkat, hogy kiki szót fogadjon a maga püspökének, 
mint Krisztus Urunk mennyei Atyjának ; hogy mindenki 
őrizkedjék azoktól, kik, habár katholikusoknak mondják 
magukat, csak egyenetlenséget szítanak és szóval s tollal 
azon vannak, hogy a lelkeket a kötelességtől eltánto-
rítsák. 

Kelt Rómában, szent Péternél, 1899. október 15-én,*) 
pápaságunk 22-ik évében. XIII. Leo pápa. 

T Á R C Z A. 
A t ö v i s k o r o n a . 

„Exite Sión filiae." 

Ti szende ékes szép szüzek, 
Sión leányi jöjjetek ; 
Nézzétek a töviseket, 
Milyet a vétek készített. 
Jézus fején mint korona, 
A Golgotát beragyogja. 

Jézus kuszált haja véres, 
Szent arcza is verítékes ; 
Vérbíboros ábrázatja, 
Anyját könyekre fakasztja. 
Egész testén nincsen épség, 
Csak fájdalom, kín, és kékség. 

Oh föld ! szived óh mily kemény ! 
Rajtad nőtt a tövis növény; 
Tövisivei együtt fonták, 
Ur Jézusnak a koronát. 
Szomorú egy cselekedet, 
Milyent a nép dühöngve tett. 

Jézus Szent vére piroslott, 
S hinté a rózsa illatot ; 
Keze, lába, és oldala, 
Szegek, lándzsával átszúrva. 
A vércsöppek értünk estek, 
Mikért hálát rebegjetek. 

Sok bűneink, mik sebzének, 
Valának a nagy tövisek; 
Sziveinkből irtsd a vétket, 
Halálra ez kínzott Téged. 

*) Csak most közölték a római lapok. SzerJc. 

Ömleszd belénk fájdalmadat, 
Hogy érezzük szent kínodat. 

II. 
Meg van jósolva, és írva, 

Hogy fénylik a tövis pírja, 
Tövissel átfont áldozat, 
Jézus az isteni magzat. 
Imádd lelkem Megváltódat, 
Kit a magas kereszt mutat. 

Fején tövis az ékesség, 
Szent asztalán 0 istenség; 
Oltárain tömjén lobog, 
Mit a hálás érzés gyújt ott. 
Az imádás szent jeléül, 
Lelkünk: örök szent üdvéül. 

Jézus! kínodban részt veszünk, 
Dicső tövisek, üdvözlünk ; 
Gyémánt, arany, drága kőnél, 
Ti szebbek a csillag-fénynél. 
Tövis koronádról folyt vér, 
Minékünk bűnfeledést kér. 

Jézus ! ki értünk hordozál 
Tövis koronát, s meghaltál ; 
A szenvedés s kereszt utján, 
Vezess, főkép a végtusán. 
Hogy vértöviseid ára, 
Váljék lelkünk váltságára 

Balassy István. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-István-Társulat folyó hó 23-án Zichy 

Nándor gróf és Kisfaludy A. Béla dr. prépost elnöklete 
alatt gyűlést tartott. A gyűlés folyamán az 1897. novem-
ber 25-én kiirt felsőbb népiskolai tankönyvpályázat ered-
ményéről referált az igazgató. A beérkezett tizenhárom 
pályamunka közül az 1. számút: Útmutató a Mócsy-
Petrovácz-Schulcz-féle első és második olvasó és tankönyv 
módszeres fölhasználásához czimmel Dreisziger Ferencz 
esztergomi tanitóképezdei tanár ; a 2. számút : Egyház-
történelem tanitóképzők, polgári és felsőbb leányiskolák 
részére — dr. Wargha Dezső, kőhidgyarmati plébános; a 3. 
számút : Számtan a polgári és felsőbb leányiskolák I—II. 
osztálya számára Ember Károly képezdei tanár nyerte el. 

= MeghivÓ. Szent-István-Társulat elnöksége Buda-
pest, Szentkirályi-utcza 28. D. a J. K. Van szerencsénk 
a Szent-István-Társulatnak folyó évi márczius hó 29-én 
Budapesten, az új társulati házban (VIII., Szentkirályi-u. 
28.), délelőtti 10 órakor tartandó XLV1. rendes nagy-
gyűlésére, melynek tárgysorozatát mellékeljük, s egy-
idejűleg az uj társulati ház megáldásának ünnepségére, 
valamint a gyűlést megelőzőleg a Jézus Szent Szive-
templomban (József-utcza) kilencz órakor bemutatandó 
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szentmisére tisztelettel meghívni. Budapest, 1900. márczius 
23. A SZENT-ISTVAN-TÁRSULAT elnöksége: clr. 
Kisfaludy Á. Béla, cz. prépost, alelnök. 

— A Szent-István-Társulat XLVI. rendes nagy-
gyűlésének tárgyai: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. 
Alelnöki jelentés. 3. A Tudományos és Irodalmi Osztály 
uj tagjainak kihirdetése. 4. Igazgatói jelentés. 5. A titkári 
hivatal jelentése. 6. Az igazgató-választmány határozata 
az 1898. és 1899. évi számadások megvizsgálásáról s a 
kezelők részére a fölmentvény megadásáról. 7. Az igazgató-
választmány által az 1900-ik évre előirányzott költségvetés 
bemutatása. 8. Az igazgató-választmány megújítása és 
kiegészítése. 9. Esetleges-indítványok. 10. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére két-tagu bizottság kiküldése. 

A nagygyűlést megelőzi : Az u j társulati ház meg-
áldása főmagasságu és főtiszt. Vaszary Kolos bibornok 
herczeg-primás által. 

IRODALOM. 
= Hol állitsunk kath. egyetemet? Ez a czíme 

azon 88 oldalra terjedő művecskének, melyet dr. Szilvek 
Lajos pécsi theologiai tanár adott ki azon czélból, hogy 
Pécs városának vindikálja a létesítendő kath. egyetemet. 
A mű első fejezete általában a kath. egyetem szükséges-
ségéről, második fejezete arról szól, hogy a vidéken és 
nem a fővárosban kell felállítani a kath. egyetemet. A 
harmadik fejezetben szerző felsorolja a czélszerűségi 
okokat, melyek Pécs mellett szólnak, minők a geográfiái 
fekvés, klimatikus viszonyok, tudományos intézetek, művé- i 
szeti és kényelmi tényezők, melyek mind Pécsett feltalálhatók-
Es e fejezetben szól szerző a legfőbb tényezőről is, és ez a 
pénz. A felsorolt adatokból kétségen kivül kitűnik, hogy 
Pécsett pécsi pénzből máris 2 millió 617 ezer 610 koronát 
képviselő pénztőke áll a kath. egyetem rendelkezé-
sére, nem is számítva ide azt, hogy a theologiai tanárok 
fizetése külön forrásból nyer fedezetet, sem azt, hogy a 
létesitendő kath. egyetem kapná meg a Schuszter-féle 
200.000 és a Bonnaz-féle 320.000 koronás hagyományokat 
is. Nincsen ezen összegbe beleértve a budapesti tud. 
egyetem alapja sem, melynek a kath. egyetem czéljaira 
való átadását szerző megfelelő érvek kíséretében követeli. 
A negyedik fejezetben szerző kifejti a kath. egyetemnek 
különösen Magyarországra, nemzeti, közművelődési és 
állampolitikai szempontból is jelentőségét. A függelékben 
végre leirja a lőweni- és lillei- egyetemek keletkezésének 
történetét és mai szervezetét. — Az élénken és előkelő 
hangon megirt, elegánsan kiállított müvecskét, melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Megrendelhető szerzőnél 
(Pécs Szepessy-utcza 3.) 1 korona 20 fillérért. Ugyanott 
kapható 80 fillérért „A pécsi egyetem története8 cz. mű, 
mely ez idő szerint egyetlen teljes monográfiája a volt 
pécsi egyetemnek. 

— Az úr Jézus szülőföldjén. Irta Huber Lipót: 
Paur Géza harmincznyolcz rajzával. Budapest, 1900. 
Nagy 8-adrét, 191 lap. — A Szent-István-Társulat diszes 
kötettel ajándékozta meg irodalmunkat most, hogy Huber 
Lipót szentföldi útjának leírását közrebocsátotta. Minden ko-
moly gondolkozó számot tud erről magának adni. Mindenki, 
a ki csak barátja a becses tartalmú könyvnek, örülni fog 

a Huber Lipót új kötetének is, mert van arra oka. Egy 
vallásos szív, művelt fő, praktikusan gondolkodó ember 
számol be ebben a könyvben a Szentföldön tett utazásá-
sáról ugy, a mint ezt kevesen tudnák megtenni. Nem 
vágja magát pose-ba, hogy prelegáljon az olvasónak. 
Sokkal jobb Ízlése van, hogysem untatóvá válnék. Hanem 
a melegen érző szív lelkesedésével s a világosan gondol-
kodó fő affektálatlan tudásával elbeszélgeti Huber utazási 
tapasztalatait nekünk úgy, mintha együtt volna velünk 
valamely bizalmas társaságban, a hol tudja, hogy szívesen 
hallják a szavát. Ismertető, de e mellett épületes is akart 
lenni eme följegyzések sorozata, mint szerző maga emle-
geti ezt a könyv előszavában. Nagyítás nélkül mondhat-
juk, hogy czélt ért, a nélkül, hogy prüderiáról, vagy 
szenteskedésről vádolhatná őt az objektiv kritika. Mikor 
a zsidó nép és országa múltjának emlékeinél időzik, 
ismereteink látókörét tágítja a szerző, higgadt tapasz-
talatokból leszüremkedett állításaival. Mikor pedig elmereng 
az Üdvözítő életének beszédes emlékeinél, elfogódik a 
szivünk s a meghatottság érzelme vesz rajtunk erőt, 
annyira át tudja plántálni belénk a saját érzelmeit. Egy 
szó, mint száz, Huber messzire kiválik a tuczat-utirajz-
irók közül, mert az ő könyvét minél többször forgatjuk, 
annál jobban meggyőződünk igazi értékéről. Paur Géza 
sikerült rajzai nagyon emelik e könyv becsét. A festő-
művész ott járt a szent tájakon, melyeket oly hangulatos 
képekben varázsol elénk. Szöveg és illusztráczió igazán 
szépen fonódnak egybe, hogy minden tekintetben becsessé 
tegyék a Szentföldről írott eme kiváló jegyzeteket. A 
könyv ára 3 korona. Kapható a Szent-István-Társulat 
könyvkiadó hivatalában, Szentkirályi-utcza 28. szám. 

— Áhitat szárnyain. Himnuszok és egyéb vallásos 
költemények. Irta Bán Aladár. Budapest, 1900. Szent-
István-Társulat kiadása. 8 adrét, 191 lap. Ara 3 korona. 

A magyar vallásos költészet, jelentékeny gyarapo-
dását jelenti Bán Aladár könyve; sőt azt is ki merjük 
mondani, hogy az igazi költészet ilyen magaslatára nagyon 
régóta emelkedett katholikus verseskönyv. A Tárkányi, 
Mindszenti éb Kemenes neve mellé diadalmasan kerül 
Bán Aladáré, a ki, ha költészete mélységével egyben-
másban mögötte is marad elődeinek, másrészt meg fölül-
emelkedik rajtuk a verselés művészetével, érzései tiszta, 
szívbeli melegével. A tiszta költészet hangján szólalnak 
meg Bán Aladár versei, melyekben a költői egyéniség 
ereje is magasra törő. Szerző az ujabb költői nemzedék 
egyik igen komolyan megbecsülendő talentuma. Költő, a 
kit megihletnek kora nagy problémái, az Istenség, a 
vallás eszméi ; a ki a szerelemnél méltóbb, magasztosabb 
tárgyat is ösmer arra, hogy fölajzza érte a lant idegeit. 
A szerelmi lírában, a hazafias felbuzdulásban éreztetni 
maga-magát: egyszerű föladata a költőnek. De akkor 
láttatni egyéniségét, mikor a zsoltárok hangján szól, 
költői erő kell ahhoz. Ez megvan ebben a könyvben, 
melyet már gyönyörű külső megjelenése — Akantisz 
Viktor rajzai díszítik — első pillanatra is szívesen fogad-
tat. Kapható a Szent-István Társulat könyvkiadóhivatalá-
ban, Szentkirályi-utcza 28. szám. 

= Előfizetési felhivás Mayer Béla v. püspök, 
kalocsa e.-m. főtanfelügyelő beszédeire. 

A mult év nyarán indult meg a kalocsa-egyház-
megyei papság körében a mozgalom az iránt, hogy 
Mayer Béla v. püspök urat felkérjék különböző alkal-
makkor tartott s ugy tárgyi, mint alaki tekintetben remek 
beszédeinek kiadására. Őméltósága azonban, aki sohasem 
gondolt arra, hogy beszédeit kiadja, ismételten s több 
oldalról történt ^felszólítás után sem volt arra hajlandó, 
végre, miután a tizenöt esperesi kerületből beérkezett 
kérelem arról biztosította őt, hogy a főegyházmegyei 
összes papság óhajának tesz eleget beszédeinek közre-
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bocsátásával, — csakis ezen általános kívánat által volt 
rábírható, hogy azokat összegyűjtve sajtó alá bocsássa. 

Akik Mayer Béla egyházi szónoklatait, tanügyi és 
társadalmi kérdéseket fejtegető beszédeit s előadásait 
hallgatni valaha szerencsések voltak, azok előtt felesleges 
egy szót is pazarolni beszédeinek ajánlására. Bizonyára 
nagy örömmel veszik tudomásul, hogy alulírott kiadó, 
kinek őméltósága összes beszédeit örök tulajdonul oda 
ajándékozni kegyeskedett, ugyancsak őmga engedélyével 
készségesen vállalkozik arra, hogy közkincscsé tegye 
azokat. 

A nagyközönség tájékoztatására azonban mégis 
szükségesnek tartjuk legalább röviden kiemelni, hogy oly 
beszédek gyűjteményét nyújtjuk a kiadandó kötetben, 
melyben a legfontosabb tanügyi, paedagógiai, társadalmi 
és egyházi kérdések ritka szónoki művészettel fejtegettet-
nek. A paedagógiai alapos képzettség és gazdag tapasz-
talat, a tiszta keresztény szellem és meleg hazafiság szól 
hozzánk e beszédekből, oktatólag, lelkesitőleg. Tárgyát, 
mely mindig érdekes és actuális, a szónok nemcsak alapos 
tudással, hanem kiváló elmeéllel, találó satyrával. az 
eloquentia teljes ereiével dolgozza fel és adja elő. 

A beszédek egy része a gyermekeit Kalocsa felsőbb 
intézeteiben neveltető s az egész ország legkülönbözőbb 
tájairól egybegyűlt előkelő közönség előtt tartatott, mely-
nél bizonyára szintén örvendetes meglepetést idéz elő a 
hir, hogy azon magas szárnyalású beszédeket, melyekben 
nagy okulással és igaz lelki gyönyörrel hallotta a leg-
korszerűbb eszmék s a legéletbevágóbb igazságok oly 
remek előadását, most összegyűjtve találja. 

A beszédgyüjtemény diszes kiállításban körülbelül 
40—50 ivnyi kötetben a nyár folyamán kerül ki sajtó 
alól. Ára fűzve 6 korona; félvászon kötésben 7 korona; 
egészvászon kötésben 8 korona. 

Hogy a vállalat megindíthatása, illetve a nyomatandó 
példányok száma iránt kellő időben tájékozhassam magam, 
tisztelettel kérem a megrendeléseket mielőbb hozzám 
juttatni. 

Kalocsán, 1900. évi január havában. 
Werner Ferencz 

könyvnyomdász és kiadó-tulajdonos. 

V E G Y E S E K . 
*** A magyar kath. sajtó nagy napra virradt ma-

Ma tartja az Országos Pázmány-Egyesület elnökválasztó 
rendkívüli közgyűlését reggel, délután pedig Magyarország 
kath. irói és hírlapiról ülnek össze első országos értekez-
letre. Mint minden, a mi nagy akar lenni, imádsággal, Veni 
Sancte-val kezdődik — a magyar katholikus sajtó nagy 
napja is. Kalocsa főpapja fog a katholikus irók és hírlap-
írókért misézni. Bizony csak imádkozzék vagyis aláza meg 
magát mindenki Isten hatalmas keze alatt, mert csak Isten 
képes valamint hajdan halászokból, úgy most írókból 
apostolokat alkotni. A mit hajdan Pázmány Péter maga 
végzett, hogy ránczba szedte ennek az országnak gondol-
kodását, hogy az józan és vallásos legyen szent István 
király szellemének értelmében : a mai mindent svarcz auf 
weisz újságban olvasni akaró korban csak óriási hata-
lommá növelt, száz fejjel és ezer kézzel egyszere dolgozó 
katholikus sajtó lesz képes megcselekedni. Magyarország í 
katholikusai, vezérei és hivei, ide figyeljetek Budapestre j 
ma. Ha a magyar katholikus sajtó szervezői jól imádkoz-

nak és önzetlen, Krisztus keresztjeért lelkesülő munkára 
szentelik magukat : a magyar kath. sajtó nem sokára 
„loquetur victorias". Ha nem: még egyideig fog tartani a 
vajúdás. 

— Magyarország hecczegprimása Vaszary Kolos 
bibornok és esztergomi érsek ur ő emja a húsvéti ünne-
peket a fővárosban tölti. Nagypénteken és húsvét napján 
ő emja fog pontifikálni a budavári koronázó templomban. 
Eddigi megállapodás szerint a tavaszi zerándoklatot is ő 
emja fogja XIII. Leo pápának Rómában bemutatni. 

— Nagylelkű adományok. Császka György kalocsai 
érsek úr e napok alatt 95,000 koronát folyosított jótékony 
czélokra. Ebből az összegből a foktői plébánia átépítésére 
11,000 korona, a zsablyai templom építésére 80,000 
korona esik. 

— A holt kéz alkotásai. Meszlényi Gyula szatmári 
püspök ur a mult 1899. év folyamán több mint ötvenezer 
koronát ajándékozott jótékony czélokra, mely összeg a 
következőleg oszlik meg: 1. a lelkészek, segédlelkészek 
fizetésének javítására 13.278 korona 14 fillér, 2. a tanítók 
fizetésére és korpótlékára 6361 korona 86 fillér, 3. 
templomok építésére, javítására és felszerelésére 14.136 kor. 
52 fillér, 4. Iskolák építésére és felszerelésére, tanítók és 
tanulók segélyezésére 5865 korona 86 fillér, 5. jótékony 
egyesületek- és intézetekre 9612 korona 80 fillér, 6. 
vegyes jótékony segélyezésekre, közczélokra 4004 korona, 
7. irodalmi czélokra 870 korona. 8. ájtatossági czélokra 
704 korona 86 fillér. Összesen 54 834 korona 04 fillér. 

— Az Oltáriszentség és századunk. Mindinkább 
meggyőződik a világ arról, hogy a társadalmi élet zűr-
zavaraiban segedelmet csak a szentségi Jézusnál lelhetünk. 
Ez az oka, hogy lelkes papok az Oltáriszentség meg-
ismerésére és méltó imádására buzdítják a híveket, példát 
első sorban önmaguk adván erre. Ily czélból jöttek 
össze e napokban a váczi egyházmegyében Ujszász nagy-
községben Porubszky József tóalmási plébános vezetése 
alatt nyolczan, hogy a szentségi Jézus nyilvános imádá-
sával feledhetetlen napot, valóságos ünnepet szerezzenek 
a híveknek. Bámulandó, mennyire lelkesül a mi népünk 
mindazért, a mi lelki megújhodásának eszköze akar lenni. 
Zsúfolásig megtöltve volt a szép román stilü tágas 
templom a nyilvános imádás napján, sőt másnap is. Hauer 
Tamás és Porubszky József szívhez szóló szent beszédei 
rendkívüli hatással voltak a hallgatókra. Megható látvány 
volt a gyónók és áldozók sokaságát látni még az esti 
órákban is tolongani a fényesen díszített és illatos virá-
gokkal borított oltár körül. Vidékiek is eljöttek az ünne-
pély hírére Ujszászra sokan, sőt a szomszéd Rékás 
községből és Tápió-Györgyéről nagy körmenetet is vezet-
tek. Ujszászon valóságos ünnepszámba ment ez a nap s 
az Oltáriszentség imádása hatalmas misszióvá fejlődött a 
buzgalom foka által. Adja Isten, hogy e szép és nagyon 
hasznos példát minél több helyen kövessék ! 

— Olaszország lakosságának növekvése. Az 
„Osservatore Romano" közli a következő adatokat: Olasz-
országnak 1771-ben 14 millió lakosa volt, 1800-ban 17 
millió, 1838-ban 22 millió, 1858-ban 24 millió és nyolcz-
százeren felül, 1871-ben 26,801,154, míg most a lakosság 
száma 32 millió. 

— Hány ki lenczvenéves üdvözölte XIII. Leo pápát 
életének 90-ik évfordulója alkalmából? Érdekes kérdés. 
A feleletet rá megtaláltuk a párisi: „Univers "-ben. A 
pápa 90 éves üdvözlőinek száma 1672-re emelkedett, kik 
között 27 már a századik évet is túlélte. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, márczius 31. 26. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1900 

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

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

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KETTŐS ÜNNEPÉN. 
— Márcz. 29-én. — 

Magyarország katholikusai, ide figyeljetek. A mi ma a SZENT-ISTVÁN-TÁRSULATBAN történt, teljes 
figyelmeteket megérdemli. 

A 48-iki forradalom viharaiban a kath. hit inspirácziőjából született Sz.-I.-T., miután 51 éves fennállása 
alatt a zsellérkedés és szűkölködés küzdelmein át óriás kath. intézménynyé izmosodott, új, a kath. ti ép- és társadalmi 
műveltség fellegvárául tekinthető fényes palotájának felszentelését tartotta ma. 

Es e házszenteléssel óhajtotta a Sz.-I.-T. dicső védőszentjének, a trón- és országalapitó szent István királynak 
kilenczszázados emlékezetét is megünnepelni. 

Mind a két esemény főtényezőjévé Isten Vaszary Kolos biboros herczegrimást rendelte. Az ő szentelése 
avatta fel a kath. műveltség uj házát ; az ő monumentális beszédje világítja meg a magyar királyság S00 év előtti 
alapításának és egyúttal végtelen időkig való fenntarthatásának mélységes egyszerű titkát. 

Hallgassunk az Ur fölkentjére ! 

Y A S Z A R Y K O L O S 
bibornok hgprimas és esztergomi érsek nr megnyitó beszéde. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Első izben van szerencsém a m. t. közgyűlést társulatunk most felavatott uj otthonában 

üdvözölni. 
Félszázad súlyos gondjai, nehéz fáradalmai árán emelte e csarnokot. Falai nemcsak a 

mult érdemeiről szólnak, hanem a jövő reményével is biztatnak. 
Az eredmény ugyanis, melyre társulatunk jogosult önérzettel pillanthat, kétségkivül 

örvendetes és nyomatékos inditó oka lehet annak az erős elhatározásnak, hogy egész odaadással 
szolgálja társulatunk a jövőben is azt a magasztos czélt, melyet keletkezésekor félszázad előtt 
feladatául kitűzött. 

E czél: „az irodalom ut ján a keresztény vallás üdvös tanainak fejtegetésére, boldogitó és 
föntartó elveinek megismertetése és áldásos szellemének terjesztése által a magyar nemzetben a 
tiszta erkölcsiséget, a józan gondolkodást és a hazafias polgári erényeket szilárdítani." 

Lelkes törekvéseit hathatósan fokozhatja nemzetünké életének az a nagy nevezetességű 
mozzanata is, a melyhez a jó Isten áldó kegyéből elérkeztünk. 

Kilenczszáz éve most, hogy a magyar nemzet a katholikus egyház családjának tagjai 
közé lépett. 
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Hosszú idő egy hatalmas nemzet életében is. 
Hisz kilenczszáz év alat t mennyi nagy nemzet tün t el, mennyi alakult át, mennyi 

veszitette el önállóságát, a lkotmányát?! 
És mi? 
A lefolyt kilenczszáz év után is abból a földből, melyet a tyáink akkor birtak, egy 

tapodta t sem vesztettünk el; a Kárpát bérczei és a négy folyam között ma is élünk, alapján 
annak az alkotmánynak, melyet őseink az etelközi szerződésben vérökkel pecsételtek, az utódok 
vérökkel védtek. 

Elünk — Széchenyi István gróf szavai szerint — „egv maroknyi nép, nem tán elszigetelve 
valami magas hegyekben, de ki a sikra állitva nagy és egészen más elemben létező nemzetek közé." 

Honnét meri te t tük azt a bámulandó életerőt, mely annyi veszély közt f 'öntartott bennünket? 
Nincs történetiró, ki el nem ismerné, hogy — a kereszténységből! 
Egyik legnagyobb tör ténet i rónk — Katona István — i r ja ; „Két világhires fejedelme volt 

a magyarnak. 
Attila és szent István, 
De a mit Atti la szerzett, meg nem maradha to t t ; a mit István kezdett, az mindeddig fönnáll. 
Csodálatos dolog! 
Atti lának minden népe, mind ereje, mind fegyvere, mind győzelme nagyobb volt. 
Istvánnak sem oly fegyvere, sem oly ereje, sem annyi népe, sem oly győzelme nem volt. 
Mi ennek az oka? 
Atti la Isten ostora, István Krisztus apostola volt. 
Amaz a fegyver múlékony hatalmán, emez a bit megdönthetetlen szikláján épitett ." 
Valóban csodálatos az az életszentséggel párosult államférfiúi bölcseség, melylyel szent 

Is tván országunk ügyeit szervezte. 
Nem fordult sem a szomszéd nyugat-észak germán, sem a délkelet bizancz császáraihoz, 

kik hűbér fejében osztogatták a bir tokot és a koronát, mer t veszélyeztetve lá t ta nemzetének 
alkotmányát , önállóságát ; hanem fordult az egyház fejéhez, II. Szilveszter pápához, s az általa 
1000-ik év márczius 27-én küldött koronával megkoronáztatva — az állam és egyház ügyeit 
együttesen rendezte oly coordinált viszonyban, mely kizárta azt, hogy az állam a vallásnak, vagy 
az egyház az államnak ura legyen; és ezen intézkedés által a kath. vallás és nemzetünk között 
a legszorosabb kapcsolat, a legbensőbb összeköttetés létesült, mely nyolcz századnál tovább 
fennállott. 

Evkönyveink kitörölhetetlen betűkkel hirdetik azt az áldásos összhangot, a mely a vallás 
tana i és a honszeretet parancsai közt uralkodott . 

A minő rajongással szerették, a minő odaadással szolgálták őseink a hazát, épp oly 
ragaszkodással viseltettek szent hitök iránt. 

Törvényeinket és közhasznú intézményeinket a vallás és hazaszeretet alkotta. 
Tudományunkat és művészetünket a h i t ós honszeretet fejlesztette. 
Dicsőségünket az egyház és haza közös munkája szerezte. 
Az a szoros összetartás, mely az egyházat és hazát összeolvasztotta, volt törekvésünk 

rugója, sikereink záloga, küzdelmeink diadala. 
A hit hősei voltak egyúttal a hazaszeretet példányképei. A vallás és hazaszeretet közösen 

ünnepeltek. Közösen örültek, közösen szenvedtek. Békében, háborúban, szerencsében, balsorsban, 
örömben, bánatban együttesen osztoznak a hit ós haza hű fiai. 

Nem szolgálnak külön érdekeket, nem keresnek külön czélokat. Vágyuk és óhajuk, hogy 
együttesen munkálkodjanak a haza üdveért, együttesen küzdjenek pro aris et focis — az oltárért 
és tűzhelyért. 

Drága és kegyeletes az a kapocs, mely az egyház tagjait , a haza polgárait nemes czéljaik 
elérésére összefűzte. 

Foglalatja ez azoknak a törvényeknek, egyházi, politikai és társadalmi intézményeknek, 
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melyek ugy az egyén, mint az egész nemzet jogai t megállapítják, kötelmeit szabályozzák, jólétét 
előmozdítják. 

Foglalatja e kapocs mindazon tudományos törekvéseknek és vívmányoknak, mindazon mű-
vészi alkotásoknak, melyek a nemzet szellemét fejlesztik, jellemét erősítik, életét nemesítik. 

Foglalatja azon bátor harczosok táborának, kik a hazát védik, azon kimagasló szellemek 
gyülhelyének, kik a haza sorsát vezérlik, azon munkás népnek, melynek kezei a haza földjét művelik. 

Foglalatja azoknak az erényeknek, a melyeknek áldásai a terheket könnyítik, a szenve-
déseket mérséklik, a nyomort enyhítik. 

Foglalatja e kapocs végül annak a dicsőségnek, melyet nemzetünk múlt jának büszkeségéül, 
jelenének vigaszául, jövőjének reményeül féltékenyen őriz. 

Igaz! Multunkban a fény mellet t ot t van az árny, a dicsőség mellet t a szenvedés is; de 
ez minden nemzetnek a sorsa! 

A világtörténelem egy háborgó tenger , melynek vérrel festet t hullámain fölváltva emel-
kednek, sülyednek, vagy elmerülnek a nemzetek. Minket is ellenségeink, hibáink, bűneink többször 
elnyomtak, de vallásos buzgóságunk, hazaszeretetünk, ősi erényeink újból fölmagasztaltak. 

Es jelen helyzetünk? 
A jelen időkről nem szükséges, hogy szóljunk, hisz mindnyájan lát juk ál lapotainkat , 

észleljük, mennyire dul közöttünk az ellenségeskedés és visszavonás. 
Szomorodott szivvel, elborult lélekkel ismételhet jük szent Pál apostolnak a viszálykodó 

Galatákhoz intézett e szavait: „Si invicem mordetis, videte, ne ab invicem consummamini". 
„Ha egymást marjá tok, vigyázzatok, hogy egymást föl ne emészszétek." 
Ily körülmények között mi a teendőnk? Tán gáncsoljak, szidalmazzuk korunkat? N e m ! 
A mi föladatunk az, hogy türelemmel, szeretet tel javítsuk. 
Mert bár a régi viszonyok megváltoztak, de egyházunk és hazánk i ránt i kötelességeink 

változatlanul ugyanazok maradtak, a melyek az előtt voltak. 
Mert a haza fogalmán kivül szerintünk Isten és hit nem elavult eszmék, nem túlhaladot t 

álláspontok, nem értéktelen maradványok és je lentékte len romok a középkorból, hanem azon erős 
alapok, melyeken hazánk kilencz századon át biztosan nyugodott. 

Washington, az észak-amerikai államok alapítója és elnöke, a kongresszushoz 1789-ik évben 
intézett üzenetében a következőket mondja : 

„A vallás és erkölcs az állam jólétének legnélkülözheietlenebb támaszai Hiába kérkednék 
az hazafiságával, ki a társadalmi épület e két főpillérét megdönteni t ö rekednék / 

Ha kettős, vallási ós hazafiúi kötelességünknek társulatunk üdvös működése által is 
megfelelni igyekszünk, ha továbbra is egyházunknak odaadó fiai, királyunknak engedelmes a la t t -
valói, hazánknak hű polgárai leendünk, bizonyára a jó Isten nem vonandja meg szent áldását tőlünk. 

Ugy legyen! 
Midőn társulatunk nagymélt. elnökének ós inéit, társelnökének a fáradhatlan, buzgó 

tevékenységért a társulat nevében legbensőbb hálát, az alelnök ós a többi uraknak forró köszönetet 
szavazok — a közgyűlést megnyitom. 

Dr Kisfaludy Á. Béla sz.-l.-t. alelnök 
jelentése. 

Főmagasságu és Főtisztelendő Bibornok Herczeg-Primás, 
Elnök Ur ! 

Nagyméltóságú Védnöki Kar ! 
Mélyen tisztelt Nagygyűlés ! 

Tiz éve, hogy viseli csekélységem Társulatunk n. 
é. közönsége részéről azt a megtisztelő bizalmat, mely 
nekem egy-egy ily fényes gyülekezet előtt évenkint szót 
nem hogy csak alkalmat ad, hanem kötelességül rója 
rám. De ezen megtisztelő kötelesség teljesitéséhez soha 

oly mélyen megindult szivvel, soha lelkemben annyi hálá-
val nem fogtam, mint ma, mikor a Szent-István-Társu-
latot egy félszázados zsellérkedés és szorongás után végre 
a saját hajlékában, nemcäak a hétköznapi munka mellett, 
hanem nagygyűlése fényes ünnepnapján is a saját ottho-
nában köszönthetem. Köszöntöm is az alázatos sziv és há-
lás lélek érzelmei között az Ur Jézus szent nevével, aki-
nek evangeliuma volt a talaj, melyben Társulatunk fájá-
nak mustármagiát buzgó őseink elültették, akinek áldó 
malasztja volt a napfény és harmat, mely azt egy fél-
századon át nagyra nevelte ; — köszöntöm a Boldogságos 
Szűz, a mi Nagyasszonyunk édes nevével, akihez szóval 
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és példával éppen az utasit bennünket, kinek nagy nevét 
fölvenni bátorkodtunk: Nemzetünk első királya koronás 
apostola — szent Istváu. 

Ez a név, mélyen tisztelt nagygyűlés ! egy bátor és 
gazdag programm volt akkor és az marad nekünk minden 
időkre. Igenis bátorság, első szent királyunk hatalmas 
közbenjárásába vetett nagy bizalom kellett ahhoz, hogy 
az általános forrongás idején, mikor a szellemeket uj 
vágyak, u j alkotások láza fogta el, melyeknek megvalósu-
lása végre is véreá fegyverek élére kerül t : hogy abban 
az időben a mi elődeink a keresztény katholikus vallás 
és erkölcs régi és soha meg nem változó igazságait kiván-
ták oda állítani a forrongó lelkek elé, mintegy a háborgó 
tengerre bocsájtott olajat, — s a véres fegyverek zajában 
az isteni szellem békés fegyvereit kovácsolták s ezeket 
kívánták forgalomba hozni a „jó és olcsó" könyvekben. 

De gazdagabb se lehetett volna az a programm, 
mélyen tisztelt nagygyűlés, mint amennyit szent István 
nc-ve kifejez. Az erkölcsi világrend két legfőbb törvénye, 
két vezető eszméje és e két vezéreszme elválhatatlan 
szent frigye az, mi szent István nevében zászlónkon van ! 
i rva: vallás és hazafiság, Isten és a hazaszeretete s mind 
a kettőnek hűséges szolgálata. Az a munkás, tevékeny, 
szeretet, mely István királynak szentegyházunk oltárain 
és az igaz hazafiak szivében egyformán magas és örök 
helyet szerzett. Egy ezeréves nemzet jubiláris ünneplése 
volt — a helyesen Ítélők szemében — az eleven tanúság 
szt. István bölcs és példának való hazafisága mellett ; s a 
most folyó év, mely a hazaföntartó kereszténység országos 
ünnepe, a milliók szivének fönkelt érzéseit, háláját, örö-
mét, bizalmát — Isten után — megint csak szent Istvánra 
irányítja. Hozzá, a Boldogságos Szűz mennyei szövetsé-
geben oly hatalmas Pártfogóhoz emeli. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés! Társulatunk alapitóinak 
ezt a bátor bizodalmát eltanulták az utódok és nem csa-
latkoztak meg benne soha; ezt a gazdag programmot 
örökségül vették át és egy félszázados munka küzdelmei 
között többet és többet valósítottak meg, de el nem 
ejtettek belőle semmit. Ma is, egy félszázad multán, 
ugyanaz a bizodalom a mi bátorságunk ; ugyanaz a név 
a mi kötelességeink kánonja, mindennapi munkálkodásunk 
irányítója. 

Ami az évtizedek folytán változott, az, mélyen tisz-
telt nagygyűlés, éppen annak a hálás érzelemnek nyitja 
meg forrását, mely — Isten után — Társulatunk nagy-
méltóságú Védnöki Kara és mélyen tisztelt közönsége 
iránt ugyanezen helyen, hol most annyi jeles előd után 
az én csekélységem áll, oly számos alkalommal hangos 
tolmácsra talált. Mert a változás mindig haladást jelentett : 
gyarapodását az eszközöknek, melyekkel a soha sem 
változott czélt szolgálhattuk, és tágulását a térnek, melyen 
a nemzeti közművelődés mezején ekénket beakasztva, 
vallásos és hazafias munkálkodásunkat uj meg uj irány-
ban terjeszthettük. 

Mélyen meghatott lélekkel olvasom egyik — Isten-
ben boldogult — jeles elődömnek, Tárkányi Bélának a 
társulat működése első három évtizedére vonatkozó jelen-
tését, melyet az ő szózatos ajkáról az 1878. évi márczius 
28-án tartott XXV. nagygyűlés hallott. Részletesen be-

számol a társulat fejlődésének egye3 fázisairól; elsorolja 
a kisebb és nagyobb irodalmi termékeket, melyekkel a 
katholikus szellemű közművelődés ügyében vállalt szolgá-
latát társulatunk az első három évtizeden át teljesítette. 

A rá következett két évtized alatt társulatunknak 
ugy belső fejlődése, mint különösen irodalmi termelése 
Isten jóvoltából és a katholikus közönség pártolása foly-
tán még nagyobb arányokban növekedett. Ha én most az 
ezen időre eső kiadványainkat csak czim szerint akarnám 
is fölsorolni, nagyon visszaélnék a mélyen tisztelt nagy-
gyűle's türelmével. De méltóztassék megengedni, hogy a 
részletezés helyett csak ugy nagy vonásokban, egyes 
jellemző adatok kiemelésével vázolhassam azt az utat, 
azt a pályát, mely a „jó és olcsó könyvkiadó társulat" 
szerény kezdetétől a Szent-István-Társulat mai működé-
séig — halad. 

Valamelyes jóindulat sem kell hozzá, hogy ezt a 
félszázadon át megjárt utat haladásnak nevezzük. A 
„Fehér Bandi" és egy-két hasonló népiratka kiadásától 
— ma szinte megszámlálhatatlan ezerekben közkézen 

S forgó 169 népir atkákig — „A falu őrangyala" ma is 
olvasott ifjúsági irattól a ma már bőséges választékra 
kínálkozó s a magas közoktatási minisztérium részéről is 
hivatalosan ajánlott ifjúsági iratokig, a Manzoni „Jegye-
seinek" megjelenésétől a Megszabadított Jeruzsálem és a 
Családi Regénytár egyszerre hat kötettel kiálló vállal-
kozásáig, — a nagy jóakarattal megindított, de hamar 
véget ért a „Korkérdések" szerény füzeteitől a „Katho-
likus Szemleu és az irodalmi osztály kiadványainak ma 
már egy kis könyvtárt alkotó sorozatáig, — a népiskolai 
ABC-és könyvek, Káték és Bibliák sovány köteteitől a 
népiskolai oktatás nagyban emelkedett igényeihez alkal-
mazkodó kiadványaink mai gazdagságáig : igazán nagy 
ut. De ez az ut nem vezetett sivatagon keresztül. Olyan-
hoz hasonló, melynek mesgyéjén lépésről-lépésre uj ülte-
tések — uj vállalkozások — gyümölcsével találkozunk. 

De mi közben ezen ut hosszát leróttuk, annak 
szélesítéséről is kellett gondoskodnunk s ezzel a gonddal 
az igazgató-választmány ismételten foglalkozott. Az alsó 
népiskolák és a tanítóképző intézetek sürgős követelmé-
nyei is jelentkeztek. Es katholikus középiskolai intéze-
teink is méltán várták az alkalmas tankönyveket. A 
kihirdetett pályázatok igen sovány eredményre vezettek s 
ennek folytán az igazgató-választmány jobbnak látta, hogy 
az igazgatóság a fenforgó szükségletekről egyenes meg-
bízások utján gondoskodjék. Es ezen az uton jobb ered-
ményhez is érkezett. Középiskolai használatra szánt tan-
könyveink közül némelyek már a közoktatásügyi kormány 
részéről is approbálva vannak, mások remélhető méltá-
nyos elbírálás alatt s ezzel jeleztem a társulat működé-
sének időrendben is legújabb helyzetét. 

Nem mindenkinek tetszett a jelzett irányban meg-
indult működésünk. A térfoglalás, mélyen tisztelt nagy-
gyűlés, minthogy gazdátlan mezők ma már alig akadnak, 
szükségképpen a más elől való foglalást jelenti. Ezen a 
ponton támadhatnak nekünk is ellenfeleink. De minket 
nem az anyagi haszon vezetett — melyen a mi társula-
tunk szervezetében senki sem osztozkodhatik — hanem a 
közérdek, melynek szolgálata társulatunk eredeti hivatása. 
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Hogy a térfoglalás valamely haszonnal is járjon, önként 
értetődő követelmény. 

Egy égő gyertya, mely fényt áraszt ugyan, de csak 
önmagát fogyasztja, a legrosszabb szimbólum lenne egy 
ilyen társulathoz, mint a mienk. De Istennek hála! — 
nem is illenék hozzá. A gyertya ég, de nem fogy. Leg-
jobban bizonyítják ezt az évről-évre bemutatott jelentések 
s társulat vagyoni állapotának habár szerény méretű 
de folytonos gyarapodását mutatják. Az utóbbi két év 
nagy vállalkozásai teljesen igénybe vették a társulat 
anyagi erejét, de a mai nagygyűlés elé kerülő kimutatá-
sokban ez még alig jelentkezik. Méltóztassék azért meg-
engedni. hogy erre nézve tájékoztatásul némely megjegy-
zéseket tehessek. Mikor társulatunk a régi és oly sokszor 
hangoztatott közóhajhoz képest uj kásának építését, majd 
ezen uj házban saját nyomdájának berendezését tényleg 
megkezdette, ezzel a társulat vagyoni állapotának évi 
kimutatásában ezideig hagyományosan követett rendszer 
keretei természetesen szűknek bizonyultak. Mert hisz 
ezideig az évi számadások kimutatták a társulat meglevő 
tőkéjének s az év folytán kifejtett munkájának gyümöl-
csét — s ez volt a bevétel; vele szemben kimutatták a 
kiadásokat, melyeket az évi munkálkodás követelt — és 
a különbözet mutatta az évi eredményt. A házépítés és 
nyomda-berendezés révén azonban igen természetesen oly 
bevételi és kiadási tételek merültek föl, melyek a hagyo-
mányos keretekbe nem illettek. — Az alapítványi törzs-
vagyonból telekvásárlásokra fordított tőkebefektetés, az 
építkezésekre fölvett jelzálog-kölcsön, az eladásra szánt 
régi ház értéke, a társulat forgalmi tőkéjének terhére 
igénybe vett hitel stb. és azután a nyomdaberendezést 
illetőleg a nagyméltóságú Védnöki Karunk köréből 
biztosított kegyes adományok tényleg befolyt rész-
letei, s a még biztos kilátásban levő összegek fejében 
igénybe vett átmeneti kölcsönök mind ilyen természetű 
bevételek ; s viszont a házépítés s utóbb a nyomdaberen-
dezés terhére esedékessé vált számlák kiegyenlítése mind 
ilyen — a társulat rendes forgalmába be nem helyezhető 
kiadások voltak. Mind ezekről a társulat pénztárnoka, 
illetőleg a forgalmi pénztárt kezelő titkár, külön köny-
veket vezetett, hogy az ügyletek lebonyolítása után mind-
két irányban elszámolhasson ; és az igazgató választmány 
ezen eljárást tudomásul vette, midőn az 1898. évi — 
szabályszerüleg átvizsgált — számadásokat, valamint az 
1899. évre a gazdasági bizottság részéről beterjesztett 
költségvetést a társulat rendes forgalmának hagyományos 
keretében elfogadta. 

De ezek után, a mult 1899. év első negyedének 
végén egy igen szomorú eset okozott kénytelen változást 
a pénztár kezelésében. A társulat érdemes titkára Hummer 
Nándor ugyanis márczius hó végén kijelentette, hogy az 
utóbbi időben jelentkezett szembaja oly rohamosan 
súlyosbodik, hogy hivatalát tovább el nem láthatja. A 
meglepő helyzettel szemben az elnökségnek rögtön kellett 
intézkedni, s így történt, hogy a titkár és fia Szendefi 
Aladár dr. jelenlétében az alelnök és igazgató a forgalmi 
pénztárt részletes jegyzőkönyv felvétele mellett átvették 
s a titkár által vezetett könyveket ugyanazon nappal 
lezárták. Egyben az ügymenet folytonosságának biztosi-

1 tása végett a forgalmi pénztár kezelését is magukra 
vállalták ; a könyvvezetésre pedig, az ugyanakkor súlyosan 
megbetegedett számvevő helyett pár hónapon át ideiglenes 
erőt kellett alkalmazniok, mig ugyanezt a munkát a 
társulat változott viszonyai folytán szükségesnek elismert 
rendes kereskedelmi könyvvitel szervezése végett az 
igazgató-választmány határozata folytán szerződtetett 
könyvvivőre bízhatták. 

A szomorú bajával elvonult titkár által addig a ház 
és nyomdáról külön vezetett könyveket azonban ilyen 
alakban nem vezethettük tovább ; hanem ettől fogva a 
kezünkhöz bármely czimen jutott bevételt, és viszont bár-
mely czimen teljesített kiadást — a forgalmi naplóba 
jegyeztettünk. Ezen alapon készült az 1899. év végén az 
a számadás, melyet a számvizsgáló-bizottság jelentéséhez 
képest az igazgató-választmány helyben hagyott s a mai 
napirenden előkerülő határozatával a mélyen tisztelt 
nagygyűlésnek elfogadásra ajánl. Ennek a kezelésünk 
mellett lejolyt évi forgalomnak tehát a hagyományos 
keretekhez mért kivonatát adja csak az a számadás, 
melyet a társulat rendes forgalmáról a mélyen tisztelt 
nagygyűlés elé terjesztünk, és ugyanennek keretében 
mozog az 1900, évre szóló költségvetés is, mely a gazda-
sági bizottság jelentése alapján az igazgató-választmány 
ugyanazon üléséből kerül a mélyen tisztelt nagy-
gyűlés elé. 

Az utóbbi időben beérkezett ugyan a házépítés 
költségeiről szóló kimutatás Hofhauser Antal műépítész 
ur részéről, — valamint a társulati nyomda is benyúj-
totta a berendezésről és első évi forgalmáról szóló kimu-
tatást ; de ezeknek alapo9 átvizsgálása sokkal több időt 
igényel, hogy sem a mai napra elvégezhető lett volna. Ezen-
kívül a társulat uj helyzetéről teljeskép alkotásához legelső 
föltétel egy kereskedelmi szempontból tökéletes inventárium 
felvétele, ami — még ha a hozzá szükséges munkaerő 
nem is hiányzott volna — a téli hónapokban nem volt 
eszközölhető. Pedig az u j helyzet által megkövetelt s az 
igazgató-választmány által szükségesnek elismert s rész-
ben már elő is készített rendszeres kereskedelmi könyvvitel 
a társulat összes ügyosztályairól csak ezen az alapon 
indulhat meg. 

Az elnökség és igazgató-választmány tehát legkö-
zelebbi föladatának ismeri mindezeknek elintézését, meg-
valósítását, keresztülvitelét. 

De ez még nem volna elég. Társulatunk szerencsés 
fejlődése folytán már évek óta érzett szükség alapsza-
bályaink alkalmas módosítása. E szükség érzete sokszoros 
kifejezésre jutot t az alelnöki, igazgatói és titkári jelenté-
sekben. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen életbevágó munkálat 
nyugalmas időket s nagy körültekintés mellett a társulati 
élet összes tényezőinek közreműködését kívánja. Tudjuk, 
hogy e föltételek sokáig hiányzottak. Legutóbb pedig a 
társulatunk életében nemcsak tervbe, de munkába vett 
nagy vállalkozások egyenesen megkövetelték, hogy a 
gyakorlattól várjunk bizonyos tapasztalati okulást,, meg-

' annyi ujjmutatást, melyek a reorganizáczió nagyfontos-
' ságu munkájában a legjobb irányításul szolgálhatnak. 

Most már, mélyen tisztelt nagygyűlés, bizva hihet-
jük hogy e föltételek megvannak ; s azért az elnökség és 
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igazgató-választmány — az imént jelzett föladatok mellett 
— a társulat elavult alapszabályainak revízióját is leg-
közelebbi teendői közé sorolja s nem akarja megengedni, 
hogy ez a megkezdett s annyi más czimen is emlékezetes 
esztendő ennek az immár megért eszmének valósulását ne 
lássa. 

De ez ünnepi alkalom még egy kérésre is ösztönöz. 
Örömünket másokkal is megosztani, annak valamely — 
szerény tehetségünkhöz mért — külső jelét is adni, oly 
természetes kívánság, hogy szinte önként jelentkezik. 
Azért az elnökség nevében, nem indítvány gyanánt, hanem 
mint kérést bátorkodom a mélyen tisztelt nagygyűlés elé 
terjeszteni : méltóztassék megengedni, hogy társulatunk 
mai örvendetes ünnepének emlékezetére az „Orókimádás" 
temploma, az Országos Pázmány-Egyesület, a Magyar 
hírlapírók nyugdíjintézete és a nyomdai munkások valamely 
jótékony intézetének javára adományokat tehessünk ; az 
összegek valamint az adományozás közelebbi módjának 
meghatározását méltóztassék az igazgató-választmányra 
bizni. 

Ezek után pedig alázatos tisztelettel kérem, hogy 
jelentésemet tudomásul venni méltóztassék. (Éljenzés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, márczius 30. A Szent-István-Társulat 

ünnepéről. — 
Ismertem a Sz.-I.-Társulatot zsellérségéből ; ismerem 

és tisztelem Királyi-Pál-utczai szűk házának szorgalmas 
idejéből ; mostani Szentkirályi-utczai palotájában kifejteni 
kezdett nagy munkájára bámulattal kell tekintenem. 

Te, vidéki katholikus, akár világi akár pap vagy, 
ha Budapestre kerülsz, el ne mulaszd a Sz. I.-T. uj 
palotáját necsak kívülről, de belülről is tüzetesen meg-
tekinteni. Meg nem bánod. Sőt, ha benned érzék van a gyen-
gédebb kötelességek teljesítése iránt is, meghatva fogsz a 
háznak helyben lakó lelkéhez, dr Kisfaludy Á. Béla társ. 
alelnökhöz beköszönteni — hódolatra. 

Az épület stílusa és müépitészi, technikai beosztása, 
berendezése, az anyag fölött uralkodó architektus genialitását 
hirdeti. Ha kívülről rátekintesz a palota összhangzatos, 
gazdag tagozatú homlokzatára, még ha szemet húnysz is 
a szobordiszitésre, lelked azonnal kitalálja, hogy nem 
közönséges bér- vagy lakóház előtt állasz, hanem, hogy 
az egész épület egy nagy magasztos eszmét állit szemed 
elé s nem a kicsinyes magánérdeknek s hiu tetszelgésnek, 
hanem valamely magasabb közérdeknek van szentelve, 
még pedig szobordíszéből következtetve, az Istennel érint-
kező legfőbb közérdeknek, a melynek jellemvonása a 
mindennapi élet lapos közönségességeiből magasan ki-
emelkedő fenségesség. 

A ház három kapuja közöl a középső, a díszkapu, 
a lépcsőház csarnokába nyílik, mely ünnepi alkalmakkor 
méltóságos kényelemmel emelkedő lépcsőkön a monumen-
tális épület szivébe, mintegy szentélyébe, a csarnokos és 
karzatos díszterembe tereli be a magyar katholiczizmus 
fényes ünnepi közönségét, hol, távol az utcza zajától, 
kettős ünnepi aktus folyt le tegnap a főváros és a vidék 

katholikus társadalmi kiválóságainak jelenlétében, t. i. a 
ház fölszentelése és annak a magyar keresztény király-
ság megalapításának kilenczszázados évfordulója &lkalmá-
ból a társulat védőszentjének, szt. István apostol-királynak 
tiszteletére való felajánlása. 

Szomorú valóság dermesztő hidege szállt le a ma-
gyar nemzetre az utóbbi időben. A szent korona szeren-
csés meghozatalának s az avval való első koronázás ki-
rályi trónt alapító és országot biztosító világtörténelmi 
jelentőségű eseményének kilenczszázados évfordulója al-
kalmából nem látjuk a kegyelet életjeleit megnyilatkozni 
csak a kath. egyház és az ő intézetei részéről ; melyek 
közöl, hogy a Sz.-I.-T. oly páratlan súlyú tényt képes latba 
vetni, mint a milyen egy óriás közművelődési társadalmi 
munkát védő és takaró monumentális háznak felszentelése, 
azt Magyarország 10 millió katholikus lakosa az Isten 
kedvében való járást dicsőségének valló szent-István-tár-
sulati elnökségnek, Zichy Nándor és Esterházy Móricz 
gróf uraknak, és a társulat ügyei irányitójának és főinté-
zőjének, Kisfaludy A. B. dr prépost-alelnöknek köszönheti, 
a ki a mellett, hogy a tudomány-egyetem dogmatikai 
tanszékéről nem szűnik meg az oltári szolgálat levitáira 
nap-napután fényt árasztani szét, talált időt és birt kifej-
teni lelkéből elég erőt arra is, hogy a Szent-István-Tár-
sulatot, magasztos gondolkodású elnöktársaival vállvetve 
folytatott munkájával, a társulati tevékenység megsoka-
sodott és megnőtt ágazatainak megfelelő, kényelmes ház-
ban helyezze el. 

A szomorú emlékű Danielik-féle eset után egymást 
követő szerencsés választásokból kikerült nagynevű al-
elnökök ihletett működése alatt évről-évre szemlátomást 
emelkedett a Szent-István-Társulat, szellemben és vagyon-
ban, hatalomban és befolyásban. Kisfaludy Á. Béláé az 
elévülhetetlen érdem, hogy a nagynevű élődök munkáját 
nemcsak folytatni tudta, de szellemének gazdagságából 
gyarapítani is bírta. A nyomda és az ott megjelenő ren-
geteg kiadvány, számban óriásilag megnövekedve, szellem-
ben soha meg nem fogyatkozva, magyaros stílben és 
külső csinosságban pedig az egész országban párját 
ritkítva, a monumentális házzal együtt, minden kőtáblá-
nál és arany betűnél maradandóbban fogja hirdetni az 
utókor előtt a honalapító Kisfaludy nemzetség pap-sarjá-
nak szent-István-társulati alelnökségét. Nagy segítségére 
volt neki mindenesetre a társulatnak kiváló szellemű és 
fáradhatatlan munkás9águ két tisztviselője, igazgatója és 
titkárja. Az igazgatói székben a fáradhatatlan dr Kiss 
János után a rengeteg munkaerejű Kaposi József követ-
kezett. Hummer Nándort, a lelkes titkárt azonban, a ki 
lelki erejét hőn szeretett alelnökének munkájával úgy-
szólván összeforrasztotta, végzetszerűen kiszakította szomorú 
szembaja a munkasorból, időnek előtte, s megfosztotta 
őt, szenvedését tetézve, attól a boldogságtól, hogy a ház 
fölszentelésének örömünnepét, ő a világtalan, megláthassa. 
Bocsásson meg a Sz.-I.-T. alelnöke, hogy emberi nagy-
ságának legrejtegetettebb fénypontjára is rámutatok, t. i. 
arra az önfeláldozó nemes eljárására, hogy a társulati 
uj elhelyezkedés és munkakiterjesztés idegemésztő nagy 
ideje alatt a szomorú magányba félrevonult titkárt — 
lankadatlan, de kezdő igazgatójának lelkes segítségével — 
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munkakörében szeretettel, melyhez hő könnyeket is adó-
zott a szenvedőért, személyesen is sikerrel sietett pótolni. 

És ha a Sz.-I.-T. munkakörébe már ily messze be-
hatoltam, ki kell mondanom még azt is, hogy a nagy-
érdemű alelnök ur jelentése, épp a leglényegesebb pont-
jában, javításra szorul. Nem, — a Sz.-I.-T. gyertyájáról, 
gLz ő kezének gondozása alatt, nem az a hasonlat talál, 
hogy „égett, de el nem fogyott", hanem az, hogy „egyre 
világosabban égett, mert egyre több világításra alkalmas 
anyagot szíva fel magába izmosodott is" — ez a gyertya. 
Tíz éve, hogy a társulat ágas-bogas ügyeinek intézését 
végzi. A világ fiai ily évforduló alkalmából már jubilál-
nak és ünnepeltetik magukat. A Sz.-I.-T. mostani alelnöke 
áldozópapi jelleméhez híven monumentális házat szen-
teltet szent Istvánnak és megfelelő munkakört foglal-
koztat nemzete művelődésével, különben pedig magáról 
hallgat é3 — hallgattat. A megemlékezés e csekély 
koszorúja is csak ugy válhatott valósággá, hogy a „Religio" 
az igazság érvényesítésében tekintettel van ugyan Péterre 
is Pálra is, de a főtekintetet mindenkor — az igazságra 
magára irányítja. 

Fogadja a Sz.-I.-T. alelnöke e koszorút oly szívesen, 
mint a mily szívesen azt neki odanyujtjuk ! ?? 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A S Z E N T - I S T V Á N - T Á R S U L A T 

XLVI. rendes nagygyűléséről. 

Az ünnepség reggel 9 órakor a Jézus szent szive 
templomában misével kezdődött, melyet dr Zubriczky 
Aladár hittanár mutatott be az Istennek. Az istenitisztelet 
után a gyülekezet a Szent-István-Társulat házába vonult, 
melyen két zászló lengett, a nemzeti trikolór és a pápai 
sárga-fehér. A délszaki növényekkel diszített előcsarnok-
ban X I I I . Leo pápa mellszobra állott. 

Vaszary Kolos bibornok herczeg-primás és eszter-
gomi érsek ur 10 órakor érkezett meg Walter Gyula 
primási irodaigazgató és Kohl Medárd pápai praelátus 
kíséretében. Éljenzés között haladt fel a lépcsőn, egyene-
sen a díszterembe. 

A pompás díszteremben az ünnepi alkalomra nagy 
és fényes közönség gyűlt egybe. Az elnöki emelvényen 
foglaltak helyet: Vaszary Kolos bíboros herczegprimás 
fővédnök, Zichy Nándor gróf és Esterházy Miklós Móricz 
gróf társelnökök, Kisfaludy A. Béla alelnök, Kaposi József 
igazgató. A főt. védnöki karnak fentartott helyen : Császka 
György kalocsai érsek, Hetyey Sámuel, Hornig Károly 
báró püspök urak foglaltak helyet. A padsorok-
ban voltak : Apponyi Lajos gróf magyarországi udvar-
nagy, Szapáry István gróf, Széchenyi Pál gróf, Zichy 
János gr., Zichy Aladár gr. és Major Ferencz orsz. 
képviselők, Bogisich Mihály v. püspök, dr Csernoch János 
esztergomi, dr Palotay Ferencz nagyváradi, Póda Endre 
soproni kanonokok, dr Kohl Medárd pápai praelátus, dr 
Walter Gyula kanonok, a primási iroda igazgatója, dr 
Klinda Teofi'. primási titkár, dr Andor György primási 

szertartó, Vézinger Károly esztergomi és Csávolszky József 
váczi kanonokok, Várcsy Gyula praelátus és Krizsán 
Mihály, szemináriumi igazgatók, Bita, Klinger, Breznay, 
Demkó György, Székely István, Lubrich Ágost, Kiss János, 
Csapodi István és Peiner János egyetemi tanárok, dr 
Piszter Imre igazgató, dr Mihátyfi Ákos szerkesztő, cz. r. 
tanárok, Borszéky Soma min. osztálytanácsos, lovag dr 
Balogh Sándor, Bathó Ferencz, Tomor Ferencz, dr Gyürky 
Ödön, Kürtz Antal, Gerlóczy Károly, Buschek Antal s a 
magyar közélet számos jelese. A papnövendékek a karza-
tokat foglalták el. Pont tiz órakor Vaszary Kolos bíbo-
ros herczegprimás dr Kohl Medárd praelátus és Walter 
Gyula kanonok segédletével rövid szertartás kíséretében 
megáldotta a házat, illetőleg a dísztermet. 

A szertartás befejezése után megkezdődött a Szent-
István-Társulat nagygyűlése Vaszary Kolos bíboros her-
czegprimás a fentebb közölt nagyszabású megnyitóbeszé-
det mondotta el, mely Magyarország viharos életére mint 
Isten békéltető áldása hullott alá. 

A lelkes éljenzésekkel fogadott megnyitóbeszéd 
után Zichy Nándor gróf megköszönte a prímásnak nemes 
eszmékben gazdag megnyitóját, s kikérte engedelmét, 
hogy a beszédet átadhassák a sajtónak, s a hivek között 
szétoszthassák. 

Majd Kisfaludy Á. Béla társulati alelnök vázolta 
röviden azt a nagy utat, a mely egy szerény, olcsó lap-
kiadó vállalattal a Szent-István-Társulat mai működéséig 
vezet. Beszámolt a társulat mult évi tevékenységéről, az 
épités ügyéről, s végül a közgyűlés hozzájárulását kérte 
ahhoz, hegy a mai örömnapon a társulat működésével a 
rokon egyesületeket is támogatásban részesíthesse, neve-
zetesen hozzájárulhasson az Orökimádás templomának költ-
ségeihezgyarapithassa a Pázmány-Egyesület tőkéjét, s 
adományban részesíthesse a hirlapirók nyugdíjintézetét, 
valamint a nyomdászok betegsegitő-egyesületét. (Helyeslés.) 

A közgyűlés ezután a tudományos és irodalmi osztály 
uj tagjaiul megválasztotta Andor Józsefet (Cyprián), dr 
Balla Józsefet, Divald Kornélt (Tarczay György,) Kudora 
Jánost és Várady Károlyt ; továbbá Kaposi József igaz-
gatót, dr Kisfaludy Á. Béla meleg felszólalására, állásá-
ban véglegesítette. 

Az igazgatósági jelentést, a mely a társulat kiad-
ványairól ad kimerítő képet, a közgyűlés felolvasottnak 
tekintette, a számadásokat tudomásul vette, a felmentvényt 
megadta s a költségvetést jóváhagyta, végül pedig a régi 
igazgató-választmányt újból megválasztotta. 

Legvégül Esterházy Miklós Móricz gróf elnök tett 
javaslatot, hogy a szokásos Péterfillért az idén is küldjék 
el a Vatikánba. E javaslat elfogadása után az elnöklő 
herczegprimás a nagygyűlést berekesztette. 

Az Országos-Pázmány-Egyesület rk. közgyűléséről 
é s 

a magyarországi kath. irók és hirlapirók 
első országos értekezletéről . 

Az O.-P.'E. életrevalóságáról egyszerre kétszeres 
bizonyítékot szolgáltatott: először betöltötte lemondáf 
folytán üresedésbe jöt t elnöki székét s Herczegh Mibâb 
dr jogtudománykari professzor helyett, a ki más tere' 
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való sokoldalú elfoglaltsága miatt köszönt le, Margalits 
Ede dr bölcsészetkari professzort ültette be az elnöki 
székbe ; másodszor Magyarország kath. iróit és hírlap-
íróit országos értekezletre hívta össze és ennek sikeréről 
gazdag és termékeny akczió programm .kidolgozásával 
eleve gondoskodott. 

A kettős siker az O.-P.-E.-re ráfért, de ez azt meg 
is érdemiette. 

A közgyűlés, a mint előre jelentettük, f. hó 28-án 
reggel, az országos értekezlet délután folyt a központi 
papnevelő-intézet dísztermében, díszesen és népesen. 

10 órakor volt a szent mise, a papnevelő-intézet ká-
polnájában. Császka György kalocsai érsek ur mutatta 
be az Istennek. A magyar kath. irók és hírlapírók imá-
val kezdték. Ez az igazi katholikus kezdet. Előzze is meg 
minden katholikus irónak miuden tollmunkáját legalább 
egy röpimádság, és nem lesz soha baj, legfölebb csak 
múló, és a katholikus sajtó igazán nagyhatalom lesz ebben 
az országban, mert ellenállhatatlan. Ember, aki Isten 
akaratát haj t ja végre, a kiben tehát maga az Isten dol-
gozik, ellenállhatatlan. Nagy Isten áldása, hogy a magyar 
katholikus publiczistika értelmes munkásai erre az alapra 
indúltak felvonulni. Isten nélkül kudarczczal végződő 
küzködés az élet ; Istennel győzelemről győzelemre halad 
az emberi ész és akareterő. Vir Deo obediens loquetur 
victorias. Ez — szent István és Pázmány Péter óriás 
sikereinek titka, a kiknek példája egyúttal mindenkit kell 
hogy egy pártiságra és egyprogrammuságra ösztökéljen, 
az eszközökben válogatás czimén való pártoskodás teljes 
kizrásával, a mitől a magyar függetlenség pártja elijesztő 
példa. 

Az O.-P.-E. rendkívüli közgyűlése következőképpen 
folyt le : 

Az ülést megnyitotta dr Kiss János egyházi alelnök. 
Rámutatot t arra az igazságra, hogy az erők széthajlása 
gyengeség jele, az erők összefogása ellenben hatalom és 
befolyás forrása. A katholikus irók és hírlapírók az egyet-
értés és országos egy czélra működés erejének teljes 
tudatára ébredtek s igyekezni fognak a püspöki kar buz-
dító pártfogását mindinkább megérdemelni. 

Következett az elnökválasztás. A lelépett elnököt 
nemes szándékú fáradozásaiért elismerés illeti meg. Az ő, 
annak idején közfelkiáltással egyhangúlag történt meg-
választása kapcsán kifejlett búcsúztatójából nem ma-
radhat el az elismerés azért, a miért hála jár minden 
időben. Uj elnökké dr Kiss János egyházi alelnök dr 
Margalits Ede egyetemi tanárt ajánlotta, kit a közgyűlés 
szintén közfelkiáltással egyhangúlag megválasztott. Az 
u j elnök elfoglalván elnöki székét, sikerült beszédben 
fejtette ki álláspontját. 0 kötelességteljesitésből foglalja 
el az elnöki széket, mint katholikus és mint hazafi. Most, 
hogy exponált helyr9 került, lehet, hogy a szabadelvű 
sajtó kegyeit eljátszotta, de ő ezzel nem törődik. A szét-
hulló erők összetartásával egységes és hatalmas akcziót 
akar a katholiczizmus és a haza javára. 

A tetszéssel fogadott elnöki programm-beszéd után 
elnöki előterjesztés alapján a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott dr. Kiss János és Cziklay Lajos alel-

nököknek a lefolyt válságos két év alatt kifejtett tevé-
kenységükért. 

Ezután dr. Sziklay János társulati főtitkár előter-
jesztette az O.-P.-E. alapszabályainak módosításáról a 
választmány javaslatát. Egy-két javítással a közgyűlés a 
javaslatot pontról-pontra elfogadta. 

Következett a bíráló-bizottság jelentése az O.-P 
beszély-pályázatának eredményéről. A jelentést dr Cziklay 
Lajos bizottsági tag olvasta fel. Nyertes lett a .Haza-
térés" czimű munka szerzője. A jeligés levélből Rovok 
Imre neve tűnt ki. 

Felolvasásra került Dessewffy Sándor csanádi püspök 
ur levele, melyben áldását küldte az egyesület működésére. 

Bonitz Ferencz inditványára az O. P.-E. Apponyi 
Albert ismeretes indítványa értelmében működendő magyar 
sajtó-bizottságba a maga részéről Margalits elnököt, Kiss 
alelnököt és dr Hortoványi Józsefet küldötte ki. 

Következett 1 órakor a közös ebéd az ő magyaros 
vagyis tüzes felköszöntőivel. 

Délután 3 órakor a központi-papnevelő-intézet dísz-
termében a kath. irók és hírlapírók első országos érte-
kezlete nyilt meg, a nagyméltóságú és főt. püspöki 
karból Hettyey Sámuel püspök ur kegyes megjelenésével. 

Az értekezletet Kiss János dr nyitotta meg, ajánlva 
értekezleti elnöknek az O.-P. E. imént megválasztott 
elnökét dr Margalits Ede egyetemi tanárt. A választás 
egyhangúlag megtörtént. Ismét sikerült beszéd hangzott 
el az elnöki székből. 

Margalits Ede dr elnök megköszöni a kitüntetést s 
kéri a kongresszus támogatását. A maga részéről ígéri, 
hogy a katholikus ügy és a magyar hazafiság szolgálatára 
szenteli életét. Ezen önérzetes és férfias nyilatkozat után 
közvetlenül szivéből-lelkéből kifejti a mai összejövetel 
czéljait és indokait. Két évvel előbb alakult meg az Or-
szágos-Pázmány-Egyesület. Sokfelül kételkedés, bizalmat-
lanság fogadta az uj egyesületet. Nehéz, küzdelmes két év 
volt ez. S még most is a kezdet kezdetén vagyunk. Mert 
bár Magyarországban a katholiczizmus a szellemi művelt-
ség terén óriási túlsúlyban van, mégis a nálunknál kisebb 
csapatok aránytalanul nagyobb mértékben érvényesültek, 
amit kizárólag összetartásuknak, szervezkedésüknek lehet 
tulajdonítani. A katholikus egyház a legtisztább idealiz-
must képviseli. De a mai kor az utilitarizmus korszaka. 
A katholikus elvek intranzigensek, azok felett alkudozá-
sokba nem bocsátkozhatunk, ezeket sem meghamisítani, 
sem átalakítani nem lehet. Hogy ezeknek érvényt szerez-
zünkszükségét érezzük a tömörülésnek. Támadólag senki 
ellen fel nem lépünk. Munkatársul mindenkit elfogadunk, 
aki elfogadja a mi elveinket. De kikötjük, hogy azon 
ideálokért lelkesüljön, amelyekért mi. 

Semmi más nem menti meg a mai társadalmat, mint 
a katholiczizmus. Lehet, hogy ezt partikularizmusnak 
fogják mondani. De hiszen az általános törekvések mindig 
nélkülözik az erőt. A rokon elméknek társulása, tömö-
rülése, a vallás és a haza szolgálata a végczélban egyesit 
bennünket. 

A mozaik kép, ha minden kő a maga helyén van, 
a tökéletesség benyomását teszi ránk. S ha a protestáns 
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és izraelita irodalmi társaságok lehetségesek, méltó és 
helyes egy külön katholikus irói kört alkotni. Ha minden 
tényező megteszi a maga kötelességét, ki fogjuk magunk-
nak vivni a becsülést, amelyet eddig kétkedés és bizalmat-
lanságból tagadtak meg tőlünk. 

Mindenfelé kinyujtjuk kezünket: aki akarja, ragadja 
meg az egyház és haza felvirágoztatására. 

A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után, 
jegyzőkké Petrássevich Géza, Mészáros Dániel, Császár 
József és Kórodi Péter hivattak fel. 

Következett az üdvözlő sürgönyök küldése Rómába 
Rampolla bibornok kezén át a pápához, Bécsbe a cs. és 
k. kabinetiroda ut ján ő felségéhez, József Ágost főher-
czeghez, mint egyesületi védnökhöz Palermóba, a nm. és 
ft. püspöki kar minden egyes tagjához, és végül dr Wlas-
sics Gyula ministerhez Meránba. 

A beérkezett üdvözlő levelek illetve táviratok be-
jelentése után következett az értekezlet legérdekesebb 
része, a hét katholikus sajtóügyi előadás, megfelelő hatá-
rozati javaslatok egyhangú elfogadásával, és pedig : 

I. A kath. irók és hírlapírók tömörüléséről. Előadó 
dr Kiss János. Határozat : „A magyarországi katholikus 
irók és hirlapirók első országos értekezlete az Országos-
Pázmány-Egyesületet, a kebelében létesített segitő alap-
pal, korszerű, hasznos és szükséges egyesületnek vallja; 
attól a katholikus irók és hirlapirók erkölcsi és anyagi 
érdekeinek hathatós megóvását és előmozdítását reméli ; 
ahhoz az értekezlet minden egyes tagja ezivvel-lélekkel 
csatlakozik, a mennyiben még tagja nem volna, abba 
beiratkozik s szóval és a sajtó utján másokat is csatla-
kozásra buzdít. Es, hogy az Egyesületet az összes magyar-
országi katholikuä írókkal és hirlapirókkal minél szoro-
sabb kötelékkel egybefüzze, megbízza, hogy (a jelen 
értekezlet határozatait végrehajtsa s a katholikus írókat 
és hírlapírókat két éven belül ujabb országos értekezletre 
hivja egybe." 

II. A katholikus sajtó jelentőségéről és félkarolásá-
ról. Előadó: Auer István. Határozat : „Az országos érte-
kezlet tagjai kötelességüknek tart ják, ezentúl, életök 
fogytáig a maguk körében példaadással, szóval és tettel 
elkövetni mindent, hogy maguk és katholikus vallású 
ismerőseik, barátaik és hiveik lehetőleg, elvből csak tisz-
tességes, vallást és erkölcsöt, vallásuuk tanítását és intéz-
ményeit nem sértő könyveket, lapokat, folyóiratokat és — 
általában — sajtóterméket vegyenek, rendeljenek meg és 
részesítsenek anyagi és erkölcsi támogatásban." 

III. A katholikus szépirodalomról. Előadó: dr Sziklay 
János. Határoza t : „A kath. irók és hirlapirók országos 
értekezlete szükségesnek tart ja és óhajt ja , hogy a kath. 
szépirodalmi művek egy biráló-bizottság által jegyzékbe 
foglaltassanak s ez a jegyzék felhivás kíséretében meg-
küldessék a kath. papságnak, tanári és tanítói karoknak, 
egyáltalában pedig mindazoknak, a kik, a kath. szép-
irodalom iránt komolyan érdeklődnek, hogy e jegyzékbe 
foglalt müveket a maguk körében ajánlják és terjeszszék. 
A jegyzék az ujabban megjelenő művek ismertetése czél-

I jából évről-évre kiegészíttessék." 

IV. A lelkészkedő papságról és a sajtóról. Előadó : 
Kirsclianek Ödön. Határozat : „Mondja ki a kongresszus, 
hogy a katholikus sajtó fellendítése czéljából : 1. a 
lelkészkedő papságnak a kath. sajtó terjesztésére irányuló 
mozgalomba való bevonását szükségesnek ta r t j i ; 2. a 
kongresszus határozatainak végrehajtásával megbizott 
Országos-Pázmány-Egyesület megfelelő módon felhívja a 
lelkészkedő papságot a katholikus sajtó pártolására és 
terjesztésére; 3. a kongresszus azon hódolatteljes kére-
lemmel járul a magas püspöki kar színe elé, hogy kör-
leveleiben a lelkészkedő papságot a jó sajtó pártolására 
és terjesztésére buzdítsa." 

V. A katholikus sajtótermékek terjesztéséről. Előadó : 
Cziklay Lajos. Határoza t : „Mondja ki a kath. irók és 
hirlapirók országos értekezlete, hogy felkéri a Szent-István 
Társulatot, siessen a társulat alapszabályainak módosítá-
sával a kath. sajtótermékek hathatós terjesztésére min-
den erre alkalmas helységben helyi ügynökséget szervezni 
s azt közvetlenül a társulattal összeköttetésbe hozni, 
elvül kimondatván, hogy ezek az ügynökségek készséggel 
vállalkozzanak közismert kath. hírlapkiadók és szerzők 
hírlapjainak és műveinek terjesztésére is. Az országos 
értekezlet felettébb óhajtandónak tart ja , hogy az ügynö-
kösködésre első sorban a helyi plébánosok, illetőleg 
segédlelkészek, ezek akadályoztatása esetén a kath. 
iskolák tanítói vállalkozzanak ; ha azonban ezek egyike 
sem vállalkozhat erre, a helyi plébános jelöljön ki erre 
alkalmas embert, ki a reá bízottak buzgó teljesítésére 
mindenben ajánlatos. E végből a szóban forgó fontos 
érdekek feltüntetésével hódolattal fordul a ft. és nagy-
méltóságú püspöki karhoz, esedezvén, hogy a ft. papság 
és a kath. iskolák tanítóinak ez akczióba való belevon-
hatását is kegyesen engedélyezni méltóztassék. — Elvként 
kimondja az országos értekezlet, hogy külföldi példa 
szerint a kath. hírlapok és müvek terjesztéseért meg-
ajánlandó jutalék elfogadását semmiben sem találja a 
papi, illetőleg tanitói állással összeférhetetlennek. E 
határozat végrehajtását az országos értekezlet az 
Országos-Pázmány-Egyesület választmányára bízza, mely 
a ft . és nagyméltóságú püspöki kartól kikérendő előzetes 
jóváhagyás kinyerése után haladéktalanul érintkezésbe 
lépvén a Szent-István-Társulattal azt vele együtt eszközli 
s ha ez ettől bármi tekintetben idegenkednék vagy rövi-
desen ebben közremunkálkodni nem akarna felhatalmaz-
tatik e választmány arra is, hogy ezt a határozatot most 
már a kath. hirlapkiadóvállalatokkal és magán-kiadókkal 
egyetemben lehetőleg gyorsan megvalósítsa." 

VI. Vidéki katholikus lapmunkatársakról és tudósítók 
alkalmazásáról. E lőadó : dr Notter Antal. Határozat : „A 
magyarországi katholikus hirlapirók és irók országos 
értekezlete szükségesnek tar t ja , hogy a katholikus hírla-
pokat munkájukban minél több vidéki munkatárs és 
tudósító támogassa. E czélból fölkérik a katholikus lapok 
olvasóit és minden katholikus gondolkozású művelt 
embert, hogy a katholikus hírlapokat czikkekkel, leve-
lekkel, ismertetésekkel, de különösen mindennemű érdekes 
tudósításokkal ellátni szíveskedjenek. Az értekezlet külö-
nösen a lelkészkedő papság közreműködé ére számit e 
tekintetben és e végből óhajtja, hogy már a papnevelő 
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intézetekben nyerjenek a növendékek kellőj buzditást és 
utbaigazitást a katholikus sajtó szolgálatára." 

VII. A kath. sajtóról és a hirdetés ügyéről. Előadó : 
Sönitz Ferencz. Határozati javaslatot nem adott be, de 
igen figyelemre méltó dolgok elmondása után a többi 
közt annak a menthetetlen eljárásnak abbahagyását 
sürgette, a melyet mi már régóta ostorozunk, hogy t i. 
kath. lapok ellenséges lapokat dicsérjenek és ajánljanak, 
akár irodalmi, akár „beküldött" rovatokban. 

Ezzel az értekezlet tárgysorozata ki levén merítve, 
elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Demény Dezső és dr 
Sziklay János tagokat kiküldvén és dr Városy Gyula 
pápai praelátus s papneveidei kormányzó ur ő méltóságá-
nak a helyiség szives átengedéseért köszönetet mondván, 
nagy tetszés közt a következő mondással zárta be az em-
lékezetes ülést: 

„Non nobis, non nobis Domine; sed nomini tuo da 
glóriám /" 

IRODALOM. 

— Örökimádas. A központi Oltáregyesület szüksé-
gét látta, hogy az Örökimádás hathatósabb terjesztésére 
lapot indítson. Örökimádás czimen meg is jelent az Oltár-
gyesületnek hivatalos lapja. Az első szám a hivatalos 
közlemények miatt nem a tervezett tartalommal jelent 
meg, mindamellett már ebből is látvaló, hogy a szent 
eszme szolgálatában méltóan akar is, tud is, fog is küz-
deni. A következő számokban már következő számokban 
már következő beosztása lesz a lapnak: 1. Hitigazságok 
a legméltóságosabb Oltáriszentségről. 2. A szentségimádó : 
a) belső, b) külső élete. 3. Oltár-egyesületi ügyek : a) 
központban, b) az országban, c) a külföldön. 4. Társula-
tok és intézmények. 5. Szentek példái és jelmondásai az 
Oltáriszentségről. 6. Az építendő Orökimádás-templomá-
nak ügyei. 7. Szertartási rovat. 8. Egyházi művészet az 
Oltáriszentség szolgálatában. 9. Irodalom. 10. Vegyes köz-
lemények. A lapot Kutschera József szerkeszti. Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal Budapest, IV. Yáczi-utcza 46. szám 
alatt van. Előfizetési ára egy évre 3 korona. 

Megjelent és szerzőnél megrendelhető a következő 
jeles munka : „Katholikus Hitoktatók Kézikönyve, vagyis 
A katekizmus könnyen felfogható elméleti magyarázata 
gyakorlati háttérrel. Iskolai és templomi használatra a 
legjelesebb szakmunkák nyomán kidolgozta : Nagy Antal, 
győri székesegyházi kanonok, a Szent-István-Társulat 
irodalmi s tudományos osztályának tagja. 111. kötet. A 

malaszt-eszközökről. Az egyházmegyei hatóság engedélyé-
vel. Győr, 1899. n. 8.-r. 684 1. Ára 3 frt, vászonkötésben 
3 frt 70 kr. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából az a hir járta be a világot, hogy 

Mazzella Kamii bibornok f. hó 26-án meghalt. Született 
1833 ban. A szent Collegiumba a pápa a Jézus társaság-
ból emelte fel 1886-ban diakónus bibornokká. Presbyter 
bibornokká 1896-ban lépett elő. Éveken át a pápai 
Gregorián egyetemen a dogmatika tanára volt Rómában, 
és Franzelin biboros rendtársával a jezsuita-rend leg-
tekintélyesebb dogmatikusainak sorába emelkedett. Nagy-
szabású műveiből 4 kötet forog a kath. theologiai körök-
ben közkézen : 1. De Deo creante, 2. De gratia Christi, 
3. De religione et ecclesia, 4. De virtutibus infusis. Mily 
kedves embere volt XIII. Leo pápának, mutatja az, hogy 
a szertartások Congregatiójának f. hó 27-én tartott 
ülésében maga a pápa parentált fölötte, a következő nagy 
dicsérettel: „Antequam hodierno conventui finem impo-
namus, temperare non p o s s u m u 3 , quin vobis significemus 
acerbam aegritudinem, qua animus Noster afficitur ex 
immaturo obitu dilecti filii Nostri Cardinalis Camilli 
Mazzella, huiusce S. Congregationes Praefecti. Cuius 
doloris Nostri probe scimus habere vos omnes ex corde 
participes. Si enim in eo Nos amisimus consiliarium 
prudentia et fidelitate eximium, Ordo vester praeclarum 
item amisit ornamentum, virum scilicet pietate, doctrina 
et laboribus de Ecclesia optime meritum. Animae caris-
simae et pientissimae tribuat Christus pacem, dignumque 
in caelo praemium." 

— Jótékonyság. Meszlényi Gyula szatmári püspök 
ur ő mga az egyházmegyei papok nyugdijalapjára 20,000 
koronát fizetett be az egyházmegyei pénztárba. 

— Pápai kitüntetés. O szentsége dr Laurán 
Ágostont, a nagyváradi gör. szert. kath. káptalan tudós 
kanonokját, házi praelátusává nevezte ki. Innen is gra-
tulálunk. 

— A strassburgi egyetemen, mely eddig kizárólag 
protestáns és szabadelvű jellegű volt, a katholikus theo-
logiai karral együtt a bölcsészeti karban katholikus 
philosophiai és katholikus történelmi széket fog a porosz 
kormány felállítani, hogy így a világi katholikus ifjúság 
ezt a két szakot katholikus szellemű és életű tudósoktól 
hallgathassa. 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. A Szent-István-Társulat kettős ünnepén. — Dr Kisfaludy Á. Béla sz.-I.-t. alelnök jelentése. — 
Eqyházi Tudósítás : B u d a p e s t : A Szent-István-Társulat ünnepéről. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A Szent-István-
Társulat XLYI. rendes nagygyűléséről. — Az Országos-Pázmány-Egyesület rk. közgyűléséről és a magyarországi kath. irók és hirlapirók 

első országos értekezletéről. Irodalom. Örökimádás. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
ÖTVENKILENOZE 

Budapesten, április 4, 27. 

D A L M I ES I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1900. 

9Perge alacriter m 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 imper-

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

TARTALOM. Vezèreszmek es Tanulmányok. Korszellem és katholiczizmus. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A kié az ifjúság 
azé a jövő ! — S z a t m á r : Egyházmegyei tanitó-segélyegyleti közgyűlés. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. Főpásztoraink 

és a kath. sajtó. — A keresztény szövetkezeti központ. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Korszellem és katholiczizmus. 
Irta és a budapesti Kath. Körben m. hó 23-án felolvasta 

dr. Glattfelcler Gyula. — 

(Vége.) 

A társadalmi bajok gyökerét o t t kell keresni, 
hogy a XIX. század hadat üzent az Is tennek s 
a természetfölöt t inek. Az Isten jogai t semmibe 
se vet te s az ember, az egyén jogát állította az 
örök jog elébe. A „felvilágosodás" százada azt 
hirdette, hogy az embernek nem kell, sőt nem 
is szabad t ek in te t t e l lenni, midőn haladásról 
van szó, Istenre, egyházra, dogmára, tö r t éne t i 
hagyományra, mer t ő szuverén, önmagának függet-
len ura. S midőn a katholikus egyház természet-
fölöt t i le téteménye számára t isz te le te t követel t , 
midőn a lelkiismeret szentélyét kiméletlen rom-
bolástól őrizte, az egyházat á l l í to t ták oda min t 
olyant, mely az emberi jogoknak ellensége, S 
miala t t az egyházat támadták , maradisággal 
vádolták, törekvéseit meggyanusi to t ták és ki-
gúnyolták, midőn az igazság önkényes ferdi tésé-
vel szemben k imondta a non possumust, s az 
alkudozni kész emberi véleményekkel szemben 
ál lhatatosan képviselte az alkudozást nem ismerő 
örök igazságot: addig e szellem képviselői minden 
ellenkező véleménynyel szemben a legszükkeb-
lűbb türelmet lenséget t anus i to t ták és tanusi t ják, 
midőn a butaság, korlátoltság, középkori elfo-
gultság jelzőivel illetik azokat, kik ingadozó 

véleményeik e lő t t azonnal té rde t - fe je t nem ha j -
tanak. Ezen jelenségre reá kell muta tni , nem 
mintha a szenvedélyek e nyi la tkozata i az objekt iv 
igazság mellet t vagy ellen érvül s zo lgá lha tnának 
hanem, hogy azon te r ror izmustó l óvakodhassunk, 
melylyel e szellem nem az igazság diadalát , 
hanem a minden áron való érvényesülést keresi, 
s mely főkép a rendelkezésére álló szervezet t 
sa j tóban veszedelmes eszközzel rendelkezik. 

Az emberiség tö r téne lme s állandó, kinos 
vergődése hirdeti , hogy az egyház a dolgok 
helyes felfogásából indúl ki, midőn az égvén 
féktelen szabadságát t agad j elj S 3iZ isteni és 
természet i törvények t iszteletben t a r t á s á t sür-
geti, ha ezért reakczióval vádolják is azok, a 
kik ta lán e szó jelentését sem értik. Mert váj jon 
elérte-e az ember a nyugalom révpar t j á t , meg-
ál lapodhatot t -e csak egy pi l lanat ra is, ha önmaga 
szabta meg ú t j á t ? E lmondha t ta -e a nagy szel-
lemi harezok után , melyekben az ész és szív 
természet fö löt t i t ámogatásban nem részesült, hogy 
megelégedett , m e r t elnyerte, a miér t küzdött ? A 
tapasz ta la t azt t an i t j a — s ezt kényte lenek 
vallani azok is, a kik oly szivesen tagadnák, — 
hogy valahányszor az ember sa já t erejére hagya t -
kozva akar t behatolni az igazság mélyére, s a j á t 
szárnyára kelVe a k a r t a bekalandozni a minden-
ség végtelen birodalmát , mindannyiszor hosszas 
bolyongás, számtalan csalódás és keserű tapasz-
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talás után kénytelen volt elismerni, hogy véges 
erőit meghaladó vállalkozásba fogott. Ott vannak 
a szellemvilág óriásai, kik csillagok gyanánt 
ragyogtak az emberi korlátoltság homályában. 
Eoaberöltőkün át tar tó kutatás, lelket őrlő töp-
rengés után hányan hunyják le megnyugodva 
szemüket? Goethe Faust ja bemutat ja az ember 
tehetetlen vergődését a földön s megmagyarázza, 
mért esengett a nagy költő több világosság 
után. A másik látva törekvései hiábavalóságát, 
az élet piszkos hullámai közt keres feledést. 
Egy harmadik lemond a reményről s ellöki 
magától az életet, melynek fensőbb czélját az 
emberi értelem pislogó világánál meg nem 
találta. 

Ki adja e jelenség elegendő magyarázatá t? 
Miért tör az ember folyton előre, megtagadva 
azt, a mi még az imént büszkeségét képezte; 
tehete t lennek vallva magát oly kérdések meg-
oldására, melyeket előbb semmibe se ve t t? Ennek 
oka az, hogy a magára hagyott ember gyengesé-
gének s a megoldásra váró feladatok óriási 
voltának tudatában bátorságát veszti s elbukik. 
Folyton a végtelenség és örökkévalóság határa i t 
é r in t i ; oly kérdések bánt ják, melyeket megoldani 
nem képes, de melyektől szabadulni se tud. S 
most előáll a modern felfogás s azt hi rdet i : 
Ember ! Senkire sem szabad hallgatnod! Önma-
gadnak kell léted kérdéseit megoldanod! De erre 
képtelen. Felállít t ehá t egy hipotézist, s elénk 
adja mint megdönthetetlen igazságot; s mivel a 
bizonyosság ereje nem szentesíti, a terrorizmus 
fegyveréhez fordúl s kihirdet i : A ki a százados 
tanokhoz ragaszkodik, melyeket nem az ember, 
hanem az Isten nevében hirdettek ki, s el nem 
fogadja az „előítéletektől ment" emberi ész 
kutatásának eredményeit, nem t a r t ha t számot 
elismerésre, korlátolt, középkori felfogás rabja. 

Midőn a rómaiaknál a természetfölött i dol-
gokban való hi t megingott s az istenek tekin-
télye alásülyedt, az imperátorok képeit állítot-
t á k a templomokba. Azt hi t ték az istenné t e t t 
ember pótolni fogja a detronizált istenség te-
kintélyét. De a tör ténet azt taní t ja , hogy ez a 
kor nemcsak erkölcsileg volt a legsülyedtebb. 
hanem, hogy az emberi méltóság és szabadság 
ellen sohasem követtek el oly merényleteket, 
mint épen akkor. Mert ha az embert Isten fölé 
emelik, elveszti a társadalom azt az erkölcsi 
szabályzót, mely a szabadságot, az ember leg-
szebb erkölcsi tulajdonát, irányítja, s helyét 

elfoglalja egy bálvány, mely fizikai súlyá-
val nehezedik az emberre, s megteremti a leg-
méltat lanabb szolgaságot. S ezért látjuk nap-
jainkban is, hogy az emberi szuverenitás gya-
kori hirdetése daczára, ép azok a kik az el-
fogult dogmatikus álláspont ellen oly erővel 
küzdenek, nem az érvek erejét viszik harczba, 
hanem a gúny, a kicsinylés, az ocsárlás fegyve-
reivel akar ják véleményüket az emberekre rá-
erőszakolni; s a keresztény felfogástól elcsábí-
to t t és e l re t ten te t t közvéleményre támaszkodva 
akarják a lelkeket nem igazságukról meggyőzni, 
hanem álláspontjuk elfogadására kényszeríteni. 

A katholikus egyházat ez elkeseredett harcz 
mindeddig meg nem ingatta. Rendületlenül áll 
az isteni kinyilatkoztatás ta la ján s az égre 
muta t akkor is, midőn hívei a veszedelmek közt 
köréje sereglenek, s akkor is midőn a modern 
szellem hajótöröttéi félve felkeresik, s nem 
vonogatja közönyösen a vállát, ha sirva kérnek 
tőle segítséget, a kik előbb elmaradottságát 
gúnyolták s szellemi zsarnoksággal vádolták. A 
XIX. század azt hirdeti, hogy az ember önmaga 
ura ; az egyház azt feleli, hogy az Isten tör-
vénye és tekintélye teszi csak úrrá, midőn a 
bizonytalanságtól s a nyomán fakadó kétségbe-
eséstől megóvja. A kor szelleme az embert a 
földhöz köti, az ember egyedüli czélját e világ-
ban keresi; a katholikus tan azt h i rdet i : Sur-
sum corda, a természetfeletti rendből magyarázza 
az élet összes jelenségeit, s ot t keresi az ember 
végső czélját. De mig a minden felsőbb hatalom-
tól függetlenítet t ember véleményei örökös hul-
lámzásnak vannak alávetve s napról napra 
változnak, melyek mindegyikét a felvilágosodás 
nevében akarják ránk erőszakolni: addig az 
egyház mindig, mindenütt és mindenkinek ugyan-
azon örök igazságot hirdeti. S mig a világ fia 
azt hirdeti, hogy a hit, a vallás csak vén asszo-
nyok és parasztok megnyugtatására szolgáló 
mese, a katholiczizmus fáradhatat lanul dolgozik 
a társadalom erősítésén, melynek oszlopait az 
egyoldalú és elfogult tudás romba döntötte. S 
a világvárosok dómjaiban napról napra ezrek 
ajkán hangzó credo, s a félreeső faluban áhí-
ta t t a l elmondott hiszekegy, s a nyomukban kelet-
kező béke tanúsít ják, hogy e különféle lelkek 
előtt meg vannak fejtve az élet nagy rejtélyei, 
melyek körül oly sok nagy szellem hajótörést 
szenvedett; megoldotta azokat a gyenge lelkek 
erős hite, melyet az egyház ol tot t a szivekbe. 
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Ezzel a fegyverrel győzte le az egyház az 
emberimádó római birodalmat, s bizonyította 
be a természetfölöttitől független emberi hata-
lom gyengeségét, s ezt a fegyvert használja a 
társadalom modern ellenségeivel szemben, hogy 
az ember jogai mellett az Isten jogait s az 
ember kötelességeit is érvényre juttassa. 

S ha lát juk a bomlást, mely a hi t től el-
szakadt emberiséget ma megosztja; ha borzadva 
veszszük észre, mint lazulnak meg a kötelékek, 
melyek a társadalmat egybefűzték; ha halljuk, 
hogy azok is sürgetik az erkölcsi vadság orvos-
lását, a kik nem szeretik a „böjti prédikáczió-
kat" , önkéntelenül is keressük az összefüggést a 
modern felfogás ós e kóros tünetek között. 

A családi kötelék lazulását a statisztika meg-
megdöbbentő számadatokkal bironyítja, de a 
szellemi mozgalmak vizsgálója okát is meg-
találja. Az egyház 18 századon keresztül hirdette, 
hogy a családi élet, a házassági frigy az Isten 
akaratán s nem pusztán az emberek indulatán 
alapszik; hogy ez a kötelék Krisztus és egyháza 
fölbonthatatlan, szent szövetségének mása. A 
XIX. század a haladás nevében neki ron to t t a 
keresztény családnak s durva kézzel letörülte 
róla a szentség zománczát. Az ember akara tá t 
helyezte a kor Isten tekintélye helyébe, s e 
szellemnek megfelelően a lakí to t ta á t a családot. 
Nem az Isten szava, mely örök, hanem az 
emberalkotta jog, a törvény hideg szava le t t 
az alap, melyen a szeretet frigyét fölépíthetni 
vélték. A keresztény családanyák sorában talál-
juk a sz. Mónikákat, sz. Erzsébeteket, kiknek 
ölén növekedtek fel s kiknek kebléről szítták 
magukba a hűségnek, erkölcsi t isztaságnak, ön-
feláldozó szellemnek erejét a fiak, a kik a ke-
resztény lovagkornak mindenki által magasztalt 
hősei voltak. De ezt a családot nem emberi 
vélemények, nem emberi szenvedélyek ta r to t -
ták össze, hanem az Isten tekintélye, mely az 
atya parancsának, az anya kérésének természet-
fölötti szentesítést, s a gyermek engedelmességé-
nek természetfölötti érdemet adott . Annak a 
társadalomnak, mely e keresztény családok kö-
réből került ki, nem rendőri szabályok őrizték 
tisztaságát, nem törvényszékek védték becsületét, 
hanem a vallásnak az emberi szenvedélyeket 
elsimító, gyengeséget pótló ereje. 

Korunk jónak lá t ta száműzni Istent a csa-
ládi szentélyből, a szülői hatalom, a nevelés kö-
réből. Csodálkozhatunk-e, hogy az önző emberi 

akarat , melyet a családban is végső czélnak 
áll í tottak oda, nem tud fenséges eszméket a 
jövő nemzedék elé állítani, melyek azt a sülye-
déstől megőriznék? Csoda-e, hogy száműzve lévén 
már a család megalapításánál s később is életé-
ben a vallás, egyerre csak előttünk áll a 14—15 
éves teljesen hi te t len ifjúság, mely azonban nem 
csak Isten ós az örökkévalósággal szemben, 
hanem minden nemes, önmegtagadást kivánó 
eszménynyel szemben elvesztette érzékenységét, 
s az emberi haladás munkájából részét kivenni 
nem fogja? Musset Alfréd szomorú képét festi 
ez állapotnak. „A mult század termékei által 
megmételyezve már serdülő koromban — úgy 
mond — igen korán szívtam magamba az isten-
telenség meddő tejét . Az emberi büszkeség — 
az önző lelkek ez istene nem engedte, hogy ima 
jöjjön a jkamra ; mig sivár lelkem a megsemmi-
sülés reményében keresett megnyugvást . . . Ki 
bátorkodnék valaha elbeszélni azt, mi akkor az 
iskolákban végbement? A költők kétségbeesésről 
énekel tek; az if jak derült homlokkal, vidám, üde 
arczczal és káromkodva jö t tek ki az iskolákból. 
A szivek hervadtak mint a le tör t virág. A nél-
kül, hogy lelkesedtünk volna a rosszért, csak a 
jót tagadtuk ; nem estünk kétségbe, csak érzé-
ketlenek valánk." S if jabb Dumas Sándorral 
hányan kiál tanak fel: „Az ember elcsodálkozik 
a jelen kor erkölcstelensége, kétkedése, romlot t -
sága felett." 

Az emberiség ily erkölcsi katasztrófán már 
átment , midőn az ó-kori pogány szellem hi rde t te 
az emberi akara t függetlenségét, a test föltétlen 
szabadságát. Az egyház vezette ki ez erkölcsi 
örvényből a társadalmat , midőn a családokat 
visszavezette Istenhez s a test törvényeivel 
szemben érvényt szerzett az örök törvényeknek. 
Lesznek-e vájjon az uj században szent Mónikák, 
kik Ágostonokat fognak nevelni a sülyedő 
társadalomnak? Ha a keresztény szellem ú j r a 
bevonul az anyák szivén keresztül a családba, 
s száműzi onnan a modern kor anyagias, pogány 
szellemét, lesznek. S akkor a társadalom nyugod-
tan tekinthet a jövő elé. 

A nagy társadalmi mozgalmak alkalmával 
hirdetik leghangosabban, hogy az egyház ellen-
sége azon nagy eszméknek, melyeket az emberi-
ség e században kihirdetett , s melyek e század-
nak legnagyobb dicsőségét képezik. Ez eszmék a 
szabadság, egyenlőség és testvériség. Nagy elvek, 
melyekért joggal küzdöttek milliók, s mél tán 
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ontot ták vérüket egész nemzedékek. S nehezen 
lehetne a katholiczizmust menteni, ha ez eszmék 
•ellensége volna. 

De az egyház e téren nem szorul védelemre, 
mer t ez eszmék a kereszténység szülöttei, a 
kereszténység megalapitója, a megtestesült Ige 
adott létet azoknak. Bethlehemben született meg 
a szabadság, egyenlőség és testvériség, midőn az 
Isten emberi testben megjelent, magához emelte 
a társadalmat s szegénységében, alacsony sorsá-
ban muta t t a meg, hogy az ember értékét nem 
azok a jogok teszik, melyeket e földön az ember 
ad s melyekkel embertársai fölé emelkedik, 
hanem maga az emberi méltóság, mely mind-
nyájunkban közös, s melyet az Isten önmagával 
egyesíteni érdemesnek tar to t t . De nem hirdet ték 
nagy hangon, hogy i t t egy beláthatat lan fontos-
ságú esemény történt , mely hivatva lesz uj 
világnézetet teremteni. Néhány pásztor imája 
tolmácsolta az emberiség háláját s azon nép-
osztályok köszönetét, melyek első sorban voltak 
hivatva az uj eszmék áldásaiban részesülni. 

S a katholikus egyház sohasem szűnt meg 
hirdetni az emberi szabadságot és testvériséget. 
A rabszolgák milliói, kiknek az egyház adta 
vissza a szabadságot, a társadalmi rendek, kik 
között az egyház döntötte le a választófalakat, 
a betegek és nyomorultak, kiket az egyháznak 
önfeláldozó szerzetesei ápoltak, az üldözöttek, 
kik csakis az egyházban talál tak menedekét, az 
özvegyek ós árvák, kiket az egyház vigasztalt 
és nevelt, mind igazságot szolgáltatnak s hirde-
tik, hogy a szabadságot, testvériséget ós egyen-
lőséget az egyház nemcsak magasztalta, hanem 
kezdettől fogva gyakorolta. 

Az ok, a miért az egyházat ez eszmék s a 
ra j tuk fejlődő haladás ellenségének szeretik fel-
tün te tn i , az, hogy a katholiczizmus elitéli azt a 
szellemet, mely ez eszmékben is érvényesülni 
akar, s mely minden társadalmi intézményben 
€sak az ember akara tá t keresi, s mely ép ezért 
ez eszmékkel a társadalom kárára visszaél. Az 
egyház szabadságot akar, de nem Istennel szem-
ben, mert ha a szabadságnak nincs természet-
fölötti őre, az őrültséggé fajúi, mint a század 
forradalmai tanusitják. A katholiczizmus barát ja 
-az egyenlőségnek, de őrzi az isteni és természeti 
törvényeket is, s nem engedheti, hogy az egyen-
lőség nevében százados jogokat ok nélkül lábbal 
t iporjanak. Az egyház mindig hangoztat ja a 
természetfölötti törvényeket, a kor szelleme 

pedig a szabadság és egyenlőség nevében az 
emberi akara t föltétlen uralmát akar ja érvénye-
siteni. Ezért üldözték és üldözik a XIX. század 
folyamán oly sok helyen a katholiczizmus!. Ezért 
utasi t ják ki a szabadság nevében az u. n. jog-
államok szerzeteseit, mer t azt hirdet ik: „Inkább 
kell engedelmeskedni Istennek, mint az emberek-
nek." Ezért csukják be iskoláit, mert ot t azt 
tani t ják, hogy a test törvényein kivül a lélek-
nek is vannak törvényei. Ezért hoznak az egyen-
lőség nevében a katholiczizmus ellen kivételes 
törvényeket, hogy a katholikus szellem érvénye-
sülését akadályozzák. S ha a törvény az egyház 
működése elé akadályokat nem gördit, akkor a 
sajtóban és a társas érintkezésben terrorizálják 
a hivőket, ul t ramontánoknak, reactionáriusoknak, 
bigotoknak nevezvén őket, ha az emberi véle-
ményeken kivül egy felsőbb hatalomra is tekin-
te t te l vannak. 

A katholikus egyház nem ellensége a modern 
társadalomnak, nem ellensége azon bámulatos 
szellemi és anyagi haladásnak, mely a XIX. 
század örök dicsőségét képezi. De harczban áll 
azon veszedelmes szellemmel, mely korunkban 
minden mozgalmat anyagi szempontból birálván 
meg, a természetfölött i rend tagadására vezet. 
Ez a . szellem a romboló forradalom szelleme, 
mely száműzi Istent, nem tűri korlátait , mert 
hisz a féktelenségnek törvényerőre való emelése. 
Ez a szellem áll i totta az ész templomában az 
erkölcstelenséget az oltárra, erre törekszik nap-
jainkig. Azért az egyház le nem teheti előtte a 
fegyvert, harczolnia kell az emberiség örök 
kincseiért, hamisítatlan szabadságáért és egész-
séges haladásáért. 

A XVIII. század véres alkonya örök tanu-
ságul szolgál, hová sűlyed a társadalom, ha 
azt, a mi az emberben örök és szent, megtagad-
ják. A XX. század jövőjét ismernünk nem ada-
tot t . De a félremagyarázott eszmék nyomán 
támadt veszedelmes szellem nyilvánulásai s a 
társadalom egén tornyosuló sötét felhők óva 
figyelmeztetnek. 

A romokra, melyeket a Vezúv hamujából 
kiástak, későbbi kéz e szavakat i r ta : „Cavete 
posteri, vestra res agitur." Hasonló figyelmezte-
téssel fordulnak felénk azok a lelki hajótöröt-
tek, kiket a kor téves irányzata örvények közé 
vezetett, s midőn szivük legdrágább kincseit 
elvesztették, cserben hagyott. Őrizzük meg 
hasonló sorstól az egyén, a család, a társadalom 
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jövőjét, óvjuk a meghasonlástól és kétségbeesés-
től, hisz könnyű ez nekünk, kiknek vezetőjét a 
pokol kapui se győzhetik le. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 3. A kié az ifjúság azé a jövő ! — 
Ez alatt a jelszó alatt a magyar katholiczizmus egy 

életkérdésére óhajtjuk ma újból és ismételten felhivni m. 
t. olvasóink kegyes figyelmét. Az a kérdés: rendelkezik-e 
a magyar katkoliczizmus elég számos intelligencziával 
arra, hogy a szemben álló tábor intelligencziájával, a 
mely a legszebbhangzásu katholikus neveket számitja 
vezérei sorában és fegyverhordozói táborában egyaránt, 
rendelkezik-e abban a nagy vitában, mely úgy került felte-
vésre a magyar nemzetelőtt, hogy a keresztény vallás isteni 
tanitásának megfelelő legyen-e Magyarország köz- és 
magánéletének szervezete avagy, hogy abban, szabadság 
és egyenlőség és más ily hangzatos szavak czimén, az 
Istentől és az ő kinyilatkoztatott vallásától való eloldóz-
kodás pogány önkénye legyen végleges és megmásitat-
lanul irányadó ? 

Vaksággal volna megverve az, a ki azt hinné és 
vitatná, hogy Magyarországban minden intelligens katho-
likus ember igazán katholikus vagyis olyan, hogy reá a 
kath. egyház, mint védőre és oltalmazóra, mint a katho-
likus nép és társadalom körében katholikus eszmék és 
elvek öntudatos és rettenhetetlen zászlóvivőjére biztosan 
és minden körülmények között lehessen számitani. Contra 
factum nullum valet argumentum. Tények ellen hiába 
való minden okoskodás. A szomorú tények egész sorozata 
tanúsítja, hogy az isteni kinyilatkoztatás és a katholikus 
egyház elveivel és tanitásával homlokegyenest ellenkező 
tanok szolgálatában sürög-forog sok száz és ezer intelli-
gens katholikus ember, a tudományok minden ágában, a 
közéletnek minden szakában és irányában. Ha ez nem 
volna igy, bizony nem jutottunk volna odáig, aho l vagyunk. 
A „Katholikus Szemlédben az a férfiú, a kinek minden 
sorát alá lehet irni, szomorúan konstatálja, hogy például 
katholikus magyar jogászvilág tulajdonképpen nem is 
létezik. „Szomorú, úgymond, de igaz, — hazánkban 
katholikus szellemű jogászvilág nincsen." (1900. IV. f. 
374. 1.) 

Hogyan lehet a magyar katholikus intelligenczia 
terén leplezhetetlenné vált e gyászos nagy deficzitet a 
magyar katholiczizmus életéből gyökeresen kiküszöbölni? 

Erre a kérdésre a felelet a jelen czikk homlokára 
kiirt közismeretü, minden idők tapasztalata által szentesi-
tett igazságban már benne foglaltatik. Attól függ minden : 
milyen szellemű iskola oktatja és neveli a katholikus 
intelligenczia virágát, az ifjúságot. Ettől függ a katho-
likus intelligenczia sorsa. Ha a katholikus intelligenczia 
közép- és főiskolázásában hiba és mulasztás van : akkor 
ez kiviszi nyomait az ily iskolákból kikerült katholikus 
intelligenczia homlokára, s Magyarországban s a magyar 
nemzet körében a köz- és magánélet minden vonatkozása, 
minden viszonya, minden eseménye megsínyli a kath. 
ifjúság főiskolai nevelésébpn elkövetett sokszor égbekiáltó 
mulasztásokat és hibákat. Ellenben, vezesd az ország 

katholikus ifjúságát kivétel nélkül jó rendbe hozott 
katholikus főiskolákon át, megfelelő alapiskolázás után, 
az életbe : lehetetlen, hogy a katholikus intelligenczia 
körében beállt ijesztő deficzit egy-két nemzedék alatt 
alább ne szálljon, sőt szerencsés körülmények között, a 
mihez felülről megérdemelt áldás is szükséges, megszün-
tethető is ne legyen. 

Magyarország katholikus intelligencziájának katho-
likus főiskolásása tulajdonképpen három kérdés helyes 
megoldásában gyökeredzik. Az első kérdés az, hogy a 
jelenlegi katholikus jogakadémiák megfelelnek-e feladatuk-
nak, nevelnek-e igazi „katholikus jogászvilágot ? A 
második kérdés az, mi történjék a budapesti kir. magyar 
tudomány-egyetemmel, a melyet Pázmány Péter alapított 
és Mária Terézia apostoli királynő kiegészített, bizonyára 
nem azzal a czélzattal, hogy az a kath. ifjúság dekatho-
lizácziójára eszközül szolgáljon? A harmadik kérdés ez : 
hol alapítsuk meg az uj katholikus tudomány-egyetemet ? 
Mert hiszen az, hogy alapitsunk-e, tulajdonképen, 
mint kérdés, szuperálva van, mert az alapítás Isten jó-
voltából és katholikus vallásunk elüljáró és példaadó 
jeleseinek alapitványaiból s adományaiból kifolyólag már 
tény, már megindult és folyamatban van, ugy hogy most 
már voltaképpen a buzgóságnak általánossá tevésére, 
rendben tartására és czélra vezetésére van szükségünk. 

Az itt jelzett három kérdéssel fogunk a következők-
ben foglalkozni, és czélunk, előre kimondjuk, egyfelől 
szorgalmazása egy országos katholikus egyetem-alapító és 
szervező-bizottságnak, másfelől pedig a budapesti egyetem 
és a kath. jogakadémiák tekintetében életrevaló katho-
likus akczió javaslatba hozása. = 

Szatmár. Egyházmegyei tanitó-segélyegyleti köz-
gyűlés. — 

A szatmári róm. kath. egyházmegyei néptanítók 
segély-egyesülete mult hó 20-án tartotta meg ez évi 
rendes közgyűlését dr Keszler Ferencz pápai praelátus, 
apát kanonok, püspöki biztos elnöklete alatt. 

Az igazgató-választmány évi jelentése során Janko-
vics János jegyző a részvét meleg hangján emlékezett 
meg az egyesületnek közel múltban elhunyt nagyérdemű 
alapító tagjáról, b. e. Nóvák Antal nagyprépostról, ki a 
segély-egyesületnek megalapítása óta annak buzgó elnök-
igazgatója is volt. — A közgyűlés fájdalmas részvétének 
kifejezése mellett az elhunyt egyik alapító és elnök-
igazgató emlékét és érdemeit jegyzőkönyvében örökíti meg. 

Ezután Erdélyi Imre pénztáros az egyesület nevé-
ben bizalommal és örömmel üdvözli az elnöki székben 
dr Keszler Ferencz praelátus ur ő méltóságát s kéri, 
fogadja el a pár év óta betöltetlen elnök-igazgatói állást. 
— Elnöklő praelátus ur az alapszabályokra való hivat-
kozással kijelenté, hogy az elnöki állást most el nem 
fogadhatja, kegyes Ígéretet tett azonban, hogy legközelebb 
a segélyegyesület alapító tagjai sorába lép, mely kijelen-
tését a közgyűlés örvendetes tudomásul vette. 

A gyűlés rendes tárgyai voltak: 
I. Az igazgató-válaszmány és felülvizsgáló-bizottság 

jelentése az 1899. évi pénztári műveletről. Bevétel 1941 
írt. Kiadás 1458 frt 92 kr. Az egyesület vagyona az 
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1899. év végén 22,679 frt 25 kr. — Összehasonlítva az 
1898. évi zárszámadással, a többlet 291 frt 25 kr. — Az 
egyesületnek volt 2 alapító-, 1 pártoló-, 11 rendes-, 8 
segély-dijas tagja és 1 kiskorú árvának adott neveltetési 
pótlékot. 

A közgyűlés a felovasott jelentésből tudomást szerzett 
arról, hogy az 1899. év folyamán eszközölt bevételek és 
kiadások igazolva lettek s a tényleg meglevő vagyon 
egyezik azon összeggel, melyet a számvizsgálat ered-
ményezett, s mivel a kölcsönökre vonatkozó okiratok és 
az egyesület értékpapírjai rendben és teljes épségben 
találtattak : pénztárost, felülvizsgáló-bizottságot és igazgató-
válaszmányt az 1899. évről a számadás további terhe 
alul elismerésének kifejezése mellett fölmentette. 

II. Az 1900. évi költségvetést a közgyűlés a követ-
kezőkben állapította meg. Bevétel 3558 korona 68 fillér 
— Kiadás : a) segélydijakra 2666 korona 64 fillér ; b) 
neveltetési pótlékra 40 korona ; c) tagdij-tőkésités 240 
korona ; d) tartalék-alapra 300 korona ; e) előre nem 
látható kiadásokra 112 kor. 04 fill, f) pénztáros tisztelet-
díja 200 kor. Összesen 3558 kor. 68 fillér. 

III. Nagy Yincze segély-dijas tag inditványára ki-
mondta a közgyűlés, hogy a tartalék-alapot külön köny-
vecskében kezelteti s ebből lesznek fedezendők az idő-
közi segélyezések. 

IV. A felülvizsgáló-bizottság tagjaiul megválasztat-
tak Méder Mihály elnöklete alatt Jankovics János és 
Mondik Endre; póttagoknak: Juhász József és Bodnár 
Alajos. 

Végül a közgyűlés elnök ur ő méltóságának szives 
érdeklődéseért köszönetét nyilvánitotta, s a gyűlés be-
fejeztetett. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Főpásztoraink és a kath. sajtó. 

Az Országos Pázmány-Egyesület közgyűlése és az 
általa rendezett első országos katholikus iró- és hirlapiró-
kongresszus alkalmából a nm. püspöki kar buzditó főpász-
tori elismerésének és támogatásának számos jelét adta. 

Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi 
érsek ur, mint az O.-P.-E. székhelyének főpásztora, 
magasztos ihletű lelkének sugallatát követve, mindjárt az 
O.-P.-E. keletkezésével magára vette az egyesület fő-
pásztori fővédnökségét és ezzel együtt apostoli kezeinek 
gondozásába fogadta be az összes katholikus irók- és 
hirlapirók ügyének és munkálkodásának az O.-P.-E, által 
való országos szervezését és fejlesztését. 

Az ország többi főpásztorai is azonnal siettek a 
főpásztori védnökség magasztos kötelességeinek gyakor-
lását megkezdeni, a mint az O.-P.-E. előttük jelentkezett 
és bemutatkozott. Ismeretesek, mert a kath. sajtó utján az 
egész ország kath. közönségének tudomására jutottak 
azok a kegyes fogadtatások és buzdítások, melyekkel az 
O.-P.-E. küldöttségét, az egyesület keletkezése idején, a bibo-
ros herczegprimás után Schlauch Lőrincz bibornok, Császka 

György érsek urak és a többi főpásztorok fogadni kegyes-
kedtek. 

Most is, hogy az O.-P.-E. márczius hó 28 án rend-
kívüli közgyűlését tartotta, Gyászka György kalocsai érsek 
ur kegyes volt személyesen megjelenni és Magyarország 
kath. íróinak és hírlapíróinak imáit a szentmise-áldozat 
végzésével Istennek bemutatni. Hetyey Sámuel pécsi 
püspök ur pedig, a ki a kongresszusi szentmisén is megjelent, 
a kath. irók és hirlapirók első országos értekezletét 
magas jelenlétével volt kegyes kitüntetni. Dessewffy 
Sándor csanádi püspök ur külön levélben adta tudtára az 
egyesületi közgyűlésnek és a kongresszusnak főpásztori 
tetszését és pártfogását. 

Most pedig a kongresszus u*án, az abból küldött 
hódoló táviratokra a következő kegyes főpásztori vála-
szok érkeztek az O.-P.-E. uj elnökének czimére: 

I. Nagyságos egyetemi Tanár és Elnök Ur ! 
A hazai katholikus irók és hirlapirók első országos 

értekezletének meleg üdvözletét őszinte örömmel és 
köszönettel vettem. 

A tömörülés minden téren nagy erőnek, valóságos 
hatalomnak bizonyult. 

Szükséges azonban főleg a katholikus sajtó műkö-
dése szempontjából, mivel eddigelé teljesen hiányzott az 
összekötő kapocs, amely a katholikus írókat és hírlapíró-
kat egyesítette és igy munkásságuknak intenzivitását 
előmozdította és biztosította volna. 

A személyes érintkezés, a kölcsönös buzdítás, a 
tevékenység összpontosítása és egységesítése ezt a régi 
óhajt hathatósan fogja megvalósítani. 

Azért örömmel látom az országos értekezlet által 
képviselt nemes irányú törekvéseket és forrón kívánom, 
hogy azokat egyházi és hazafiúi tekintetekből egyaránt a 
legszebb sikerek koszorúzzák. 

Megújítva köszönetemet, kiváló tiszteletem nyilvání-
tásával maradok 

Budapest, 1900. márczius 28-án 
Vaszary Kolos, 

bibornok, herczegprimás, esztergomi érsek. 

II. Táviratilag kifejezett szives üdvözletét a magyar-
országi katholikus irók és hirlapirók nagyságod elnöklete 
alatt munkálkodó első értekezletének őszinte meleg 
köszönettel fogadtam s kérelmükre csak azt felelem, hogy 
annyira meg vagyok győződve a katholikus sajtó rend-
kívüli fontosságáról, hogy a magyarországi katholikus 
írókat és hírlapírókat, ameddig szép nevükre méltók, 
nem támogatni egyszerűen erkölcsi lehetetlenségnek 
tartom. 

Egyébként a jó Isten bőséges áldását esdve műkö-
désükre, püspöki áldásommal maradok kiváló tisztelettel 
legjobb akarójuk Schlauch Lőrincz dr 

biboros, nagyváradi 1. sz. püspök. 

III. Budapest, márcz. 30. 
A magyarországi katholikus irók és hirlapirók első 

országos értekezletéből hozzám intézett s ma érkezett 
távirati üdvözletet benső köszönettel fogadtam. Ma, 
midőn minden tévely jogosult és védelemre talál, önök 
mindnyájan, kik szellemük és akaratuk egész erejével a 
társadalom jólétének előmozdításán fáradozni akarnak, 
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ragaszkodjanak tántoríthatatlanul az igazság, jogosság, 
szabadság és becsület kultuszához. Ha a tévely ked-
véért mindent meg szabad mondani, ugy az igazság vé-
delmére mindent megmondani szoros kötelesség. S azért 
egyesületük kebelében fel kell találtatnia a polgári bátor-
ság azon nemének, mely a társasélet nagy próbáiban 
képessé teszi a férfit a legnemesebb erőfeszítésekre, a 
legszigorúbb áldozatokra, hogy engedelmeskedjék lelki-
ismeretének és hű maradjon meggyőződéséhez. Isten 
áldása önökkel. Samassa, 

érsek. 

IV. Balázsfalva, márcz. 29. 
Az értekezlet nevében küldött távirati üdvözletért 

tolmácsolja kérem őszinte köszönetemet. A katholikus 
írók törekvéseit kisérje az Ur Isten áldása. 

Mihályi Viktor, érsek. 
V. Rozsnyó, márczius 29. 
Örömmel üdvözlöm a mozgalmat, melynek czélja a 

katholikus írókat és hírlapírókat egyházunk érdekében 
tömöríteni s a legmelegebben köszönöm szives meg-
emlékezésüket. Ivánkovics János, 

rozsnyói püspök. 

VI. Ungvár, márczius 29. 
Értekezletüknek szives üdvözletét köszönettel vet-

tem. Működésükre Isten áldását kérem ; egyesületüket 
örömmel támogatom. Firczák Gyula, püspök. 

VII. Nyitva, márczius 29. 
Tegnap este kézhez vett becses táviratát örömmel 

olvastam, üdvös működésükre Isten áldását kérve, részem-
ről szivesen fogom egyesületüket támogatni. 

Bende Imve, 
nyitrai püspök. 

VIII. Lúgos, márczius 29. 
Becses figyelmüket megköszönve, a katholikus írók 

és hírlapírók országos értekezletének szivemből óhajtok 
legjobb sikert a katholikus eszmék védelmében. 

Radu, lugosi püspök. 
IX. Gyulafehérvár, márczius 30. 
A magyarországi katholikus irók és hírlapírók első 

országos értekezletének üdvözletét hálás köszönettel 
viszonzom és működésükre Isten felvilágosító és segítő 
kegyelmét leesdem, támogatásomra mindenkor számit-
hatnak. Mailáth, 

erdélyi püspök. 

X. Nagyságos Tanár, értékezleti Elnök Ur ! 
Élénk örömmel vettem a katholikus írók és Hírlap-

írók első országos értekezletének Nagyságod által távirati-
lag hozzám küldött szives üdvözletét. 

Fogadja Nagyságod és a mélyen tisztelt Értekezlet 
e kitüntető figyelemért hálás köszönetemet. 

A Katholikus íróknak és hírlapíróknak, a Pázmány-
egyesülettől megindított ezen szép és valóban korszerű 
mozgalmát szívből üdvözlöm és készségesen támogatom 
is ezt magam részéről kitelhető módon. 

Fogadja Nagyságod őszinte tiszteletem .nyilvánítását. 
Pannonhalmán, 1900. márczius 30-án 

Fehér Ipoly, 
pannonhalmi főapát. 

XI. Nagyságos M.argalits Ede dr egyetemi tanár ur-
nák, a kath. irók és hírlapírók orsz. értekezlete elnökének. 

Csak ma vettem kézhez a magyarországi katholikus 
irók és hirlapirók értekezletéből hozzám intézett szives 
üdvözletet; melyért meleg köszönetemet nyilvánítván, 
szivemből kivánom, hogy a jó ügy előharczosai az igaz-
ság és szeretet fegyvereivel és lelkes kitartásával küzdve 
annak diadaláért a katholikus közönség hálás elismerésé-
ben és buzgó pártolásában részesüljenek. 

Fogadják kiváló tiszteletem kifejezése mellett szívé-
lyes üdvözletemet. 

Budapest, 1900. márcz. 31. 
Szmvecsányi Pál, 

szepesi püspök. 

A keresztény szövetkezet i központ. 
Felhivás üzletvészek jegyzésére. 

Budapest, márczius 31. 
Alig egy éve, hogy létrejött a keresztény szövetke-

zetek országos központja. Akik megalapitották a köz-
pontot, ismerték vállalkozásuk nehézségeit, reménykedtek, 
de kalandos tervekbe nem bocsátkoztak. Kezdettől fogva 
lelkesedéssel, de egyszersmind józan számítással dolgoztak. 
Lépésről-lépésre haladtak előre kitűzött czéljuk irányá-
ban, ez a czél pedig abban állott, hogy támogassák, 
segítsék a központhoz csatlakozott keresztény szövetke-
zeteket. Ezek a szövetkezetek pedig készséges örömmel 
fogadták el a feléjök nyújtott jobbot és egymásután 
biztosították maguknak a központ által adott segitséget. 

Az első üzleti év most mult el. Es visszapillantva, 
azt látjuk, hogy ez első üzleti évben a központ működése 
oly arányokat öltött, aminőket a reménykedők sem vártak, 
forgalma igen nagy volt, csatlakozott szövetkezeteinek 
száma pedig már fölülmúlja a százat. 

Ez a várakozáson felül elért siker arra indítja a 
központot, hogy fönnállását szilárdabb alapokra fektesse. 
A keresztény szövetkezetek országos központja szövetke-
zetté alakul át maga is és evégből üzletrészek aláírására 
hívja fel Magyarország keresztény lakosságát. 

A keresztény szövetkezeti ügy fontosságát olvasóink 
előtt immár nem kell fejtegetnünk. A keresztény szövet-
kezetek a gyakorlati kereszténység ügye. Jól tudjuk 
mindnyájan, hogy a kereszténységnek ma nem szép 
szavakra, hanem okos tettekre van szüksége. A keresz-
ténységet be kell vinni a gyakorlati életbe, a gazdasági 
tevékenységbe. És gazdaságilag erősítenünk kell a keresz-
tény népet, hogy szabad és keresztény maradhasson. 

Ezek után minden keresztény ember figyelmébe 
ajánljuk a Keresztény Szövetkezetek Országos Központja 
részéről kibocsátott következő felhívást: 

Felhivás 
a keresztény szövetkezeti ügy barátaihoz ! 

Alig egy éve mult, hogy megalakult a Keresztény 
Szövetkezetek Országos Központja, a szövetkezeti ügy 
előmozdítása, keresztény szövetkezeteink támogatása czél-
jából. _ 

Ez az egy év, mely alatt az Országos Központ elég 
szép eredményeket ért el, meggyőzött minket arról, hogv 
Központunk csak ugy működhetik sikeresen, ha megfelelő 
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tőkével fog rendelkezni s rendes kereskedelmi társasággá 
alakul át. 

E czél érdekében bocsátjuk ki az ide mellékelt 
aláirási ivet, melyben 100 koronás üzletrészek aláírására 
hívjuk fel a keresztény közönséget, akik szivükön viselik 
keresztény népünk jövőjét, anyagi érdekeinek előmozdí-
tását, sorsának jobbrafordulását. Minden áldozat, amit e 
czélra hoznak, keresztény népünk jólétének emelésére 
hozott áldozat lesz, melyért a jó magyar nép hálája fog 
jutalmazni. 

Reménylem is tehát, hogy felhívásunk visszhangra 
fog találni a magyar keresztény közönség körében és 
szegéey és gazdag egyképen támogatására siet a nagy-
fontosságú czélnak. melyre nem is ajándékot kérünk, 
hiszen az aláirt üzletrészek az aláíróknak tulajdonát fog-
ják képezni. 

Isten velünk ! 
Budapest, 1900. márczius hó 16-án. 

Gróf Zicliy Aladár, 
a Keresztény Szövetkezetek Orsz. 

Központjának elnöke. 

Az aláirási iv — melyről a fentebbiekben szó van 
— a következőkben ismerteti a megalakítandó központi 
szövetkezet jellegét : 

1. Alulírottak „Keresztény Szövetkezetek Országos 
Központja mint szövetkezet" czim alatt szövetkezetet alapí-
tanak korlátolt felelősséggel. 

2. Ezen szövetkezet czélja, a hozzá csatlakozó 
keresztény szövetkezetek (főkép fogyasztási- és hitelszö-
vetkezeteknek) segítségükre lenni az árubeszerzés és hitel-
tőke-beszerzés, jogi ügyeiben való tanácsadás, ügykeze-
lésük felülvizsgálata és általában minden lehető módon 
való gyámolitásuk által. Ezen főczél mellett mellékes 
czélja a megalakítandó szövetkezetnek, hogy magáno-
sok — ugy természeti, mint jogi személyeknek, — kik 
ezen szövetkezet kötelékébe belépnek, az árubeszerzést a 
nagyban való bevásárlási forrásokat közvetítse vagy ezen 
magánfeleknek a szövetkezet saját áruraktáraiból árukat 
eladjon s ekként az árubeszerzés terén a magánfeleknek 
ugyanazon előnyöket juttassa, melyeket a megalakítandó 
szövetkezet a kebelébe tartozó keresztény fogyasztási 
szövetkezeteknek kiván biztosítani. 

3. A megalakítandó szövetkezet tagjai lehetnek : 
1. keresztény szövetkezetek. 2. természeti és jogi szemé-
lyek, (pl. intézetek, testületek, egyesületek). 

A megalakitaudó szövetkezetbe való belépés a meg-
alakulás előtt a jelen aláirási iv valamelyik példányának 
aláírása által avagy a jelen tervezet kifejezett elfogadása 
mellett tett egyéb csatlakozási nyilatkozat által történik. 
A belépés elfogadása fölött az alapítók határoznak. Min-
den belépő tag az aláirási iv vagy belépési nyilatkozóit 
aláírása által legalább egy üzletrészt, egyébként pedig az 
általa elvállalt tetszés-szerinti számú üzletrészt jegyez és 
annak befizetésére köteles. 

4. Egy-egy üzletrész nagysága 100 (száz) korona, 
melynek fele (50 korona) az aláíráskor, másik fele a 
megalakulás után egy hónapra fizetendő be. Az alapítók, 
illetve az igazgatóság megengedheti, hogy a kevésbbé 
tehetősek ezen összeget havi részletekben is fizethessék be. 

Az aláirási ivek s az esedékes összegek a Keresz-
tény Szövetkezetek Országos Központjának irodájába 
(Budapest, IV. Molnár-utcza 11.) küldendők. 

5. Az alapítók fentartják maguknak a kereskedelmi 
törvényben biztosított ama jogokat, hogy az első igazga-
tóságot, legfölebb három év tartamára, ők nevezhetik ki. 

6. A megalakítandó szövetkezetbe való belépésre 
[ nézve az aláírások záró határidejéül 1900. julius hó 1-ső 

napja jelöltetik ki, melytől számított két hónapon belül 
az alakuló közgyűlés össze lesz hívandó. 

Kelt Budapesten, 1900. márczius hó 16. 
Zichy Aladár gróf. Major F.erencz dr. 
Giesswein Sándor dr. Ifj . Zichy János gr. 
Kanócz István. Na gy Sándor dr. 

Gyürky Ödön. 

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

terjesztésére a szatmári székeskáptalanban dr Keszler 
Ferencz olvasókanonoknak a nagyprépostságra, Szabó 
Norbert őrkanonoknak az olvasó-kanonokságra, dr Kádár 
Ambrus székesegvházi főesperesnek az éneklő-kanonok-
ságra és Hámon József mester-kanonoknak az őrkanonok-
ságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként 
üresedésbe jövő utolsóelőtti mesterkanonokságra és szé-
kesegyházi főesperessé Hehelein Károly czimzetes prépost 
ungi főesperes és ungvári plébánost kinevezem. Kelt Bécs-
ben, 1900. évi márczius hó 20-án. FERENCZ JÓZSEF, 
s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Világraszóló nagy kérdések eldőlésének 

színhelyei. Wiseman bibornok mondta, hogy a protes-
tantizmus sorsa a brandenburgi homokon, a hol Berlin 
fekszik, fog eldőlni. A mohamedanizmus világuralmának 
sorsa Konstantinápolyban már meg van pecsételve. A keleti 
szakadárság Jézus sirján, Jeruzsálemben fog összetörni. 
Az istentelenség Fárist szemelte ki halálos orgiái számára. 
A világ népeinek politikai és gazdasagi kizsákmányolásá-
nak fordulópontja az angol nemzet nagyjai temetkezésé-
nek helyével esik össze. Mi jutott vájjon Budapestnek? 
Ily nagy dolog semmi. Hanem igenis a zsidó kérdés meg-
oldása Magyarországnak jutott osztályrészül, még pedig 
Magyarországból az aranvkalászos magyar földnek ott, 
hol a népet az anyaföldtől nem fog lehetni elszakítani 
semmi módon. Es hol van a katholiczizmus küzdelmeinek 
döntő pontja ? Hol lehetne másutt, mint a hol az isteni 
szikla fekszik, melyre Krisztus Urunk egyházát alapította! 

— Nagyarányú visszatérés a kath. egyházba 
történt e napokban Keleten. Rahmani Efrém antiochiai 
szír patriarka jelentette, hogy Sohdo Boutros (Péter) 
homsi, hamai és sadidi jakobita érsek, papságának és 
híveinek túlnyomó részével, a kath. egyház kebelébe 
visszatért. Ennek a megtérésnek további hatása nem fog 
elmaradni. 

— Francziaországhan a szabadkőműves kormány 
az assumptionisták után a trinitáriusokra terjesztette ki 
zsarnok kezét Amazokat a hirlapirás teréről leszorította ; 
emezeket egész czvnikusan száműzte. Az Isten nélkül 
szűkölködő emberi szabadság jobban szereti önmagát, 
mint az ajkain hordozott hazát, s az egyház elleni gyűlö-
letből kész egész országokat lángba borítani. 

— A nemzeti római zarándoklatra vonatkozólag, 
mely f. hó 24-én indul Budapestről, figyelmeztetjük t. 
olvasóinkat, hogy f hó 10-éig kell a bejelentéseket a 
rendező bizottság irodájába (Budapest, I. ker. krisztina-
városi plebánia-épület) beküldeni. A ki csak teheti, siessen. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
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SZ. I. Félév. 1900 

tPerge alacriter m coepto tuo : praeliare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlábora... Nos interim, grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezèreszmek es Tanuimanyok. Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. — Az újra megtalált paradicsom. — Egyházi Tudósítások 
B u d a p e s t : Katholikus intelligenczia nevelése. — P é c s : Missziók után- — V e s z p r é m : A pápa megye'spüspökünkhöz. — Irodalom. 

Pázmány Kempis Tamásának egyik klasszikus kiadásáról. — Vegyesek. 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta: Dr Szentimrey Gábor. 

C) 
Az ember ér te lmi haladásával e lválhata t -

lanul egybe van forrva az ember művelődése. Fel-
világosodás és műveltség iker tes tvérek. Egy-
magában meg nem áll sem egyik sem másik. A 
mily mér tékben közeledik ugyanis az ember az 
igazság ismeretéhez, ugyanoly mér tékben műve-
lődik is. A műveltség ennélfogva a felvilágoso-
dás eredménye. Az ember lelkében a műveltsé-
get szükségkép ugyanazon tényező t e remt i meg, 
mely az igazság tökéle tes i smeretére vezeti. A 
kinyi la tkozta tás tehát , a midőn az észt segíti és 
felsőbb világításban részesíti, ugyanakkor egyben 
az emberi művelődést is megfelelő a rányban 
mozdít ja elő. A mily mér tékben előnyös és szük-
séges a k inyi la tkozta tás az ember felvilágoso-
dására, ugyanoly mér tékben előnyös és szükséges 
az emberiség művelődésére is. Miután pedig, — 
min t az eddigiekben bevi ta t tuk — a kinyilat-
koztatás az ember felvilágosodásának elenged-
hetet len tényezője, már a dolog természeténél 
fogva is előre világos a k inyi la tkozta tásnak az 
emberi művelődésre gyakorolt megbecsülhetet len 
haszna és pó to lha ta t l an szükségessége. De mégis, 
mivel manap mindinkább megszokottá válik a 
kinyi la tkoztatás t min t az emberi művelődés 
akadályát napilapokban, folyóiratokban, tudo-

mányos és szépirodalmi művekben, sőt még a 
közönséges beszélgetésben is egya rán t — fel-
t ün t e tn i és nevetségessé t enn i ; nem vélünk 
felesleges m u n k á t végezni, a midőn e fejezet 
záradékául s az előzőkkel összefüggésben bevi-
t a t j u k a k inyi la tkoz ta tásnak az emberi műve-
lődés szempont jából is — hasznos és szükséges 
voltát . 

I. Tétel. A kinyilatkoztatás az emberi művelő-

désnek nem ellensége. 

Mindenek előtt ál lapitsuk meg a művel tség 
fogalmát . Műveltség, művelődés (míveltség, míve-
lődés) mindke t tő „művel" igétől származik. 
Művelni szónyomozásilag annyit tesz, mint vala-

mivel foglalkozni. Mivel pedig az ember t minden 
foglalkozásában a tökéletes u tán való törekvésnek 
kell vezérelnie, művelni je len t i különösen is 
azon foglalkozásunkat, a midőn valamit az el-
hagyatottság állapotából kiemelve tokéletesitünk, 

nemesítünk. Ez a szó közönséges ér te lme (usus 
loquendi) is. Használatos pedig e szó úgy anyagi, 
va lamint szellem erkölcsi ér te lemben. Anyagi 
ér te lemben : műveljük a földet, midőn a gyomtól 
t isz t í t juk, javi t juk s hogy teremjen, jó mago t 
vessünk belé; tes t i e rőnke t műveljük, midőn az 
ügyességek különböző nemeiben gyakorol juk 
magunka t . A-szel lem-erkölcsi ér te lemben ve t t 
művelésnek is ily i rányúnak kell lennie. Mű-
velni a lelket (vagy inkább az egész ember t ) 

28 
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anny i t tesz tehát , min t az embert lelkileg tovább \ 
képezni, tökéletessé tenni. A művelődés, m i n t m a g a 
a szó m u t a t j a , a nemesedés, a tökéletesedés végbe-
benő folyamata s e folyamat eredménye a kiművelt-
ség {rövidebben műveltség) a müveit mivolt. A 
műveltség t ehá t egy tökéletes állapot, a műve-
lődés ez ál lapot elérésére i rányzot t törekvés. 

Nagyon természetes, hogy e he lyüt t nem 
tek in the t jük az emberi művelődés egyik vagy 
másik ágát . Nem szorí tkozhatunk pusztán az erő-
művi, tudományos, társadalmi, vagy bármely más 
elszigetelt műveltségnek vizsgálatára, hanem az 
ember egyetemes, t ehá t összes tehetségeire ki-
ha tó művelődését s e művelődés a lapján előálló 
művel tségét kell meghatároznunk. 

Am ép ebben van korunk nagy tévedése. 
Manap mindinkább megszokot tá válik a művelt-
séget külsőségekben találni . A finom udvarias-
ság, néha az ismeretek bősége, a tá rsadalom 
megszokott alakiságainak pontos betar tása, sima 
előzékenység, válogatot t modor stb. stb. „a mű-
veltség" ké tségbevonhata t lan megnyilatkozásaiúl 
vannak elfogadva. Minden egyébtől el tekintve ily 
külsőségekbe helyezni a műveltséget, mél ta t l an 
az emberhez. Az ember műveltsége ugyanis — 
melyről szó vagyon — a lélek nemesítése és 
t ö k é l e t e s í t é s e : az emberben az emberség fogalmá-
nak leginkább megfelelő állapot. M i n é l i n k á b b szé-
lesedik azon űr, mely az ember t az ál lat tól elvá-
lasztja, a valóban emberi eszmékhez minél kö-
zelebb ju t az ember, annál műveltebb, a mű-
veltség ennélfogva az ember t emberré tevő lélek 
kizárólagos tulajdona, s kell, hogy áthassa a lélek 
minden rétegét . 

A mint a gondosan megművel t ker tnek vagy 
szántóföldnek a művelés adja meg az ő szépsé-
gét , hasonló módon a lélek kiművel t volta, a 
lélek szépsége, az igazi műveltség. L e h e t e t l e n p e d i g , 
hogy a lélek e szépségét valamely külsőség meg-
adhassa. A lélek szépségének bensőnek, a lélek 
lényegéhez tar tozónak kell lennie. A szántóföl-
det , a k e r t e t akkor nevezzük jól megműveltnek, 
ha a hozzáfűzött várakozásnak, czéljának, rendel-
te tésének mindinkább megfelel. Az ember mű-
veltségét, lelkének szépségét sem kereshet jük 
másban, mint a czéljához, rendel tetéséhez való 
közelségében, az embernek minél tökéletesebb 
összhangjában az ő czóljával, rendeltetésével. Az 
ember igazi műveltsége t e h á t tehetségeinek összhangja 
az ő rendeltetésével. Mivel pedig az ember ren-
del te tése első sorban is vallás-erkölcsi, csakis e 

valláserkölcsi alapon lehetséges igazi műveltség. 
Minden más, a mi ez erkölcsi alapon kivül esik, 
önmagában képtelen megadni a lélek szépségét. 
A tudományos, társadalmi, modorbeli stb. mű-
veltség lehet ugyan az erkölcsi alapon fejlesztett 
művel tség kisérője, de önmagában az erkölcsi 
alakról függetlenül semmi, üres, t a r t a lma t l an váz.1) 

A műveltség most adot t meghatározásán 
elindulva, té te lünk bizonyításra nem szorúl. A 
kinyi la tkozta tás igenis ellensége a külsőségekben 
nyilvánuló, de nem az igazi műveltségnek. Sőt 
a k inyi la tkozta tás az igazi műveltség hathatós 
tényezője s m in t ilyen a műveltség megszerzé-
sének eszközeit is magában birja. 

11. Tétel. A kinyilatkoztatás az emberiség 
művelődését természeténél fogva munkálja. 

A műveltség az emberi lélek szépsége, egy 
visszaverődő fénysugara az örök eszménynek. 
Az igazi műveltség az elért tökéletesség állapota. 
Csak egy futólagos pi l lantást vessünk a krisztusi 
k inyi la tkozta tás tizenkilenczszázados múl t já ra 
s meggyőződünk róla, hogy az isteni Mester 
aranyszabálya: „Legyetek tökéletesek, miként a 
t i mennyei Atyá tok tökéletes"2) tehá t a tökéle-
tesség elérése e rendszernek mindenkori alaptétele. 
Krisztus egész intézménye első sorban is az 
emberi lelket nemesíteni és tökéletesí teni van 
hivatva. Mint az egészséges csirából sarjadzanak 
az életerős haj tások, akkén t fakad az isteni ige 
e lh in te t t magvából az ember minden irányú 
művelődése ós tökéletessége. 

Az emberi lélek tökéletesedése első sorban 
szenvedélyektől men t t iszta szivet, erkölcsileg 
erősen kiképzett aka ra to t feltételez. S vájjon 
hathatósabban, biztosabban mi t iszt í t ja meg az 
ember szivét a szenvedélyektől, mi edzi meg 
aka ra t á t a ki tar tásra , ha nem a krisztusi kinyi-

1) Kissé hosszasabban időztünk a műveltség meg-
határozásánál. E hosszasabb időzés azonban szükséges 
volt. Nagyon meggyökeresedett ugyanis az emberek fel-
fogásában azon irány, mely a műveltséget külsőségek 
szerint mérlegeli. De vájjon műveletlen-e csakugyan az 
erkölcsileg erős jellemű ember, kinél a cselekedetek rugója 
mindenkor az igazságosság, kinek az ő lelke szépsége 
jellemének tisztaságában és egyéniségében úgy szólván 
kijegeczesedik, műveletlen-e csak azért, mert talán maga-
sabb kiképzésben nem részesült, a koturnusról semmit 
sem tud, ügyetlenül mozog a parketten, bókolni nem tud 
stb? Nem nagyobb joggal mondhatjuk-e műveltnek, mint 
azokat a tudósokat és arszlánokat, kikben a külső művelt-
ség túlbőségben is megvan, de erkölcsi alap nélkül, a 
szenvedélyek viharával, a romlott emberi természet min-
den hibájával ? 

2) Math. 5 48. 
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la tkozta tás? A hegyi beszédben foglalt nyolcz 
boldogság, az utolsó vacsorát megelőző oktatás , 
s mindezeken kivül a Krisztus eleven példaadása 
a k inyi la tkozta tás azon eszközei, melyek az 
ember tökéletes lelki művel tségét vaunak hivatva 
megteremteni . 

I I I . Tétel. Kinyilatkoztatás nélkül igazi művelt-
ség ràn cs. 

Mérlegelve azokat az eredményeket , melyeket 
a kinyi latkoztatás az emberi művelődés te rén 
elért, a midőn ki i r tva a szivekből az egyenet-
lenséget, gyűlölködést, a szenvedélyek minden 
vadságát, szeliddé, szeréuynyé, béketűrővé, egymást 
szeretővé és megelégedetté t e t t e az embert , 
minden elfogulatlan birálónak meg kell győződ-
nie arról, hogy a krisztusi k inyi la tkozta tásnál 
az emberi művelődésének ha tha tósabb tényezője 
nincs. Sőt e tek in te tben a maga nemében egyet-
len. A mit e kinyi la tkoztatás t megelőzően, vagy 
utána, de függetlenül tőle, a bölcsek és uralko-
dók az emberi lélek művelésére terveztek és 
alkot tak, czél talannak bizonyult, sokszor ered-
ményeiben is káros volt. Nem szükséges a 
régi pogány világ elszomorító példái t idéznünk, 
csak a mai „művelt világu művel tségét kell ösz-
szehasonlítanunk a csak nemrég meg té r t „mű-
veletlen", majdnem vad népek lelki tökéletessé-
gével, és azonnal meggyőződünk róla, hogy a 
krisztusi k inyi la tkozta tás nélkül igazi műveltség 
nincs és nem is lehet. Az emberek közt a sze-
retetlenség, az ámítás , a képmuta tá s soha inkább 
nem uralkodott , min t a mai „művel t" világban. 

1. Jegyzet. A krisztusi k inyi la tkoz ta tás a 
mel let t , hogy az ember lelkét az emberség 
fogalmának egyedül megfelelő módon teszi mű-
velt té , ez elsőrendű czéljával kapcsolatban fej-
leszti és ápolja a külső műveltséget is, min t a 
belsőnek kísérőjét. Az é r te lmi műveltséget ille-
tőleg v. ö. az A. a la t t iaka t . A társadalmi mű-
veltség terén már a pogány üldözések korában 
maguk a pogány birák csodálkozva szemlélik az 
evangeliumi szelídség, szerénység és alázatosság, 
az előzékenység és udvariasság meglepő nyilvá-
nulásait. 

2. Jegyzet. A k inyi la tkozta tás t an í tása sze-
r in t az embernek elsőrendű feladatai közé t a r -
tozik a művelődés. De nem végczélja, min t a 
„felvilágosodás" t an í t j a . Ön magában bármily mű-
veltség, a lélek még oly szépsége sem okozhat 
boldog megnyugvást, csakis ú t j a és eszköze a 
boldogság elérésének a boldogsághoz való hozzá-

ju tásnak . Tehát másodrendű czélja csak az em-
bernek. Ily másodrendű czél pedig nagyon sok 
van. I lyen a szeretet , az engedelmesség, a 
barátság, hűség stb., melyek valamennyien czélok, 
de nem végezel egyik sem, ép úgy min t a mű-
ve l t s ég . (Folytatjuk.) 

Az ú j r a megtalá l t paradicsom. 
(Folytatás.) 

5. Ez bennünket a csodáknak egy másik osztályá-
hoz vezet", melyek mindenek előtt azt mutatják, hogy 
a szentek élete tényleg a paradicsomnak megnyílását 
képezi. Ertjük az állatcsodákat. A paradicsomban az ember 
és az állatvilág békében élt egymással. *Az ember külön-
ben nem lett volna képes annyi sok ellenség között meg-
maradni, amelyek részint erősebb fegyverekkel voltak 
ellátva, részint gyorsaságuk és kicsinységük folytán tz 
embernek minden üldözését kikerülhették. Hogy a földön 
megmaradhasson, Isten az ő irgalmasságánál fogva a víz-
özön után az emberektől való félelmet és ijedelmet oltotta 
az állatokba. Ennek folytán következett be a mai állapot, 
melyben élünk. Egyik rész sem bizik a másikban. A 
király nem őrizkedhetik eléggé az alattvalóktól és állan-
dóan őrködnie kell, nehogy mindnyájan megszökjenek 
tőle. Az állatok kitérnek ugyan az útjából, de ott árta-
nak neki, ahol tudnak, ritkán nyíltan, hanem minden-
nemű fortélylyal. Ez igazán csodálatos és szomorú uralom 
egy elzüllött zsarnoki, rabszolgai és barbár állam igazi 
példányképe, amely csakis szükség, erőszak, félelem és 
ravaszság, de nem szeretet és szabad engedelmesség által 
tartatik fenn. 

A Szentlélek azonban az uj, Krisztus szerint képe-
zett embernek szellemét arra a két alapra építette, melyet 
a világ eddig éppen nem ismert : a szeretetre és az enge-
delmességre. Ezzel megvolt adva a jelszó a dolgok ujja 
alakítására. Ha a tejedelem maga hübérurával szemben 
gyáva félelem és nyomasztó kényszer helyett szabadon 
engedelmeskedik és lelke odaadó szeretettel viseltetik 
iránta, ezt az egész birodalmában érezhetővé kell tennie. 
Magától értetődik, hogy a miként ő legfőbb urával szem-
ben viselkedik, ugy érintkeznek és bánnak ő vele is alatt-
valói. Ahol az alaphangot a szeretet és a szabadság adja, 
ehhez természetesen a szeretet és bizalom szolgáltatja az 
accordot. Es ez csakis ily módon természetes, hogy a termé-
szetvilágnak az ember iránt való eljárása, ki Istennel 
rendes viszonyba tér vissza, egészen más lesz, mint ott, 
ahol ő az Alkotó iránti kötelmeit csakis kényszerítve 
teljesíti, vagy egyátalán nem tölti be. A szabadságvesztett 
természet is érzi a bűn átkát. Nincs szív, ha csak teljesen 
el nem tompult és érzéketlenné nem vált, a mely eltit-
kolhatja, hogy a teremtésnek egész rendjét a kényszer 
és a részvét terhétől való megszabadulás, valamint az 
Isten iránti szeretetben való részesedés, az iránta való 
örömteljes szolgálatkészség vágya hatja át. Nem csoda 
tehát, hogy a teremtmények, mihelyt Urokat nem mint 
görnyedő rabszolgák, hanem mint Istennek szabad gyer-
mekei tekinthetik, örömmel lélegzenek fel és az igától 
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megszabadulva örömmel vonzódnak hozzá, hogy vele együtt 
vidáman és szabadon dicsőíthessék az Urat. 

Erre nézve a szenteknek élete ékesen szóló bizonyí-
tékul szolgál. A keresztény szabadságnak elsőszülöttei, a 
zárdai atyák, alig szabadították fel magukat a nagyváro-
sok üzelmei alól és a magányban alig alkottak maguknak 
szabad lakhelyet, az állatvilág tüstént örömmel ragaszkodik 
hozzájok. A pusztában lakó ősatyák és az ezernyi reme-
ték e's barátok története, akik előbb Európának bor-
zasztó vadonjait lakhatókká tették, telve van példák-
kal, bogy miként kötöttek velők barátságot az oroszlá-
nok, medvék, farkasok, a munkát és zsákmányt velők 
megosztották és Istennek közösen szolgáltak, és hogy 
miképpen találtak nálok a szarvasok és nyulak üldözőik 
elől menhelyre. A szent Gerazim oroszlánjáról való meg-
ható történet, melyet az egész világ ismer, sokaknak 
például szolgálhat.2) Némely szentek erről nyerték a 
képet, a hogyan ábrázoltatnak: Egyeddel a nőstény 
szarvas, Meinrad két hollóval, Gerold medvékkel. A leg-
utóbb nevezett szent egy medvének mentette meg az 
életét a vadász elől. Ennek meghálálásául a medve teher-
hordó álattként tartozott egy templomépitésnél téglát 
hordani.3) Viszont Corbinian egy medvét arra kényszeri-
tett, hogy podgyászát czipelje büntetésül, mert teherhordó 
állatját széttépte.4) Szent Rodanus kocsija elé önként 
állott két szarvas azért, hogy lovait egy szegény ember-
nek ajándékozta.5) 

Ezekben a csodákban különös költészet van, melytől 
senkisem zárkózhatik el. Szellemünk saját szégyenére 
igen távol áll attól az erőtől, mely azt munkálta. De 
azért érezzük, hogy olyan emberekre, akik az egyszerű-
ségnek oly csodálatos és nehéz erényével ékeskednek, az 
ilyen tettek teljesen méltók, majdnem azt mondhatnók, 
természetesek. Ha mi cupertinói József szellemét magunk 
-elé állítjuk, abban semmi különöset nem találunk, hogy 
kertjében olyan tengeliczét tart, amelyet csak szépen kell 
megszólítani, hogy vele együtt Istent dicsőítse. Midőn azt 
tőle egy kánya elragadta, ezért bűnbánatot kellett tartania 
és tartott is. Egy apáczazárdának ajándékozott egy bárányt, 
a mely a kórusban résztvett, az alvókat felkelté, és min-
den sz. gyakorlatnál megjelent.6) Szent Guthlaknak a 
kezéből ettek a halak, parancsol a hollóknak, barátkozik 
a sasokkal és fecskékkel,7) Midőn löweni Ida mos, a 
halak csoportosan úsznak feléje, játszadozva ujjára kapasz-
kodnak és szopják azt, mint a gyermekek.8) Az eléggé 
ismeretes, hogy páduai szent Antal a halaknak prédikált, 
midőn az emberek hallgatni nem akarták9), és Jézus 
Krisztusnak az oltári szentségben való jelenlétét egy szamár 
által bizonyitá be. l ü) Az utóbbi megtette Kölnben a 
szent Jakab templomnak jámbor plébánosa, Eberhard is, 

1) Rom. 8, 20 -22 . 
2) Joannes Moschus, Pratum. Spirit. 107. 
3) Vita S. Geroldi (Bolland. Apr. II, 628. Palmé.) 
4) Aribo, Vita S. Corbin 3, 21. 
5) Vita S. Rodani 3, 14. 
6) Partrovicchio, Vita S. Josephi Cupért. 6, 69. 
7) Felix, Vita S. Guthlaci 3, 23. 
8) Hugo, Vita b. Idae Lován, 1, 5, 29. 
9) Liber miracul. S. Antonii. Pad, 1. 2. 
10) U. o. 1, 5. 

oly módon, hogy a mint Leisterbach Caesar beszéli, az 
egész város látta. u ) 

Az a két szent, akiknek életében az egyszerűség 
erénye a legszeretetreméltóbban testesül meg, assisi szent 
Ferencz és limai Róza, szintén a legszeretetreméltóbb 
alakban tartották fenn az álattvilággal való összeköttetést. 
Szent Ferencz az összes, ugy a kicsiny mint a nagy 
teremtményeket fivéreknek és nővéreknek nevezte, mivel 
együtt származtak Istentől.12) Meg is értették ezt a 
beszédet és tisztelték azt a szellemet, mely őket ezzel 
felruházta és csakugyan testvériesen viselték magukat 
iránta. Nyulak és házi nyulak engedelmeskedtek neki, a 
halak csolnakja után úsztak.33) Egy alkalommal Spoletó 
völgyében egy nagy csapat madárral találkozék, mintha 
azok ő reá várakoztak volna. Az ő modora szerint üdvözlé 
őket és kérte, hogy hallgassák meg szavait. Madár test-
vérek, mondá, nektek igazán nagy okotok van, hogy az 
Urat dicsérjétek. íme mily szép öltözékkel és jó szár-
nyakkal látott el benneteket, hogy repülhettek. Igazán 
nemes teremtményeknek alkotott benneteket és lakástokul 
a tiszta levegőt rendelte. Ti nem vettek és nem is arattok, 
és ő gondoskodik rólatok. Igy fejezezte be. És a madarak 
elkezdtek ugrálni és szárnyaikkal repdesni és énekeltek és 
örültek amennyire csak tudtak.14) Más alkalommal Alviano 
mellett akart prédikálni. A közelben igen sok fecske volt 
és oly nagy zajt csaptak, miként a fecskék szokták. Ekkor 
igy szólt : Fecske testvérek, most én rajtam a sor és én 
beszélek. Ti már eleget beszéltetek. Azért hallgassatok 
már egyszer és hallgassátok meg Isten szavát. Es hall-
gattak és nem mozdultak a helyről, mig be nem fejezte.15) 
A farkasokkal szerződést kötött, hogy a meddig az embe-
rek jámborok lesznek, nekik sem szabad a jámborság 
törvénye ellen véteni. Es a farkasok a szerződést hiveb-
ben megtartották mint a hütelen emberek.16) Tehát 
Krisztus képmása ekként élt az állatokban, mint az Isten-
ben közös testvéreiben. Midőn barátjuk és testvérjök 
meghalt, megnem lehetett akadályozni, hogy végtisz-
teletüket ki ne fejezzék. De a pacsirták, különben is a 
világosságnak és a reggeli pirnak barátjai, csapatonkint 
jöttek össze arra a háztetőre, mely alatt feküdt és oly 
örömmel forgolódtak és repdestek körben, mely megfelelt 
annak a dicsőségnek, melybe az elköltözött lelke ment be.17) 

Limai Róza is kötött az állatokkal szerződést, még 
pedig olyant, mely ritkán fordul elő. Magának helyet 
szemelt ki egy igen kedves helyen. Ott seregestől laktak 
a csipős legyek, és egy ember sem közeledhetett feléjök 
veszedelem nélkül. De ő ismert egy szert. Velők szövet« 
séget kötött, egynek sem akart véteni, de ő nekik sem 
volt szabad őt imádsága közben háborgatni. Es ezek be-
csületesen megtartották a fogadást.18) Egykor a kertbe 
akar menni remetelakához, teljes isteni félelemmel. Midőn 
a fákat és virágokat a reggeli harmatban megfrissülve és 

») Bonavent., Vita S. Franc. 8, 109. 
12) Thomas a Cel. 1, 7, 60, 61. Bonavent., 8, 113. 114. 
13) Thomas. Cel. 1, 7, 58. Bonavent. 12, 174. 
») Thomas a Cel. 1, 7. 59. Bonavent, 12, 175. 
15) Bonavent. 8, 121. 
16) U. o. 14, 214. 
17) Hansen. Vita S. Rosae Lim. 9. 126. 
1S) Hansen, Vita S. Rosae Lim. 9, 126. 
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fiatalodva látja maga előtt, föllelkesül és igy kiált : Min-
den ami zöldül és hajt, dicsérje a világon az Urat ! Es 
ime, azonnal megindul minden, fák, virágok, füvek, moz-
dítják ágaikat, rázzák leveleiket, oly édesen és titoktelje-
sen suttognak, hogy ének még oly összhangzóan nem 
hallatszott soha. A fák nem tudnak Istennek eleget tenni. 
Amiért oly nagyok, az alkotó iránt nagyobb hálára is 
vannak kötelezve : ennek terhe alatt egész a földig hajol-
nak és ebben az állapotban maradva a legmélyebb hódo-
latot fejezik ki, mint az angyalok, akik az Isten trónja 
körül arczra borúinak.19) Minél közelebb jön Róza a 
mennyekhez, a természethez való ezen visszonya annál 
gyengédebb és bensőbb lesz. Életének utolsó éveiben 
egyik estén megjelenik nála egy madárka és vele szem-
ben felül egy ágra. 0 pedig elkezdett egy saját készítette 
éneket énekelni. 

Ajkad, nyelved kis madárka 
Zengjen vig dalt, éneket; 
Szived mélyéből fakadjon 
Forró imád, éneked^ 

Es erre a madárka is elkezd oly édesen és kedvesen 
énekelni, hogy lelke kéjörömtől olvadoz. De meddig 
énekel, egy hangot se ad magától. Ha el is hallgat, újra 
kezdi ismét, és az állat meg sem mozdul. Ekkor ismét 
fölvillan eszében egy uj gondolat; és igy énekelnek válta-
kozva, teljes órán át. Hat órakor pontosan eltűnik a 
szárnyas dalár, és Róza ezekkel a szavakkal fejezi be 
énekét : 

Oh Uram, én bűnös dicsérlek teljes erővel, 
Mert a Teremtőm vagy s műve kezednek im én ! 

Es midőn elragadtatása elmúlik, igy szól : 
Elment a dalnokom s itt vagyok egyedül, 
De nem, mert jó Atyám, Isten mellettem ül.20) 

6. Ez az életnek tényleg oly magasztos és tiszta 
megdicsőülése, hogy nem csodálkozhatunk, ha közönséges 
emberek keveset érdeklődnek iránta. De az mégis meg-
halad minden tisztességet, ha egy jámbor lélek után ki-
abálják, hogy nőszdühben szenved,21) mivel Istent teremt-
ményeiben imádva, mintegy szerelemittasan karolja át a 
fákat.22) Az ily, a leggyengédebb isteni lelkesedésbe do-
bott durva kifejezésre nincs más válaszunk, mint a hall-
gatás és pirulás. Ez oly benyomást tesz reánk, mint az 
a gonoszság, midőn Flórenczben az összeesküvők az urfel-
mutatás alatt való csendet a gyilkos tőr kihúzására 
használták. Nem, ez nem az érzéki szenvedélynek ki nem 
elégitéséből származó őrjöngés, hanem ez az Isten iránt 
való tiszta szeretet legfőbb kielégitéséből eredő boldog-
ság élvezetének kifolyása. És nem csupán nők, mint a 
józan római Francziska,23) akik az Isten szépsége és 
édessége feletti elragadtatásukat a néma teremtményekkel 
óhajtják közleni, hanem férfiak is, minő Jacoponi24) és 
Olivadi Antal. Ugyanaz a szellem ez, a melyet szent 
Ferencz életéből ismerünk, az istenszeretetnek a szelleme, 
aki az összes teremtményeket testvéreknek tekinti, az a 

19) Hansen, Vita S. Rosae Lim. 11, 160. 
20) Hansen, 11, 162. 
21) Schröder, Nonne von Engelthal 45. 
22) U. o. 14. 
23) Mattiotti, Vita S. Franciscae Rom. 2. 87, 95. 
24) Görres, Mystik. II. 34. 

szellem, amely legpompásabb kifejezésre talált a szentnek 
hírneves napénekében : 

Udvözve légy Uram, teremtő Istenem ! 
Üdvözve a napban, mely testvér én velem. 
Amely fényt bocsát ránk, hogy a természetet, 
Megismervén, együtt dicsérjük teveled. 
Mily szép, mily tiszta és mily örömre éled 
Láttára a kebel s az emberi élet. 
De amit annyira megszerettem abban, 
Az, hogy a Te képed mása ragyog onnan.2Í) 

Ebből látható, hogy a keresztény természet-elmél-
kedés szelleme egészen más, mint a világi gondolkozás-
mód. Ami európai lyránk a természet felett siránkozik, 
nyavalyog, midőn azt hiszi, bogy igen sokat tett, ha 
előtte ki nem mondott és kimondhatatlan, vagyis homá-
lyos értelemben beszél. A keleti ember fejjel rohan a 
természetbe, vagy megrészegszik élvezetében, mint az 
ópiumtól. Az ó germán mythologia szelleme sohasem 
szabadul meg a megutálni való szellemtől, ha a termé-
szetre gondol. A rómaiak és görögök számára alig létezik, 
kivéve ha isteniték azt. Egyedül a keresztény jámborság 
tekint a természetre oly érzékkel és gyengédséggel, 
amelynek költészete minden romlatlan emberi szivet meg-
indít. Maga a közönséges egyszerű ember, aki a régi 
keresztény szellemet megőrizte, ebben a tekintetben oly 
finom érzéssel bir, amelyért sok költő megirigyelné. Mily 
sok költészeti gyöngyöt mutat fel a kereszténység erdői-
nek, mezőinek és hegyeinek szemléletéből ! Miért csodál-
kozunk, hogy szentjeink Istennek csodálatos templomát, 
melyet szeplőtelen szent szivökben viseltek, az egész 
földön és égboltozaton kiterjedve látták, és minden fűszál-
ban ennek a mennyei világtemplomnak egy-egy drága 
berendezkedési tárgyát szemlélték, a mely lelküket oly 
tiszteletre ragadta, mint a templomban a megszentelt 
kehely és oltár ! (Folytatjuk). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 6. Katholikus intettig encsi a nevelése. 
Katholikus főiskolai rendszerünk teljes átalakítása 

nélkül katholikus intelligenczia nevelésére gondolni sem 
lehet. Ez a „Religio" régesrég óta hirdetett programm-
pontja. 

Az összes kath. főiskolai nevelés átalakításának 
szükségességéről egyébiránt, úgy látszik, meg van már 
győződve mindenki, a ki katholikus hitéletet él és a 
katholikus egyház érdekei iránt érzékkel bir. 

Tulajdonképpen tehát most már egy elhatározó 
lépésre volna szükség, mely a várvavárt katholikus fő-
iskolai uj alkotást a megvalósítás útjára vinné át és a 
megvalósítást is mindjárt megkezdené. 

Megállapodott katholikus közvélemény alakulása 
érdekében a kath. főiskolai reform tekintetében meg-
becsülhetetlen szolgálatot tett Miliályfi Ákos dr az általa 
szerkesztett „Katholikus Szemle" legutóbbi számában, a 
hol g A kath. egyetemről, két röpirat alkalmából" czimű 
tanulmányában ~s illetve irányczikkében, ugyanazon az 
alapon, melyen eddig a „Religio" tájékoztatott és buz-

25) Hg. Geist des hl. Franciseus III. 71. 
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dított, határozottan és világosan kijelölte az ügyeket és 
eljárásokat, a melyek körül kell mozognia a katholikus 
főiskolázás reformjának Magyarországban. Ajánljuk azt 
mindenkinek többszöri elolvasásra. 

Szerinte is az katholikus egyetem alapításának ügyét 
a kath. jogakadémiák katholikus reformjával kapcsolato-
san kell kontemplálni, és a budapesti egyetemen katholi-
kus jogállásunkat egész nagyságában fenn kell tartani, 
illetve visszavívni. Valóban, elmondhatjuk, a saeculo non 
est auditum, hogy a kath. egyház, valahol valaha, a népek 
fővárosaiban levő pozicziók önkéntes felhagyásával és 
sajátkezüleg való lerombolásával kezdett volna uj életet 
indítani. Nekünk azon kell lenni, a mint ezt már évek 
előtt kifejtettem, hogy a budapesti egyetemen oly állást 
és annyi befolyást érvényesítsünk, a mennyi bennün-
ket az egyetem katholikus alapításánál fogva és katholikus 
alapítványai jövedelmének arányai szerint megillet. A 
német katholikusok eljárásának mintájára arra kell töre-
kednünk, hogy a világi karokban minden oly tanszéken, 
a melyről a katholikus ifjúság szellemének ápolására vagy 
ellenkező irányban megrontására lehet működni, az egy-
házi hatóság által elfogadott katholikus tanerők alkalmaz-
tassanak, hogy katholikus ifjúságunknak út és alkalom 
nyiljék katholikus szellemben nyerni oktatást minden, 
vallásunkra vonatkoztatható tudományszakban. Ettől a 
kívánalomtól nem lehet tágítani. E nélkül a biztosíték 
nélkül a budapesti egyetemen katholice nem lehet ne-
velni. 

Az uj katholikus egyetem megalapításának ügyére 
nézve az a leghelyesebb, sőt egyedül czélra vezető eljárás, 
melyet Mibályfi Ákos dr hozott ezúttal javaslatba. Teljes 
szivünkből, minden erőnkkel csatlakozunk hozzá, és pedig 
különösen abbeli indítványához, hogy a kath. főiskolai 
reformhoz és alkotáshoz azonnal tényleg hozzá kell már 
fogni, még pedig szerintünk ez áldásos jubileumi év 
folyamán. A nagyméltóságú püspöki kar, kegyes atyáink, 
a kiknek vállait nyomja minden katholikus ügy, tehát a 
kath. főiskolai reform és uj alkotások nagy ügye is, 
Isten rendelése szerint való munkafelosztás által könnyí-
tőnek lelkiismeretük nyomasztó terhén, hogyha még e 
tavaszon, vagy e nyáron, vagy legfölebb ez év őszén 
kinevezik a katholikus egyetemi bizottságot, avval a czéllal 
és hatáskörrel, a melyet Mihályfi Ákos dr körvonalozott, 
kibővítve azt az egész főiskolai reform, előkészítésének 
gondozásával. 

M. dr indítványát, abból a czélból, hogy azt Magyaror-
szág katholikus sajtójának minden organuma, egyöntetű és 
ellenállhatatlan kath. közvélemény és óhaj keltése végett 
magáévá tegye, szószerint ismételjük, a mint következik : 

Az első és legszükségesebb volna véleményem szerint, 
hogy a kath. egyetem ügyét egy bizottság vegye a 
kezébe. A magyar püspöki karnak kellene egy ily bizott-
ságot kineveznie, amely a törvényeknek megfelelő czég-
jegyzés után vagyonszerző képességgel birna. Ily módon 
először is összegyűjthetné a különféle helyeken szétszórva 
levő, a kath. egyetem czéljaira szánt alapítványokat s 
azokat a lehető legelőnyösebben gyümölcsöztethetné. De 
fő hivatása volna e bizottságnak az érdeklődés fölkel-
tése s ébrentartása, másrészt a szükséges anyagi források 

kikutatása és kiaknázása. Az egész országot be kellene 
hálóznia, minden megyében, sőt városban is albizottságo-
kat alakítani, gyűléseket tartani, külön e czélra szolgáló 
s ingyen megjelenő lapot kiadni, mely az érdeklődést e 
nagy ügy iránt folyton ébren tartsa és fokozza ; minden 
templomban perselyt tartani ; egyes és nagyobb kiváló 
ünnepeken, pld. pünkösd napján az egész országban a 
kath. egyetem czéljára gyűjteni stb. Ez a bizottság 
tanulmányozhatná az egyes káptalanoknál levő jótékony 
alapítványok minéműségét is és kereshetné, kutathatná a 
módokat, hogy ezen alapítványokból lehetne e s hogyan 
bizonyos összeget e czélra megszerezni. Amannak alapít-
ványok (konvertitákra, egyes harangokra, lámpásokra, 
feszületekre, oltárokra stb.) amelyek kamataiból az ala-
pítványi czél teljesítése mellett is lehetne bizonyos részt 
más czélra is fordítani. Persze a szentszék engedélyével. 
De erre adna a szentszék engedélyt, hisz még arra is ad 
ily fontos kath. ügyek támogatása végett engedélyt, hogy 
a mise-stipendium egy része levonassék. Ez a bizottság 
érintkezhetnék a püspöki karral, a szerzetesrendekkel, 
esetleg a kath. egyetemre reflektáló városokkal s püspöki 
karnak javaslatokat tehetne, az ügyet szóval a megvaló-
sulás stádiumába terelhetné. 

Fiat, fiat! = 

PéCS, márczius 28. Missziók után. — 
Mintha megüresedett volna a város. Lltczái néptele-

nebbek lettek, megszűnt a templomok előtt az emberára-
dat jövése-menése. Visszaköltöztek a népek családi szen-
télyükbe. Nyolcz napon át, mintha megfeledkeztek volna 
minden földi dologról, a templomnak lakói voltak és a 
lélek kibontakozva az élet ezerféle szövevényéből örök 
igazságok fölött elmélkedtek. Csodásak ezek a missziók. 
Mondották, irták, mondják, írják most is, mily czélzattal, 
nem kutatjuk, mire való a szomszédból hozott pap be-
széde, elég jeles szónokkal dicsekszik városunk. Igaz. S 
mégis mire való a missziós páter, a tényekre hivatkozunk-
A sz. missziók ideje alatt megtellett Pécs városának négy 
temploma, köztük a püspöki székesegyház, melyben az 
utóbbi napokban szoronkodva álltak íz emberek. Ez tény, 
minden ellenkező vélemény tévedés. A templomokban 
egész nap hullámzott a közönség, — s ez emberek mind 
mit kerestek e napokban a templomokban? Megnyugvást, 
lelki békét, örök üdvösséget. Megtalálták-e? azok tudják, 
kik keresték. A szt. missziók a székesegyházban hatásu-
kat nem tévesztették el. Felséges ünnep volt, — méltó 
párja a missziókereszt megszentelésének, a szombat este 
lefolyt Máriaünnep. Az ünnephez körülbelül 100 fehérbe 
öltözött leány jött a székesegyházba. Ájtatos kegyelettel 
sereglettek a boldogságos szent Szűz szobra köré égő 
gyertyákkal kezökben. Es mi mindnyájan könyezve álltuk 
körül Szűz Anyánkat, Nagyasszonyunkat, a kegyes, a jó 
Anyát, ki leghatalmasabb szószólója bűnös lelküuknek 
Isten szine előtt. A vasárnappal a szt. missziók utolsó 
napjára viradtunk. A papról-napra növekvő hallgatóság 
vasárnap este érte el legnagyobb számát. Búcsút vettünk 
a missziós atyáktól, kik nyolcz Dapon át pihenést nem 
tudó önfeláldozó buzgalommal táplálták lelkünket Isten 
igéjével. Ez estén áldották meg feszületeinket, olvasóin-
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kat, érmeinket, ez estén részesültünk pápai áldásba, 
Örökké nevezetes, mint a szt. missziónak minden egyes 
mozzanata. Midőn a hivek oszladozni kezdtek, megható 
volt látni, mint nyilatkozik meg a lélek hálája jótevője 
iránt. Alázattal csókolgatták a hithirdető felszentelt kezeit 
gazdag és szegény egyaránt és boldog volt, ki közelében 
férkőzhetett. Mi pedig áldjuk mennyei Atyánkat, dicsőit-
jük és imádjuk irgalmas Istenünket, ki nekünk e napo-
kat megérni engedte. Hétfőn reggel Pécs sz. kir. város 
elhunytjaiért gyászmisét celebrált Spies székesegyházi 
kanonok, a mely után a hallotakról szóló szt. beszéddel 
a szt. missziók befejeződtek. 

Veszprém, márcz. 31. Apápa megyéspüspökünkhöz. — 
E heten adatott ki az ez idei IV". számú püspöki körlevél. 
Ebben közli ő nagyméltósága ő szentségének ama leiratát, 
a melylyel ő szentsége ugy megyéspüspökünket, mint az 
egyházmegye papságát, valamint a veszprémi egyház-
megye hiveit is megörvendeztette ama alkalomból, hogy 
ő szentségének megyéspüspökünk felajánlá a jubileumi 
szent esztendőre szóló szeretetadományt, valamint a 
Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis II. kötetét. 

Ö szentsége köszönő leirata a következő : 
Tisztelendő testvérünknek, Károly veszprémi püspök-

nek, Veszprémben. 
XIII. LEO PÁPA. Tisztelendő testvér, üdvöt és 

apostoli áldást. 
Leveledet és annak két csatolmányát átadták nekünk 

és szivesen fogadtuk. Az elsőben irántunk való ragasz-
kodásodnak habár nem uj, de nagyon kedves bizonyítékát 
látjuk. — Azután örömmel tölt el bennünket, hogy nagy 
költséggel gondoskodol a veszprémi püspökség oklevéltárá-
nak folytatólagos kiadásáról, a mely munkának kedvelt 
fiunk, Fraknói Vilmos igyekezetével és szorgalmával 
közrebocsátott második kötetét megkaptuk. Dicsérjük a 
szerző munkálkodását, dicsérjük, tisztelendő testvér, a te 
bőkezűségedet, melylyel ezt a ti egyházmegyei története-
tekre, valamint a régi római pápáknak irántatok való 
gondoskodására világosságot vető munkát felkaroltad. A 
Péter-fillér gyanánt küldött összegből pedig egyházmegyéd 
katholikusainak, de különösen a te és a papság kegyelete 
tűnik ki : ezért mi köszönetet mondunk s bizonyára meg 
fog fizetni az Isten, a kitől azt is kérjük, hogy a mely 
jókat nekünk kívántok, adja meg nektek tetézve. A 
mennyei ajándékok zálogául és atyai jóindulatunk jeléül 
szivünk mélyéből adjuk reád, tisztelendő testvér, papsá-
godra és népedre apostoli áldásunkat. 

Kelt Rómában szt. Péternél, 1900. évi január hó 
11-én, pápaságunk huszonkettedik évében. 

XIII. LEO PÁPA. 
Itt megemlítjük, hogy e körlevélben ad utasításokat 

ő nagyméltósága a nagy nemzeti zarándoklatot ille-
tőleg is. V. H. 

IRODALOM. 
Pázmány Kempis Tamásának egyik klasszikus 

kiadásáról. 
A Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) kiadásában 

és Radó Antal szerkesztésében megjelenő „Magyar Könyv-
tár* czimű életrevaló s éppen ezért nagy kedveltségnek 
örvendő világi magyar irodalmi vállalat 151—153-ik 
füzete Kempis Tamás „ Krisztus követéséről* - szóló müvé-
nek Pázmány Péter tollából folyó magyar fordítását fog-
lalja magában. Nem lehet czélunk a mű eredetijének 
ismertetésével foglalkoznunk, vagy jelességeit magasztal-

nunk. A hány olvasója, annyi kedvelője van. Pázmány is 
kedvelte — a mint az nem is lehetett máskép — e bá-
mulatos könyvecskét, a melynek eredetije latinul íratott 
Németalföldön (?) abban az időben, a mikor hazánkban a 
nagy Hunyadi János aratta fényes diadalait a török sere-
geken, és a mikor hazánk védőfala volt a nálunknál sze-
rencsésebb európai nemzeteknek a török pusztításai ellen. 
Helyeselnünk kell, hogy a derék irodalmi vállalat köny-
nyen hozzáférhetővé tette a hires műnek jeles fordítását, 
a mely ugyan sokszor jelent meg, de nem volt már egy-
könnyen kapható. Pázmánynak, a magyar nyelv e nagy 
mesterének, ezt a szép fordítását Bellaagh Aladár ren-
dezte újra sajtó alá. A szöveg hű másolata a jeles ma-
gyar fordítás 16^4 ben megjelent első kiadásának, csak 
helyesirása van — nézetünk szerint czélszerűen — a mai 
szerint átalakítva. A jeles fordítás előtt egynéhány lapra 
terjedő bevezetés tájékozza az olvasót a mű szerzőjének 
személye s a magyar fordítás felől. Utána a Kempisről 
és műveiről szóló rengeteg irodalomból van felsorolva 
annyi, a mennyi okvetetlen szükséges annak, a ki a Kempis 
kérdésben eligazodni akar. A szöveg nehezen érthető he-
lyeit a lapalján levő jegyzetek világosítják meg. a melyek 
között a szentírási idézetek és a latin munkának azok a 
sorai is közölve vannak, a melyek a fordításnak kellő 
megértésére elkerülhetetlenül szükségesek. Ezek a latin 
műből vett sorok egyszersmind arra is alkalmasak, hogy 
megismertessék — legalább a latinul értő olvasóval — 
Pázmányt, a fordítót. Ugy. véljük, hogy mulasztás volt, 
hogy e minőségére nem is ügyeltünk ; bizonyára érdemes 
Pázmánynyal, mint fordítóval is foglalkoznunk. A fordí-
tásban előforduló szokatlan szók és kifejezések pedig a 
„Szótár"-ban vannak megmagyarázva. Bizonyára sokan 
örömmel fogadják a jeles fordításnak ez új kiadását, a 
mely mindazzal fel van szerelve, a mi a régi jeles iró 
szavainak megértésére szükséges, és a melyet, akár lelki 
épülést keres benne, akár csupán nyelvi szempontból tekinti, 
egyaránt haszonnal forgathat mindenki. Pázmány, jeles for-
dításának előszavában, így szól a becses munkáról: „A 
biblia után nem olvastam könyvet, melynek előtte ezt 
nem ítéltem volna fordításra méltónak . . . igyekeztem 
azon, hogy deák bötünek (t. i. szövegnek) értelmét híven 
magyaráznám ; a szólásnak módját pedig nem ejteném, 
hogy ne láttatnék deákból csigázott homályosággal repe-
dezettnek, hanem oly kedvesen folyna, mintha először 
magyar embertől, magyarul Íratott volna." Ez új kiadás-
nak sajtóhibáktól ment és szép kiállítása a derék könyv-
kiadók és sajtójuk becsületére válik. A 295 oldalra terjedő 
műnek ára 90 fillér. Mondhatjuk a legolcsóbb magyar 
könyv. *) 

— Magyarország é s a zsidóság. Ezen a czimen 
vaskos kötet, hatalmas történelmi, ethnographiai és 
közgazdasági munka jelent meg Petrássewich Gézától, az 
ismert nevű fiatal publiczistától é* közgazdasági írótól, 
kinek a zsidó kérdésről már eddig is irott publiczistikai 
kisebb czikkei általánosan ismertek. A jeles iró ez alka-
lommal oly munkálattal lepi meg a magyar politikai 
irodalmat s a magyar olvasó közönséget, a milyet e 
kérdésről még Magyarországon nem irtak. Felölel magába 
ez a munkálat mindent, a mi a zsidó kérdésbe csak bele-
vonható. Van benne biblikus, ethnografiai tanulmány, 
kultúrtörténet, politika, közgazdaság, kultúra, szocziologia, 
egyszóval egy alapra van benne helyezve a vallás, a faj és a 
gazdasági tényező, mint a zsidóban egymással elválaszt-
hatatlanul és szervesen egyesült háromság. 

A könyv — mely nyolcz fejezetre van osztva, 
mindenekelőtt a zsidók ó-kori történetét világítja meg, 
felhozza azokat az okokat, a melyek a zsidó állam bukását 

*) Pázmány Kempis Tamásának másik klasszikus, és pedig 
"'áz eredetiből elsőrangú szakértő által készített typikus szövege, 

Pázmány 0. M. tud. egyetemi kiadásában található. (I. K.) 



252 RELIGIO. 

s a zsidók végleges elszegényesedését okozták. Azután 
áttér a zsidók szétterjedésére az egész világon, külön 
fejezetben tárgyalja a zsidó vallást és karaktert, tbeologiai 
iskoláikat, rátér a zsidó egyetemleges s internaczionalis 
politikára s rámutat arra a befolyásra, melyet ez a politika 
minden nemzet köz- és magán életére, politikájára, 
kulturájára és társadalmi tevékenységére gyakorol. Ezután 
rátér hatalmas fejezetekben Magyarország közgazdasági, 
kulturális és társadalmi helyzetének igazán megkapó s 
hü ecsetelésére s rámutat arra a borzalmas, arra a 
kétségbeejtő befolyásra, rettenetes rombolásra, melyet a 
zsidóság nemzetünk életében mindezen a téren előidézett. 
Ugyanekkor feltárja azokat az eszméket és rámutat 
azokra az eszközökre és módozatokra, melyek útján még 
megmenteni lehetne azt, a mi megmenthető. Végezetül 
behatóan foglalkozik a zsidó kérdés megoldásának módo-
zataival. 

A bámulatos szorgalommal, meglepő ismeretkörrel s 
nagy tudással megirt munkálat valóban elrettentő képét 
tárja elénk közállapotainknak, pusztulásainknak, s lehetetlen, 
hogy meg ne győzzenek minden logikusan gondolkodó 
főt, meg ne indítsanak minden érző s hazáját szerető 
szivet. Ily kép mellett, mint a minő e könyvben van 
ecsetelve, igazán bámulatra méltó, hogy a szerző fiatal 
kora daczára is mennyire meg tudta őrizni higgadtságát s 
tárgyilagosságát. 

Valóban oly rengeteg erejű alkotás a „Magyar-
ország és a Zsidóság", a milyen hazánk irodalmában e 
nemben még egyáltalán nem jelent meg. A ki ismerni 
akarja a valóságban közállapotainkat, gazdaságunk, kultu-
ránk és társadalmunk sülyedését, a ki ismerni akarja a 
zsidót és a zsidó kérdést, az nem nélkülözheti ezt a 
könyvet. — Kapható a Szent Gellért kath. műintézetben 
Budapest, VIII., Práter-utcza 44. sz., a szerzőnél, Buda-
pest „Alkotmány" szerkesztőség, valamint minden könyv-
kereskedésben. Ára a csinosan kiállított s 208 lapra 
terjedő kötetnek 3 korona. 

V E G Y E S E K . 
Rómából érkezett hir szerint Tarentóban a ke-

resztény régiségek egy ritka műkincsét fedezték fel. Ez 
egy apostoli eredetű krypta vagyis kápolna, melyhez szt. 
Péterig felmenő hagyomány fűződik. Hajdan Apollo tem-
ploma volt e helyen egy forrás felett. Ennek a forrásnak 
most is megvan a grottája és összeköttetésbe van hozva a 
kryptával, melynek absisában görögül ez a felirat olvasható : 
„En vagyok a világ világossága; a ki engem követ, nem jár 
sötétségben". Megjegyzendő, hogy ez a felirat az Üdvö-
zitő falra festett képét magyarázza. Ettől jobbra-balra 
látható a b. Szűz és sz. János evangelista képe. A krypta 
falain még más képek is láthatók. Hagyomány szerint 
szent Péter Rómába menet útjába ejtette Tarentumot és 
itt keresztelte meg a tarentumiakat. 

— Esztergomban Boltisár József püspök és érseki 
vikárius ur, azon ünnepségek tervének előkészítésére, 
melyek a katholikus egyház Magyarországban való meg-
alapításának 900-as jubileuma alkalmából f. é. aug. 15-én 
Esztergomban fognak tartatni, vegyes, egyházi és világi 
értekezletet hívott össze. Országos figyelem és áldás 
kiséri az esztergomi katholikus akczióba-lépést. 

— A római sz. ritnsok congregatiójának elnökévé 
ideiglenes intézkedéssel, szentséges atyánk Aloisi-Masella 
bibornokot nevezte ki az elhunyt Mazzella Kamill biboros 
helyett. 

— Malta Szigetéről az ottani metropolita vezetése 
alatt 2600 zarándok érkezik legközelebb Rómába. Kivá-
natos, hogy a mi nemzeti zarándoklatunk igen népes és 
ünnepélyes legyen. 

— A nemzeti római zarándoklatban a kalocsai 
növendékpapság is képviselve lesz. O exja Csásska György 
érsek ur a nagy seminarium 2 növendékének 100—100 
frtot adományozott útiköltségre. 

— Hirek a kalocsai főegyházmegyéböl. Matoss 
János b.-sz.-tamási esperes-plebános f. é. márczius 26-án 
életének 52. papságának 28. évében B.-Sz.-Tamáson meg-
halt. Az ó-becsei kerület esperesévé Újhelyi Ágoston 
moholyi plébános kineveztetett. A Weisz Mihály nyug-
díjaztatása folytán megürült gyulafalvai lelkészségre ő 
exczellentiája Perndl Adorján bajai káplánt kinevezte. 
Kandier János betegségéből felépülvén Akasztóra káplán-
nak küldetett. 

— Történeti nevezetességű lépés az, melyre az 
ország erőszakos elkereszténytelenitésével szemben báró 
Kaas Ivor, az országos tekintélyű protestáns iró, szánta el 
magát. Csatlakozott, a keresztény vallás védelmére, ka-
tholikus akczióhoz. 3 millió közt — a legkeresztényebb. 
Tettét a történelem emlegetni fogja. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület választmányá-
nak küldöttsége dr Margalits Ede elnök vezetésével 
csütörtökön hódoló tisztelettel járult Vassary Kolos 
bibornok hgprimás és esztergomi érsek úr és Csásska 
György kalocsai érsek úr elé. Mind a két helyen az 
O.-P.-E. új buzdításban és kegyes adományban részesült. 
Örvendetes hírül jelenthetjük, hogy az O -P.-E. lelkes új 
elnöke városról-városra menve fogja felkeresni a katho-
likus író- és hírlapíró czentrumokat. Az illetékes köröket 
előre felhívjuk a nagy ügyben fáradozó elnök lelkes 
támogatására, 

— Rómába zarándokoló növendékpapok. A buda-
pesti központi papnövelde igazgatójának, dr Városy Gyula 
praelátus úrnak a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
intézett fölterjesztése szerint a budapesi közp. papnevelő-
intézet IV. éves hittanhallgatói, számszerint 30an, a 
nemzeti zarándoklattal Rómába utaznak és ez alkalmat 
arra is felhasználni kívánják, hogy a budapesti tudomány 
egyetemen elsajátított keresztény műarchaeologiai ismere-
teiket Rómában, közvetetlen szemlélet utján kibővítsék. 
A budapesti k. m. tud. egyetem tanácsához leirat érke-
zett a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól, a 
mely szerint a távollevő minister helyett Zsilinszky 
Mihály államtitkár az említett 30 növendékpapnak az 
egyetemi reservált alapból tanulmányuti segély c z i m é n 

2000 koronát engedélyezett. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Jézus kereszthalála . *) 

Nagyobb szeretete senkinek nem lehet, 
m i n t k i életét áldozza bará t ja ié r t . És hogyan 
áldozza föl Jézus é le té t ére t tünk, — mily 
fájdalmak és kinok között ? Még maga meny-
nyei Atyja is, k i t annyi ra szeretett , k i t 
soha meg nem bánto t t , e lhagyja őt, engedi, 
hogy vigasztalás és segitség nélkül hal jon meg. 
Ez volt minden keserűségek keserűsége, hogy 
elhagyja még Aty ja is, hogy mi magunkra ne 
maradjunk ama keserű órában, melyben a halál 
minke t is elvisz e világból. Oh mily visszaijesztő 
a halál magában véve, min t a léleknek a t es t tő l 
való elválása, nemkülönben min t választó vonal 
az idő ós az örökkévalóság közöt t ; épen azér t 
mennyi hálával ta r tozunk Krisztusnak, hogy az 
0 halá lának érdeme a mienke t megkönny í t e t t e 
és megédesítet te . Ez legyen t á rgya elmélkedé-
sünknek. 

Mi a halál? A szentirás azt m o n d j a : Az 
Isten nem okozta a halált , hanem a bűn ú t j á n 
jö t t be a halál a világba. Is ten az ember t ké t 
egymástól egészen különböző valóságból szer-
kesz te t te össze: lélekből, mely szellem és tes t -
ből, mely a földhöz tar tozik . A lélek természe-
ténél fogva halhata t lan, me r t egyszerű lény, 

*) A halhatatlan emlékű Schlőr elmélkedéseiből. 
Mutatvány Nogáll L. magyar kiadásából. 

mely részekből nincs összetéve, azért nem is 
oszlik föl. A t e s t ugyan természeténél fogva 
halandó, mer t földi anyagból van összetéve és 
azér t föl is oszolhat. De mer t Is ten az ember-
nek ha lha ta t l an lelket adot t , azt a k a r t a egy-
szersmind, hogy a tes t az emberben meg ne 
ha l jon ; és az első emberpár tes tének a paradi -
csomban nem ke l le t t volna meghalnia. De a 
bűn ú t j án j ö t t be a világra a halál. Is ten n e m 
t e r e m t e t t e a halál t . A meghalás oly ál lapot , 
melyet Is ten nem akar t , hanem a bűn hozta 
létre, a bűn okozta. De a vétekből származ-
hat ik-e va lami édes és kedves? Mi tö r t én ik a 
halá lban ? A lélek, melye t I s ten a t e s t t e l egye-
sítet t , úgy, hogy a tes t a lé lekkel egy e m b e r t 
tegyen, e lélek elválik a t e s t tő l ; a ké t lény, a 
ké t világ, melyekből az ember össze van szer-
kesztve, szellem és test , elválnak egymástól és 
szétválásuk erőszakos elválasztása és szétrombo-
lása azon ke t tős világnak, melyet az ember 
magában egyesít. Ez a halál, a keserű halál, 
melyről egy ki rá ly az ószövetségben e szavak-
kal panaszkodik: Tehát elválasztasz, oh keserű 
halál? Valóban a halál magában nem lehet más, 
min t keserű, mer t sok benne az erőszak, melyet 
I s ten eredetileg nem akar t , hanem a bűn idé-
ze t t elő. Azért borzad vissza az ember ezen el-
válástól, maguk a szentek is érezték ezen ide-
genkedést a halál i ránt . Igy szent Hi lár ionról 
olvassuk, k i száz évesnél öregebb volt, hogy 
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midőn a halálhoz közeledett, reszketet t , de csak-
hamar bizalommal bátor i tá magá t s fö lk iá l to t t : 
Miért reszketsz, én lelkem ? Nyolczvan évig szol-
gál tá l Uradnak és Is tenednek és félsz ? . . . Valóban, 
csak a jó lelkiismeret és a bizalom Isten irgal-
mába, melyet szent Fia halála számunkra meg-
érdemlet t , csak az könnyi thet i meg halálunkat , 
édesí thet i meg a halál keserűségét. Borromei 
szent Károly ezért mondá : A pogányok a halál t 
csak egy kaszával rajzol ták, a kimúlás és elvá-
lás jeléül, melyet a halál ha j t végre; de nálunk, 
keresztényeknél, egy kulcsot is kell a halál kezébe 
adni, melylyel az Krisztus halálának érdemével 
számunkra a mennyet fölnyitja. 

Visszaijesztő a halál magában, min t a lélek-
nek elválása a t es t tő l ; de egyszersmind vissza-
ijesztő azért is, m e r t választó vonal az idő és 
az örökkévalóság között, á tmene te t képez ez 
életből egy másik életre. Az ember halála pilla-
natában visszatekint előző életére és pedig vilá-
gosabban, min t valaha; mer t midőn a tes t i sze-
mek világa elhomályosodik, azonnal kinyílnak a 
lelki szemek. I t t l á t j a az ember, mily hiu és 
mulandó e világ, melyet csakhamar el kell hagy-
nia és minél jobban ragaszkodot t szive e világ-
hoz, örömeihez és javaihoz, annál fájdalmasabb 
neki az elválás tőle. Végső búcsút kell monda-
nia szülőinek és rokonainak, ismerőseinek és 
pártfogóinak, kikbe reményé t helyezte; le kell 
mondania minden tiszteletről és hivatalairól" 
melyekben tetszését ta lá l ta , há t r a kell hagyni a 
pénzt, melyet mohón gyűj tö t t , le kell mondania 
minden test i kéjről, gyönyörűségről és örömről, 
melyek u tán jár t , ezek fejében sok fá jda lmat , 
félelmet és bána to t kell szenvednie. Mily gyöt 
re lmeket okoz az, ha az ember egyszer elveszti 
mindazt , mit sok éven á t szeretet t ós ke rese t t ! 
Mily esztelen valók, gondolja akkor magában a 
haldokló, gazdag voltam ós midén meghalok, 
nincs többöm, mint a legszegényebb embernek; 
oly ha ta lmas vol tam és tekintélyes és halálom 
után nincs nagyobb ha ta lmam, min t legcseké-
lyebb szolgámnak ; tes temnek oly nagyon ked-
veztem és nemsokára el fog rothadni , annyi t 
képzeltem sajá t szépségemről és most halovány, 
kiaszott vagyok és nemsokára a férgek eledele 
leszek. Oh halál ! mily ké tségbevonhata t lan mó-
don bebizonyítod nekem, hogy minden hiúság, 
kivéve szeretni az Is tent és egyedül neki szol-
gálni. Septimius Severus császár azt mondá halá-
los ágyán: Enyém volt a világ legnagyobb or-

szága, minden voltam, a mi csak lehet halandó 
és ezekből semmi sem marad t meg, a mi mos-
tani á l lapotomban hasznomra lehetne. Egy pápa 
néhány pi l lanat ta l halála előt t azt mondá : A 
mennynek kulcsai vannak kezemben, de jobb 
l e t t volna, ha valamely zárdának kulcsai bízat-
t ak volna reám. Valóban, ha már minden el-
múlt , majd akkor fogjuk bánni, hogy nem te t -
tük, a mi t tennünk kel le t t volna. De mily fáj-
dalmas lesz, ha csak akkor lá t juk be, hogy rosz-
szul él tünk, midőn már időnk nincs jobban élni. 
Mily félelem fog el bennünket akkor a közelgő 
Ítélet m i a t t ! Mert azon pil lanatban, midőn az 
ember a világból kimúlik, t uda tá ra ébred min-
den igazságtalanságnak, melyet kora gyermek-
sége óta e lköve te t t ; a legt i tkosabb rossz gondo-
lata, minden vétke és minden gonosz szándéka 
eszébe jut . Az ördög j u t t a t j a eszébe az ember 
minden vétkei t , még olyanokat is, melyeket el 
nem követe t t , hogy őt aggódásba és zavarba 
ejtse. Az örökkévalóságnak kapui kinyílnak és 
az ember sorsa egy pi l lanat a la t t el lesz döntve 
ós vagy örökké boldog, vagy örökké boldogtalan, 
vagy örömmel teljes menny, vagy kinnal tel jes 
pokol lesz osztályrésze. Hova a fa esik, o t t ma-
rad fekve, éjszak vagy dél felé. Oh mily rémü-
letes -a halál és ki viselhetné el, ha Krisztus és 
a benne való hi t vigasztalólag közbe nem lépne ! 
Az 0 halála a mi életünk, az 0 sebei a mi 
üdvösségünk. Oh mily kedves lesz akkor a ke-
resztnek látása, mely előtt most hidegen és egy-
kedvűen megyünk el, melyet most alig mélta-
tunk tek in te tünkre ! Mikép fogjuk akkor a ke-
resztet szivünkhöz és ajkunkhoz szorítani és 
belőle a halál keserű órájában a vigasztalásnak 
legédesebb mézét szívni. Oh Jézus, vésd be 
a te fá jdalmaidat mélyen minden keresztény-
nek szivébe s engedd, hogy halálodnak kínja 
legyen vigasztalásuk halálunk óráján. Amen. 

Az ú j r a megtalált paradicsom. 
(Vége.) 

7. Oh mindenesetre, az igazán jámbor életnek van 
költészete, még pedig nagyszerű költés? ete ! Nem oly szo-
morú, mint aminőnek ellenségei látni szeretnék. Csakis 
hazug száj kiabálhatja és mondhatja, hogy van olyan 
ország, amely lakóit f e l f a l j a . N e m , nem ! Igen jó ország, 
tejjel, mézzel folyó.2) De mégis kell művelni, mint a pa-
radicsomot. És az erőltetés sohasem történik veriték és 

Krónikák 13, 33. 
2) Krónikák 13, 28. 
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legyőzetes nélkül. Azonban a munka a jólétnek és meg-
elégedettségnek a forrása, különösen az Isten kertjében, 
a lelki élet terén való munka. Ugyan kik találják az éle-
tet oly vigasztalannak, sivárnak, oly elviselhetetlennek ? 
Bizonyára nem azok, akik dolgozni szeretnek. Ezek hálát 
adnak Istennek vidám szivvel minden napért, midőn sze-
meiket felnyitják annak a folytatására, amit tegnap abban 
hagytak. De mily nagy lesz az örömük, midőn az aratás 
napja eljön, és gazdag gyümölcscsel vonulnak majd be 
Isten csürjébe ! Ez az egyetlen nap telér az egész évi 
munkaidővel. Azonban ez nem áll egyedül. Életöknek 
nem mindennapja ünnepnap. Ünnepet érnek el: és min-
denki elfelejti a sok nap fáradalmait miatta. Eletök kö-
zönségesen hasonlít a sivatagon keresztül vonuló csapat-
hoz. De azért mannát nyernek az égből, mely minden 
édességet rejt magában. Montepulciano Ágnesre3) és sienai 
Katalinra4) ez láthatólag aláhullott. Lehet, hogy apróba, 
a szárazság és keserűség sokáig tart. De ezt újólag öröm 
követi, úgy, hogy felkiálthatnak : 

Szűnj meg Uram kegyelmeddel, 
Az embersziv nem birja el ! 

Pazzisi szent Magdolna ilyenkor kénytelen volt ru-
háit megoldani, hogy benső teltségétől lélekzeni tudjon.5) 
Nerii szent Fülöpnek bordái megrepedtek, annyira kiter-
jedt szive a kegyelemharmatjának áradozásától6) és 
gyakran kelle hideg borogatást alkalmaznia, hogy a hő-
séget elbírja. Ez utóbbi történt varanisi Baptistával7) és 
nariani Luciával8) is gyakran és a Jézusról nevezett 
Ágnesnek nem volt elégséges a vizes ruha, hogy szerete-
tének tüzét csillapítsa, hanem szivére vizet kelle öntenie.9) 
Löveni Ida, 10) genuai Katalin n ) limai Róza 12) szivében 
annyira égett az isteni szeretetnek a tüze és kéje, hogy 
a körülállók is érezték és közeledéskor kezük alig birta 
el a hőséget. 

8. Ily módon a szenteknek ebben a siralomvölgyben 
igazán paradicsomi életök van. De mit mondjunk még 
halálukról ! Itt Istennek minden csodája feléled, a menny-
ország láthatólag a földre hajol, a földi mennyeivé dicsőül. 
Néha a közönséges életben is, ha szerencsénk van, hogy 
egy próbáitatásnak kitett szent nŐDek vagy igazi bűnbá-
nónak halálos ágya mellett állhatunk, nem mehetünk el 
onnan eme megjegyzés nélkül: ma a paradicsom kapujá-
ban voltam. Ugy vagyunk mint midőn egy zivataros 
napon este felé a felhők elszélyednek és a felhőoszlató 
nap megifjuhodott szépségében leereszkedik. Minő lehet 
az, ha a szentek halálánál jelen lehetünk, amely Istennek 
jelenlétében drága.13) Mennyekbe megyünk! kiált fel szent 
Alajos, aki képtelen volt örömét elrejteni.14) Ezerszer, 

. 3) Raimund, Vita S. Agnet. de Montepol. 2. 17. 
4) Raimund. Vita S. Cathar. Sen. 2. 17, 328. 
5J Cepari, Vita S. Magdal, de Pazzis, 5. 45. 
6) Barnabaeus, Vita S. Philippi Neri 9, 22, 23. 
7) Vita b. Baptistae de Varanis 5, 42. 
8) Steill, Ephemerid. Dominic. II, IT, 45. 
9) Lantages, Vie d'Agnes, de Jézus I, 94; II, 133, 338. 
10) Hugo. Vita b. Idae Lovan. 1, 7, 45. 
") Vita S. Cathar. Fliscae Adurnae 4, 34, 44." 
12) Hanseü, Vita S. Rosae Lim. 21, 274. 275. 
13) 115 Zsolt. b. 
!4) Cepari, Vita S. Aloisici 2, 13, 267. 

mondja madame de la Peltrie halálos ágyán, többre be-
csülöm halálom napját, mint életemnek többi idejét. l 5 ) 
Es Girolamo Ferencz a Te Deumot zengi, midőn érzi ha-
lálának közeledését. 

Es ki ne adna igazat a szenteknek, aki látja, hogyan 
halnak meg? Az Ur gyakran megjelenik nekik édes any-
jával, a szentekkel és angyalokkal mindnyájuk szemelát-
tára, hogy hiveit hazahozza, amint ezt szent Gertrud ha-
láláról 16) vagy boldog rieti Columbaéról17) olvassuk. 
Láthatatlanul teljesül az naponkint, valahányszor valame-
lyik kiválasztottnak atyai házába kell sietnie. A szent 
Márton18) és savoyai boldog Margit19) halálos ágyánál 
körülállók hallották, hogy a mennyei seregek mily csodá-
latos énekekkel fogadták űj polgártársaikat. Ezt lelkileg 
mindenkor jól fogják hallani azok, akik az egyenes uton 
a paradicsom nyilt kapuján nyugalomra vonulnak. 

Amint pedig a föld összes teremtményei a bódító 
álmot lerázzák, midőn a hegycsúcsok megvilágosítva a 
felkelő nap sugaraitól a sötét völgybe alávilágítanak, igy 
van akkor is, midőn a szentek halálánál az isteni dicső-
ség visszfényét a felnyitott paradicsomból látják vissza-
tükrözni. Fönnebb hallottuk, hogy a pacsirták miképp 
jöttek össze szerafikus szent Ferencz halálának dicsőíté-
sére. Este volt midőn a pacsirta nem énekel. De az 
örökkévalóság hajnalpirja, mely a természetfeletíiségből 
visszafénylett, azt hitette el velők, hogy reggel van és 
itt az ideje, hogy öröméneküket megkezdjék. Tényleg 
nagy örömreggel volt ez a menny és a föld számára. 
Igy volt ez szent Georgia halálánál is, aki egész életé-
ben Istennek elzárkozottan, imában és tisztaságban 
szolgált. Midőn tiszta testét a templomba vitték, egy 
nagy tömeg fehér galamb röpült arra és a hulla felett 
lebegett, bárhová vitték is. Ezután a galambok a templom-
tetőre szállotak és ott maradtak, míg az ünnepély elmúlt. 
Midőn aztán a szentet eltemették, az ég felé repültek és 
senkisem látta többé őket.20) Szent Pál hullájához két 
oroszlán jött és sírt ástak neki a sivatag homokjában.2l) 
Szent Scholastika lelke galamb alakjában szállott az 
égbe,22) szent Benedeké pedig fényesen megvilágított 
diadal úton.23) Fourier boldog Péterből tüzes labda szál-
lott az ég felé.24) Midőn szent Hildegard meghalt, két 
szivárvány jelent meg, melyek az egész égboltozaton 
keresztül vonultak. Ahol kereszteztek, ott oly hézag volt, 
mint a hold, amely a földre ragyogó sugarakat vet.2 5) 

A földi hüvely, melyet a szentek itt hagytak, annyi 
bűnbánati gyakorlatnak, önmegtagadásnak és szent csele-
kedetnek bizonysága és eszköze, gyakran oly megdicsőül-
ten jelent meg, hogy a feltámadó testnek medicsőülé-
sét már előre hirdette. A sebek behegedtek,26) a bűn-

15) Guérin, Les Petits Bollandistes VI. 315. 
1G) Gertrud., Legátus divinae pietatis 5. 32. 
17) Sebast. Perus., Vita b. Columbae Reat. 21, 207. 
18) Gregor. Túron., Mirac. S. Mart, 1, 4. 5 ; Hist. Franc. 1, 47. 
19) Marches0, Sacro Diario Domenicano VI, 110. 
20) Gregor Túron., Gloria Confessor. 34. 
21) Hieronym., Vita S. Pauli Eremit. 16 (Vallarsi.) 
22) Gregor. Mag., Diai. 2, 34. 
23) U. o. 2, 57. 
24) Guérin, Les petits Bollandistes VIII, 153. 
23) Teodoric. Vita S. Hildegardi 3, 3, 58. 
2G) Vita S, Theobaldi 1, 2, 13. 
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bánat halovány szine csodálatos frisseséget nyert,27) és 
elette oly tény és oly szépség terjedt szét, a minő még 
elő embert nem ért. Toursi Gergely, aki szent Radegun-
dist a koporsóban találta, nem tudja, hogy annak szép-
ségét a földnek melyik virágához hasonlítsa.28) Szent 
Benitiusnek Fülöp boltteste oly fényben ragyogott, hogy 
egész éjjel megvilágította azt a termet, amelyben feküdt.29) 
Istenes sz. János testéből oly kellemes illatár terjedt 
amely elárulta, midőn el akarták vinni. Ez a kellemes 
illat érezhető volt mind azokon a tárgyakon, melyeket 
szent János valaha csak bas-züált. 30) Es a cassiai boldog 
Ritának csontjaiból 31) mindannyiszor leirhatatlau illat áradt, 
valahányszor Isten általa csodát akart művelni, mintegy 
annak előjeléül, hogy a paradicsom, amely a szent nőt 
befogadta, az ő könyörgésére és érdemei folytán a halan-
dóknak ki akar nyilni. 

9. Az emberiség régóta foglalkozik azzal a kérdés-
sel, vájjon a paradicsom megvan-e még oly állapotban, 
aminőben egykor a földön volt és ha igen hol található 
föl. A középkornak jobb idejében a paradicsomnak föl-
fedezése nem kevésbbé szivökön feküdt az embereknek, 
mint a szent földnek a visszahódítása és a szent Grálról 
szóló mély értelmű, habár ábrándos és homályos monda 
új tápot nyűjtott ennek a törekvésnek. De míg ennek a 
világnak szolgái, képzelődéssel és ábrándozással töltötték 
el idejöket és ezzel együtt elmulasztották a paradicsom 
elfoglalását, Istennek fiai komoly keresztény eletükkel a 
paradicsomot visszaidézték és megmutatták, hogy a prózai 
valóság, ha magasztos eszményi érzéssel, vagyis igazán 
vallásos szellemmel van összekötve, több költészetet tar-
talmaz, mint a költőknek összes találmányai. Ezt" bizo-
nyítja a nyilvános egyházi élet, amint az éppen abban a 
korban a legszebben kifejlődött. Aki Űrnapján, midőn 
Isten községe az Urat a föld legfényesebb pompája köz-
ben diadallal hordozza körül és az összes mező és erdő 
zépségeivel környezi, még nem találta meg a földi 

^paradicsomot, az nem is fogja azt soha megtalálni. Es 
akinek szemei vanuak a látásra, megvalósulva látja ezt a 
szentek életében is. Tőlünk függ, hogy akár ma elfog-
laljuk. A föld még mindig paradicsom volna, ha az ember 
kész volna abból paradicsomot alkotni. Sajnos, majdnem 
jámbor óhajtásnak látszik, amit az irás mond: Az Uré 
a föld és minden, ami betölti.32) Ha az ember Istené 
volna, akkor a föld is és akkor ez az Isten kertje lenne. 
De igy, mivel az ember Istené lenni nem akar, a föld 
sem az övé, sem Istené, hanem mindenütt lázadás és 
zavar uralkodik. Nem volna másra szükség, minthogy az 
emberek szentek legyenek, sőt elégséges lenne, hogyha 
komolyan törekednénük a szentségre, és megvalósulna az 
a szép kép, melyet Uhland az elveszett egyház czim alatt 
leir, a mely azonban épp oly találóan „a megtalált 
paradicsom" czimet is viselhetné: 

Oly kék volt az égboltozat, 
A nap telin, izzón sütött, 
És fényes templom álla fenn 
Aranyszínű sugár között. 

Hogy ott a csarnok-pitvaron 
Mit érezett gyarló szivem : 
Az ablakokról vértanúk 
Képei néztek le biven. 

27) Albius, Vita b. Petri Luxemburg. 5, 59. 
2S) Gregor. Túron., Gloria Contessor. 106. 
20) Dalaeus, Vita S. Philippi Bénit., 17, 238. 
30) Guvea, Vita S. Joa. de Deo 13, 110 sqq. 
31) Cavalucci, Vita b. Ritae 2, 12. 
32) 23 Zsolt. 1. 

Csodálatos fényárban ez 
A kép mintegy életre kelt, 
Szent asszonyok, vitézekkel 
A nagy világ szinig betelt. 

Oltár elé térdeltem én, 
Szeretet fénye vett körül, 
Az isteni dics sugara 
Ragyogott le, az ég felül. 

De amint nézek fölfelé, 
A kupola ketté repedt. 
A menny ajtaja nyitva állt, 
És elrejté a lelkeket.33) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, április 6. A kilenczszázados jubileum 

előkészitő értekezlete. — 
A magyar kereszténység kilenczszázados évfordulója 

alkalmából Esztergomban tartandó országos ünnepély 
ügyében, ő eminencziája megbizásából, Boltizár József 
püspök, általános érseki helynök ur elnöklete alatt múlt 
szerdán, f. hó 4-én tartották meg az előkészítő értekez-
letet. Az értekezleten ő eminencziájának magas óhajához 
képest a társadalom minden osztályát láttuk képviselve. 
Egyháziak és világiak, tanárok és hivatalnokok, keres-
kedők, iparosok és gazdák voltak hivatalosak az ünnep-
ség módozatainak megbeszélésére. 

Boltizár József püspök ur teljes díszben a tagok lelkes 
éljenzése között foglalta el az elnöki széket és szívélyes 
üdvözlés után röviden az értekezlet czélját vázolta. Fölös-
leges — úgymond a szónok — az ünnepség okát, meg-
tartásának okát fejtegetnem, hisz mindnyájunknak, mint 
hithű katholikusoknak, István király nemzedéke utódainak 
szivünkben él a kereszténység szelleme, a melyet ő hintett 
el köztünk, ő terjesztett. Miértis nyomban felszólította 
Maszlaghy F. prépostkanonokot, mint előadót: terjesztené 
elő a kisebb bizottságnak az ünnep módozataira vonatkozó 
tervezetét. Előadó mindenekelőtt az értekezlet jegyzőjének 
megválasztását óhajtja. Egyhaogu lelkes főlkiáltással dr 
Walter Gyula apátkanonokot bizták meg e tiszttel, a ki a 

négytagú bizottság ülésén is vitte a jegyzői tollat. Folyta-
tólag a négy bizottság megválasztását javasolja az ünnepély 
rendezéséhez, névszerint a végrehajtó, rendező, elszállásoló és 
fogadó bizottságot, végül az irodai teendők végzésére szük-
séges bizottságot. Mieden egyes bizottság részére egyházi es 
világi elnököt javasol. Dr Walter Gyula, jegyző, felolvasta 
ezután az előzetes négytagú bizottságnak a külön-külön bi-
zottságokba tervben bevett tagjait. Az elszállásoló és fogadó 
bizottság egyházi elnökéül dr Boszival István apátkano-
nokot ajánlja, mint a ki az e téren való ügyességét és 
szükséges magasfoku tapintatát más ilven alkalmakkor is 
bebizonyította. Dr Boszival István harmadszori egyhangú 
fölkiáltásra is fölmentését kéri az elnökség alól, mire az 
értekezlet az elszállásoló és fogadó bizottság egyházi 
elnökségét betöltetlenül hagyván, abban állapodik meg, 
hogy a megválasztott bizottság egyházi elnökét illetőleg 
önmagát egészítse ki. — Dr Földváry István és Szabó 
Mihály előterjesztett egyértelmű óhaját dr Csernocli 
János apátkanonok oldja meg. Szólók ugyanis azzal a 

33j Uhland, Gedichte (61) Stuttgart 1877. 396, 
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javaslattal álltak elő : tolmácsoltatnék ő eminencziája 
magas szine előtt az értekezlet amaz óhaja, hogy az 
Esztergomban rendezendő országos ünnep ne Nagybol-
dogasszonybor, hanem szent István napján tartassék meg. 
Dr 6sernoch J. az óhaj kivihetetlenségét a püspöki kar ama 
régi elhatározásával okolja meg, mely tudvalevőleg három 
országos ünnepet határozott el : névszerint Esztergomban, 
Székesfejérvárott és Budapesten ; a mi azonban nem 
zárja ki annak a lehetőségét, hogy ő felsége az eszter-
gomi országos ünnepélyt magas jelenlétével szerencsél-
tesse. — Elnök köszönetet mondva a tagoknak, igéri, 
hogy a megbeszélteket ő eminencziájával fogja közölni, 
mire az értekezlet egy órai ülés után véget ért. 

A bizottságok központi irodája a főegyházmegyei 
iroda. ' E. 

Trier. Egy hitvalló püspök a kidturharcs idejéből. — 
Itt Németországban nagyon sietnek az emberek jobbról-
balról a kulturharcz veszedelmeit, küzdelmeit és szenve-
déseit feledni. Az ifjabb nemzedéknek, kivált az állami 
egyedáruság alá került iskolákban, mindenki tartózkodik 
századunk e nagy vallásüldözését a maga voltában bemu-
tatni. Némely ember említeni se szereti, holott pedig az 
általa okozott romok, az általa hátrahagyott emlékek 
lépten-nyomon figyelmeztetnek mindenkit pusztításaira. 
Ha kath. sajtónk nem volna oly hatalmas és ellenállha-
tatlan, hivatalos nyelvek és felbérelt tollak bizonyára már 
megvetették volna az alapját a hivatalos jogtudományban 
annak a ráfogásnak, hogy a német kulturharczot a püs-
pökök lázadása okozta a kormány ellen. Itt Németor-
szágban a tudomány mindenható. Megtette például azt is, 
hogy mo*t egy hivatalos iskolai könyvben az evangélikus 
ifjúság azt kénytelen szajkómódra betanulni, miszerint a 
16. században a katholikus egyház elszakadt az „evangé-
likustól". 

Tehát nagyon szükséges itt, hogy a kulturharcz 
igazi természetét és barbárságra emlékeztető durva lefo-
lyását ifja öregje jól ismerje és emlékezetben tartsa. Hogy 
ismerje és emlékezetben tartsa, hogyan hurczolták a püs-
pököket és papokat, közönséges gonosztevők módjára, 
börtönökbe ; hogyan kényszerítettek ártatlan szerzetesnőket 
lelkiismeretök követése miatt külföldre menekülni, szük-
séget és nyomort szenvedni ; miképp tették haldoklóknak 
lehetetlenné, hogy végső perczeikben a vallás vigasztalá-
saiban részesülhessenek. Lelkipásztorától megfosztott plé-
bániák halottaikat csak úgy temethették el, ha kivitték 
a szomszédos parocbia határára, ha ott volt pap ; ha nem, 
beszentelés nélkül kellet kedveseiket elföldelni. Feledhetet-
lenek azok a jelenetek, midőn a szomszéd plébános, hogy 
magát hiveinek és a szomszéd plébánia hiveinek az el-
hurczolás ellen megmentse, a határon át adott áldást 
és szentelést az árván hagyott plébánia halottaira. A 
mi, t. i. németországi katholikusok életében a kultúrharcz 
története kimeríthetetlen forrása az okulásnak, a hitéletben 
való gyarapodásnak és erősödésnek. Ennek a korszaknak 
ismeretét tehát nem szabad kiveszni engedni a hivek, az 
ifjúság lelkéből, hogy hasonló körülmények között ha-
sonló lelki erővel tudjanak hitök és egyházuk védel-
mére kelni. 

Nagy örömmel üdvözli ennélfogva a „Stimmen aus 
Maria-Laach" nevű folyóirat azt a kis könyvet, melyet 
Ditscheid trieri kanonok Eberhard Mátyás kultúrharczbeli 
trieri püspökről irt. Szerző szemtanuja volt mindazoknak, 
a mit leirt. „En, úgymond, a boldogúltnak a harcz egész 
ideje alatt mint káplánja álltam oldala mellett, és a mit 
láttam és hallottam, oly élénken él lelkem előtt, mintha 
ma történt volna. Ezenfelül nekem nemcsak akkori fel-
jegyzéseim állnak rendelkezésemre, hanem a boldogúlt 
püspök nagy gonddal szerkesztett naplója is." 

A két katholikus nagyhatalom, Ausztria és Franczia-
ország leverése után a porosz állam egész Németorszá-
got maga alá teperve megindította a kath. egyház ellen 
a kultúrharczot. Czelul a kath. egyház életforrásainak 
betömése volt kitűzve, hogy lassan elcsenevészszen és el-
pusztuljon. A Krisztus Urunk által alapított keresztény 
világrend helyett, melyben egyház és állam karöltve 
vezetik a népek sorsát, egyoldalú s önkényes felfogással 
a „mindenható" államnak, Hegel „jelenvaló" istenének 
kellett volna lépnie. Es mindezt „törvény"-ek segítségé-
vel tervezték. 

Midőn az „uj rend" még csak tvjavaslat volt, Eber-
hard püspök már akkor igy nyilatkozott: „Ha ezek a 
javaslatok törvényerőre lépnek, a kath. egyháznak Porosz-
országban vége (dann ist es um die kath. Kirche in 
Preuszen geschehen) ; akkor csak időkérdése, hogy magá-
tól menjen tönkre; egyes határozatok az egyház legben-
sőbb élete ellen irányúinak". 

Ekkor, 1873-ban, Poroszország valamennyi püspöke 
Fuldában találkozott. Tanácskozásuk eredménye ünnepé-
lyes tiltakozás volt a jogtalan tervek és veszedelmes tar-
talmuk ellen. Egymásnak szavukat adták, hogy állhatato-
san össze fognak tartani az egyház szabadságának védel-
mében. A püspökökhöz hűséges lelkesedéssel csatlakoztak 
a papság és a hivek milliói. 

„Valamennyi esperesi kerület, irja Eberhard, vala-
mennyi, egyetlen egyet sem véve ki, papjaim közvetlen 
közelemből és a legtávolabbi vidékről, szabadon és bát-
ran ismételték válaszukat", azt a választ, melyet fölszen-
telésükkor adtak, hogy püspöküknek engedelmeskedni 
fognak. Igy nyilatkozhatott ez (Eberhard püspök) 1873. 
márcz. 19-én cz. körlevélben papjaihoz. Es szavait igy zárta 
be : „Egymással és aegymásért, a püspök, hü papsága és 
hivő népe, a legszentebb kötelékek által a legszorosabban 
egybekötve, fogunk, bármi történjék, az egyház védel-
mére kelni, fogunk vigyázni, imátkozni, tenni és szen-
vedni. Velünk van az Isten és az ő mennyországa, ve-
lünk van az egész küzdő egyház a földön. Ürömmel meg-
osztjuk most egymással a küzdelmeket, majdan pedik a 
győzelem babérjait*. 

A kormány azzal kezdte, hogy a püspököktől enge-
delmességet követelt a „törvények" iránt. Von Wolff 
kormányelnök megjelent a trieri püspöknél, hogy közve-
títsen, magyarul: beugrasson. A püspök kijelentette: Ea 
részemről szívesen keresek, a mennyire lehetséges, békés 
kiegyenlítést ; de az elvekből nem fogok engedni semmit. 
Én engedni fogolc, migcsak egy falhoz nem érek. Egy 
ily fal az én lelkiismeretem. Ez ellen nem fogok tenni 
semmit. Elveken nem lehet alkudozni." 
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A püspök lelkiismerete visszautasította a májusi 
törvények elismerését. Erőszakhoz nyúltak tehát. 1873. 
decz. 29-én érkezett a kormány irata, mely a papnevelő 
intézet bezárását rendelte el. Ditscheid dr e rendelet 
hatását igy irja le : 

„Minthogy biztosan tudtam, hogy a püspök a meg-
keresésnek nem fog engedni, az iratot a következő nap 
reggeléig feküdni engedtem, hegy püspököm, éjjeli nyu-
galmát szükségtelenül ne zavarjam. A következő reggelen 
a többi beérkezett iratokkal előterjesztettem. Magamnak 
is rendkívüli nehezemre esett, bogy püspökömnek ezt a 
szomorú hirt meghozzam. Midőn a sor erre az iratra 
került, erőltetett nyugalommal ezt mondám: „A mitől 
régóta féltünk, bekövetkezett. A papneveldét becsukták!" 
Alig mondtam ki e szavakat, a püspök arezszine egészen 
átváltozott. Mind a két kezével görcsösen megragadta az 
Íróasztalt. Láttam mennyi erőt kellett kifejtenie, hogy 
benső felindulását leküzdje. Több másodperezbe került, 
mig nyugalma visszatért. Akkor igy szólt: „A papüevelő 
intézet az egyházmegye életforrása." 

„Ez egyetlen egyszer történt az egész kulturharcz 
alatt, hogy a püspök külsőleg ennyire meghatott és fel-
indult volt. Minden csapásnál, melyek őt személyesen 
érték (elitélés, zálogolás, elfogatás, börtönbe hurczolás 
stb.) külsőleg teljesen nyugodt maradt." 

A további események szakadatlan egymásutánban 
következtek. A püspök kötelessége és joga szerint, a hol 
üresedés volt, lelkipásztorokat nevezett ki. Papjai enge-
delmeskedtek, habár tudták, hogy engedelmességük ára 
büntetés lesz. A hitközségek egyértelemmel kijelentették : 
„Az a lelki atya, a kit püspökünk küld, az a mi törvé-
nyes lelkipásztorunk, és nem más", E lelkipásztori kül-
dések által a püspököt bíróságok elé idézték és elitélték. 
Minthogy önként nem fizetett, foglalásra és árverezésre 
került a dolog. Mivel pedig a lefoglalt holmik árából a 
pénzbírság összege ki nem került, 2 évi börtönbüntetést 
szabtak ki a püspökre. Megjelentek az állam szolgái és a 
püspököt fogolylyá tették. Feltűnés elkerülése végett a 
kerten keresztül akarták őt elhurczolni. De ő ezt mondá: 
„En az utczán akarok menni, nekem nincs mit félnem az 
utczától és menni sem szégyenlek". Kocsit ajánlottak fel. 
A püspök nem fogadta el". 

„Midőn az utczára leértek, folytatja az említett mű 
szerzője, oly jelenet támadt, a kit csak az képes kellően 
megítélni, a ki látta. Az, a hogy a néptömeg részvétének 
kifejezést adott, felülmulta mindazt, amit a szeretet és 
fájdalom nyilvános kijelentéseinél elképzelni lehet. Száz 
és száz ember hangosan kezdett feljajdulni, mikor a püs-
pök kíséretével előttük megjelent. A papnevelde és a bör-
tön előtt a jelenet igazán szivrázó volt. Az emberek földre 
estek, hajukat tépték, és oly jajgatás hallatszot, mely 
a lelket egészen átjárja. A püspök a néptömeg közt áldást 
osztva és vigasztalva ment végig. „Legyetek nyugodtak, 
mondá, majd lesz még jobb idő is". A tömeg összetorló-
dása és tolongása oly nagy lett, hogy a landrat az ő 
foglyával alig tudott a börtön kapujához jutni. Ott a 
püspök még egyszer visszafordult és a térdre esett lakos-
ságra áldását adta. Aztán felnyílt a börtön ajtaja, és a 
felügyelő átvette a püspököt". 

Másfélezer esztendő előtt egy másik trieri püspököt, 
sz. Paulinust Kisázsiába száműzte az állami hatalom, 
mert a püspök az árián Konstantius császárnak nem en-
gedelmeskedett. Eberhard püspököt helyben hurczolták 
börtönbe, mert Jézus Krisztus egyházának szabadságát és 
függetlenségét nem akarta áldozatul odadobni az omni-
potens modern állam bálványoltárára. 

Tanulságnak elég nagy tanulság — mind a két eset. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEYÉKENYSÉG. 
Főpásztoraink és a kath. sajtó. 

Az O.-P.-E. elnökségéhez a kath. irók és hirlapirók 
kongresszusából kelt hódoló táviratokra még a követ-
kező főpásztori válaszok érkeztek : 

Nagyságos Elnök Ur ! 
A folyó hó 28-án tartott értekezletük alkalmából 

táviratilag tolmácsolt üdvözletükért fogadják kérem leg-
melegebb köszönetemet; egyben jelezvén, hogy a halha-
tatlan emlékű Pázmányról elnevezett egyesületük javára 
egyidejűleg adományt tettem át postautalványnyal Nagy-
ságod czimére. 

Midőn egyesületükre Istennek áldását esdeném, kiváló 
tisztelettel vagyok 

Garam sz.-Kereszten, 1900. évi márczius 29-én. 
őszinte tisztelője 

Dr Rimely Károly, 
beszterczebányai püspök. 

Folyó évi márczius hó 28-án kelt becses sürgönye 
folytán, melylyel a magyarországi katholikus irók és hir-
lapirók üdvözletét közölni méltóztatott, van szerencsém a 
kitüntető figyelemért forró köszönetemet nyilvánítani, 
kívánván, hogy az egylet működését mindenkor a legjobb 
siker koronázza. 

Fogadja Nagyságod őszinte tiszteletem nyilvánitását. 
Szamosujvároct, 1900 márczius 30-án. 

Szabó János, 
püspök. 

Nagyságos egyetemi Tanár Ur! 
Különösen tisztelt Uram ! 

Köszönettel vettem Ngod f. hó 28-án kelt meg-
tisztelő táviratát és sietek arra válaszolni. 

Mint aki a magyar katholikus irodalom működé-
sét évtizedek óta változatlan érdeklődéssel megfigyelem, 
talán meglehetősen tiszta fogalmat tudtam magamnak 
alkotni annak mind életszükségletéről, mind feladatáról ; 
de nemkülönben tényezőiről is. 

Ekként azon meggyőződésre jutottam, melyben a 
magyarországi katholikus irók s hirlapirók első Orsz. 
Ertekezletének igen érdekes tárgyalásai is megerősítettek: 
hogy irodalmunk sokoldalúság és terjedelemre nézve, 
viszonyítva olvasóközönségünk számához, bátran fölveheti 
a versenyt bármely nemzetnek irodalmával is; annál bát-
rabban, minél könnyebb nálunk a katholikus olvasóközön-
ségnek jogos igényeit szem előtt tartani s az irodalmi 
működést ezeknek megfelelőleg határozottan megállapí-
tott irányban vezetni s pedig oly időszaki sajtónak támo-
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gatása mellett, mely a magyar katholiczizmus égető 
kérdéseinek gondos tanulmányozása révén a czélok és 
eszközök iránt tisztában levén önnönmagával, utógondo-
latok s elfogultság nélkül betölti ' azt a helyet, melyet 
mind rendeltetése, mind szent Atyánk ismételten hang-
súlyozott intelmei a tanuló egyház keretén belül kijelöl-
nek neki. 

Szükségtelen ezek után Nagyságodat biztosítanom 
arról, hogy a magyar katholikus irodalom tevékenységét 
jövőre is csak a leghőbb jó kivánatokkal kisérendem, 
mig őszinte nagyrabecsülésem kifejezése mellett maradok 

Veszprémben, 1900. évi márczius Bl-én 
alázatos szolgája az Urban 

Hornig Károly báró, 
veszprémi püspök. 

= A budapesti Katholikus Kör XI. rendes köz-
gyűlését 1900. évi április hó 18-án, szerdán, d. u. 5 
órakor fogja megtartani a Kör dísztermében (Molnár-
utcza 11. sz.) melyre a Kör tagjai tisztelettel meghivat-
nak. Tárgysorozat : 1. A közgyűlés megnyitása. 2. Elnök 
választás. 3. Évi jelentés. 4. Az 1898. évi zárszámadások. 
5. A számvizsgálók jelentése s a felmentvény megadása. 
6. Az 1900. évi költségelőirányzat. 7. Számvizsgálók 
kiküldése. 8. Két alelnök, 30 választmányi tag és két 
póttag választása. 9. Netaláui indítványok. *) Budapest, 
1900. április 1. Az elnökség. 

IRODALOM. 
+ Elmélkedések az evangélium egész tartalma 

fölött magyarosította és kiadta Nogáll László kétegyeházi 
(Békésmegye) plébános. Három nagy kötet: I. kötet lap-
száma: 608 oldal. II. kötet lapszáma: 574 oldal. III. 
kötet lapszáma: 568 oldal. Elmélkedések száma: 469 
oldal. A három kötet ára: Fűzött példány 12 kor. vagy 
18 intentio. Remek díszkiadás 30 kor. Másodrendű dísz-
kiadás 21 kor. 60 fillér vagy 32 intentio. Rendes kiadás 
egész vászonkötés 17 kor. 60 fillér vagy 26 intentio. 
Rendes kiadás fél vászonkötés 14 kor. 60 fillér vagy 21 
intentio. 

Kitűnő szentbeszédek, velők az egész evangelium 
rendszeresen kiprédikálható. A külső kiállítás dísze a 
Szent-István-Társulat nyomdáját dicséri. Istenben boldo-
gult Nogáll János fölszentelt püspök, váradi nagyprépost 
emlékének szentelte e magyar kiadást háladatos kegye-
lettel Nogáll László. 

E világhírű elmélkedések magyar nyelven való má-
sodik kiadásának eredetéről és különleges értékéről Nogáll 
László következő előszava ad felvilágosítást: 

Ide s tova, úgymond, féléve, hogy boldogult nagy-
bátyám, kinek jelen kiadványomat ajánlom, kezembe adta 
Schlőr elmélkedéseit. Megvallom, nem tagadom, ezer öröm-
mel vállal koztam Schlőr elmélkedései magyarosítására. 
Ember tervez, Isten végez. Nagybátyám időközben meg-
halt s vele Schlőr elmélkedéseinek kiadása is, melynek 
nagynevű rokonom lett volna Mecenása, megfeneklett. 

*) Az alapszabályok 15. §-a értelmében a közgyűlésen tár-
gyaltatni kivánt indítványokat legalább 8 nappal a közgyűlés előtt 

j az igazgató-választmányhoz ivásban kell benyújtani. 

Schlőr elmélkedései második kiadásának ezek az 
előzményei. 

A kegyelet az akadályokat legyőzi, terveibea nem 
hagyja magát megtántoríttatni. 

Ugy gondoltam, hogy Schlőr, kiről boldogult nagy-
bátyám azt mondta, hogy ha valami jót tett életében, ő 
tőle tanulta és neki köszönheti ; úgy véltem, hogy az a 
szerző, kinek boldogult nagybátyám testestül-lelkestül 
tanítványának vallotta magát, igen, Sehlőr megérdemli, 
hogy műve magyar nyelven újra napvilágot lásson. 

A gondolatot tett követte. Az előfizetési fölhívást 
kibocsájtottam, nem eredménytelenül; nemcsak a papság, 
de az előkelő világ is, élén O csász. és királyi fensége" 
Mária Valéria főherczegasszonnyal, hatalmasan fölkarolta 
Schlőr elmélkedéseit, kedves kötelességemnek tartom, hogy 
ezért itt mondjak hálás köszönetet. 

Nem hagyhatom szó nélkül azt sem, hogy Majorossy 
János fölszentelt püspök ur ő méltósága és a miasszo-
nyunkról nevezett iskolanénék kalocsai főnöknője, Franz 
Mária Terézia kérelmemre szivesen ruházták reám Schlőr 
elmélkedései kiadásának jogát. 

Még egyet. 
Schlőr magyarosításánál bátran, szabadon jártam el. 

Hellyel-közzel hol rövidítettem, hol bővítettem. A papiros 
türelmes. Czélom csak az volt, hogy Schlőrnek egy fél-
százados múlttal bíró magyar kiadását használhatóvá 
tegyem. Az idő rövidsége, előfizetőim sürgetése nem 
engedték, hogy szemes és szeges gonddal készüljön az a 
munka, a mely a magyar nyelv nagymestere emléké-
nek szól. 

A helyesírás különleges voltát, azt hiszem, igazol-
nom se kell. 

Ezzel be is végeztem, a mit e rövid előszó kereté-
ben elmondani kívántam. 

És most útnak indítom Schlőr elmélkedéseit : kisérje 
pályafutásán boldogult nagybátyám vezérlő szelleme ! 

Kétegyháza, 1900. február 15 én. 
Nogáll László. 

4 - Megjelent Az 1900. évi Szent Jubileum kézi-
könyve lelkészek s művelt római katholikusok számára. 
Legújabb források nyomán irta, és kiadja kereskényi 
Kereskényi Gyula esperes plébános Érden. A székesfejér-
vári egyházmegyei hatóság engedélyével. Székesfehérvár 
1900. 8 r. 208 1. Ára 3 korona. Megrendelhető a 
szerzőnél. 

Tartalomjegyzékét már előre ismertettük. Most, mi-
után alkalmunk nyilt beletekinteni, szivesen elismerjük és 
örömmel hirdetjük, hogy valóban, minden lelkész és mű-
velt róm. katholikus ember élvezettel és lelki haszonnal 
olvashatja. Kívánatos, hogy minden plébánia körében 
használata bőséges legyen. 

— Gyónási könyvecske katholikus gyermekek 
Számára. A gyermekeknek a szent gyónásra való elő-
készítése a hitoktatók és lelkipásztorok egyik legfontos-
sabb és legterhesebb munkája. Ennek a munkának meg-
könnyítésére szolgál az a kis alakú, 77 lapra terjedő 
csinos kötésű gyénási könyvecske, mely épen most jelent 
meg a Szent-István Társulat kiadásában. E könyv dr 
Dreher Tivadar jeles „Be'chtbüchlein" jének fordítása a 
mely mig egyrészt közli a gyónási kátét s kimerítő okta-
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tást nyújt a perátencziatartás szentségéről, addig más-
részt oly kimerítő, gyermekeknek szánt lelkiismeretvizsgá-
lati tükör van benne, mint a minő egy hasonló szabású 
gyónási könyvecskében sem található. Meg vagyunk győ-
ződve, hogy e kedves és hasznos könyvecske mihamar 
legszélesebb körű elterjedést fog találni : a mint hogy 
azt meg is érdemli. Melegen ajánljuk a hitoktatók és 
általában a lelkészkedő papság figyelmébe. Ára igen 
tetszetős kötésben, imakönyv formátumban csak 36 fillér. 
Megrendelhető a Szent István Társulat könyvkiadóhivata-
lában Budapest, VIII. Szentkirályi-utcza 28. szám. 

H I V A T A L O S . 

Pályázat a budapest-lipótmezei tébolyházban szerve-
zett le lkészi állomásra. 

A budapest-lipótmezei m. k. elmegyógyító intézet-
ben újonnan szervezett lelkészi állásra f. évi junius 15-iki 
határidővel pályázat nyílik. 

A pályázati feltételek a következők: 
Az illető lelkész az irgalmas testvérek lelki gondo-

zásán és a szentségeknek a betegek részére leendő kiszol-
gáltatásán kivül, naponkint két órán át köteles lesz a 
betegek oktatásával is foglalkozni ; megjegyzendő azonban, 
hogy ezen oktatás az ismereteknek csak legelemibb ré-
szeire terjed. 

Ezen kötelezettséggel szemben az illető lelkész évi 
1000 korona tiszteletdijat, 2 szobából álló természetbeni 
lakást, fűtést, világosítást és első osztály szerinti élelme-
zést élvez és az intézet igazgatósága által hat havi köl-
csönös felmondás mellett lesz alkalmazva. 

A kellően felszerelt folyamodványok f. évi junius 
15 ik napjáig nyújtandók be a herczegprimási irodában, 
hogy a megfelelőnek talált lelkész alkalmazás végett a 
nevezett intézet igazgatóságának bemutatható legyen. 

V E G Y E S E K . 
Rómából érkezett hir szerint az ottani vallás-

talan szellemben nevelt ifjúság márcz. 29 én a Corson 
nagy zavart okozott. Délután, midőn Theodosius atya, a 
ki borromei Károly hatalmas templomában mindennap 
nagyhatású konferenczia-beszédeket tart, haza felé ment, 
a vallástalanúl nevelt ifjúság a vallásos hivek közé be-
furakodva ellentüntetést kísérlett meg, úgy hogy a ren-
dőrségnek is közbe kellett lépnie. E miatt a római püs-
pöki helynökség a konferenczia-beszédek tartását a S. 
Carlo al Corso templomban felfüggesztette. Szép vallás-
szabadság, a hol nem lehet szabadon prédikálni ! 

— Miért adta a pápa gyűrűjét mgr Rumeau an-
gersi püspöknek? Most már rájöttünk a nagy kegyesség 
okára. Azért búzta le XIII. Leo pápa saját gyűrűjét, 
mely a római egyházzal való eljegyzésének a jelvénye, 
és azért adta azt át a nevezett püspöknek, mert kitün-
tetni akarta az angersi püspöknek a társadalmi, a mun-
kás kérdés megoldása terén kifejtett fáradhatatlan tévé« 
kenységét. A legszebb babérok itt teremnek. 

— Pápai kitüntetés. 0 szentsége az esztergomi 
főkáptalan kebeléből dr Rajner prépost-kanonokot, az 
esztergomi egyházi tartomány káptalanainak autonomiai 

képviselőjét, és gr Széchenyi Miklós apát-kanonokot, a 
Pazmaneum ezidőszerinti rektorát, pápai praelatusok-
nak nevezte ki. A pápai kegynek jó szeme van. Mi is 
gratulálunk. 

— A római jubileumban való részesülésben eddig 
az olaszok, az osztrákok, a francziák és a németek tűn-
nek ki számosabb megjelenésök, illetve buzgóbb készülő-
déseik által. Németországból egyházmegyékként két-két 
zarándoklatot is terveznek. Például Regensburgból kettő 
fog menni : most tavaszkor és őszszel. Nem győzzük elég-
szer ismételni, hogy a mi tavaszi magyar nemzeti zarán-
doklatunknak igen népesnek és fényesnek kell lennie, hogy a 
katholikus népek versenyében hátra ne maradjunk. A ki 
csak teheti, menjen. Őszig sok mindenféle fog történni. 

— A kassai püspök ur ő exja indítványt illetve 
emlékiratot intézett az országos biboros hgprimásához és 
a püspöki karhoz, az iránt: kéressék fel a szentséges 
atya, hogy Magyarország 900-os jubileumára teljes búcsút 
engedélyezni kegyeskedjék. 

— Loyolaisz. Ignácz öröksége. Lacordaire 1835-iki 
vagyis első konferenczia- beszédsorozatának 2-ikában olva-
som, hogy midőn halálos ágyán sz. Ignácztól fiai mintegy 
nyugtalankodva azt kérdezték, hogy örökségül mit kiván 
nekik, a nagy rendalapító lelki nagyságához méltó fele-
letet adott. „Père! ne nous souhaitez-vous rien?" Atyánk! 
Nem hagysz nekünk semmi kívánságot? „Mes eufans, 
leur dit-il, je vous souhaite des persécutions*. Fiaim, én 
nektek végső kívánságul az üldözéseket hagyom. Ez több 
volt, mint jövendőlés. Ez egy szerzetes rend fenállásának 
biztosítása volt, — az egyház sorsához való csatolása által. 

— A rozsnyói egyházmegyében az I. b. Szekeres 
Ferencz nagyprépost halálával megüresedett püspöki hely-
nökségre a megyés püspök űr dr Podraczky István apát-
kanonokot nevezte ki. Gratulálunk — az egyházmegyének. 

— Az assumtionisták sajtó-ügye meg van oldva. 
A „Croix" ezután is meg fog jelenni. Világiak fogják 
szerkeszteni. Az assumtionisták a pápa utasítása szerint 
visszavonulnak a lapszerkesztés teréről. A nyomdát és a 
lapot Féron-Vrau Pál nagyiparos megvette s ő fogja 
folytatni az assumtionisták munkáját. Az egyház ellensé-
gei — non praevalebunt. 

— A szombathelyi papneveldéből Tálos Gyula, 
Kaltenecker Károly, Csenár János és Könczöl Antal nö-
vendékpapok fognak részt venni a nemzeti római zarán-
doklatban. 

— A franczia kultuszminiszter, Waldeck-Rousseau, 
ápril 2-iki kelettel köriratot intézett Francziaország püs-
pökeihez, melyben beavatkozik már magába a prediká-
lásba is, és azt mondja, hogy nem engedheti meg a 
kormány által nem láttamozott (autorisé) szerzeteknek, 
hogy a világi papok helyett prédikáljanak és missiókat 
tartsanak, mert ez úgymond „közrendháboritás". A Gaulois 
cz. lap azt mondja a szabadkőmivesminister rendeletére, 
hogy megkímélhette volna magát attól, hogy egy vallási 
üldözést, melynek önkényes jellege senkinek sem kerülheti 
ki a figyelmét, megindokolni akarjon. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



aPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem fove, unitati promovendae et arctius compingendat 
idlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er-

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

Budapesten, április 14. 30. 

: Előfizethetni 
Ë minden 
§ kir. postahivatalnál : 
= Budapesten a szerkesz-
\ tcinéi, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiókis, 
: bérmentes nyitott 
E levélben, intézendők. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
DIK ÉVFOLYAM. 

Megjelenik e lap heten 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta 
küldéssel 5 frt. 
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J É Z U S F E L T A M A D A S A . 
„Surrexit, non est. hic, ecce locus 

ubi posuerunt eum." S. Marci 16. 6. 

Jézus Krisztus istenségét, következőleg az 
általa alapí tot t keresztény vallásnak vagyis a mi 
katholikus világegyházunknak isteni eredetét — 
csodákkal és jövendőlések beteljesedésével t u d j u k 
bebizonyítani, még pedig úgy, hogy szent hi tünk 
eme két nagy hitágazata, t. i. Jézus Krisztus 
istensége és az ő egyházának, a mi vallásunknak 
isteni eredete, jellege s az emberiség egyetemét 
kötelező módj a, az emberi lélekben a megbizo-
nyosodásnak e földi élet körében létesülhető 
legmagasabb fokára emelkedik ki és állandósul 
a hivő lélekben. Szánalomramóltó az a keresz-
tény ember valóban, a ki ilyenkor húsvét t á j án 
a keresztény megbizonyosodásának ez isteni lelki 
fürdőjében nem képes megfürdeni. 

Krisztus Urunk feltámadása szent hi tval-
lásunk minden isteni bizonyitékai között va-
lóban a legistenibb. Más szóval: a csodák e 
csodájának bizonyító ereje éppen az által emel-
kedik a legfőbb fokra, hogy az valameny-
nyi más isteni bizonyíték, csoda és betel-
jesült jövendőlés megpecsételésére vagyis beiga-
zolására van gondviselósszerűleg rendelve. Ha 
Krisztus fel nem támad : csakugyan tabula rasá-
vá válik, meghazudtolódva semmisül meg mindaz, 
a mi a paradicsombeli proto-evangelium óta e föl-

dön, mint előkészület a Megváltóra, isteni akara t 
és intézkedés igényével jelent meg a világtör-
ténet folyásában; meghazudtolva omlik porba 
mindaz, a mit maga Jézus Krisztus megváltói 
nyilvános működésének három éve a la t t te t t , 
mondott és igórt, azzal az igónynyel és kö-
veteléssel, hogy te t te i t , taní tásai t és Ígéreteit 
Is ten tettei , t an í tása ós Ígérete gyanánt fo-
gadja és tisztelje, imádással meghódolva előtte, 
az emberiség. Erezte, sőt nemcsak érezte, ha-
nem a . következetességnek teljes evidencziájá-
ban egész világosan lá t ta ezt a nemzetek apos-
tola szent Pál, midőn a korinthusiakhoz szóló 
első levelében ismeretes módon ekkóp nyilatko-
zik: „Si Christus non resurrexit, inanis est ergo 
praedicatio nostra, inanis est et fides vestra". *) 
„La résurrection, mondja sz. Pál u tán 19 szá-
zaddal ismételve ugyanazt, a hitvédő tudomány 
nevében, a legújabb apologeták egyike, „la ré-
surrection du Christ est éminemment digne de 
fixer l 'at tention de l 'apologiste: comme miracle 
et comme réalisation de prophéties multiples, 
elle dépasse de loin tout ce qu'on peut alléguer de 
le même ordre de preuves11.2) 

S ha kérdi valaki, hogy Krisztus Urunk 
fel támadásának e mindenek felett való, rend-

I. Cor. 15, 14. 
2) Jaugey, Dictionnaire apologétique de la Foi Ca-

tholique, 2791. col. 
30 



-262 RELIGIO. 

kivüli bizonyító ereje eme csodás eseménynek ; 
tu la jdonképpen mely sajátságából sugárzik ki az ; 
emberi elmére, felelni az apologeták két felelet- ! 
tel kénytelenek. Először azért , mer t maga az j 
Is ten rendezte be gondviselését úgy, hogy az ; 
emberiség megvál tására i rányuló minden t e t t é -
nek és nyi la tkozatának bizonyító ereje Krisztus 
Urunk fe l támadásának pára t lan csodájától legyen 
és maradjon függővé téve. Másodszor, mer t e 
pára t lan csodatett , éppen emez is teni rendelte-
téséhez megmásí tha ta t lanul illő eljárással, min-
den csodáknak a min t legnyilvánosabbja vala, 
úgy egyszersmind a legtöbb s legerősebb t á m a -
dások diadalmas visszaverése ál tal a legigazol-
t abb isteni tanúbizonyság magasságára emel-
kedet t azonnal, vagyis ugyanazon a napon, a 
melynek hajnalán Krisztus Urunk halot taiból 
dicsőségesen fe l támadot t . 

Krisztus Urunknak tu la jdonképpen minden 
te t te , fogantatása, születése, emberi szülei i rán t 
való engedelmessége, úgyszólván még lélekzetvétele 
is, — rendkívül i esemény, a t e r e m t e t t világrend 
körvonalain felül emelkedet t tény, csoda vala. De 
az, ami tőle nyilvános fellépése előt t a magán élet 
körében származott , a nagy nyilvánosság elől ere-
detileg e l re j te t t , zár t csoda vala. És ezek most is a 
krisztusi csoda-dolgok há t te rében mozognak, min t 
alaptónyek. A miket azután Krisztus Urunk nyilvá-
nos megváltói működésének három éve a la t t te t t , 
azok már czélzatosan min t i s teni bizonyító tények 
lépnek előtérbe, avval a rendeltetéssel, hogy 
Jézus min t Isten Fia ós az ál ta la a lap í to t t val-
lás, min t istenileg kötelező egyetemes emberi-
ségi is tenit isztelet mel le t t — t e g y e n e k tanúságot . 
E czéljoknak megfelelően, a nyilvánosság előtt, 
a nyilvános használa t ra való rendeltség isteni 
bélyegével j e len tek meg homlokukon, a figyelmes 
emberiség okulására egyrészről, másrészről a 
figyelmetlen emberiség leendő összetörésének 
megindokolására. I t a u t sint inexcusabiles. Maga 
Krisztus Urunk is min t i lyenekre hivatkozot t 
rájok. „Sí mihi non vultis, operibus c réd i té !" 3 ) 
Fel támadását mint valamennyi csodatet t bizo-
nyi tó erejének igazolását szintén maga Krisztus 
Urunk á l l í to t ta ünnepélyesen, és pedig nem egy-
szer, hanem többszörösen, valamennyi csodatet te 
és egész messiási működésének minden intéz-
kedése elé. Az Írástudóknak és farizeusoknak, a 
kik, minden addigi csodatet te u tán sőt daczára, 

3) Joan. 10, 38. 

ujabb, nagyobb, döntőbb csodát vagyis je l t kíván-
tak tőle az égből, Krisztus Urunk ezt felel te: 
„A gonosz és parázna nemzedék je l t k iván; de 
nem adatik neki jel, hanem csak Jónás próféta 
jele. Mert va lamint Jónás a czethal gyomrában 
három nap és három éjjel vo l t : úgy leszen az 
ember fia a föld szivében három nap és három 
éj jel4) Ugyanazt mondta Üdvözítőnk, ugyané 
hasonlat ta l , más a lkalmakkor is.5) Midőn ismét 
egy más a lka lommal a zsidók kérdést intéztek 
hozzá, hogy miféle ha ta lommal élve űzte ki a 
jeruzsálemi templomból a kufárokat , Jézus fele-
lete ez vo l t : »Bontsátok el e templomot , és 
ha rmadnap ra felállítom a z t . . . Ő pedig ezt a maga 
tes tének templomáról mondot ta ." Ismét más 
a lkalommal t e t t nyi latkozatáról a három synop-
t ikus evangél is tánál azt olvassuk, hogy Jézus 
magához vévén a t izenket tő t monda nekik : „Ime 
fölmegyünk Jeruzsálembe, ós beteljesednek mind 
a mik megíra t tak a próféták által az ember 
fiáról. Mert a pogányok kezébe adatik ós meg-
csúfoltatik, megostoroztat ik , ós megpökdöstetik, 
és miután megostorozták, megölik őt, és harmad-
napiba feltámad." G) 

Az utolsó, a nagy, a legfőbb, a döntő bizo-
nyítók tehát , melyre Krisztus minden bizonyítá-
sának. bizonyító erejét a lapí tot ta , a csodák cso-
dája, az ő dicsőséges fel támadása vala. Innen 
van, hogy az apostolok főhivatásúknak a világ 
előtt a Krisztus Urunk fel támadása mellet t való 
tanúskodást tekinte t ték. 7 ) És midőn az áruló Júdás 
helyét az apostoli tes tü le tben sorshúzás u t j án 
betö l tö t ték , az apostoli hivatás czéljául a tanús-
kodást je lente t ték ki az Ur fel támadása mellett . 
„Hogy t a n ú j a legyen, igy szólának, az ő feltáma-
dásának, mivelünk egy ezek közöl." 8) 

Mondja meg t ehá t most bárki , hogy mily jel-
zőt érdemel Renan eljárása, a k i ennyi és ily vilá-
gos nyi la tkozat ésczélzás u tán azt merte , az egész 
világ szeme előtt, a többi között állítani, hogy 
Krisztus Urunk — „soha a maga testének feltá-
m a d á s á r ó l elég világosan n e m s z ó l t " . 9 ) És ez 

4) Sz. Máté, 12; 39, 40. 
5) Sz. Máté 16, 14. sz. Luk. 11, 29. 
6) Sz. Luk. 18; 31—33, Sz. Máté 20, 17 s kör. sz. 

Márk 10, 32 s köv. 
7) Ap. csel. 13, 31. 
8) Ap. csel. 1, 22. 
9) Jésus, quoique parlant sans cesse de résurrection, 

de novelle vie, n'avait jamais dit clairement qu'il ressusci-
terait en sa chair." (Les Apôtres, 1. 1.) 
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tudomány aka r t lenni. És a félvilágot, t. i. a | 
„felvilágosodottat", csakugyan elcsábítot ta. A 
világ ez eljárásánál önkéntelenül eszünkbe j u t 
sz. Ágoston kemény vágása: „Dormientes testes 
adhibes ? Alvó tudósokra támaszkodol ?" Tudomány, 
mely kérkedő tudat lanságon alapszik, megérde-
mel te végleges sorsát. Deus i r r idebi t eos. De az 
emberiség nagy része, sajnos, e kon tá r tudomány 
keze a la t t gyászos lelki halál t szenved: a h i t e t -
lenség áldozata lesz. 

Oh te r jed jen ki az isteni megvál tás ereje 
az á l tudomány és álműveltség ha ta lma alól 
való felszabadulás terén mennél meszzebbre, 
kivált ezerbajsu j to t ta és mégis fennhéjázó nemze-
tünk körében, mennél nagyobb mére tekben ! 

* 
* * 

Magyarország és a kereszténység. 
Irta és a pécsi Kath. Körben felolvasta dr Ssilveh L. 

A keresztéoy vallás elveinek a gyakorlatba való 
átvitele a földteke minden egyes megtért népénél, s igy 
a magyaroknál is, haladást, művelődést, polgárosodást 
szült. A keresztény vallás tanainak rövid összefoglalata : 
az Isten és az ember iránt köteles szeretet üdvös ered-
ményeket mutat fel az egyén, társadalom és az állam 
életében. A czivilizáczió ezen neme szerencsés súlyegyen-
ben tartja a társadalom minden erőit és tényezőit, és 
kivüle nem lehet biztos alapra fektetni a nemzetek jöven-
dőjét. A népek tragoediája a nemzetek egybevágó ős-
hagyománya és hitelre méltó története szerint akkor kez-
dődik meg, mikor elszakadnak Istenüktől. Az ember 
Istentől ered, hozzá törekszik vissza is. Feléje az utat 
Az jelölte ki, aki a nemzetek évezredeken át tartó epe-
désének megfelelőleg testet öltve jelent meg köztük, s 
világváltó tanításának zálogául megíratta az evangéliumot. 
Et; a Noé bárkája az egyházban, amelyen kivül a tévely 
és bűn világelöntő özönében nincs menekülés. Amely nép 
nincs rajta, hiába küzd kétségbeesetten az élet árjának 
bősz hullámaival. 

Napjainkban azonban igen sokan másban vélik 
fellelhetni a czivilizácziót. Sokan azt hiszik, hogy a ke-
resztény életfelfogás mellett nem maradhat meg az egyén-
ben semmi az élethez való kedvéből, hogy lemondva az 
összes örömeiről egész létünk minden mozzanatát szoron-
gás, önmegtagadás tenné ki; hogy a kereszténység ellen-
sége minden valódi haladásnak és zsarnoki iga a meg-
alázott nemzetek vállain. Megfélemlített fantáziájuk ter-
mészetellenesnek vádolja a kereszténységet és azt a kép-
telenséget akarja velük elhitetni, mintha Krisztus ellen-
sége lenne az embereknek, és egyháza akadály a népek 
jólétének felvirágzásában. 

De nincs igazuk. Mentita est iniquitas sibi ! A 
gonoszság maga magának hazudott. Sehol a világban 
nagyobb békességet nem találunk, mint az istenfélő lelkek 
belső nyugalmában. A keresztény benső harcz edzi leg-
nemesebb erőinket, megóv a szellemi és erkölcsi tespedés-

i tői, benső tartalmasságot kölcsönöz pályafutásunknak, leUi 
szemeinket a magasba irányítja s átszellemitvén összes 
törekvéseinket, méltókká tesz bennünket a Krisztussal 
való testvérségre. Nem a kereszténység, a magára hagyott 
természet ellensége az embernek és a népeknek, mert 
nem képes őket a méltóságukat megillető szinvonalon 
fenntartani, nem tudja őket a tévedéstől és bűntől meg-
óvni, azokból kiszabaditani. Nem ismerek használhatóbb 
embereket az egész kereszténynél: mi sem edz jobban a 
munkára, fokozza erőinket, hatványozza türelmünket, mi 
sem biztosíthatja hathatósabban a nemzetek nagyságát és 
dicsőségét a kereszténység üdvárasztó elveinél. Gondosabb 
atyákat, önfeláldozóbb anyákat, engedelmesebb gyermeke-
ket, hűségesebb hitvestársakat, önzetlenebb polgárokat, 
halálra készebb katonákat — s igy sorba vehetnők a 
családi, állami és társadalmi élet minden osztályzatát — 
semminemű bölcseleti iskola vagy vallási irány nem adhat 
az emberiségnek, mint adtak a keresztény vallás jól fel-
fogott s utógondolat nélkül alkalmazott gyakorlati élet-
szabályai. 

Napjainkban a haladás, a czivilizáczió alatt igen 
sokan csak az anyagi fejlődést értik, amelyben a társa-
dalmi erők tisztán természeti fejlesztése foglaltatik. A 
természet- vegy- és erőműtani találmányokat, a tudo-
mányok gyakorlati alkalmazását méltán bámuljuk meg, 
de az ipar, mesterségek, művészetek, tudományok hala-
dása csak ugy lehet üdvös egyénre és népekre, ha mind-
ezek érzelmi és valláserkölcsi fejlődésünket nem akadá-
lyozzák, sőt előmozdítják. 

Mit használt Hellasznak költészete, művészete, filo-
zófiája ; mit Rómának világuralma, dáriusi kincsei, a test-
nek a világ minden részéből felhalmozott gyönyörűsége: 
e külső fény benső magvát nyomasztó sötétség tette ki, 
viruló egészség leple alatt dögleletes kór lappangott, az 
emberek erőltetett mosolygásával metsző ellentétet képe-
zett szivük vigasztalhatatlan szomorúsága . . . De mit is 
fűzök én szót biú szóhoz s hajszolok üres frázisokat, 
mikor mindnyájunk füleiben csöngenek az evangelium 
szivet velőt átjáró egyszerű szavai: 

Mit használ az, ha az egész világot meg is nyeri, 
lelkének azonban kárát vallja? . . . 

Es a századvég modern embere, meg népei boldo-
gulhatnak a kereszténység nélkül ? Ma, midőn az örökké-
valók helyébe a földi érdekek, az igaz és jó helyébe a 
haszon és kényelem tolakodnak ; midőn az élet általános 
nagy küzdelmében kérlelhetlen elszántsággal annyian 
ideálok helyett csak anyagi előmenetel s élvek után tör-
tetnek ; midőn a tudományok is majdnem kizárólag az 
anyagi jólét alantas szolgálatába szegődtek ; midőn az 
emberiség magasabb érdekeit gondozó theologia és filo-
zófia mellőzésével mindegyre kizárólagosabb lesz a szó 
tágabb értelmében vett ökonomiával való foglalkozás; 
midőn sokak szerint a kultura haladásának egyedüli zsinór-
mértékét az képezi, hogy az anyag mennél teljesebb isme-
rete s erőinek kihasználása a test igényeit és az élet 
kényelmét mennél jobban kielégítsék; midőn aesthetikai 
Ízlésünk nap-nap után durvul, az erkölcsiség szintája 
egyre alább száll, a gyakorlati vallástalanság egyre széle-
sebb medret váj: vájjon van-e napjainkban az elmékben 
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világosság, az akaratban törekvés, a szívben nyugalom, 
az életben boldogság; vájjon a népek felvilágosodottab-
bak, nemesebbek, boldogabbak lettek, mióta ignorálni 
kezdik a kereszténység társadalom-megmentő égi e l v e i t ? . . . 
Vétkes egyoldalúsággal az emberi lélek minden erejének 
összes működését a siron inneni élet boldogitására nem 
lehet összpontosítanunk. Ez a titáni, istentelen törekvés 
szembeszökőleg hiábavaló: az emberek, a népek boldog-
talanok. Az embernek a mindennapi kenyéren kivül maga-
sabb ideálokra is szüksége van, és tán a pessimismus 
vádja nélkül elmondhatjuk, ha itthon körültekintünk, 
hogy bizony, bizony kicsi emberkék, törpe epigonok let-
tünk — hitben erős, lelkesülni folyton tudó, áldozatra 
mindig kész apáinkhoz viszonyíttatva ! 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápr. 14. Az ország kegyeletének figyelme 

Esztergomon. — 
A magyar kereszténység, a magyar szent korona, a 

magyar apostoli királyság 900 éves jubileumának elő-
készitő bizottsága már megalakult Esztergomban, ott, az 
ős Duna partján, hol a régi római „Salva Mansio" helyén 
már Géza vezér, az első keresztény magyar nemzeti államfő 
lakott, hol szent István király született, hol szent Adalbert 
keresztelt. Üdvözöljük nemzetünk szent Sionát, midőn 
hivatásának magaslatára szent elhatározással és ünnepé-
lyes felbuzdulással elindul. Szálljon igyekezetére áldás, hogy 
a tervbe vett esztergomi nemzeti ünnep riadója felverje 
a lelki aléltságba sülyedő nemzetet álmából és teljes 
tudatára ébressze ama kötelességeinek, melyek sorsát 
Krisztus vallásához és az ő egyházához fűzik. 

Géza vezér 997-ben elhalálozván, utána a mi nem-
zeti apostolunk, szent István következett. „Géza 25 éves 
kormánya mély nyomokat hagyott a nemzet életében. A 
magyar ugyan nem volt még egészen keresztény, de az 
új hit mindenütt el volt terjedve. A pogányság meghúzta 
magát, s a nagyok közt már nem volt híve, kivéve az 
erdőelvi földön." (Pauler Gy. A m. n. tört. I. 29.) Azon-
ban Géza vezér sem államot, sem egyházat szervezve 
nem hagyott hátra. Erre fia, István vezér, előbb Vajk, 
volt az isteni Gondviselés által kiszemelve és küldve 

Az alatt a négy év alatt, mely az István által Ró-
mába küldött követség idejeig lefolyt, sok minden történt, 
a többi között Koppány somogyi vezér lázadása, ki a 
pogányság visszaállítására törekedett; azután magának 
István vezérnek személyesen végzett hittérítő fáradozásai. 
István nem elégedett meg azzal, hogy csak papok hirdes-
sék az Isten igéit, a kik eleinte idegenek levén, csak tol-
mács által szólhattak a néphez. Szerte járt ő maga is az 
országban ; ő maga is, nemzete feje és vezére, hirdette „az 
élet igéit" és személyesen keresztelte meg magyar véreit. 
„Dum beatus rex Stephanus verba vitae praedicaret et 
hungaros baptizaret". Ezt írja róla Anonymus Ezen alap-
szik a 900-os magyar apostoli királyság. Mily csodás 
hatása lesz az esztergomi kilenczszázados szent ünnepnek, 
és abban különösen annak az ünnepi szent beszédnek, 
mely kifejteni és a nemzet szeme elé fogja állítani azt, 

hogy a magyar nemzet keresztény vallását, mely őt a 
pusztulástól megmentette első királya prédikálásának, 
téritésének, keresztelésének, apostolságának köszönheti. 
Most, 900 éves ker. élet után, uj pogányság fenyegeti a ma-
gyart. Most is elkerülhetetlenül szükséges, hogy Krisztus 
papjai mellé álljon szilárd elhatározással király és minden 
magas világi elme, mely nemesen és királyilag gondolko-
zik nemzete jövőjéről. Ah, de hová ragad hevem Ne 
vágjunk a jövő eseményeinek folyása elé! Maradjunk a 
gyermekifju és máris apostollá érett István vezér oldala 
mellett. 

A szent Gellért-féle nagy legenda beszéli, hogy Ist-
ván vezér a Krisztus Urunk által felállított hierarchiai 
szervezetet óhajtván meghonosítani nemzete életében, el-
határozta, hogy 12 püspökséget fog országában felállítani. 
Azonban ezt a tervét, a mint tudjuk, nem birta egészen 

* végrehajtani. Ezt a tervét csak utódai László és Kálmán 
fejezték be. Mielőtt apja két eszméjének, a vallás és a 
királyság szervezésének véglegesítéséhez fogott volna, 
követséget küldött Rómába a pápához. A követség feje 

: Asztrik pécsváradi apát vala, a kiszemelt kalocsai püspök. 
Miért fordult István vezér épp Rómához ? Azért, mert 
katholikus vallása szerint az egyház szervezésének orszá-
gában való keresztülvitelére nézve ez elkerülhetetlen vala 
egyrészt; másrészt pedig azért, mert ő mint világi fejede-
lem nem akart maga fölött más világi fejedelmet elismerni, 
nem akart koronát világi fejedelem kezéből kapni, hogy 
igy országának és nemzetének souverainitásához az ala-
pot örök időkre lerakja és biztosítsa. Királyi koronát, 
csodálatos politikai tapintattal, ő csak „szent Péter utód-
jától, Jézus Krisztus helytartójától" volt hajlandó elfo-

i gadni, a mint ezt II. Endre király 1223-ban ünnepélyesen 
konstatálta. A mit az 1790-iki törvény kimondott, s a 
mit nap-napután százan és ezeren e törvénynek utána 
mondanak: ahhoz a jogalapot szent István bölcsesége 

I szolgáltatta. 

Esztergomban fogamzott meg a magyar keresztény-
séggel a magyar független királyság eszméje is. Asztrik 
Esztergomba hozta II. Sylveszter pápától a szent koronát. 
Esztergomban tették azt az első magyar király fejére. 
Esztergom a keresztény magyarok és a független ma-
gyar királyság szülőanyja és dajkája. Ezévi augusztus hó 
15-én tehát mindenki, a ki az igaz Istenben való hithez és az 
önálló apostoli magyar királysághoz és országhoz hű, ott 
legyen — legalább lélekben — Esztergomban. Esztergom 
pedig tegyen meg mindent, hogy azon a nagy napon 
együtt legyen az ős Sión ormán mindenki : király, törvény-
hozás, kormány, szóval az egész nemzet, hogy az egész 
világ lássa : 

Él magyar, áll „Siona még! ?? 

Temesvár . Főpásztori nyilatkozat a római zarán-
dokúiról — 

A mint Krisztusban kedves papságom utolsó kör-
levelemből tudja, a f. hó 24-én Rómába induló magyar 
nemzeti zarándoklatban Isten kegyelmével részt venni 
szándékozom. A jubileumi bucsó elnyerése utáni vágya-
kozáson kivül ezen útra azért is határoztam el magamat» 
hogy akkor, a mikor a magyar nemzet képviselete szent-
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séges atyánk legmagasabb trónja előtt megjelenik, az 
egyházmegyémből oda zarándokló papság és hivek élén 
bizonyságot tegyek arról, hogy sz. Gellért fiai és hivei az 
Anyaszentegyház és annak látható feje iránti tántorithat-
lan hűségben a magyar haza minden katholikusaival ver-
senyre kelnek. Azonfelül hő vágyam a szent aggastyánt, 
kit az isteni Gondviselés csodaszerűen tart meg a legma-
gasabb korban testi és szellemi erejében az Anyaszent-
egyház legbölcsehb kormányzására, újból láthatni, és 
áldást osztó kezeit csókolva a magam és egyházmegyém 
minden papjának és hivének legalázatosabb hódolatát 
ismét bemutatni. Végre jól esik atyai és főpásztori szi-
vemnek, ha azokért, kiket a jóságos Isten kegyelme rám 
bízni jónak látta, munkatársaimért és híveimért, az Apos-
tolok sírjánál imáimat felajánlhatom, hogy legjobb szán-
dékaink és törekvéseink sikerrel járjanak és mindnyájun-
kat egy czél irányítson: a magunk és hiveink lelki üd-
vössége. A kiknek nem engedtetett meg, hogy a lelki 
örömökben gazdag utat velünk együtt megtehessék, azo-
kat szeretettel kérjük, hogy utainkban imáikkal kisérje-
nek, és hogy a Laterani templomban elhangzó magyar 
ima és ének az Tj r előtt minél kedvesebb legyen, és az 
itthon maradtak velünk imáikban egyesüljenek, elrende-
lem, hogy f. hó 29-én minden templomban a szt. mise 
után az áldoztató kehelyben levő Oltáriszentség kitétele 
mellett 3 Miatyánk és 3 Üdvözlégy mondassék. A béke 
angyala kisérjen utainkon ! 

Temesvárott, 1900. április 9-én. 
Sándor, püspök. 

T A R C Z A. 
A F E L T Á M A D Á S . 

„Aurora coelum purpur at." 

Bíbor korány kel az égen, 
Jézus ragyog a nagy fényben ; 
A megváltott világ örül, 
Ördög s pokol megsemmisül. 

Jézus hatalmas nagy király, 
Ki áll a hely határinál ; 
Honnét a jámbor leikekkel, 
Dicsőn egekbe mène fel. 

Sírodra tettek nagy követ, 
Es kértek lándzsás őröket; 
De mint villám futott mind szét, 
Hogy látták a feltámadt fényt. 

A hosszú szenvedés után, 
A szent sírból kel a korány ; 
Bú, fájdalom örömre vált, 
Jézus legyőzte a halált 

Az alvilág felett győzött, 
Sátán a láb alatt hörög ; 
Megnyílt az ég a szenteknek, 
Lecsukva a rossz lelkeknek. 

Jézus ! szivünkben hogy lehess, 
Húsvéti szent öröm, s kegyes: 
A bünhalálból óh mentsed ! 
A drágán váltott lelkeket 

Dicsőség hát az Atyának, 
Es feltámadt szent Fiának ; 
Vigasztaló Szentléleknek, 
Örökkön élő Istennek. 

Balassy István. 

Júdás csókja. 
— Sclüör után Nogáll L. — 

Figyeljük meg, miként siet oda Jézusnak az olajfák 
hegyén végzett imádsága után egy sereg fegyveres kato-
naság s velők sok papifejedelem és farizeus, hogy a leg-
szelídebb bárányt megfogják. A gyilkos csapat fáklyákkal, 
lámpákkal és fegyverekkel ellátva, Júdás az apostol veze-
tése mellett jön. Oh irtóztató látvány tárul föl szemeink 
előtt! Ki az, ki Jézust elárulja és elfogatja? Ki és mi 
módon megy végbe ez ocsmány dolog? 

Jött egy nagy sereg fegyveres katonaság, mint az 
evangelium mondja, s vele sok papifejedelem és farizeus. 
Kardokat és dorongokat, köteleket és lánczokat hoznak ; 
tehát erőszakot akarnak alkalmazni, mintha valami gonosz-
tevővel vagy ellenséggel lenne dolguk. Mit keresnek az 
olajfák hegyén a katonák ? Mint illenek a durva katoná-
hoz a békesség követei ? Hej nem békesség követei ők, 
mert az isteni Mester ellen a gyűlölség már régóta forr 
szivükben : mert már régóta azon törik a fejüket, hogy e 
gyűlölt lényt megöljék. Es hogy gonosz tervük bizonyo-
san sikerüljön, tervük kivitelét nem bízzák szolgáikra, a 
római katonák hűségével sem elégesznek meg ; ők maguk 
mennek a fegyvertelen ellen, erősen elhatározva, hogy 
még csoda által sem engedik zavarba ejtetni magukat, 
melyet talán az isteni Megváltó művelhetne. Ök tehát, 
kik papi méltóságuknál fogva elsőrendű lények, gonosz-
ságuknál fogva a legrosszabbak, nem pirulnak attól, hogy 
szentelt kezekkel a Legszentebbet megfogják és vele mél-
tatlanul bánjanak. Borzasztó, midőn az ember az evangé-
liumnak oly sok helyén olvassa, hogy épen a papok vol-
tak legelkeseredettebb ellenségei Jézusnak és hogy a nép 
nem annyira önszántából, mint a papoktól csábittatva, 
kívánta megfeszittetését. Es vájjon ehhez hasonló nem 
történik a keresztény Anyaszentegyházban is ? Krisztus 
ügye a legnagyobb kárt a papoktol szenvedte, mondja 
egy szentatya, kik midőn elsőknek keilene lenniök az 
Anyaszentegyház ügyének előmozdításában, elsők annak 
üldözésében, — méltó utódai a boldogtalan apostolnak, ki 
Urát rabszolga áron eladta és most ellenségeinek élén 
elindul, hogy Öt kezeikbe adja. 

Ily viselkedés gyalázatos árulás ! A tanítvány el-
árulja mesterét, a szolga urát, a fiú atyját, a koldus jó-
tevőjét, a teremtmény Teremtőjét, egy nyomorult ember 
a fölséges Istent. Szerecsétlen ! Mesteredet árulod el, 
kinek kedves szájából három éven át hallottad az üdvös-
ség szavait, kinek nevében te Zsidóország vidékit beutaz-
tad, hogy evangéliumát prédikáljad ? Hallottad Mestered-
nek tanítását: ne szerezzetek magatoknak kincseket, me-
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lyeket a rozsda és moly megemészt ; gyűjtsetek inkább 
magatoknak örökbecsű kincseket a mennyekben. Hallot-
tad és másoknak is prédikáltad ezt ? Hogyan voltál képes 
az Urnák szavait ismételni, midőn szívedben gyűlölted ? 
Hallottad, mikép szóla az isteni Mester : szeressétek ellen-
ségeiteket, áldjátok azokat, kik titeket átkoznak és üldöz-
nek, és te nem irtózol barátodat ellenségeinek kezére 
játszani? És még hozzá milyen barátod volt Jézus? 
Ugyanazt, ki téged a köznép soraiból kiemelt, ki téged 
ezrek közül kiválasztott és tanítványává, sőt apostolává 
tett, ki téged legmeghittebb társalkodására méltatott, ki 
téged, noha maga szegény lévén, tulajdon alamizsnájával 
táplált, igen, te legjobb barátodat, legnagyobb jótevődet 
adtad ellenségei kezébe — nem egy merő embert, hanem 
az Isten fiát, a te Uradat és Istenedet, a minek te Öt 
vallottad Péterrel : Tu es Christus, Filius Dei vivi. Irtóz-
tató ezen háladatlanság, ezen hűtelenség, ezen vakság. 
De csak Júdás egymaga-e az, ki magát ily gonosz tettel 
vétkessé tette ? Krisztus sok papnak tehetne szemrehá-
nyást, hogy jótéteményeiért háladatlansággal és hűtlen-
séggel fizetnek. Kiemelte őket a köznép sorából és a 
papi méltóság magaslatára helyezte ; ők pedig készakarva 
lelépnek és a nyers tömeg közé elegyednek, mint Júdás 
a katonák közé és tobzódnak s szitkozódnak velük együtt. 
Krisztus asztaltársaivá tette őket és megosztja velük 
házát s minden kincsét : de ők inkább ellenségeinek tár-
saságában akarnak részt venni, mert nekik a világ barát-
sága becsesebb, mint Krisztus szeretete. Krisztus táplálja 
őket, midőn az Egyház jószágaiból élnek, melyeket nem 
ők, hanem mások szereztek, mindazáltal Jézus Krisztus-
nak szolgálata nekik gyűlöletes és semmi hálával nem 
érzik magukat lekötve az Anyaszentegyház iránt, melyért 
még imádkozni sem akarnak, holott minden szegény örö-
mest imádkozik jótevőjéért. Oh mily igaz, mit a példa-
beszéd mond : Optimi pessima corruptio. Valamint a leg-
jobb bor, ha eczetté válik, erejére minden mást fölülhalad, 
úgy azok is, kik állapotukra nézve az Istenhez legköze-
lebb állanak, legrosszabbak lesznek, ha tőle elszakadnak, 
valamint a legszebb angyal is a legutálatosabb ördög lett. 

Júdás, az apostol, a seregek Urának egyik angyala 
mily nagy vétekbe esett ! Elárulja Urát és Mesterét s 
hogyan? „A kit megcsókolok — mondá ő — ő az, fog-
játok meg őt és vigyétek óvatosan. (Márk 14. 44.) A 
barátság jele a jelen esetben gyalázatos árulássá válik. 
Az árulás e módja a legmélyebb sebet is ejtette Jézus 
szerető szivén, úgy hogy fölszólala: „Júdás! csókkal áru-
lod-e el az ember fiát?" (Luk. 22. 48.) Oh kimondhatat-
lan szelídség és szeretet ! Ezen szeretet izzótüze nem 
olvaszthatja-e föl az árulónak kőkemény szivét, hogy 
bánatkönyekre fakadjon ? Nem ! Ez a szív meg van der-
medve, mióta az Atya abból kiköltözött. Siralmas példa, 
megrendítő mindnyájunkra nézve ! Júdás apostol volt, 
maga Krisztus tette azzá. Ki kételkedhetik isteni hivatá-
sában ? 0 az evangéliumot prédikálta, betegeket gyógyí-
tott, ördögöket űzött és maga a pokolnak martaléka lett. 
Es mi volt az oka ezen elesésnek ? Egyetlenegy rossz 
hajlandóság, melynek hódolt, melyet mindjárt eleinte el 
nem nyomott, melyet magában táplált, a pénzvágy volt 
az oka, hogy Urát és Istenét eladta. A mit Júdásban a 

pénzvágy eszközlött, azt eszközli más szencsétlen papok-
ban a mértéketlenség, a tobzódás, a nagyravágyás, a bu-
jaság ; minden rossz hajlandóság, minden szenvedély, mely 
eleinte vékony kis húrocska. Júdás kötelévé válhatik, 
mely a pap lelkét megfojtja. Őrködjünk azért szivünkön 
s tisztítsuk meg minden konkolytól, melyet az ellenség 
abba elvet, mig mi biztonságban gondolva magunkat, al-
szunk. Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. 
Amen. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-István-Társulat 1900. ápril 20-án, 

pénteken délután órakor Budapesten, Szentkirályi-
utcza 28. sz. a. választmányi gyűlését tartja. Tárgy-
sorozat: 1. Bizottságok megalakulása. 2. A közgyűlésen 
tett indítványok tárgyalása. 3. Folyó ügyek. 

IRODALOM. 
A 

„ K E R E S Z T É N Y S É G V É D E L M E " 
ERKÖLCSI és MŰVELŐDÉSI SZEMPONTBÓL. 

Irta: Weisz A. M. 

A második, javított és bővített kiadás után 
magyarra fordították : Makra Imre és Rózsa József. 

Öt 8° kötet; 244 iv. 

Azzal kezdjük ismertetésünket, hogy a műnek ma-
gyar fordítása a német eredetinek második, javított és 
tetemesen bővített kiadása után készült. S ez a kijelentés 
nem a szokásos szólamnak hangoztatása, hanem tiszta 
valóság, mert a munkának második német kiadásában 
annak tudós szerzője nemcsak műve terjedelmét bővítette 
tudományának kifogyhatatlan tárházából úgyannyira, hogy 
egyes kötetek csaknem kétszer oly nagy terjedelműek 
lettek, mint az első kiadásban, hanem egyszersmind tel-
jesen át is dolgozta, új beosztás által átalakította, úgy 
hogy csaknem egészen új munkát adott a kezünkbe. 

Ez a körülmény adja egyszersmind magyarázatát 
annak is, hogy miért tartott a magyarra való fordítás 
oly hosszú ideig : mert be kellett várni a második német 
kiadás megjelenését, amely az alapos átdolgozás és bőví-
tés miatt csak fokozatosan történhetett. 

Egyúttal essünk túl azon a kérdésen is, hogy szük-
ség volt-e e munka magyar fordítására és mint mondani 
szokás : valóban hézagpótló-e jelen munkának anyanyel-
vünkön való megjelenése ? 

Eltekintve attól, hogy azok, akik a német eredeti-
nek megszerzésével annak idején siettek, ma már abban 
csak hiányos és hézagos munkát bírnak, mert pl. az I. 
kötet az első kiadásban 464, mig a második 844, a II. k. 
az első kiadásban 882, a második 988, a III. k. az első 
kiadásban 926, a másodikban 1192 oldal terjedelmű volt, 
és igy a többi kötetek is mind tetemesen bővültek: még 
az a körülmény is hangosan szól e munka magyar fordí-
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tásának szükségessége mellett, hogy a magyar hitszónok, 
a tanár, az iró vagy a kutató, aki e munkának gazdag 
szellemi kincstárát föl akarja használni, nem kénytelen 
annak bölcseleti, emelkedett, sokszor igen nehezen for-
dítható irályával küzködni és a megfelelő magyar kifeje-
zések után gondolkodva, kutatni, mert mind amit akar, 
készen találja ennek a munkának lelkiismeretesen teljesí* 
tett, hű magyar fordításában. 

Ezen kivűl magyar apologetikus irodalmunk eddig 
csakugyan és a szó legigazabb értelmében szűkölködött 
olyan munkában, mely a kereszténység védelmét azon a 
téren tárgyalta volna, amelyen Weisz munkája tárgyalja : 
az erkölcsök és a művelődés terén. A magyar nyelven 
eddig megjelent Apologiák közül Hoványi „Fensőbb ka-
tholiczizmusa" inkább szellemes beszélgetés a katholicziz-
mus társadalmi állásáról, mint formális és komoly hitvé-
delmi munka. Dudek dr eredeti Apologiája sokkal kisebb 
terjedelmű, semhogy a szóban forgó monumentális művel 
a versenyt fölvebetné. Hátra vannak még az eddig ma-
gyarra fordított munkák. Ezek közül eddig megjelentek : 
Bougaud, Chateaubriand és Duilhé de St. Projet munkái 
és amelyet első sorban kellett volna fölemlítenünk : Het-
tingernek világhírű, hatalmas Apologiája. De mig az 
előbbi három szerző munkáinak már a czimei is mutat-
ják, hogy azok egészen más téren mozognak, mint Weisz 
munkája, addig Hettinger hatalmas müve szoros értelem-
ben vett apologia ugyan, de első sorban és főkép a ke-
resztény dogmák védelmét tűzte föladatául. Ellenben 
Weisz, a tudós és szellemes dominikánus a fősúlyt nem 
a dogmákra, hanem az erkölcsökre és a művelődésre he-
lyezi s ezen a téren mutatja ki a kereszténységnek jóté-
kony szellemét és hatalmas erejét, mely az egész emberi 
társadalmat átalakította és folytonosan átalakítja, áthatja. 

Es igy Hettinger és Weisz munkái egymást nemcsak 
hogy ki nem zárják, de sőt egymást kiegészítik. Úgy, hogy 
a két munka csak együtt véve adja a kereszténységnek 
minden téren való kimerítő, teljes védelmét. Ez a két 
munka valóságos ikertestvér; úgy terjedelemre, mint be-
osztásra és a tárgyalás módjára nézve egymáshoz egészen 
hasonlók. Terjedelemre nézve az egyik is 5 vaskos kötet, 
a másik is, a beosztás és a tárgyalás módjára nézve 
mindkettő értekezés alakjában tárgyal, kellemes és szel-
lemes modorban, fönséges, emelkedett bölcseleti irányban. 
Minden értekezés megannyi ékes, hatalmas hitszónoklat. 

Egyedül a két mű tartalmában van nagy, óriási 
különbség, mert, mint fönnebb is mondók, Hettinger 
Apologiája a keresztény hit apologiája, mig Weiszé a 
keresztény erkölcstan védelme. 

Annak tehát, aki Hettiger kitűnő munkáját könyv-
tárába helyezte, szükségképen meg kell szereznie Weisz 
művét is, mint annak kiegészítő részét, ha a keresztény-
ségnek teljes és kimerítő védelmét olvasni akarja. 

Ezeknek előrebocsátása után rátérhetünk a valóban 
korszakalkotó hatalmas munkának ismertetésére. Iparkod-
tunk ismertetésünket lehetőleg rövidre szabni, bár a 
munka nagy terjedelménél és a felölelt anyag sokféleségé-
nél fogva ez majdnem lehetetlen. De különben is ily 
munka tartalmának bővebb áttekintése mindig megérdemli 
a reá fordított időt, fáradságot. 

Lássuk mindenek előtt az egész munka tartalmát 
általában. Ez a tartalom világosan előttünk áll már az 
egyes kötetek czimeiben, mint: „Az egész ember", „Hu-
manitás és humanismus*, „Természet és természet fölött 
való", „Társadalmi kérdés és társadalmi rend vagy a 
társadalomtannak intézményei* s végül az ötödik kötet 
tartalma: „A tökéletességMint ezekből a czimekből is 
látszik, a tudós szerző az embernek, a kereszténynek egész 
életét, a bölcsőtől a sirig, sőt még azon tul is felöleli ; 
nevezetesen pedig az erkölcsi életnek összes alapjait s 
mindazon alaptanokat és iránypontokat, melyeken a ke-
resztény erkölcstan felépült, megjelöli, megvizsgálja s 
mindama tévtanok ellen, melyek e tekintetben fölmerül-
tek, hatalmas érvekkel és a példák s történelmi tények 
ezreinek fölsorolásával megvédi. 

Hogy pedig az ilyen irányú Apologiának mily nagy 
a fontossága, a hordereje, az már csak abból is világo-
san kitűnik, amit napjainkban, fájdalom, elég bőven 
tapasztalunk, hogy t. i. a hitet leginkább azok támadják 
leghevesebben, akiknek erkölcsisége csődöt mondott A hit-
védőnek tehát a tévelyt, az ellenséget arra a térre kell 
követnie, amerre az őt vezeti és ellene olyan fegyverek-
kell kell küzdenie, a minőket a helyzet és a dolog ter-
mészete ad kezébe. 

Nagyon hálás tér ez a hitvédőre nézve és hatalmas, 
éles fegyvereket szolgáltat kezébe, melyekkel irgalmat-
lanul ostrozozhatja a mai társadalom rákfenéjét, az álta-
lános romlottságot és az előítéletek s tévelyek rűt töme-
gétől megszabadítva, teljes fényében szemeink elé állít-
hatja a keresztény erkölcsi életnek szépségét, fönséges, 
boldogító tisztaságát, tökéletességét ! 

Az egész munkának tervezetét a szerző a következő 
munkatervben jelöli meg: 

Mindenek előtt az a föladatunk, hogy a tisztán emberi, 
erkölcsiséget a kereszténynyel összehasonlítsuk. Azután 
következik, hogy megvizsgáljuk : vájjon az ember ön-
magára hagyatva, amint ma tényleg létezik, a tisztán 
emberinek álláspontján van-e még és mennyiben van azon, 
vagy pedig már azon alól sülyedett s ez által képtelenné 
lett természeti hivatásának betöltésére. Ezt követi egy 
sor elmélkedés, melyből megtanuljuk, mint képes a ke-
resztény erkölcstan az emberi gyengeség sebjeit gyógyí-
tani és a meggyógyított természetet annak erejét fölül-
múló föladatok teljesítésére fölemelni. 

Majd kitérést tesz a szerző a napirendben levő 
szocziális kérdések fejtegetésére és ez munkájának a leg-
érdekesebb része. Lefesti ebben a modern életet, a modern 
társadalmat, mely a modern eszmék és jelszavak befolyása 
alatt áll. Megmutatja, hogy minő nagy hazugság az, 
mintha a szoczializmusnak semmi köze nem volna a vallás-
hoz. Azután elmondja nézeteit a jogról, a társadalom 
alapjairól, a családról, a mai szocziális állapotokról, az 
államról és társadalomról s ezt a rendkívül érdekes tanul-
mányt azzal az állítással fejezi be, hogy a társadalom 
üdve az egyháznak, mint társadalomnak elismerésében áll. 
Ez a negyedik kötet tartalma, amely megérdemelné, hogy 
mint áltanos érdekű napi kérdésekkel foglalkozó rész külön 
lenyomatban minél szélesebb körben nyerne elterjedést. 

Végül, az ötödik kötet, mint az egész munkának 
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koronája az embernek legmagasabb tökélyéről s2Ól, 
amelyet az előbb mondottaknak megszivlelése és köve-
tése által elérhïÉ^Â 

íme az^<M0IHfaHFl{ót&tnek tartalma, dióhéjban. 
Szükséges''^H^rof* hogy az egyes köteteknek tar-

talmával részletesebben, közelebbről is megismerkedjünk, 
mert csak akkor tudjuk eléggé méltányolni úgy a szer-
zőnek úgyszólván emberfölötti fáradságat, óriási tudomá-
nyát és éles eszét, melylyel az ember erkölcsi életének 
egész tengerét átkutatta, abból mindazt, ami érdekes és 
szükséges, napfényre hozta, — mied pedig a fordítóknak 
türelmét és fáradságát, melylyel ezt a válogatott kifeje-
zésekkel s erővel teljes szép német irályban megirt szel-
lemi kincstárt iparkodtak a magyar észjárásnak megfele-
lően és mégis hűen lefordítani s igy a magyarul olvasó 
nagy közönségnek is hozzáférhetővé tenni. 

Ezek után térjünk át most már az egyes kötetek-
nek részletes ismertetésére. 

(Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
Rómából érkezett hir szerint 4 zarándoksereg 

fog az örökvárosban e hó végén monarchiánkból talál-
kozni. Április 22 én érkeznek Rómába a csehek Skrbenszky 
prágai érsek vezetése alatt, 25-én érkeznek a görziek, 
26-án a bécsiek Gruscba bibornok vezetése alatt, szintén 
26-án érkezik a magyar nemzeti zarándoklat. Vigyázni 
kellt, hogy kavarodás ne legyen s hogy a magyar nem-
zeti zarándoklat külön fogadtassék. Az osztrákok nagyzása 
ismeretes. 

— Magyarország hgprimása Vaszary Kolos bibor-
nok és esztergomi érsek ur a húsvéti sz. ünnepeket az 
ország fő és székvárosában tölti. Zöldcsütörtökön a király-
koronázó templomban pontifikált és elvégezte 12 sze-
gény emberen a lábmosást. Nagypénteken szintén ponti- ; 
fikált, s a szentbeszédet dr Walter Gyula oldalkanonok 
tartotta. 

— A magyar nemzeti zarándoklat tavaszi felére 
a jelentkezés fényesen sikerült. A jelentkezők száma el-
érte az 1000-et. A felvétel le van zárva. 

— A szepeshelyi növendékpapság Magyar Egy-
házszónoklati és Irodalmi Köre 1900. évi április hó 19-én 
a papnevelő intézet nagytermében a növendékpapság ének-
es zenekarának közreműködésével a szent év és a hazai 
katholiczizmus 900 éves fennállásának örömére ünnepélyt 
rendez. Műsor: 1. Elnöki megnyitó.. Tartja Szlavkovszky 
Ferencz, IV. é. hittanhallgató. 2. Nyitány. Singléetől. 
Előadja a zenekar. 3. Ünnepi beszéd. Tartja Sterbák 
János, III. é. hittanhallgató. 4. , A teremtőhöz." Schubert 
F.-től. Előadja az énekkar. 5. ,A czelli búcsú" Melo-
dráma. Irta Endrődi S. Zenéjét szerzé Kutass J. Szavalja 
Janecskó János, III. é. hittanhallgató. Zongorán kiséri 
Árvay János, III. é. hittanhallgató. Harmoniumon May-
scheider Zoltán, II. é. hittanhallgató. 6. Potpourri Doni-
zetti „Lucrezia Borgia" cz. operájából. Előadja a zenekar. 
7. Mit köbzönhet a magyar nemzet a katholiczizmusnak ? 

Értekezés. Irta és feloldassa Kropács János, IV. é. hittan-
hallgató. 8. Magyar Rhapsodia. Gaal F.-től. Zongorán 
játszsza Árvay János, III. é. hittanhallgató. 9. „Századunk 
alkonyán." Költemény Szavalja Hvizdos János, I. é. hit-
tanhallgató. 10. Elnöki zárszó. 11. Induló. Előadja a 
zenekar. 

— Kath. jótékonysági egyletek kongresszusa 
Bécsben. Ami nálunk csak a kezdet stádiumában van, az 
Ausztriában már életerős és ezerágú szervezet a kath. 
közjótékonyság. F. é. május hó 21. és 22-én Bécsbe már 
kongresszusra is gyűlnek egybe az ausztriai közjótékony-
sági egyletek. Négy osztályból fog állani a kongresszus : 
1. Gyermekvédelem az iskolakötelezettség tartama alatt. 
Ide vannak bevonva a lelenczházak, javító-intézetek, 
munka-intézetek, menedékházak, gyermekkórházak, bár-
gyuak, vakok és siket-némák intézetei. — 2. Az ifjúság 
gondozása és népoktatási ügyek. Ide tartoznak az ifjúsági 
egyletek, szövetségek, női képzőintézetek, művelődési és 
munkaiskolák; népirodalom, könyvtárak, olvasókörök. — 
3. Társadalmi segélyügy és pedig: jogvédelem, tanoncz-
védelem, leányvédelem, a gyári munkásnők védelme. — 
4. Szegény- és betegápolás. Ide tartoznak a magán jóté-
konysági egyletek (Szt. Vincze, Szt. Erzsébet egyletek, 
más kath. nőegyletek), a magán és nyilvános szegényügy, 
elbocsátott rabok gondozása, házi betegápolás városban 
és falun. — A kongresszus üléseit a bécsi kath. legény-
egylet palotájában (Bécs, VI. Gumpendorferstrasse 39.) 
fogja tartani. Érdekes pontja lesz a programmnak a 
május 22-ének délutánja, mikor a főbb bécsi jótékony-
sági intézeteket és egyleteket fogják megtekinteni. — A 
magyarországi közjótékonysági egyleteket is meghívja az 
előkészítő bizottság, hogy magukat a kongreszuson képvisel-
tessék, természetesen nem mint a „Gesammt-Monarchie" 
részei, hanem mint vendégek az osztrák kath. emberba-

! rátoknál és testvéreknél. Az előkészitő-bizottság nevében 
ezen meghívást gróf Széchenyi Miklós jáki apát, eszter-
gomi kanonok, bécsi pázmáneumi rektor küldte szét a 
püspöki hatóságokhoz azon kéréssel, hogy a kongresszusra 
az egyházmegyéjük területén működő kath. jótékonysági 
egyesületek figyelmét felhívják. 

— A pannonhalmi főmonostori konvent jegyzője 
fölhívja a főgymnasium VI. VII. és VIII. osztályú tanu-
lóit, hogy a kik a pannonhalmi szent Benedek-rendbe 
lépni óhajtanak, kérvényöket a f. iskolai év első két har-
madáról szóló „Értesítővel" és orvosi bizonyítványukkal 
együtt április hó végéig igazgatóságuk utján küldjék be 
a főmonostori perjeli hivatalnak Pannonhalmára (Győr-
Sz.-Márton). 

— Magyar tudósok római kongresszuson. Az ős-
keresztény archeologia tudósai e hó 17-től 25-ig terjedő-
leg tartják második nemzetközi kongresszusukat Rómába. 
A legújabb jelentés szerint a 289 meghívót tudós jegyzé-
kében Talliani bécsi nuncius, hazánkból pedig dr Czobor 
Béla egyetemi tanár és dr Récsey Viktor pannonhalmi 
főkönyvtáros szerepel. Birjuk ez utóbbi igéretót, hogy 
tudósítást kapunk. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- § 
ként kétszer : f 

szerdán és szombaton. | 
Előfizetési dij : \ 

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

Szerkesztő lakása: § 
Budapest, \ 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmen'ces nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, április 18. 31. 

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

SZ. I. Félév. 1900, 

tPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora... Nos interim grati ammi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. — Magyarország és a kereszténység. — Egyházi Tudósítások. 
P é c s : Főpásztori felhivás a szentévnek és a magyar katholiczizmus kilencz százados fennállásának a katholikus iskolákban való meg-
ünneplésére. — A n e c y : Isoard püspök tiltakozó levele Waldeck-Rousseau ministerelnökhöz. — C a n n e s , M o n t p e l l i e r , V i v i e r s : 
A fizetésétől megfosztott püspökök tiltakozása. — L o n d o n : Egyházi statisztika. — Irodalom. A „kereszténység védelme" erkölcsi 

és művelődési szempontból, — Vegyesek. 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Ir ta : Dr Szentimrey Gábor. 

Az e r k ö l c s i h a l a d á s . 

Végelemzésben az ember az igazságot nem 
magáér t az igazságért keresi, hogy t. i. annak 
ismeretére ju tva e szemlélődésnél megál lapodjék 
hanem, hogy legyen cselekedeteinek biztos irányitója, 
szabálya, melyhez félelem és aggodalom nélkül 
alkalmazkodhatik, de a mely reá nézve egyszer-
smind kötelező is legyen. A cselekvés szabályá-
nak t ehá t oly biztosnak és ha tározot tnak kell 
lenni, hogy annak kötelező volta minden körül-
mények közt fel ismerhető legyen. 

Megalkotluitja-e az ember maga a cselekvés ily 

értelemben vett szabályát? Azok után, a miket az 
előbbi fejezetben az emberi észről, m i n t kor lá to l t 
ismerő tehetségről mondo t tunk : világos, hogy 
ha az ember átalán nagynehezen s nem is töké-
letes bizonyossággal ismeri meg az igazságot, 
akkor a cselekvés biztos szabályát hasonlóképen 
nem képes megalkotni, mer t hiszen ennek elen-
gedhetet len feltétele az igazság biztos megisme-
rése. Azonfelül e tek in te tben a r ra sem lehet 
hivatkozni, hogy fokozatos fejlődés u t j án rá jön 
az ember; mer t hiszen a cselekvés biztos szabá-
l y á r a egyaránt s z ü k s é g e v a n minden embernek, 

mindenkit egyaránt érdekel, mi a jó, mi a rossz 
— s ez i rán t bizonytalanságban lenni annyi, 

min t czélt téveszteni. Hozzá t ehe t jük még, hogy 
köztudomás szerint az emberek erkölcsi á l lapota 
azok ér te lmi fej le t tségével nem minden esetben 
szokot t a rányban állani. Miért is, a m o n d o t t a k a t 
összegezve: az emberi cselekedetek biztos szabá-
lyát a k inyi la tkozta tásból kell megismernünk. A 
k inyi la tkozta tás t ehá t nemcsak az ér te lem vilá-
gossága, hanem egyszersmind az aka ra t erőssége. 

Mielőtt azonban ennek bizonyitásába fog-
nánk, az a lapfoga lmaka t kell t isztáznunk. 

Mi az erkölcs? M i m á s , m i n t az ember viszonya 

a cselekvés szabályához. A cselekvés szabálya pedig a 

czél, melyet a cselekvő megvalósí tani törekszik. 
Az ember i cselekedetek mérlegelésénél t e h á t 
első sorban is az ember czélját kell t ek in tenünk . 

Veszik pedig a „czél" fogalmát ké t értelem-
ben : a mennyiben a törekvés magá ra a dologra 
irányul, melyet el aka runk érn i (közelebbi czél, 
pl. a fösvény czélja a pénz) — vagy a mennyi-
ben a törekvés az elérni szándékolt dolog birá-
sára i rányul (távolabbi, végczél). Az ily ér telem-
ben ve t t czélnak, min thogy megnyugvást foglal 
magában, nagyon természetesen olyan valami-
nek kell lennie, a mi az ember t csakugyan meg-
nyugta t ja , a mi t ehá t az ember méltóságával s e 
méltóságnak megfelelő vágyakkal kellő összhangba 

hozható. Ily végczélja az embernek más mint a 
boldogság nem lehet. Minthogy pedig a boldog-
s á g az óhajtott jó bírásának állapota, a z e m b e r 
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-végczélja, a boldogság után való vágy abban a 
folytonos törekvésben nyilatkozik meg, hogy 
Is tent mindinkább megközelíthessük, hozzá ha-
sonlók legyünk. 

Hogy az ember végczélja csakugyan az Isten, 
nyi lvánvaló abból, hogy semmi más az ember t 
kielégíteni és megnyugta tn i nem képes. Az a 
boldogság, melyet az élet silányabb örömei 
n y ú j t a n a k : a szerencse, jóllét, bará t i szeretet, 
szót sem érdemelnek. Hol az az ember, kinek 
lelke ennyivel beéri ? De ta lán a tudomány, az 
erkölcs, méltó az emberhez? Ha igy volna, ha 
az ember magasabbra nem törne, mint hogy leg-
jobb esetben a tudományt művelje, az erényt 
gyakorol ja s az ebből nyer t t iszta öntudat bol-
dogságát élvezze addig mig él, akkor, minden 
egyebet mellőzve: a tudomány, a művészet s az 
erényből mer í t e t t ön tuda t boldogságának ki 
kellene elégítenie az ember szivét tökéletesen. 
Holo t t ép az ellenkezővel találkozunk. A fel-
ta lá l t igazságból származott boldogság nyugal-
m á t a még fel nem ta lá l t után való vágy zavarja 
s teszi tökéletlenné, s az erény folytonos gya-
korlása mint önmagába visszatérő kör vájjon 
nyú j t - e kielégítő bodogságot? 

„Lehetet len — mondja szent Tamás — hogy 
az ember valami t e r e m t e t t jóban ta lá l ja fel bol-
d o g s á g á t , m e r t a lolclogság oly tökéletes jó, mely 
tetjesen kielégíti a vágyat, k ü l ö n b e n h a v a l a m i 
kivánni valót hagyna hátra , nem szolgálhatna 
végczélul. Amint az ér te lem tá rgya a fel tét len 
igazság, akkép az akara té a fel tét len jó. Az em-
ber akaratát t e h á t a feltétlen jón kivül semmi más 
ki nem elégítheti. Ez pedig t e r e m t e t t dologban fel 
nem található, mer t minden t e r emtmény csakis 
k ö z l ö t t j ó s á g g a l b i r : egyedül az Isten töltheti be 
az ember akaratát, következőkép: boldogságát csak az 

f Isten képezheti.í) 

Mivel t ehá t végelemzésben az emberi csele-
kedetek mér t éke a czél, melyet az embernek 
meg kell valósítania, ez pedig a tökéletes boldog-
ság elérése, az Is ten birása: nagyon természetes, 
h o g y gyakorlatilag az erkölcsi jónak és rossznak mér-
téke nem lehet más, mint kutatása annak: összhang-
ban vannak-e s mennyiben az ember cselekedetei vég-
czéljával, örök rendeltetésével. E r k ö l c s i l e g jó t e h á t 
azon cselekedet, mely az ember t örök czéljához 
közelebb hozza, mely tehá t a boldogság elérésé-
nek lépése. Erkölcsileg rossz, a mi az ember t örök 

J) Su mma theologica I. 2-ae. Qu. 2. a. 8. 

czéljától e l távoztat ja , a t tól messze elüti, a boldog-
ság elérésében akadályozza. 

Ha t ehá t az erkölcs az ember viszonya a 
cselekvés szabályához, a cselekvés szabálya pedig 
az örök boldogság: akkor az erkölcsi törvény 
az a késztetés, mely cselekedeteinket örök czé-
lunknak megfelelően i rányi t ja s vezérli. 

Az erkölcsi törvény, mint ilyen az Isten fogal-
mától t e h á t el nem különíthető. Szánalmas kapko-
dás minden i rányban való bizonytalan ingadozás 
azok törekvése, a kik az erkölcsöt, az erkölcsi 
jót Is tentől függetlenül akar ják megállapítani . 
S mégis van ily törekvés. A kötelességszerüség 
elmélete, melynek értelmében az embernek a 
jót önmagáér t kell tennie, a kötelességet áll i tá 
fel min t végczélt. Am a kötelesség teljesítésének 
a tuda ta a megismert czél fogalmából foly s 
azért végelemzésben oda is t é r vissza, miér t is 
végczél, mely megnyugta t ós kielégít, nem lehet. 

A) Az első és alapvető kérdés tehát , melyet 
a progreszszizmussal szemben t isztáznunk kell, 
az, képes-e az ember önerejéből cselekedeteit 
végczéljából a megkívánt tökéletes összhangba 
hozni, vagy van e az akara tnak valamely külső 
segítségre szüksége s ha van, mi e külső segítség ? 

I. Tétel. Az ember a cselekvés biztos szabályát 
önmaga meg nem alkothatja, kívülről jövő segítségre 
van tehát szüksége. 

A té te l első részét ha bebizonyítjuk, a máso-
dik további bizonyításra nem szorúl. Az ember-
nek ugyanis a cselekvés biztos szabályára szük-
sége van. S ha azt ő maga meg nem alkothat ja , 
r a j t a kivül eső oknak kell megalkotnia. 

A té te l bizonyitása. a) Azok u tán a miket 
az első fejezetben k i fe j te t tünk, eleve (a priori) is 
világos, hogy az ember önmagának erkölcsi tör-
vényt nem hozhat. Mer t ; ha az embernek már 
az igazság megismerésében is segítségre van 
szüksége, mennyivel inkább szükséges akkor a 
segítség az igazság alkalmazásában, a cselekvés 
szabályának megismerésében, az akara t irányí-
tásában. 

B) A cselekvés szabályának, hogy kötelező 
legyen, biztosnak, könnyen felismerhetőnek, a 
részletekre ki ter jedőnek kel! lennie. Ámbár meg-
engedjük azért , hogy valamelyes szabályát a 
cselekvésnek az ész megalkotha t ja , az igy alko-
to t t szabály azonban 

1. Nem biztos. Nincs ugyan kizárva, hogy 
közönséges és minduntalan ismétlődő körűimé-
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nyek közt hosszas gyakorla t u tán képes volna 
az ész a cselekvés valamennyire biztos szabályát 
megalkotn i ; az emberi élet bonyodalmas szöve-
vényű körülményei közepet te azonban, a midőn 
pedig az aka ra tnak magá t mégis el kell hatá-
roznia, az ész még csak az összhangot sem ké-
pes mindig felfedezni, nem hogy a cselekvés 
részletes szabályát megadhatná. 

2. Nem is könnyen felismerhető. A m i e g y i k 
előt t világos, a másik előt t magyaráza t ra szorul, 
a harmadiknak fogalma sincs róla. Mert hiszen 
az erkölcsi szabályt egyformán kell ismernie 
minden embernek, az emberek észbeli tehetségei 
pedig a legkülönbözőbbek. 

3. Soha az ész a részletekre kiható szabályát a 
cselekvésnek meg nem alkothatja, m e r t a r é s z l e t e s 
körülmények, mielőt t fe lmerül tek volna, ismeret-
lenek voltak, azokkal szemben t ehá t tá jékozat-
lanúl áll az ember. 

G) A cselekvés szabályának kötelezőnek is 
kell lennie, az erkölcsi törvény szerzője maga az 
ember t ehá t nem lehet. Mert maga-a lko t ta tör -
vény addig kötelező csak az ember előtt, míg 
annak tel jesí tése valamely leküzdhetet len vagy 
csak felet te a lkalmat lan nehézségbe nem ütközik. 
Ha pedig ily nehézség felmerül, — kötelesség-
szerűség ide — kötelességszerüség oda — ugyan-
azon ok, mely a törvényt hozta, azt m é g i s fogja 
szüntetni. Ha a végletekig alkalmaznánk a köte-
lességszerűség elméletét , az emberi társadalom 
nem volna egyéb, m in t egy jól-rosszul össze-
táko l t részvénytársaság, melynek alapszabályai 
(az erkölcsi törvény) a tagok aka ra t a szerint 
vál toztathatók. 

Következtetés. Az embernek tehát szüksége van 
oly segítségre, mely számotvetve a mindennapi élet 
számtalan nehézségeivel, az emberi természel rendetlen 
vágyaival és szenvedélyeivel, a cselekedetnek a vég-
czéllal való biztos összhangját megmutassa s az akara-
tot annak megfelelően hathatósan irányítsa. 

(Folytatjuk.) 

Magyarország és a kereszténység. 
Irta és a pécsi Katb. Körben felolvasta dr Szilvek L. 

(Vége.) 
A művelődés és kényelem haladása érzékenyebbé 

tette az embereket a mindig tömegesen mutatkozó kelle-
metlenségekkel szemben ; önmegtagadásra, keresztény ön-
megtagadásra van szükség mindenekelőtt. A népszerűsített 
tudomány sok hasznosra tanította meg az embereket, 
létünk benső nyugalma-, a sziv elégedettségének meg-

teremtésében nagyon aránytalan, igen gyönge eszköz. A 
tudomány ugyan hatalom, az ismeret gyönyörűség, de a 
profán tudomány alantas szárnyalásával az emberiség soha-
sem lesz képes boldogítani ; óriási vállalatok sem szün-
tethetik meg a pauperismust és annyi véres forradalom 
nyomában még mindig nem virágzott fel az egyenlőség, 
szabadság és testvériség. 

Németország nagyon műveli a tudományokat és 
előkelő helyet biztosított magának a filozófiában. De ha 
rosszat szül a tudatlanság, itt ismét látnivaló lett, hogy 
még veszedelmesebb az áltudomány. Ha valaki nem kiséri 
a világegyetem nagy pharoszának, a kereszténységnek, égi 
fényét folyton figyelemme', okvetlenül hajótörést szenved. 
Az idegpusziitó mélységes bölcselkedésnek ime egy-két 
kétségbeejtő tana izleltetőnek. 

Schopenhauer, a maga nagy eredetiségével, szin- és 
keserűségben gazdag stílusával remek hasonlataival, ember-
gyűlölő, pessimistikus, istentagadó jellegével annyira 
imponált az idők kedvező körülményei folytán kortársai-
nak, hogy ezek az igazság helyett az exquisit eredetiségét 
hajszolván jó darabig nem szabadulhattak hatása alól, 
noha a tevékeny, kedélyes, értelmes németnek mégis csak 
roppant elnézéssel kellett lennie oly bölcselővel szemben, 
akinek az a frenetikus gondolata támadt, hogy „vagyok, 
mert akarok lenni", aki arra a nyakatekert curiosumra 
vetemedett, hogy a XIX. században, a czivilizált Nyugat 
kellő közepén megkisérelje amaz öngyilkos budhistikus 
tan felírissitését, hogy a boldogságra törekedvén, igye-
kezzünk . . . megsemmisülni. 

Hartmann, miként a bölcselőhöz illik alapjában és 
legprimitívebb phasisában tekintve a dolgot, ugy találja, 
hogy a vallás első fokát már az állatnál is szemlélhetjük. 
Az állat, mondja Hartmann, igen czélszerűnek találhatta, 
hogy különben is csak névleges szabadságáról lemondván, 
az embertől való önkéntes függésben szívesen keresse 
ennél s várja ettől mindazt, amire szüksége van, s amit 
csak szakadatlan erőlködés szerezhetne meg neki szabad-
ságában. Az okosabb háziállat s az ura közt levő viszony-
nak vallási jelleget tulajdonít. S miként sokan — Locke 
után — a véges összeadásából a végtelent is leszármaz-
tatják, ugy Hartmann is érzelmet érzelemhez csatolva az 
állatban, eljuttatja ezt a pietas, a vallás magaslatáig. 

Schopenhauer szerint a pantheismus Hegelnél a 
kenyérkereseti mód fokára sülyedt alá. Hegelt közönséges 
tehetségnek tartja, aki egy nagy filozófus szerepe után 
epekedvén, felült bálványnak az egy csomó tanítványa 
által emelt píedestálra, akiket egyszersmind ő is felülte-
tett mindhalálig. A három német systema-gyártó filozó-
fust : Fichtét, Schellinget és Hegelt sophistáknak nevezi 
és e nagy szellemi orvosok és tanítványaik panaceonszerü 
recipéjét a következőkben formulázza: „Diluálj egy gon-
dolat-minimumot egy körülbelül 500 lapra terjedő gyo-
morémelyegtető phraseologiában, és a többit bízd az 
olvasó igazán német türelmére." 

Feuerbach szerint maga és egyedül az ember a 
megváltó ; a vallás az ember apotheosise, istenitése, amit 
aztán Isten gyanánt imád az ember ; a vallásban van sze-
rinte tulajdonkép a rossz elv; a szentségekről szóló tan-
ból csak annyi igaz : mosakodni (kereszténység), enni-inni 

31* 
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(oltáriszentség) jó dolog. Stirner Miksa még azt is keve-
selvén, s mint utolsó vallási babonát megtámadván, bit-
es erkölcstanát ezekben foglalja össze : Quisquis sibi Deus. 
Mindenki a maga Istene. Cuique omnia. Mindent mind-
egyikünknek. Ruge Arnold ugy találta, hogy az atheis-
mus még mindig vallási systema; az atheus csak annyira 
szabad, mint a zsidó, mikor sonkát eszik. Nem küzdeni 
kell a vallás ellen ; a vallást el kell felejteni. 

Idáig jutottak az emberiség vezetői a kereszténység 
nélkül a bölcseletben ! 

Es az uj Tyrus, a tengerek hatalmas királynéja, 
noha az öt világrészben óriási területek hódolnak neki, 
«oha országok és népek zsirját szipolyozza ki, roppant 
kereskedéséből, tengertuli rengeteg üzleteiből, óriási gyá-
rainak szakadatlan működéséből elő tudta-e állítani a 
kivánt eredményt, hogy boldoguljanak alattvalói, vagy 
békével tudják elviselni kemény sorsukat a kereszténység 
helyzetükkel egyedül kibékítő tanai nélkül, meg tudta-e 
szüntetni a pauperismust, el tudta-e tüntetni a köznyo-
mort? Világbíró jogarának árnyékában milliók tekintenek 
éhezve, aggódva a holnap elé, több mint népességének 
egyharmada siralmas ínségben tengeti napjait, és a ke-
resztény czivilizáczió közepett a fehér rabszolgaságnak a 
réginél sok tekintetben keservesebb fajtája keletkezett az 
anyagi kultura bámulatos vívmányainak daczára is. Mikor 
az emberek roppant tömege magában az egyre gazdagodó 
anyaország is kénytelen magát eltemetni a kőszénbányák-
foan, hogy valahogy eltengethesse nyomorult életét, me-
lyet a bányák levegője és párolgásai megmérgeznek, mi-
dőn a gyárak zajos műhelyeiben nők és gyermekek ezrei 
sínlődnek testben, butulnak lélekben csak azért, hogy 
éppen csak az éhhalál dermesztő karjai elől megmenekül-
jenek : vájjon, ha nem a kereszténységből hozott igaz-
ságai, ki fogja ezeknek szivébe a megnyugvás balzsamát 
becsepegtetni, ki íogja az arczukról lepergő keserű köny-
nyeket kegyes kézzel letörölni, ki fogja e háborgó elemek 
mindig kész kitörését elnapolni, megakadályozni, ha nem 
Jézus Krisztus, ha nem a kereszténység békéltető nagy 
e l v e i ? . . . 

Hova jutottak a francziák, a kik a népek boldogit-
hatásának módjai, az emberi jogok fölött annyit gondol-
koztak, annyit tanakodtak ? Ezek az emberek, akik a mult 
század végén abban képzelődtek, hogy nekik jutott osz-
tályrészül a dicső küldetés : az emberiséget megváltani, a 
keresztény elvektől elszakadván, az utczákra kivitt merész 
elméleteikkel hova jutottak el a történet véres lapjainak 
szomorú tanúsága szerint ? Trónvesztettnek nyilvánították 
az Istent, oltárra helyezték a szemérmetlenséget, és — 
risum teneatis ! — a társadalom e nagy reformátorai meg-
támadták magát a társadalmat legelemibb létfeltételeiben, 
a tulajdonjog- és a családban: a vagyon lopás, a nő közös 
mindenkivel, hirdetik e népboldogífcók merész homlokkal, 
zavart agyvelővel. Megkíséreltek e régi nagy dicsőség 
örökösei minden kormányformát; kisütöttek minden lehető 
és lehetetlen, népboldogító elméletet, s mikor odáig jutottak 
már, hogy kiki vagyonát és életét csak saját fegyverével 
biztosíthatja, akár Ázsia rengeteg pusztaságain, végre 
megkönyörülvén rajtuk a Gondviselés, a szabadság kere-
sése- és kísérletezéseinek egy-egy zsarnok kényuralma sza- ! 

bott epedve óhajtott befejezést. A rationalismus-, az 
atheismusnak a mu!t században hirdetett és a közéletre 
alkalmazott elvei megteremtették a szükségszerű követ-
kezményeiket, gyümölcseiket. A szabadság oda vedlett, 
hogy a történeti múlttal birt közvetítő szervezetek-
nek sem életük, sem szabadságuk, a helyi előjogokat 
teljesen elnyomták, és az állami mindenhatóság po-
gány eredetű elmélete nem ismervén autonom testülete-
ket, megteremtettek egy oly centralisatiót, amelyben csak 
a központosított nagyobb szám brutális ereje uralkodik s 
tipor le mindeneket. Az egyenlőséget úgy valósítják meg, 
hogy az ellenpárt semmihez sem juthat és szinte törvé-
nyen kivül helyeztetik és az adózó polgárok nagy része 
ki van zárva a közelőnyökből. A keresztény önmegtagadás 
hijján az egyenlőség a legnagyobb fokú egyenlőtlenséget 
teremtette meg. A testvériség öbl^s torkú hirdetői odáig 
juttatták a közállapotokat, hogy mint fenevadak rontottak 
egymás ellen és mindenkinek reszketnie kellett, nehogy 
holnapig egy egész fejjel, a saját fejével, meg ne rövi-
dítsék. 

A népek nyomora és elnyomottsága, az élet kevély-
sége, az élvezetek lankasztó szomjúsága, a kincsvágy 
nyugtalansága, az emberek hiúsága, szeretetlensége, önös-
sége s mindazok a nagy sebek, amelyek a modern társa-
dalom szervezetét pusztítják, nem hegeszthetők be a 
gyógyszer nélkül, amelyet az Isten Fia készített az em-
berek számára egyházában. Nem tartozunk az elmúlt 
idők feltétlen magasztaléi közé, nem áhitozunk a laudator 
acti temporis olcsó dicsősége után, nem az elfogultság 
keserűsége beszél belőlünk megdohosodott elvek nógatása 
gyanánt, nem ; szeretjük, bámuljuk korunk nagy talál-
mányait, meglepő haladását, amelyek százszorozzák az 
ember erejét és hatalmát, de nem szabad felednünk egy 
pillanatra sem, hogy villamossággal nem lebet az elmé-
ket megvilágítani, gőzzel a sziveket felmelegíteni és 
robbantó szerekkel a közbékét biztosítani. Mindenek előtt 
a lélek és sziv jogait kell biztosítanunk, ezek szükség-
leteit 'kielégítenünk, és ez a haladás a kereszténység 
elveinek a gyakorlatba való átvitele nélkül lehetetlen. 
Nem mi, egyik mélyen járó bölcselő politikusunk (Eötvös 
József) irja a következőket: „Amiben Európa népei nem 
keresztény kortársaikat, sőt az ókor összes népeit fölül-
haladják, mint a kereszténységre vihető vissza. Egész 
polgárosodásunk keresztény. A családtól kezdve fel azon 
magasabb viszonyokig, melyek világrészeket fűznek egy-
máshoz, keresztény eszmék körében mozgunk. Czivilizá-
cziónk vallásos fogalmak alapjára van fektetve ; ezeket 
meg nem dönthetni a nélkül, hogy velők együtt a czivi-
lizáczió is el ne enyésznék, mely azokon emelkedett." 

Ami eddig a kereszténység helyett vezetni akarta 
az embereket, a nemzeteket, a történelem, az élet tanító-
mesterének bizonysága szerint csak bolygó tűznek bizo-
nyult, mely posványba csalogatta a népeket; az igazi 
vezércsillag, az igazság napja, amely világít és melegít, 
csak Jézus Krisztus egyedüli anyaszentegyháza. A mult 
a jövő biztosítéka; napjainkban, midőn mi is kezdünk 
egy kicsit visszatérni a pogányság elveire, midőn sokan 
a kereszténységet a politikai és társadalmi életből a 
magánélet szűk keretei közé szeretnék minden áron vissza-
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szorítani, napjainkban csak veszedelmet zúdíthatna annyit 
szenvedett nemzetünk nyaka közé, ha a kipróbált, biztos 
eszköz elvetésével végzetes kísérletekbe bocsátkoznának, 
a társadalmi életnek ujabb alapokat keresve. A keresz-
ténység elveinek vakmerő elhanyagolása, ha lassan is, de 
biztosan megtermi vészthozó következményeinek pusztító 
eredményét, és ha sokat szenvedtünk ezer esztendős mul-
tunkban a kereszténység elhanyagolása folytán megtorlás-
kép, ebből a nagy leczkéből csak vakmerő, felületes emher 
nem siet levonni az üdvös oktatást a jövőre nézve. Ma-
gyarország egyik legnagyobb s éppenséggel nem pietisz-
tikus királya, Hollós Mátyás, mikor a husziták ellen 
hadat szervezne, az egybegyűlt országrendeknek egyebek 
közt idevágólag ezt mondotta: „A szomszéd országban 
kiütött tűzvészt mennél előbb el kell oltani, nehogy or-
szágunkba is behatoljon, amely, mihelyt vallását csak 
keveset is megváltoztatja, lassankint szét fog szakadozni." 
(Péterffy, Cone. I. 335.) Dessewffy Emil mint elnök 

858-ban megnyitván az akadémia közülését, ide vonat-
kozólag igy nyilatkozik : „Nemzetiségek egészséges fejlő-
dését és következőleg fennmaradását is, a művelődés me-
netének csupán azon minősége biztosíthatja, mely a tudás 
terjedését azon nagy elvekkel, melyek a kereszténység 
polgárosító tartalmát képezik, karöltve eszközölvén, ekké-
pen az Istentől a külön népfajokba plántált szellemnek, 
tulajdonoknak és képességeknek nemesítését. Es igy az 
erkölcsi méltóság becs és érték magasabb fokára emelé-
sét valósítja." Higyjünk hazánk e jeleseinek, és legyünk 
meggyőződve a felől, hogy egyénnek és népeknek a 
természeti és természetfölötti rendben, a Gondviselés csak 
egyetlen megváltót és üdvözítőt adott, Jézus Krisztust 
és anyaszentegyházát. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pécs. Főpásztori felhivás a szentévnek és a magyar 

katholiczizmus kilencz százados fennállásának a katholikus 
iskolákban való megünneplésére. — 

Peregnek a jubileumi szent év, — a kegyelem és 
áldás megszentelt évének napjai ; a földkerekség minden 
részéről özönlenek a zarándokok az örökvárosba, szivük-
ben ünnepi érzéssel, ajkukon imádságos szóval, — han-
gos tanuságául annak, hogy Krisztus él és uralkodik és 
a szellemi kapcsolat, mely Rómát az egész világ hívőivel 
összefűzi, nem lazult meg. S midőn a százados bazilikák 
csarnokai alatt felszáll fohászuk a századok királyához, 
ki lelki országának ezt az örömévet megérni engedte, — 
az Egyház dicső múltjának annyi ragyogó emléke közt 
vísszaroppen gondolatuk hazájukba s megemlékeznek 
arról, hogy világnézletüknek, erkölcseiknek, kultúrájúk-
nak összes szálai odafonódnak a sz. Péter széke által kép-
viselt Eszméhez, mely széken az idők viharai közt külső-
leg megtépett, de tartalmi fenségében meg nem homá-
lyosult dicsőséggel ül a világalakitó kereszténység kép-
viselője. 

Az egész világ zarándokainak lelkesült hangjaiba 
immár édes véreinknek imádsága is belevegyül, az ő 
gondolatuk visszaszáll erre az édes, drága földre is, me-
lyen bölcsőnk ringott s a pápák városában megemlékez-

nek arról, hogy európai művelődésünk ugyancsak onnan 
indult ki és már kilencz századon keresztül tesz számot 
a népek versenyében. 

De nem csak ők, kiknek osztályrészül jutott a sze-
rencse, hogy közvetlen közelből szemlélhessék Krisztus 
földi országának nagyságát, hanem mindnyájan megemlé-
kezünk erről, kik a keresztény kultúra áldásait élvezzük, 
mert a századok mesgyéjén állva, nagyobb erővel tolul-
nak szemeink elé a mult tanulságai : egész magasztos 
fenségében áll előttünk az Úr Krisztus és megelevenül-
nek lelkeink előtt történetünk nagy alakjai, a szent Istvá-
nok és Lászlók, kik vele összeforrtak. A mi ünneplésünk, 
naidőn hódolat a világ Megváltójának, ki felkeltette ránk 
Evangéliumának napját, egyúttal elismerése isteni val-
lása ama nagyszerű befolyásának, melyre történetünk 
minden lapja a bizonyság: benne a legszebb harmóniában 
egyesül vallásos hitünk és hazaszeretetünk. 

A jubileumi szent év tehát nekünk katholikusoknak 
nagy jelentőségű nemcsak arra nézve, hogy vallásos buz-
galmunkban megerősödjünk, hanem arra is, hogy a tör-
ténelmi igazságokat, melyek a kereszténység világraszóló 
hivatása mellett harczolnak, mélyen a szivünkbe véssük. 

De főpásztori gondoskodásunk közepett, mely kiter-> 
jedvén az egész nyájra alkalmat akar adni mindenkinek, 
hogy üdvös gondolatok termékenyítsék meg lelkét ebben 
a szent évben, — kiválóan fontosnak találjuk, hogy fő-
leg az ifjúság, mely eszményekből merít lelkesedést és 
szellemi kincset az élet viharos útjára, vigyen magával 
jövőjébe emléket ez évből, melyre öntudatos melegséggel 
tekintsen vissza majdan a késő napokban, midőn az élet 
küzdelmei lehűtik a lángoló érzelmeket és elhalványítják 
az eszményeket. Kegyeletünk elfogódottságával olvassuk, 
mint emlékszik vissza jóleső örömmel ifjúságának nap-
jaira az agg Szentséges Atya, midőn Róma utczái és 
terei épúgy visszhangoztak a keresztény világ hü gyer-
mekeinek egetostromló énekétől, mint most, és bizonyára 
az a lelkesedés, mely akkor megreszkettette szivét, önt 
lelkébe új tüzet most is, — az aggkor érett napjaiban. 

Ilyen emléket, ilyen alkalmat akarok nyújtani a 
szeretett ifjúságnak, midőn felhívom az iskolák vezetőit, 
a nt. esperes és t. plébános urakat, mint iskolai igazga-
tókat, a katholikus tanítók karát, kik közvetlen tapasz-
talatból tudják, hogy az ünnepélyes alkalmak mily fel-
emelő hatással vannak az ifjúság fogékony lelkére, — 
hogy ez év pünkösd ünnepének harmadik napján vagyis 
keddjén egyházmegyém minden katholikus népiskolájában, 
a polgári iskolában, a tanitó- és tanitónő-képzőben fényes 
ünnepélyt rendezzenek. Az ünnepély a templommal biró 
helyeken, hol rendes isteni tisztelet tartatik, szent misé-
vel kezdődjék, mely után gyűjtsék össze az ifjúságot az 
iskolahelyiségekben s ott a jubileumi szent év jelentősége 
kapcsolatban a magyar katholiczizmus kilenczedik század-
fordulójával kidomborittassék, hogy a zsenge szivekben 
fellángoljon a hódolat érzelme a világ Megváltója iránt 
s az őszinte szeretet Szentegyházunkhoz és a benső ragasz-
kodás édes Hazánkhoz. 

Datura Quinque Ecclesiis, die 2. Április 1900. 
f Samuel m. p. 

episcopus. 1 
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Annecy. Isoard püspök tiltakozó levele Waldeck-
Bousseau ministerelnökhöz a prédikálásba való beavat-
kozás ellen. — 

Minister úr! 
Van szerencsém jelenteni, hogy a Francziaország 

püspökeihez f. hó 2-án intézett levelét, mely „a belső 
missiókról és rendkivüli predikácziókról" szólt, meg-
kaptam. 

Kötelességem önnek e tárgyban két észrevételemet 
bemutatni. 

Hogy a fenti módon minősített templomi összejöve-
teleket tilalmazhassa, az ön levele, minister ur, hivatko-
zik az 1809. szept. 26-án kelt dekrétum l»ső czikkére. 
Mások fognak bizonyára érvényt szerezni a jogi kifogások-
nak, melyeknek eme czikk jelen alkalmazása kelt. Én 
nem akarom kiemelni csak azt a súlyos sérelmet, melyet 
ez a jelen alkalmazás a jog és méltányosság ellen elkövet. 
Általános tétel gyanánt azt mondom, hogy nagy merész-
ség van abban, ha valaki uj életre támasztani akar külö-
nös körülmények közt keletkezett rendőri szabályokat, 
90 esztendővel kiadatásuk után. Kell-e mondanom, hogy 
Francziaországban minden megváltozott azóta, hogy I. 
Napoleon a „rendkivüli predikácziókat" tilalmazta, avval 
a czélzattal, hogy a ,petite église" terjedését megakadá-
lyozza? Ki emlékszik ma magára erre a névre? Minden 
körülmény megváltozott, a legtöbb teljesen fel van for-
gatva. A rendőri szabályoknak, a fegyelmi rendeleteknek 
sajátsága, hogy tényleges, meghatározott tényekre vonat-
koznak. Melyek ha eltűntek, ha a helyzet, melyekben 
keletkeztek, nem létezik többé, jogos eljárás-e, hogy a 
tényeket lehessen feltámasztani, feltételezni oly helyzetet, 
mely tényleg tejlesen megszűnt? 

Felhívom, minister ur, az ön figyelmét egy másik 
tényállásra is: 

Az egész világ beszél manapság. A kinyomtatással 
nem elégszik meg senki; mindenki beszél. Sokan, kik 
szavaikat ezekben az u. n. konferencziákban, értekezletek 
ben és gyűlésekben kínálják, a mely értekezletek sok 
helyen zavart, küzdelmeket, verekedéseket keltettek, — 
sokan, a kik ma a beszélés jogával élnek, nem tesznek egye-
bet, nem törekszenek más czélra, mint hogy szent hitün-
ket gyalázzák, sértegessék. Valamennyi közt kiválnak e 
téren azok az emberek, a kiknek hivatásuk szabályai szi-
gorú hallgatást irnak elő mindenben, a mi a vallást érinti. 
Egy levélben, melyet a vallásügyi ministerhez két nap 
előtt intéztem, tiltakoztam az ő szakához tartozó több 
hivatalnoknak bűnös eljárása ellen. Hiábavaló volt egy 
általa a mult hónapban szétküldött körlevél az akadémia 
(közoktatásügyi kerület) igazgatóihoz ; titkos erők, ugy 
látszik, meghiúsították annak a hatását. 

Tehát, az egész világ beszél ; sokan beszélnek elle-
nünk, a mi elődeink ellen, a kath. hit által tanított er-
kölcs ellen, a legfőbb dogmák ellen. 

Az egész világ beszél ; sokan támadnak, sértenek, 
hazudnak, rágalmaznak : és éppen a jelen pillanat van 
kiszemelve arra, hogy a szó templomainkban megrendsza-
bályoztassék, a jelen pillanatban, a midőn ezeknek a kon-
kordátumszerü prédikáczióknak, a konkordátum szerinti 
és ellenes prédikátoroknak uj lényiségét megteremtik. 

Jog és igazság szerint történik ez? Én biztosra aka-
rom venni, minister ur, hogy ez a tekintet az ön figyel-
mét, midőn a f. bó 2-án kelt levelét aláirta, kikerülte. 

Ez a levél a félelem egy nyilváoulásával záródik. 
Azt mondja, hogy zavarok keletkezhetnek némely plébá-
niákban, a rendkivüli prédikácziók által. Elismerem, hogy 
helyesebb megelőzni, mint büntetni. Hanem a közhata-
lomnak az a hivatása, hogy minden jog gyakorlását oltal-
mazza : igazság szerinti eljárás-e az, felmondani az oltal-
mat egyszerűen elnyomva a külső cselekedetet? 

Fogadja egyébiránt, minister ur, tisztelő nagyrabe-
csülésem biztosítását. j- Lajos 

annecyi püspök. 
Montpellier. A fizetésétől megfosztott püspök tilta-

kozása. — 
Ministerelnök Ur ! 

M . . . Febr. 1. 
A mai postával érkezett hozzám a ministeri sürgöny, 

melyben ön arról értesít, hogy ön ettől a naptól kiindulva 
minden az állami pénztárnál az én javamra szóló rende-
letet újból felfüggesztett. 

Ön hozzáteszi, hogy a külügyminister urat felkéri, 
hogy önnek ezt a határozatát diplomacziai úton a szent-
székkel közölje. 

Nekem ugy látszik, ministerelnök ur, hogy önnel 
fölösleges minden vitatkozás a fölött, hogy megtudjam, 
miben adtam én példát az ország törvénye iránt való 
engedetlenségben. Az ön véleménye befejezett dolog; 
nekem azt megváltoztatni nem fog sikerülni. Nehéz lenne 
önnek velem azt is megértetni, miképp lehet az, hogy egy 
szerzetes rend, *) a mely engem nevelt — és én már 70 
éves ember vagyok — és a mely átélte a júliusi monar-
chiát, a második köztársaságot, a második császárságot, 
most a második köztársaság alatt egyszerre „tilos con-
gregatió"-vá változott át. Én ezt semmiből sem követ« 
keztethettem. 

Én tehát nyugodtan fogadom a büntetést, melyet 
ön jónak látott reám kiszabni ; és engem az nem tart 
vissza attól, hogy önnek tisztelő szolgája maradjak. 

F. de Cabrières 
montpellieri püspök. 

Viviers. A fizetésétől megfosztott püspök tiltakozása. 
Febr. 2. 

Minister Úr! 
A legcsekélyebb panasz nélkül fogadom a rendele-

tet, melyről levele értesített. De nem tehetem ezt a nél-
kül, hogy a legerélyesebben ne tiltakozzam az ellen, és 
önnek megengedjen feltenni rólam azt, hogy én szent 
hivatalomat politikai agitáczióra eszközül használom; 
nem engedhetem meg továbbá, hogy ön azt mondja ró-
lam, én „nem adok példát a hazám törvényei iránt való 
engedelmességben." 

Én egyike vagyok Francziaország legöregebb püs-
pökeinek. Ön az én hosszú pályám tettei közt egyetlenegy 
illetéktelen beavatkozást sem fog találni a polgári és poli-
tikai ügyekbe. Én soha sem léptem át a szorosan vallásos 
ügyek határát, a mely közé az isteni Gondviselés élete-
met bezárta. Ha szavamat felemelni kellett, az soha sem 

*) Az assumtionisták. 
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történt máéképp, mint a reám bizott lelkek oltalmára, 
vagy bogy megvédjem, mert fenyegetve voltak, az Isten, 
az egyház, a keresztény lelkiismeret jogait. 

Én sem politikai, sem fegyelemellenes tettet nem 
követtem el, midőn az assumptionista atyákhoz azt a táv-
iratot intéztem, melyet ön vádol. 

Tizenkét tiszteletreméltó ember, a kiket én nagyra-
becsülök, megtámadva lettek abban, a mi előttük legdrá-
gább, vallásos szerzetesi életökben. En rokonszenvemről 
küldtem nekik tanúságot. Ehhez a teljesen jogosult és 
bizonyára igen ártatlan hódolathoz én a tiltakozás szavát 
akartam csatolni egy minapi beszéd ama mondása ellen, 
mintha mi, világi papok, lelkünk mélyén titokban tapsol-
nánk a szerzetesrendek és házak feloszlatásának. 

En nem tettem csak ezt, és biztosítom önt, én ezt 
tisztán az igazságtisztelet szempontjából cselekedtem. Ev-
vel a nyilatkozattal tartoztam önnek, nem a végett, hogy 
magamat az ön szigorúságai alól kivonjam, hanem hogy 
visszautasítsam azokat a gyűlöletes és alaptalan feltevése-
ket, melyek oda irányulnak, hogy engem úgy tüntessenek fel, 
mint valami politikai mérges kakast, mint a közhatalmak 
ellenségét, mint lázadót a törvények ellen, szóval mint 
okot, a ki „minden alkalmat kész felhasználni, hogy a 
polgári hatóságok ellen oly magatartást fejtsen ki, melyet 
egy kormány sem tudna eltűrni." A valóság az, hogy én 
nem akarok más lenni, mint püspök, mint katholikus és 
frarczia püspök, szenvedélyesen szeretve egyházamat és 
hazámat. 

Fogadja stb. Frigyes 
viviersi püspök. 

Cannes. A fizetésétől megfosztott püspök tiltakozása. 
Minister Ur! 

Van szerencsém jelenteni, hogy levelét, melyben 
értesít, hogy a kormány a valencei püspökségnek kisza-
bott kondordátum-szerinti kártalanítás fizetését beszün-
tetni jónak látta, kézhez vettem. 

Ennek az eljárásnak igazolására ön hivatkozik arra 
a levélre, melyet én az assumptionista atyákhoz intéztem 
s a melyben én e tisztelendő szerzetesek iránt teljes 
rokonszenvemet nyilvánítottam az ellenök támasztott üldö-
zés alkalmából. 

E q tartózkodom, minister úr, az ön elhatározása 
inditó okainak bonczolásától, és nem fogom vizsgálni azt 
sem, ha vájjon a köztársaság megmentésének gondolata 
sugalta-e azt önnek, vagy pedig az, hogy megnyerje bizal-
mát a titkos társulat tagjainak, kik minden vallásnak 
nyiltan hirdetett ellenségei. A közvéleményre bizom a 
gondot, hogy az ön szándékait vizsgálja és megítélje. 

En tehát csak arra szorítkozom, hogy konstatáljam, 
miszerint nekem püspöki minőségemben, és ama hivatás 
erejénél fogva, mely reám van bízva, jogom és köteles-
ségem a katholikus érdekek fölött őrködni. 

En nagyon jól ismerem azokat a kitűnő szolgálato-
kat, melyeket az assumptionista szerzet az Egyháznak és 
Francziaországnak tett, és azért jelen helyzetemben az én 
lelkiismeretem engem teljesen megnyugtat az iránt, hogy 
ebben az egész dologban nekem nem volt más czélom, 
mint védeni az Isten jogait és az Egyház érdekeit. 

Fogadja stb. Károly 
valencei püspök. 

London. Egyházi statisztika. — 
1814-ben Angliában, Skócziát és Irhont leszámítva, 

nem volt összesen csak 160,000 katholikus. Püspök egy 
sem volt, hanem az egyházat, mint a pogány országokban, 
apostoli püspökhelyettesek kormányozták, kiknek 400 
áldozópap segédkezett. De hogy? Titokban. A papoknak 
rejtekhelyeken lehetett csak élni, papi állásuk jelvényeivel 
nem volt szabad mutatkozniok. Kath. templom egy se 
volt, mind elfoglalta a protestáns „türelem." Egypár 
szegényes kápolna állt csak rendelkezésre, melyeken kivül 
semmi vallásos jelvény sem lehetett. Belül pedig minden 
csak a legszükségesebbre szorítkozott. Szentmise, jó ha 
minden kápolnában egyszer lehetett, vasárnap. Csak hal-
kan lehetett imádkozni, nehogy meghallja valaki kivül. 
Ma a 160,000, Skócziát és Irhont szintén nem számítva, 
1,500.000 emelkedett, kiket egy érsek, a westminsteri, 
Londonból, és 17 püspök kormányoz, 3000 világi pappal 
és szerzetessel minden rendből. A templomok, kápolnák, 
kolostorok egyre szaporodnak, a városok központjain, 
még pedig műépitészeti becscsel, ragyogó kereszttel 
a tetejükön. Most készül a westminsteri érsekség fő-
székesegyháza, London közepén, egy téren, közel az ősrégi 
westminsteri apátsághoz, a parlamenthez és a királyi 
palotához, román stylben.1) London legszebb temploma lesz 
styl tekintetében is. A katholikus vallás liturgiái pompája 
szabadon járhat a városok utczáin és terein. Nincs elő-
kelőbb protestáns család, a melynek katholikussá lett 
konvertita tagjai ne volnának. Az oxfordi egyetemmel 
kapcsolatosan a jezsuiták nevelő intézete virágzó intézet: 
a katholikus ifjúság elfoglalta helyét az oxfordi egyete-
men. Ugyanez történt a cambridgei egyetemen. Itt bene-
diktinusok és világi papok tartanak fenn és vezetnek 
katholikus egyetemi collegiumot. Vaughan bibornok, mint 
közvetetlen elődje, Manning, egész Anglia szemében tár-
sadalmi nagy tekintély, nagyhatalom. Manning szobra a 
loudoni Oratorium földszintjén London nevezetességei 
közé tartozik.2) Az _anglikánok már nem akarnak tudni 
protestáns létükről. Ok magukat „ Angolország katholikus 
egyházának" kezdik nevezni. Mindinkább közelebb akar-
nak jutni na2y sz. Gergely pápához és sz. Ágostonhoz a 
szent Benedek-rendből, kit nagy sz. Gergely pápa küldött 
az angolok számára apostolnak. Ellenben Erzsébet, a „szűz 
királyné" és más reformátor személye mindinkább meg-
szűnik vonzódás tárgya lenni. Templomaikat mindinkább 
a katholikus templomokhoz hasonlóbbakká igyekeznek 
tenni. Igy változtak meg az idők. 

IRODALOM. 
A 

„ K E R E S Z T É N Y S É G V É D E L M E « 
ERKÖLCSI és MŰVELŐDÉSI SZEMPONTBÓL. 

Irta: Weisz A. M. 
(Folytatás.) 

Az első kötetben a szerző mindenek előtt a tisztán 
emberinek álláspontjára helyezkedik és kimutatja, hogy a 
kereszténység a valóban természeti ösztönöket nem nyomja 
el; minden igazán emberit szivesen elismer, szentesít s 
nemcsak sértetlenül meghagy, hanem meg is nemesit, 
tökéletesít, úgy hogy ha az ember igazi kereszténynyé 

Láttára az emelkedő falakat. Maga a hely rengeteg va-
gyont képvisel. " Szerk. 

2) Wiseman és Manning arczképe ott függ az angol nemzeti 
képcsarnokban, a nemzeti nagyságok és kiválóságok sorában. 

Szerk. 
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akar lenni, akkor először igazi emberré kell lennie és I 
bogy az ember csak akkor válbatik egész emberré, ha 
előbb a keresztény erényt magáévá tette. Ennélfogva 
először is azokat a kötelességeket sorolja fel, melyeket a 
szivekbe irt s minden embert egyenlően kötelező termé-
szettörvényt ir elő. Miért is itt legelőször a régiek jönnek 
szóba, akik nyiltan kötelességnek ismerték el azt, amit a 
mai kor hitetlenei, mint a kereszténységnek állítólagos 
túlzásait elvetnek. Ezek csak azért mondják a keresztény 
erkölcstörvényt természetellenesnek és elviselhetetlennek, 
mert nem tudnak természet szerint élni, mert még azt 
sem tudják, hogy a természet mit enged meg és mit 
parancsol s hogy mi az igazi emberiességnek követelménye. 

Azonban a tisztán természetivel és emberivel az 
embernek nem szabad és nem lebet megelégednie, mint-
hogy neki természetfölötti czélja is van, amelynek a ter-
mészeti czélt alá kell rendelni, szolgájává tenni, úgy 
hogy a természeti után való törekvéssel a természet fölöt-
tiért vivott küzdelemnek is összekötve kell lennie. Ennél* 
fogva minden lázadás az Isten, mint a természetfölötti 
rendnek alkotója ellen, egyszersmind bűn ugyanazon 
Isten mint a természeti életföladatnak ura ellen. A termé-
szeti tökéletesség tehát csak akkor érhető el, ha az em-
ber a természetfölöttire is komolyan legalább törekszik. 
Más szóval: csak az lehet egész emberré, aki legalább 
komolyan törekszik egész kereszténynyé lenni. Azért is 
nem voltak képesek az ókornak nagy emberei a tisztán 
emberit annak egész tökéletességében föltüntetni és a be-
fejezett humanitás czélját elérni. 

... Ezt a czélt egyedül a keresztények képesek elérni 
és kötelesek is arra törekedni. Azért is el lehet mondani, 
hogy azok, akik a keresztény vallásnak szemére hányják, 
hogy elveszi az embernek lábai alól a földet és csak a 
mennyországgal vigasztalja, nem tudják, hogy mit be-
szélnek. 

Ez az első kötetnek vezérlő, főgondolata, mely az 
egészen keresztül vonul. Ezt fejtegeti a szerző tizennyolcz 
kisebb-nagyobb értekezésben, bebizonyitván, hogy a ke-
reszténység a tisztán emberit az emberben nem nyomja 
el, nem öli meg, hanem inkább megnemesíti, megszenteli 
s megvizsgálván azt az alapot, amelyen, a terjedelmet, 
amelyen belül, a módot, amelyen, a képmást, a mely 
szerint a kereszténység ezt a nagy feladatát megoldja. 
Ez uton azután kiviláglik, hogy az egész embert nemcsak 
az értelem képzettsége teszi, hanem egyszersmind az aka-
rat és a szív jósága is hozzá tartozik. Csak igy és ez 
által egész ember az ember. 

Értekezéseit a következő gyönyörű mondással fejezi 
be: „Kutatva és szeretve az igazságot, mi több, gyako-
rolva azt, és ami legfőbb, napról-napra az igazságban 
növekedve egész a sírig, küzdelmek és áldozatok-, fájda-
lom és megtisztulás-, bukás és győzelem örökös válto-
zásai közt, — igy fejlődik ki az ember." — De ezt a 
czélt nem lehet segitség nélkül elérni. Szükséges, hogy 
Isten küldötte, általa fölhatalmazott király és törvény-

hozó mondja meg az embernek, hogy mi a kötelessége g 
követelje tőle ennek teljesítését. Krisztus adott nekünk 
teljes és kielégítő törvényt, mely az ész törvényeivel 
tökéletesen megegyez. Hasztalan törekszik tehát valaki 
erényt szerezni máshonnan, hanem egyedül az emberi 
erők Ura, Krisztus által. (Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
*** Magyarország hgprimása Vaszary Kolos bibor-

nok és esztergomi érsek úr tegnap reggel Budapestről 
Balatonfüredre utazott. 

— A legújabb franczia egyházüldözés, hogy még 
az ügyesség tekintetében is el van hibázva, mutatják a 
fent szószerint közlött püspöki nyilatkozatok. Valameny-
nyiből kitűnik, hogy az üldözöttek mindannyian lelkileg 
magasan felette állnak a szabadkőműves alattomosságok-
ban csuszkáló-bujkáló ministernek. A franczia püspöki 
székek mindegyikében apostol ül, a ki nem fél az üldö-
zéstől s minden támadást méltósággal és fensőbb erővel 
utasít vissza. A királyi kegyből és emberi számítástól lett 
gallikán püspökök kora végképp lejárt ; az Isten irgalmá-
ból és az ap. szentszék kegyeléséből lett püspökök 
kora Francziaországban teljesen ki van fejlődve. Jöhet 
bármi, még a pokol kapui is gyengék lesznek a franczia 
hierarchiával szemben. Franczia püspök annyi mint lelki 
fenség. Öt katholikus tudomány-egyetemet tartanak fenn, 
öröklött egyházi vagyon nélkül, szegényes püspöki fizeté-
seik állami lefoglalásai közepette. Ha van a franczia nem-
zet -számára égben menekvés fentartva az elpusztulás elől, 
annak éltető szelleme apostoli lelkű püspökeik kezén át 
fog kiáradni. 

— Császka György kalocsai érsek úr 50 éves papi 
jubileumának emlékére, az újvidéki nőzárda kibővítése és 
a leányiskolának polgári iskolával kiegészítése czéljából, 
házvételre 18,000 frtot és építkezésre 12,000 frtot ado-
mányozott az újvidéki kath. hitközségnek. 

— Vácz gyásza örömre változott Húsvét napja 
örömet hozott a váczi egyházmegyének. Ekkor kelt ugyanis 
híre annak, hogy ő felsége a nagy adakozásu és rendtartó 
Schuster Konstantin utódjává gróf Csáky Károly kurczolai 
v. püspököket, az esztergomi főszékesegyház kanonokját 
nevezte ki. Életrajzát az uj főpásztornak K. K. D. meg-
írta úgy, hogy azt szebben megírni már csakugyan nem 
lehetne. Az új püspök ur jelenleg 47 éves, javakorbeli 
apostoli férfiú, a ki egészen Istennek és híveinek fog 
élni. Látszik, hogy a váczi egyházmegye imádsága Isten 
előtt kedves volt. 

— Az egri E. K.-ben Böhm János dr nagy figye-
lemre méltó tanulmányt kezd közölni arról, hogy „mi 
részök volt hajdan a világiaknak a püspökválasztásban?" 
A rövid válasz eddig az, hogy tanúskodás és kérelmezés, 
tehát nem választás. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta: Dr Szentimrey Gábor. 

(Folytatás.) 

I I . Tétel. Az a segítség, mely az embert a cselek-

vés biztos szabályára megtanítja, más mint a kinyilat-

koztatás nem lehet. A kinyilatkoztatás tehát, mint az 

erkölcsi rend alapja szükséges. 

Az első rész bizonyítása. A z e m b e r n e k s z ü k -

sége van a cselekvés biztos szabályára. De meg 
nem a lko tha t j a e szabályt sem az egyes ember, 
sem az emberek közös megegyezése. Meg nem 
a lko tha t ja — természetesen — az embernél fej-
let lenebb lény sem. Nincs t e h á t más há t ra , m in t 
hogy e szabályt Is ten alkossa meg a kinyi la t -
koztatás által. 

Jegyzet. Nem ál lhat meg azon kifogás sem, 
hogy nem szükséges azért az isteni kinyi latkoz-
ta táshoz folyamodni, me r t a mire nem képes a 
tanulat lan, egyszerű ember, képes rá a tanúi t , 
a tudós. Elég legyen Lactant ius szavaival felelni :*) 
Nihil ponderis habent ista praecepto, quia sunt 
humana et auc tor i ta te maior i carent . Nemo igi-
tur credit, quia t a m se hominem p u t a t esse, qui 
credit, quam est ille, qui praecipit . 

A második részben k i f e j e z e t t á l l i t á s önként 

foly az eddigiekből. Mert ha az ember külső segit-
ség nélkül a cselekvés biztos szabályát meg nem 

0 Div. Istit. c. 27. 

a lkotha t ja , akkor e külső segély szükséges. S ha 
e külső segély a kinyi la tkozta tás , akkor a ki-
nyi la tkozta tás , min t az erkölcsi rend a lapja 
szükséges. 

I I I . létei. A kinyilatkoztatás az ember értelmi 

fejlettségétől függetlenül, egyátalán szükséges. 

Némely progreszszisták megengedik, hogy a 
kinyi la tkoz ta tás szükséges lehe te t t ha jdan az 
ősember kezdetleges kötelessógórzettel biró aka-
ra t ának . i rány i tásá ra ; feleslegesnek t a r t j á k azon-
ban a fokozatos haladás á l ta l e lér t ál lapotban, a 
minőnek a XIX. századot t a r t j ák . Té te lünk czélja 
azért a k inyi la tkozta tás szükségességét a XIX. 
századra való különös t ek in t e t t e l bebizonyítani. 

1. Ha igaz volna a progresszizmus elmélete, 
mely szerint az ember folytonos haladás ú t j án 
tökéletesedvén, a cselekvés biztos szabályát meg-
a l k o t h a t j a : eddig már meg kellett volna a l k o t n i a . 

Az emberiség haladása ugyanis valóban magas 
fokon, majdnem te tőpont ján áll. A té r és idő 
akadályai min tegy el tünedeznek, a föld . gyomrá-
nak mélyétől a csillagokig fel alig van egy 
p o n t j a e mindenségnek, hová a ku ta tó ember 
be nem hatol t . Siker, meglepő siker kiséri min-
denüt t lépteit . Vájjon egyenes a rányban áll-e 
ezen bámula tos haladással az erkölcsi haladás 
is? Oly anay i r a nem, hogy az arány inkább 
fo rd í to t tnak mondható. A tör téne lem tanúsága 
szerint a tudományok, művészetek, ipar, keres-

32 
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kedelem legmagasabb t e tőpon t j án álló népek 
erkölcsi á l lapota volt a legiszonyatosabb. De 
nem idézzük a mul t szomorú képeit ; akkor még 
nem volt az emberiség annyira felvilágosodva. 
D e m a ! Ma v a l ó b a n mindenről van az embereknek 
fogalmuk, csak az erkölcsről nincs. Az e r k ö l c s , a 
jó , a rossz , o ly elmosódott, határozatlan, egy árny-
kép, mely ma tisztességet, il ledelmet, udvarias-
ságot, bolnap ta lán hasznot, előnyt s holnap-
után ismét mást jelent. Mivel a túlvilági élet 
örök ju t a lma és büntetése feledésbe merült , a 
boldogságot kereső mohó vágy a földi élet kor-
lá ta i közé szorult. Ily módon polgárjogot nyer t 
a bűn, a legundokabb vé tkeke t félrevezetésre 
a lkalmas álokok alapján — min t nemes csele-
kedeteke t tün te t ik fel. — Csak egy fu tó pillan-
tás t kell vetnünk Európa nagy városainak képére 
s u tá la t t a l fordulunk el a t tó l a képtől, melyet 
a felvilágosodott, művel t körök erkölcsi á l lapota 
nyúj t . 2. Tény, hogy a XIX. század az értelmi-
ség magasabb fokán áll, mint az előző századok 
bármelyike, s mégis erkölcsileg romlot tabb mint 
v o l t v a l a h a . — Ha tehát a X I X . század embere az 
erkölcsi törvényt megalkotni nem képes — akkor azt 
soha ember nem fogja : k ö v e t k e z é s k é p e n az e m b e r t 
a rendel tetésének megfelelő i rányban következe-
tesen k i ta r tan i , cselekedeteit örök rendeltetésé-
vel összhangba hozni az isteni k inyi la tkozta tás-
nak kell. Maga az a haladás, melyet az emberi-
ség eleddig egyéb téren elért, kell hogy az 
ember t meggyőzze arról, hogy az erkölcs terén 
haladás, előmenetel, a kinyilatkoztatás segítsége nélkül 
lehetetlen. (Folytatjuk.) 

A 19-ik század eszméi társadalmi szempontból. 
— Irta és a kalocsai Kath. Körben felolvasta Kománk 

István J. t. atya. — 

Mélyen t. Kör! 
Azon aggodalmas gondolatok közt kezdem meg elő-

dásomat, hogy egvik-másik a m. t. hallgatók közül azon 
kifogást fogja emelni előadásom czime ellen, hogy hiszen 
a 19. századnak nincsenek uj eszméi. — A 19. század 
anyagelvüsége a tudományban és a társadalomban, a 
politikában és az erkölcsi világban nem arra vall e, hogy 
az eszmék kora lejárt, az ideálok elvesztették hitelöket, 
s helyöket az érdek, az anyagi erő, élvezetvágy, haszon 
és hasonló tényezők foglalták el ! A szigorú erkölcsbiró 
bizonyára kemény Ítéletet fog mondani a haldokló század-
ról, a chronique scandaleuse elég anyagot nyújt neki 
Ítéletének támogatására. A művelődés-történelem irója 
sem fog nagyon kedvező kritikát irni századunkról; s 
tömérdek sok művelődési adat között nem igen fog tudni 

felhozni eredeti felfogást, eredeti stylusokat; inkább a 
combinatio és az erők változatos irányítása és a régihez 
való visszatérés némely téren azon felötlőbb jelenségek, 
a melyek a század kulturális jellegét meghatározzák. 

Mennyit rombolt a 19. század és mily keveset épí-
tett ; mennyit tagadott és mily kevés uj igazságra akadt. 
— Gazdagok vagyunk gépekben, szegények eszmékben. 
— A festészet csak utánozni tud, a költészet eszménye 
elhalványodott, a bölcselet elvesztette hitelét, a szépiro-
dalom szellemiség nélkül szűkölködik; a természettudo-
mányok az anyagnál egyebet nem akarnak elismerni; a 
szellem csak a spirtisták előtt nyilatkozik meg álnokul és 
emelkedettség nélkül. — íme a századnak kissé pessi-
mistikus felfogása. 

De hát igazán nem volnának eszméi e századnak, 
hiába élt, harczolt, küzdött és szenvedett az emberiség ; 
vagy nem voltak-e gondolkodó fők, nagyratörő lelkek, 
és a különben mindig győzedelmes igazság teljesen el-
merült volna a tévely zavaros hullámaiban. 

Nem, az lehetetlen. 
Midőn az atomok myriádjai tévedeztek a beláthatat-

lan világűrben s csak a testnek megfelelő vonzó és taszitó 
erők hatása alatt tömörültek, azt lehetett volna hinni, 
hogy az atomokból soha sem fog megalakulni a szép 
paradicsom, a szép világ az ő tengereivel, hegyeivel, tavai-
val, ligeteivel, berkeivel, tarka szinü virágjaival, madarai-
val, és végre az emberrel ! 

Ám ezen rettenes chaos fölött lebegett az Isten 
lelke s habár az atomok a fizikai hatás és visszahatás 
törvényének hódoltak, Isten lelke felhasználá az anyagi 
erőket, s rájuk nyomván és lehelvén leheletét, a puszta 
anyagi erőket az élet, érzés és értelem szolgálatába hajtá. 

Vagy világosabban : Ha az értelmes physicus az 
ő laboratóriumában vegyíti és bontja az anyagot és az 
elemeket a csoportosulás törvényei szerint uj halmazokká 
tömöríti, akkor is látszólag csak az anyagi erők müköd-

j nek, ám az anyagi erők az irányító elmének hatása alatt 
nem esetlegesen tömörülnek, hanem azt az egészet alkot-
ják, a mint azt a chemikus akarta. S mennél magasabb 
természetű ez értelmi erő, annál többet tud véghezvinni 
ugyanazokkal a természeti erőkkel; innen van, hogy a 
szellemek ezen erőket alkalmazva, bámulatos, előttünk 
érthetetlen eredményeket hoznak létre, s ha ez értelem 
végtelen, a mely nemcsak irányítja az erőket, de azokba 
felsőbbrendű képességet helyez, világos, hogy ez erők 
magasabb rendbe emelve csodás eredményeket hoznak 
létre (csoda). 

Itt van pl. egy rendezetlen tömeg, mely irány és 
eszme nélkül csak rombolni tud ; valamely ügyes hadve-
zér hadászata szerint begyakorolva, fényes haditettekre 
lesz alkalmas, s megvédi a jogot, igazságot ; a népván-
dorlás korában szereplő vad tömegek a kereszténység 
áldásos hatása alatt a kulturális élet hordozóivá lőnek. 

Lám igy érvényesül a lélek, a szellem, az eszme. 
Vagy volt-e század az eddig elmultak között, a 

melyről a fönt említetthez hasonló vagy sok tekintetben 
még szigorúbb kritikát ne lehetne mondani, s még minden 
századnak megvolt a maga eszményi mozgalma, a mely 
előbbre vitte az emberiséget a maga czélja felé. Az igaz; 
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a tapasztalatban, az események özönének csak felszínén 
szétáradó tekintet nem vesz észre semmit, ő csak az 
önkényt felmerülő s zajjal járó események felkavart hul-
lámai iránt érzékeny; mig a gyakorlott, s a dolgok 
mélyébe hatoló szem myriádnyi élőt fedez föl, mindannyi 
eszméit a történelem tengerének. 

Mert hiszen — b. Eötvös J. szerint — a történelmet 
nemcsak a képzeletet elragadó események elbeszélései, 
de különösen az ezen eseményekben rejlő tanulságok 
teszik egyikévé a legérdekesebb tanulmányoknak. De csak 
keveseket áldott meg a teremtő oly lángelmével, hogy a 
történet tömkelegéből is képesek legyenek kiragadni a 
köteléket, mely az események lánczolatát összetűzi, a 
rejtett tényezőket felderíti és következményeit leszármaz-
tatja. Innen a pessimistikus felfogás. 

A magas szempontokból és meggyőző világossággal 
nyújtott áttekintés,x) a történet chaosában eddig bizony-
talanul tapogatódzó szemei elé uj világot áraszt a törté-
netre és egy magasba emelő és megnyugtató érzés szállja 
meg az emberiség sorsán kétségbe eső halandó kebelt, 
látván az emberiség múltjából, hogy pályája koránt sincs 
a malomkerék köréhez hasonló kerékvágáshoz bilincselve, 
de gátolhatatlanul halad előre, s küzdelem és véres áldo-
zatokkal borított pályán ugyan, de biztosan és soha sem 
hátrálva, mindig közelebb ér czéljához. — A történelem-
ből merített ezen megnyugtató öntudat olykor zsibbadó 
erőnknek nemcsak uj életet ad, és kitartásban edz, de 
egyszersmind erkölcsi kezessége is azon boldogító hitnek, 
hogy az emberiségnek van hivatása, van jövője. (Guizot. 
Európai polg. tört. bev.) Ez épen czélja felolvasásomnak. 

E szerint tehát a 19-ik század is csak összefoglalása 
azon lánczszemeknek, melyek az emberiség történetének 
kidomborodásai, a mely lánczszemek az előbbiekkel egybe-
kapcsolva képezhetik azon Ariadne fonalához hasonló út-
mutatót, mely az események labyrintjából kivezet, de 
amelyek magukban véve, elszakítva a többiektől csak 
fel-fel csillámló vasdarabok, melyekbe belebotolhatunk, 
de a melyek rendszertelenségüknél fogva csak zavarólag 
hatnak. Ezen kapocs létesítésére röpke tekintetet kell 
vetnünk a lánczszemek egész összefüggésére, hogy a 
jelen század jelentőségét az emberiség czélra törekvésé-
ben meghatározhassuk és annak szerepét teljes világításba 
állithassuk. 

Az ókori világ feladata volt egyesíteni az egész 
emberiséget és előkészíteni a talajt a megváltás nagy 
művére; bebizonyítani az emberiségnek, hogy önmagától 
csak sülyedni tud, s tehetetlen arra, hogy az emberiségnek 
kitűzött feladatát elérje, másrészről egyengetni a görög 
műveltség elterjedése által a talajt, a melyen a keresz-
ténység erkölcsi hatása érvényesülhet. 

A kereszténység első századainak uralkodó eszméi 
a kereszténység eszméi, melyek az újonnan felmerülő 
népek erkölcseit szelídítik és a haldokló ó-világot uj életre 
ébresztik s annak működését uj irányba terelik. — A vér-
tanúi hősiesség és a keresztény hit tudományos kifejtésé-
nek és magasztos fölfogásának századai ezek, melyek 
különösen a germán népeknél a keresztény eszményeket 

1) Guizot. Az enrópai polgárosodás tört. Bevezetés. 

megteremtik a bölcselet, művészet, keresztény tökéletesség 
; terén s megalkotják az egyház és állam ideális szövet-

kezetét a kereszt, római császárság eszméje szerint. Ezen 
; időben a magyar nemzet hivatása megvédeni a nyugatot 

ezen átalakuló processusban a kelet romboló támadásai 
i ellenében. 

Midőn a nyugat a keresztény szellem behatása foly-
tán a keresztény kultúra és erkölcs birtokában volt, a 
12. és 13-ik században megindult a nagy mozgalom 
nyugatról keletre (a sz.-földre) s okává lett a kelet és 
nyugat szellemi érintkezésének és cseremozgásának, át-
plántálva a nyugat szellemi vívmányait keletre, és a 
kelet reális ügyességének czikkeit nyugatra, a mely mun-
kánál Magyarország a közvetítő szerepét játszotta. A 15. 
és 16 ik század szellemi forradalma megtámadta a tekin-
télyt, és az egyház egyetemes jellege helyébe a partiku-
larizmust tolta előtérbe. Általános egyház helyett nemzeti 
egyházakat teremtett (német protestantizmus, anglikaniz-
mus, skót puritanizmus) a hit helyét az egyéni vélemény 
foglalta el a szabad kutatás elvének felállítása által a 
vallásban, és a tudományban lassankint az általános 
kétely (skepticismus) útját egyengette, az államok és 
tudományok alapjait megingatta s az igy aláaknázott 
szellemekben megtermé a hajlandóságot a politikai forra-
dalomra, melynek útját állotta eleinte a 18. század abszo-
lutizmusa, de ennek elfajult alakja önmaga is okává lett 
azon reakcziónak, mely a franczia forradalomban oly ki-
rívó színekben tüntetett. Es ezzel eljutottunk a 19. század 

j küszöbéig, melynek első része a franczia forradalom utó-
I játéka volt. (Folytatjuk) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A protestánsok vesztesége. — 
Ilyen czim alatt a kormány félhivatalos lapja, a 

„Magyar Nemzet" több nyilatkozatot közöl ápr. 7. szá-
mában azon apadás megmagyarázására, mely az utóbbi 
időben, különösen az egyházpolitikai törvények óta náluk 
észlelhető. A nyilatkozatok között van több olyan, mely 
nagyon is megérdemli, hogy feledésbe ne menjen, s hogy 
lapunk olvasói is tudomást vegyenek róla. 

Tisza Kálmán nyilatkozata igy szól : 
. . . kétségtelenül veszélynek, esetleg romlásnak 

megy eléje egyházunk, ha létérdekeinek ápolásában, hívei 
buzgalmának elevenen tartásában megelőznek mások, s 
a mi hanyagságunkat saját egyházuk javára használ-
hatják. 

Papp Károly budapesti ref. lelkésznél is járt az 
interview, kiről igy referál : 

Nem került nagy fáradságába, (t. i. Pappnak) hogy 
egyháza hívei számának apadását konstatálja, hamarosan 
rájött arra a tapasztalatra is, hogv ezt főképen a két-
gyermekrendszer okozza. Kereste ennek a kutforrását, s 
mindenütt arra a konklúzióra jutott, hogy a bajt valami 
arisztokratikusnak nevezhető, idők folyamán szinte sza-
bálylyá formált hajlandóság szerzi, hogy a gyermek ne 
legven mesterember, napszámos, vagy koldus, éljen meg 
az apja portáján. De egy fertály szesszió csak egy em-
bert tart el, két fertály talán néhol elég kettőnek, tehát 

32* 
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ehhez képest szabad az utódok számának változnia, de a 
tehetősebbnél sem lehet ez a szám kettőnél nagyobb. 
Megdöbbentően érdekes, hogy például megérhet két test-
vér nyolcz-tiz évet, a gólya állandóan elkerüli a házat; 
mihelyest meghal az egyik, nemsokára megjön az újszü-
lött. Mert az illető birtokon két testvérnek lehet és kell 
osztakoznia. 

Szőts Farkas ref. theol. tanár szerint : 
A fő ok az óriási egyházi adón sarkallik. Baranyá-

ban több helyen az állami adó kétszáz — kétszázötven 
százalékának felel meg az egyházi teher. Minden konfir-
mált (tizenkétéves gyermek) egyházi adó alá esik, termé 
szetes, hogy a fukar, gazdálkodó nép retteg minden új-
szülöttől. A katholikus egyebet sem fizet, mint a párbért, 
sok helyen még ezt sem. Ennél tehát nem olyan aggasztó 
a szaporodás a készkiadások szempontjából. 

Határozottan hamis jelszavak keltek szárnyra (t. 
Bánffy részéről), melyek a közhangulat megtévesztését s 
ezzel kapcsolatban a protestáns egyház politikai kihasz-
nálását czélozzák. 

Azt azonban kimondhatjuk, hogy a reverzális óriási 
károkat okoz egyházunknak. Azt a nézetünket sem tagad-
hatjuk e], hogy az egyházpolitikai reformok még nincse-
nek bevégezve. A kongrua rendezése nem minden, az 
ettől teljesen független egyházi adó leszállítása talán 
még ennél is fontosabb. Végül föltétlenül be kell követ-
keznie annak, hogy a protestáns papok az egyetemen 
képeztessenek ki. 

Dr. Csiky Kálmán egyetemi tanár, presbiter nézete : 
A főbaj az, hogy a dunántuli protestánsok óriási 

egyházi adóval vannak terhelve és az alól való menek-
vésnek egyik utja a felekezetnélküliség, a másik pedig 
egy kevésbbé terhelt egyházba való áttérés. A protes-
táns felekezet romlásában közreműködik az a körülmény 
is, hogy a megélhetés anyagi feltételeivel küzködő pro-
testáns lelkészek azt a gondot nem fejthetik ki hiveik 
körül, a melyet a katholikus papság képes. 

Azután átlagosan tekintve, azzal a társadalmi művelt-
séggel sem birnak, nem is hatnak, a melylyel a tekinté-
lyes anyagi helyzetben levő katholikus papok. 

A hivek számának apadása mindenesetre szembe-
tűnő. Ennek okait nemcsak a gazdasági helyzetben keres-
hetjük, mert kétségtelen, hogy jómódú lakossággal biró 
vidékeken is, mint a Dunántul és az erdélyi száz vidéken 
is a szaporodás folyvást hanyatló irányt vesz. A katholi-
kusok arányszáma a reformátusokéhoz képest azonban 
nemcsak a Dunántul és a* erdélyi száz vidéken, hanem 
az alföldi nagy városokban, Kecskemét, Halas, Kőrös és 
Czegléd városokban is folyvást emelkedik. Ennek más 
megfejtését alig tudja képzelni, mint, hogy a reformátu-
sok között sokkal kevesebb a faji elegyedés, mint a katho-
likusok között. — 

Mindenesetre érdekes vallomások; de az egyház-
politikai törvények okozta csorbát alig és csakis szégyen-
kezve akarják beismerni. 

Csak a fizetéstől való menekülésben akarják keresni 
a fogyatkozást. Minek teremtették meg tehát a nihilt, a 
felekezetlenséget. — Veszítenek továbbá abban, hogy a 
nyereségtől elestek. Eddig ugyanis némely kath. házastár-

sak, ha egymásra ráuntak, protestánsokká lettek. Aminek 
most nem kell történnie. — Nemkülönben nagy veszteség 
érte őket azáltal, hogy az utóbbi öt év alatt a házas 
párokban való tiszta vesztesége volt a két prot. feleke-
zetnek 3727 lélek, kik kizárólag kath. vallásban Ígérték 
nevelni gyermekeiket. 

Esztergom, ápr. 15. Kőrösszegi és adorjáni Gsáky 
Károly gróf váczi püspök. — 

Örömet és vigaszt hirdet a kath. sajtó a váczi el-
árvult püspöki széknek s vele együtt a magyar katholi-
kus egyháznak a püspökség betöltésével. 

Előd vezér fiában Szabolcsban a Csáky-nemzetség 
törzsét birja. Csáky István a nádor-jelölt és tárnokmester 
a 17-ik században megaranyozta a nemzetség törzsét s 
ennek a törzsnek egyik nemes hajtása, gróf Csáky Károly 
választott püspök, e-ztergomi kanonok az ősi váczi egy-
házmegye főpásztora lett. 

Gróf Csáky Imre (1711.) kardinális, kalocsai érsek, 
Csáky Miklós primás (1751.), Csáky László (1809.) erdé-
lyi püspök után ismét egy Csáky gróf a püspöki trónon. 
A család különben mindig előszeretettel karolta föl az 
egyházi pályát. A kassai dóm egyik üvegfestményén ott 
van Boldog Csáky Móricz (1376.) domonkosrendi vértanú 
képe. Hasonlóképpen domonkosrendi a családból: Ugrin 
(1291.). Egy Csáky László nagyváradi kanonok, a család-
nak ugyancsak egy másik László nevü tagja szent gott-
hardi apát. Anna, Klára, Zsófia, Eva, apáczák. A Csákyak 
tehát a lemondás malasztjával eltelve tűnnek föl, és a 
lelki tulajdonságok átöröklő azonossága a katholikus hit 
eszményi világában annak horgonyához, — a kereszthez 
vezeti őket. 

Egy történelmi nevezetességű püspöki szék urának 
lenni, nem közönséges papi érdemek jutalma. Es ha va-
laki, mint Csáky Károly gróf történelmi nevet, férfi ere-
jének javát, eddigi tevékenységének sikereit viszi oda 
hozományul, biztos zálogát látjuk püspöki méltósága szép 
jövőjének. Történetünkön végig, különösen a mohácsi 
vésztől nem elszigetelt eset, hogy közéletünkben kiemel-
kedik egy alak, a közbizalom gyúpontjává lesz s amily 
zajtalanul feltűntek, oly észrevétlenül lesznek vezérekké, 
majdnem akaratlanul. Ilyen Csáky Károly püspök. 

A magyar arisztokraczia — mint örömmel láthat-
juk, — ujabban szép számban lép az egyházi pályára. 
Ez ugy egyházi, mint nemzeti szempontból üdvös és ka-
matozó eredmény. Es ha mély hivatást és tudást hoznak 
magukkal, példájuk és összeköttetésük — mint Majláth 
püspök példája mutatja — a fölemelő és irányító az egy-
házias irány fejlődésére. Ilyenek közé tartozik az uj váczi 
püspök is. 

Kalocsa. Munkásainkért. — 
Császka György kalocsai érsek ur ő exczellencziájá-

nak hazafias, közművelődési és vallásos czélokra szánt 
áldozataiból, írja a „K. N.% jobbára csak azokra terjed 
ki lapunk figyelme, melyek városutik vagy egyházme-
gyenk intézményeit illetik a többiről hazánk kultúrtörté-
nete fog elfogulatlan hűséggel beszámolni ; az a lap 
pedig, melyen ezt tenni fogja, az áldozatkész magyar 
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főpap igaz képét lesz hivatva megrajzolni a hálás utókor 
kegyelete számára. 

Minket, kalocsaiakat a mi főpapunk iránti őszinte 
hódolat emelkedése megítélésénél az ő egyéb apostoli 
jellemvonásai mellett kiválókép az ragad meg, hogy nem 
múlik el esztendő, melyben Kalocsa városa főpásztorától 
valami igazán áldásos jótéteményben ne részesülne. De 
még ezek közt a jótétemények közt is első helyen azokért 
az áldozatokért érezzük szükségét a nyitvános hálának, 
melyeket a szegény és legszegényebb néposztály anyagi 
gyámolitása végett szokott hozni. 

Ilyen a ker. munkásegylet megteremtése és támo-
gatása. 

Hatszáz tagot számlál ma már ez az életrevaló 
egyesület, melynek ő exczellencziája vetette meg most egy 
éve az alapját azzal, hogy egyszerre 2000 koronát adott 
czéljaira. További fejlesztésére karácsonyi ajándékul ismét 
1000 koronát adományozott az egyletnek. Egy év multán 
az idei húsvétra pedig a jótékonyság gyakorlásában lele-
ményes keresztény szeretet arra indította érsek urunkat, 
hogy az egylet tagjait egyenként is tetemes kedvezmé-
nyekben részesítse. 

Felméretett u. i. az érseki uradalom drágszéli pusz-
táján, — mely Kalocsától mintegy félórányira esik — a 
legjobb minőségű szántóföldből 250 parczellát, hogy azt a 
mi vidékünkön szokatlanul olcsó bérösszegért kioszsza szék-
városa szegény munkásai között tavaszi vetemények alá. 

Még rendes munkásviszonyok közt is jnlentékeny 
volna a fontossága a legszegényebb néposztály ilyetén 
támogatásának, mert a csekély bérösszeg mellett s a 
legkedvezőbb fizetési feltételek ellenében 250 munkáscsa-
lád léte nyer általa biztosítást. 

A parczellák a városhoz közel esvén, könnyen meg-
mivelhetők anélkül, hogy a szegény bérlők és családjaik 
ez okon a napszám, fuvar, kubik vagy egyéb munkák 
felvállalásától elesnének ; s mivel a csekély bérösszeg 
négy részletben fizetendő, megterheltetéstől sincsen mit 
tartaniok a bérlőknek. 

A jelen év sivár viszonyai és kedvezőtlen kilátásai 
közepett meg, midőn sz ország minden részében a munka-
hiány miatt panaszkodnak, s nagyobb földművek létesí-
tésére a legközelebbi jövőben sehol sem készülnek, két-
szerte nagy áldásnak kell tartanunk ezt az olcsó parczel-
lázást. 

A ker. szeretet és okosság sugalta ő exczellencziájának, 
hogy a másutt aggasztó munkáskérdést az ő székvárosá-
ban ily megnyugtató módon oldja meg. Az alamizsna 
morzsái helyett a termékeny munkára nyújt alkalmat, 
növelve ezzel legszegényebb híveiben is az önbizalmat. 
Nem emlékezteti őket alamizsnával szegény voltukra, 
hauem a megélhetés föltételeinek megajánlásával vissza-
adja a munkásokat önmaguknak. A szeretet okosságával 
vocja meg a segélyezendők közt a határvonalat: első 
sorban azok jutnak olcsó bérlethez, kik semmiféle ingat-
lannal nem birnak, másodsorban azok, kiknek házacskájuk-
nál egyebük nincsen, s csak harmadsorban az olyan nap-
számosok, kiknek házuk és valami földjük is vau. 

A kalocsai jóravaló munkások bizonyára a legna-
gyobb hálával fogadják a nagylelkű főpásztor kegyes 

gondoskodását, mely nekik s családjuknak ez évben is 
oly gyengéd szeretettel szerzé meg a húsvéti ajándékot. 

De örömmel adja meg e nemes elhatározásáért ő 
exczellencziájának a hála és elismerés hódolatát Kalocsa 
város minden rangú polgára, ki tisztában van azzal, hogy 
a magyar munkásnép gyámolitása századok óta, nem 
állott annyira első helyen a hazafias cselekedetek sorában, 
mint éppen napjainkban. 

IRODALOM. 
A 

„ K E R E S Z T É N Y S É G V É D E L M E " 
ERKÖLCSI és MŰVELŐDÉSI SZEMPONTBÓL. 

Irta: Weisz A. M. 

(Folytatás.) 

A második kötet az elsőt úgy terjedelemre, mint 
érdekességre nézve fölülmúlja. Az összefüggést és az át-
menetet e két kötet között a szerző a következő kérdé-
sek föltevése által tünteti föl : „Vájjon láttál-e már valaha 
embert? Meg vagy-e magad is győződve róla, hogy téged 
az ember név megillet?" Mert nagy különbség van az 
ember között aminőnek lennie kellene és aminő a való-
ságban. Az első kötetben le van irva, hogy az embernek 
milyennek kell lennie, a másodikban pedig, hogy milyen 
a valóságban és hogy minő távol áll ez a valóság az ő 
föladatának magasságától. A közönséges embernek itt a 
földön való vergődéseit humanismus szóval jelölik, mig a 
humanitás szó az embernek ama törekvését jelöli, mely 
szerint tökéletesülni óhajt és pedig úgy, amint azt saját 
bensejének törvénye tőle kivanja. De úgy a humanitas, 
mint a humanismus egy téren mégis találkoznak : ez pedig 
az emberi természet tágas tere. Humanitás az egészséges, 
humanismus a beteg, a bukott természet. A bukott em-
ber is képes még sok jó cselekedetre, de rajta nem Isten 
szeretete, hanem az önszeretet uralkodik, Pedig csak Isten 
szeretete vezérel humanitásra. 

A humanismus fejlődésében kiinduló pontúi az em-
bert választja úgy, amint ez valóságban létezik, ellenben 
a humanitás az ember azon tulajdonságából indul ki, ame-
lyet Isten akaratával és törvényével megegyezőnek tart 
és ebből akarja Istent megtalálni. A fő különbség az 
ember bűnbeesésének, az eredet bűnének elfogadásában 
vagy tagadásában áll. Habár az ember a bukás által a 
természet fölött való uralmát el is vesztette, mindazáltal 
nem kell azt gondolni, hogy semmi jóra nem képes, vagy, 
hogy előbbeni jó tulajdonságait teljesen elvesztette. Sőt 
inkább minden embert egész utolsó leheletéig meg lehet 
menteni s minden ember, szabad akaratánál fogva, képes 
önönmagán uralkodni. 

Ezek a fő gondolatok vonulnak át a második köte-
ten huszonkét értekezesben, melyeknek rövid ismertetését 
a következőkben adjuk. 

Mindenek előtt leírja a szerző, hogy miképp 
történt a humanitásnak humanismussá átváltozása, más 
szóval: sülyedése. Ennek kapcsán élénk színekkel ecse-
teli az emberiség betegségét, bizonyítékokat hozván 
fel a régi vallásokból, a rabszolgaságból s egyátalán 
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az emberek földi életéből. Majd e betegségnek okait 
kutatja és meg is találja a mythologiai aranykor em-
lékeinek maradványaiban, az ókori bölcseletben és 
költészetben, melyekből világosan kitűnik, hogy a világ 
nem egyéb, mint egy nagy erkölcsi kórház. Az em-
beriség eszményi álláspontjáról rég letért, azért is a 
humanitás őt meg nem illeti. A humanitás nyomorúságos 
humanizmussá változott. Az első lépés az emberiség gyó-
gyulására, hogy hibáit beismerje. Erre nézve szükség volt 
a humanismusnak általános gyór ására, a mi meg is tör 
tént a vér- és emberáldozatokban, melyek által az embe-
riség bűnös voltát beismerte. De közben mindegyre terjed 
a természet istenitése é3 vele együtt a szólam : „nincs 
mit a természetnek a szemére hánynunk", ami leginkább 
bizonyítja ennek az optimismusnak meddőségét és erköl-
csi elvadulását, valamint megmutatja a forrást, melyből 
az a gondoskodás eredett, hogy a természetet oltalmunkba 
kell venni. Ennek a természetistenitésnek hamis volta 
már csak az emberi természetnek a rosszra való hajlamá-
ból is kitiioik : nitimur in vetitum, cupimusque negata. 
Már a gyermekben megvan a rosszra való hajlandóság, 
mely az emberrel vele születik, vagy mint a mai kor 
nyelvén mondani szokás: vérében van. Végezetül megis-
merteti azokat a feleleteket, melyeket a világ a rossz 
eredetének kérdésére ad és ennek kapcsán „de mysterio 
iniquitatis" is értekezik. 

Azután egy fordulattal áttér a kétféle erkölcsiség 
kérdésére. A világ ugyanis azt állítja, hogy az erkölcsi-
séget kétféle mértékkel kell mérni. Más mértéket kell 
alkalmaznunk az u. n. nagy vagy lángelmék erkölcsiségé-
nek és mást a közönséges emberek erkölcsiségének meg-
itélésére. Erre nézve példákat hoz fel a régi és az új 
korból. Igy felhozza Cäsar példáját, aki az ókornak leg-
nagyobb lángelméje, de mint ember szánalomra méltó, 
hiu, gyarló teremtés volt, mint egyátalán a legtöbb láng-
elme. Mindazáltal ebből nem következik, hogy a lángelme 
és az erkölcsiség össze nem egyeztethetők, sőt nagyon sok 
példa van rá, hogy nagy elmék egyszersmind erényhősök 
is voltak. Hiszen az erkölcstörvény mindenkire nézve 
egyenlő, miért is nem lehet különbség a müveitek és a 
műveletlenek erkölcsisége között, mint azt Schopenhauer 
véli, tanítván, hogy a lángelmére nem kell a közönséges 
erkölcstörvényt oly szigorúan alkalmazni, mert a láng-
elme gyakran kényszerül czéljának elérésére selejtes esz-
közökkel is élni. 

Ez a tanitás pedig az ujabb bölcseleti iránynak 
ama sarkalatos elvével függ össze, amely azt tanitja, 
hogy az ember önönmagának czélja, miért is neki önma-
gán kivül az egész világhoz semmi köze. A bölcs az ő 
egyéniségének önnálló birodalmában túlteszi magát min-
den törvényen és erkölcsön. Ez a gúny bölcselete, melyet 
Schlegel Lucindájában tanit s amelyet Schleiermacher 
egy új, nagyszerű erkölcstan alapjának hirdet, amely er-
kölcstan minden korlátot eltávoiit. Ez az ördögnek a 
bölcselete, amely csak a butaságot tartja bűnnek. A láng-
ész nem ismer tekintélyt önmaga fölött s saját tetszése 
szerint határozza meg mi a jó, mi a rossz. 

Értekezéseinek során az emberiességről és az embe-
rietlenségről beszél a szerző s azt állitja, hogy a képzel-

hető legnagyobb jótét az, ha az ember az embereknek 
az igazságot őszintén megmondja. Ilyen igazság a többi 
közt az is, amelyről pedig az emberek a leggyakrabban 
megfeledkeznek, hogy t. i. az ember gyenge, nagyon 
gyenge. De aztán ha valaki valamiben hibázik, azonnal 
hivatkoznak az emberi gyengeségre, mondván : emberi 
dolog történt velem. E szerint az „emberi dolgok" olyan 
dolgok, melyek nem egészen emberiek. S habár az „em-
beri dolgok" magukban véve csak csekélyebb hibák, 
mindazáltal letérések a kötelesség útjáról s azoknak mind-
egyike egy-egy lépés azon a lejtős úton, mely az embe-
riességtől az emberietleDséghez vezet. Mert igy lesznek 
az emberek apró gyarlóságok által emberietlenné: mert 
az emberi gyarlóságok erre vezetnek Istenhez felebará-
tunk- és önmagunkhoz való viszonyunkban, nem ugyan 
rohamosan egy ugrással, hanem lassan-lassan. 

A rossz pnlig maradandó ; vagy talán megszabadul-
tatok a gonosztól ? Igy folytatja tovább a szerző és arról 
elmélkedik, -hogy nem minden rossz az ördögtől szárma-
zik, hanem nagyon sok más ellensége is van az ember-
nek. akik őt rosszra csábitják. Ezek közé tartozik a mű-
vészet is még pedig az elfajult, romlott művészet. A 
művészet Istennek egyik legnemesebb ajándéka, de rá is 
illik a mondás : corruptio optimi pessima. A régieknek 
Írásaiból tudjuk, hogy mily erkölcsrontó hatással voltak 
némely műremekek. Hasonló káros hatással vannak né-
mely irodalmi müvek, melyeket a lélek viszkető kiütései-
nek szoktak nevezni, mert gyakran kevesebb veszélylyel 
jár a bélpoklosokkal való érintkezés, mint a beteg kép-

I zelő tehetségnek vagy a romlott ízlésnek eme termékei-
vel. Joggal ostorozza a szerző a trágár, a szennyiroda-
lomnak ezt a szemétdombját, amely ma, fájdalom, a leg-
műveltebb népeknél is föltalálható. Méltán kel ki a re-
gényirodalomnak ama faja ellen, melynek eszménye a 
kalandvágy és az érzékiség ; amely azt tanitja, hogy a 
férfinak egyedüli tulajdonságai a szerelem által őrületig 
fokozott érzelgősség vagy a dühöngésből eredő őrültség, 
mig az asszonynak az az egyedüli czélja, hogy tündököl-
jön, csábitson és magának nyakra főre, bárki által udva-
roltasson. 

Fölöttébb érdekes a kilenczedik értekezés, a melyben 
megmutatja a szerző, hogy miképp vált a természetelle-
nes természetessé és a legtermészetesebb természetellenessé, 
vagyis rámutat arra, hogy mint gondolkozik korunk a 
halálról, mint vágyik utána, mint kaczérkodik vele. Majd 
az egészséges érzékiségről szól, kimutatván, hogy az 
érzéki gyönyörök épp oly ártalmasak az ember természe-
tére nézve, mint méltatlanok az ő szelleméhez. S mégis, 
sokszor „nagy szellemek" ezekből merítik tárgyukat mű-
veikhez s az emberek nagy része ezen lealázó szenvedé-
lyek szolgálatában tölti életét. Ennek oka az értelem 
tévelygésében s még inkább a szivnek romlottságában 
van. A szellemeknek próbaköve a romlott érzékiség, 
mert rajta és általa lesznek nyilvánossá mindenkinek 
gondolatai és szive vágyai. Ez az a szörnyeteg, amely a 
testet megrontja, erejétől megrabolja s egész a rabszolga 
ságig lealacsonyítja és pedig annál inkább és annál köny-
nyebben, ha külső csábjainak hódol. Példák erre az athe-
niek. Az érzékiség kezdettől fogva természetellenes volt 
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s csak mint a bűnnek következménye és büntetése vált 
természetessé. Az érzéki ösztönöket fékezni kell, de ebben j 
is mértéket szükséges tartani, mert a túlszigor által a 
test gyöngévé, gyámoltalanná válik. 

A következő értekezés (a 18-ik) a gonosznak a 
szerencséjéről szól. Minden ember boldog akar lenni, bár 
a boldogság lényegéről a nézetek nagyon eltérők. Az 
ujabbkori bölcselők az élet változatos örömeiben keresik 
a legfőbb boldogságot, úgy hogy szerintök a bolygó zsidó 
a boldogság eszményképe. A kereszténységnek egyre azt 
hányják a szemére, hogy hiveit a jövő élet boldogságára 
utalja, a jelen élet örömeit pedig megkeseríti. De hát 
melyik az a boldogság, amelyiket a kereszténység nem 
enged meg? Rosszalja a folyton ujabb és ujabb élvezetek 
után való kapkodást, a lázas sietséget, az új eszmények 
sikertelen hajhászását, kétkedést még magában a kétke-
désben is, a pessimismust és a világfájdalmat. Az újabb 
kor, mely a kereszténység szellemét megtagadta, a csen-
des nyugalmat, a zavartalan vidámságot, a békének és a 
kényelemnek élvezetét megveti. A kereszténység helyét a 
klassikus ókornak bomlasztó szelleme foglalta el, a té-
velyt öntudatosan ápolják és terjesztik, a humanitás czél-
jától messze eltérnek. Ezt világosan láthatjuk a mai iro-
dalomban. Korunk különös betegségei, az agylágyulás és 
az őrület, melyek a bolondok házába vezetnek. Kortár-
saink egy új felekezetet, az életuntak felekezetét alkották 
meg. Ezeknek legfőbb életfeladatuk az unatkozás. Az 
élet örömeinek kimerítése után a kétségbeesés követke-
zik, mely a remények meghiúsításának megszokott kísé-
rője. Arra nézve, aki a boldogság lehetőségében többé 
már nem hihet, az élet elveszti minden értékét és ingerét. 
Az egyetlen boldogság itt a földön a lélek, a sziv nyu-
galma, ez pedig igazságot és igazságosságot tételez föl. 

„A világ csalódni akar", mondja tovább a szerző; 
miért is csakhamar arra a meggyőződésre kell ébrednie, 
hogy „hiúságok hiúság és minden hiúság az ég alatt." 
Es ezen kiábrándulásban rejlik a humanismusnak jogos, 
de iszonyú büntetése: a pessimismus, a világfájdalom. A 
földön semmi sem létezik ok és czél nélkül. Ahol az em-
bernek és az emberiségnek végczélját nem lehet elérni, 
ott az ember hamis uton jár. Ei a végczél pedig az 
ember boldogsága, melylyel a jólét, az igazság és a jó-
ság együtt jár. Az okosság és a bölcseség a boldogság-
nak szintén elengedhetetlen követelményei, az önismeret 
és Istennek megismerése mutatják meg az utat a boldog-
sághoz. A megismerés azonban még nem minden ; hanem 
törekedni kell a bűnt, a gyarlóságokat is legyőzni és 
Istenhez hasonlóvá lenni. A boldogságot csak a rossz 
ellen való állandó küzdelem által lehet elérni. A „Divina 
tragoedia" és „Ecce agnus Dei" czimü értekezésekkel 
fejezi be szerző e kötetének első részét s megmutatja, 
hogy mily nagy különbség van az ókor és a keresztény-
tragikuma között. Különösen gyönyörű része ennek a 
befejezésnek a Laokonról, mint a pogányság példány-
képéről és az ő ellentétéről, mint az emberiség örökös 
főpapjáról szóló értekezés. 

A kötet második része az ember tragoediájáról, a 
bűnbeesésről, a bűnbánatról, a megváltás és megiga-
zolásról szól elragadóan ékes előadásban. Kimutatja, hogy 

az embernek gyógyulása csak Istennek emberi vére által 
volt lehetséges. Ez a rész a következő érdekes czimek 
alá van foglalva: „Olyanok lesztek mint az istenek", 
„Fügefa levelek", „A gyenge nemzedék", „Nehéz az 
öröm, még nehezebb a bánat", „A szellemektől, melye-
ket fölidéztem nem birok megszabadulni", „Az ó Ádám". 

(Folytatjuk.) 

— Nemzetünk és a Gondviselés Ez a czime 
Szilvek Lajos dr theologiai tanár legújabb munkájának, 
amelyben a magyar kereszténység kilenczszáz esztendős 
évfordulója alkalmából kísérletet tesz, hogy rámutasson 
a Gondviselés útjaira nemzetünk történetében. A kérdés 
apró részletekbe menő megoldását természetesen a szerző 
épen nem akarja, ámde nemzetünk történetét főbb mosa" 
nataiban tekintve ezt történetbölcseleti szempontból ugy 
fejtegeti, hogy fény- és árnyoldalait okaiban és fejlődé-
sükben nyomozva, a természeti és emberi erők közre-
működésén kivül még az isteni kormányzást is felveszi 
tényező gyanánt. E végből könyve természetszerűleg 3 
fejezetre oszlik: 1. Nemzeti történetünk legfőbb mozza-
natai. II. A Gondviselés mivolta és működésmódja. III. 
A Gondviselés nemzetünk történetében. A két első a 
megoldás alapjait tisztázza kevéssel is sokat mondó rövid-
séggel, mig a harmadikban, a kérdés igy elő levén ké-
szítve, a dolog érdemébe megy bele. Az I. mesterileg 
rövid kivonata nemzeti történetünknek, amely széles lát-
körrel, igazságra törő elfogulatlansággal és biztos kézzel 
csoportosítja multunkból a feldolgozásra kínálkozó leg-
főbb mozzanatokat. A II. a kellő megkülönböztetések 
segítségével teszi lehetővé, hogy a III. fejezetben a vég-
leteket szerencsésen kikerülve megközelíthesse a szerző a 
nagy probléma elfogadható megoldását, sem az isteni 
befolyásnak sem az emberi szabadságnak kelleténél többet 
nem tulajdonítva. Az ultrasupranaturalizmus indokolha-
tatlan állításait szorgosan kerülve, a modern apologia 
tudományos fegyvereivel küzd szerzőnk és szolgálatába 
hajtva a különböző profán segédtudományokat, mindvégig 
megmarad keresztény filozófusnak. Az előkelő hangon irt 
munkát az idei és a jövő esztendőre különösen ajánljuk 
forrás gyanánt beszédek — szent beszédek — és felol-
vasásokhoz, minthogy tudomásunk szerint ezen kivül 
egyáltalán nincs könyv, amely a gondviselés bölcseleti 
és dogmatikai fogalmát ily részletesen és rendszeresen 
alkalmazta volna nemzetünk történetére. Azt hisszük, 
hogy a kath. körök könyvtáraiból az ilyen munkák nem 
hiányozhatnának. Ára 1 k. 40 fill. Kapható a szerzőnél 
Pécsett. (Szepesy-utcza 3 ) 

— Â karmelita-zárda kiadóhivatalában Győrött 
k a p h a t ó k : „Szent órák" ima- és énekeskönyv, egészen 
átdolgozott III. kiadás. Haás Ágostontól. I. számú csinos 
vászonkötés 1 kor. (1 int.) ; II. sz. puhatábláju finom 
chagrain-bőr, aranymetszettel 3 kor, (3 int.) ; III. sz. 
finom fehér vagy fekete csont, szines nyomással, arany-
kerettel, bársonyháttal 4 kor. ( i int.); IV. sz. párnás 
borjubor 6 kor. (6 int.) ; kívánatra csattal 40 fillérrel 
drágább; V. sz. különféle szinű selyembársony arany-
kerettel, gyöngyház ékítménynyel 7 kor. (7 int.) ; VI. sz. 
peluch, vésett kerettel, kettős csattal, casettával 10 kor. 
(10 int.) 
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„Ártatlanok tüköré" ima- és énekeskönyv kisebb és 
nagyobb gyermekek számára. Haás Ágostontól. I. sz. 
vászonkötés dombornyomással 70 fill.; II. sz. vászondisz-
kötés 1 kor.; III. sz. bőrkötés 2 kor.; IV. sz. dombor-
nyomást! fehércsont 3 kor ; V. sz. párnás finom bőr-
kötés 4 kor. 

„Keresztes szent János élete" P. Ágostontól. Fűzve 
60 fill. Kötve 1 kor. (1 int.) 

Minden 10 után egy ráadás. Pósta bérmentve. 
„Szent Skapuláré" oktató- és imádságos könyv. 

III. kiadás. P. Sem mer Imrétől Fűzve 60 fill. (3 drb 
2 int.) Csinosan kötve 1 kor. 10 fill. (1 int.) Vászondisz-
kötés 2 kor. 10 fill. (2 inti) Bőrkötés 4 kor. (4 int.) 
Párn borjubőr 6 kor. (6 int.) 

Skapuláré-czédida, magyar, német, tót nyelven, da-
rabja 4 fill. 100 drb 3 kor. 60 fill. 

Skapuláré-ének, darabja 2 fill. 100 drb 1 kor 60 fill. 
Szent Skapuláré, darabja 16 fill. Selyemből darabja 

50 fillér. 
Szent József-társulati könyvecske, magyar és német 

nyelven, darabja 4 fill. 100 darab 3 kor. 60 fillér. 
„A győri kármelita-zárda 200 éves történeté*-bői 

még néhány példány. Kötve 2 kor. 
Krisztus nélkül — Krisztussal épületes olvasmá-

nyul, Gerebenics Sándortól. Kötve 3 kor. 
— Szűz Mária Rózsafüzér albuma. Ily czim alatt 

adott ki a „Rózstüzer királynéja* czimű folyóirat szer-
kesztősége az 1900. jubileumi évre egy nagyon kedves 
emlékkönyvet. Az Album bevezető czikke dr Stegmüller 
Károly, pápai praelátus, apátkanonok jeles tollából került 
ki. O méltósága előszava valóban remek rajzban tárja 
elénk a bold. Szüzet és az ő szerepét a megváltás 
munkájában. 

Nagyon ügyesen összeválogatott s még ügyesebben 
kidolgozott értekezések, elbeszélések, versek követik a 
monumentális előszót. A „Rózsafüzér" cz. nagy értekezés 
fényes világításba helyezi mindazt, a mit a szt. Olvasóról, 
a Rózsarfüzér-társulatról, az örökös Rózsafüzérről, az 
„Elő rózsafüzérről11 szükségeset és hasznosat tudnunk kell 
és lehet. Igen érdekesen van összeállítva „Szt. Domonkos 
élete", melyet lehetetlen olvasni anélkül, hogy az ember 
meg ne szeresse azt a nagy szentet, kinek rendje hazánk 
történelmében is*) oly előkelő szerepet játszik s amelyhez 
tartozott árpádházi b. Margit is. Kedves feljegyzéseket 
találunk a pompéji kegyképről dr Tauber Sándor tollából. 

Nagyon helyesnek tartjuk, hogy az Album keretében 
szt. Domonkos harmadik rendjének intézménye is ismer-
tetve van. A 3-ik rend világiak számára van, kik a szt. 
Domonkos-renddel szorosabb kapcsolatba lépvén, a töké-
letesebb ker. életre törekesznek a világban. Az egész 
müvet néhány, a Rózsafüzér-társulatra vonatkozó törté-
nelmi adat s különféle statisztikai kimutatások zárják be. 
A mű kiállítása nagyon csinos ; a nyomás tiszta és vilá-
gos ; amiért a szombathelyi egyházmegyei könyvnyomdát 
illeti az elismerés. Sajtóhiba az elég terjedelmes (XXXII. 
351. 1.) munkában aránylag nagyon kevés van. Szóval 
szívből gratulálunk a „Rózsafüzér királynéja" cz. folyó-
irat szerkesztőségének a jeles munkáért s kívánjuk, hogy 
minél nagyobb számú megrendelőt nyerjen s az anyagi 
siker legyen egyenlő a szellemi sikerrel. A mű ára: 
fűzött példány 2 kor. 60 fill. ; egyszerű kötött péld. 3 
kor. 30 fill. ; diszpéldány 4 kor. 

*) Telepedjenek le újra Budapesten ! SzerTc. 

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

óriás bazilika küszöbét nagypénteken legalább is 100,000 
ember lépte át. Húsvétkor a pápa nagy áldást adott, 
melyen a 4000-nyi ember között magyarok is voltak 
jelen, a pécsi főreáliskola tanári kara és növendékei. Az 

I éljen túlharsogta a más nemzetek üdvözlő kiáltásait, a mi 
a szent atyának szemmel láthatólag tetszett. 19-én kettős 
consistorium volt beatificatio ügyével és püspökök prae-
conisatiójával. Az uj váczi püspök praeconisatiója is ebben 
a consistoriumban történt. 

— Nagyváradon f. hó 16-án, Húsvét másodnapján, 
kedves ünnep folyt le. A város képviselő testületének 
fényes küldöttsége megjelent Vinkler József cz. püspök 
és nagyprépost előtt és neki a város diszpolgárságáról 
szóló okmányt átnyújtotta. Mind a két részről szép és 
emlékezetes beszédek mondattak. 

— Protestantizmus és judaizmus. Francziaország-
ban is ugyanolyan viszonyban vannak egymással mint 
nálunk : tetszenek egymásnak és hü szövetségesek a kath. 
egyház ellen. Az „Univers Israelite" zsidó lap e napok-
ban azt fejtegette, hogy szerinte miért tekinti ő a zsidó 
vallást a „jövő vallás"-ának. Luther és Calvin vallásának 
összeolvadását a zsidó vallással ekkép magyarázza: „A 
protestantizmus, a szabad vizgálat elvében, avval az esz-
közzel rendelkezik, mely a hitet a tudományos haladással 
és a morál autonómiájával összhangba hozza. De meg-
jegyzendő, hogy mennél hivebb ez a szabad vizsgálat és 
ez a személyes initiativa saját ösztöneihez, a protestantiz-
mus annál többet veszít keresztény tartalmából (régóta 
hirdetjük) és annál közelebb jut a zsidósághoz . . . . A 
protestantizmus rendeltetése,mivoltának következményeinél 
fogva, az, hogy a theismus vagy a zsidóság által felszí-

! vassék". Hogy milyen zsidóságot ért ez alatt a protes-
; tantizmust elnyelő zsidóság alatt a „Univers Israelite", 
i kitűnik az ő hitvallásából, mely papi rendet nem ismer, 
j a törvény magyarázását „szabadnak"-nak tartja, a prófé-

tákat névszerint megtartja, de nekik egész modern szere-
pet tulajdonít stb. Szóval, a jövőre egyedül érdemesnek hir-
detett zsidó vallás — puszta theismus. S csakugyan e felé 
folynak a protestantizmus vizei mindenütt. 

— Bérmálás. A szombathelyi egyházmegyében dr 
István Vilmos segédpüspök úr ő méltósága május hó folya-
mán bérmálni fog a szt.-gotthardi esperesi kerületben, 
továbbá a németujvári, körmendi és az őrségi esperesi 
kerületek egy részében. A részletes utiprogramm még 
nincs megállapítva. 

— Nagylelkű adomány. A pécsi egyházmegyei 
tanítók gyermekeinek javára Hetyey Sámuel megyés-püs-
pök által jövő szeptemberben megnyitandó tápintézetben 
tiz fiu élelmezésének költségeit Troli Ferencz trebinjei 
vál. püspök, pápai praelátus, pécsi nagyprépost magára 

: vállalta, még pedig úgy, hogy az évenkint 600 forintot 
kitevő költségeket nemsokára megfelelő alapítványi töke 
befizetésével is örökre biztosítani fogja. 

— A veszprémi egyházmegyében dr Palotay 
Ferencz pápai praelatus, székesegyházi olvasókanonok, 
egyházmegyei főtanfelügyelői tisztétől saját kérelmére 
fölmentetvén, utódjává Kránitz Kálmán székesegyházi 
mesterkanonok neveztetett ki. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, április 25. 33. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1900. 

iPerge 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 lis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezëreszmëk es Tanulmányok. Az u j váczi püspök. — Valami a Rómába ma elindult nemzeti zarándoklat alkalmából. — 
Kinyilatkoztatás és felvilágosodás.— A 19-ik század eszméi társadalmi szempontból. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Két pillantás 
a kath. társadalmi életre. (I.) — S z e p e s i e g y h á z m e g y e : Jubiláris ünnep. — F r a n c z i a o r s z á g : A katholiczizmus és a világ-
kiállítás. — K ö l n : A papnevelés ügyében. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A bpesti Kath. Kör közgyűlése. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar min i s t e rem 

előterjesztésére Csáky Károly gróf corcolai vá-

lasztot t püspök, cz. apá t ós esztergomi főszékes-

kápta lani kanonokot váczi püspökké kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1900. évi április hó 18-án. 

Ferencz József, s. k. 

D r Wlassics Gyula, s. k. 

Valami 
a Rómába ma elindúlt nemzeti zarándokla t 

alkalmából. 
á p r . 24 . 

Magyarország ha jdan virágzott nemzet i ke-
resztény hi té le tének le ta ro l t mezeje oly hatás-
sal van a lélekre, hogy a ki evvel a dologgal 
kényte len napnapu tán foglalkozni, végre nem 
csoda, ha Rogerius mes te r Carmen miserabiléjé-
nek siralmas hangjában ta lá l ja magá t elmerülve. 

Nem részletezünk, m e r t így se vége, se 
hossza nem lenne e czikknek, hanem a siral-
mas helyzet jellemzéseül csak a r ra u ta lunk min-
denkit , a ki a dolgok fenekére és a fejlődések 
végére szeret tekinteni , hogy nézzen szét maga 
körül, vá j jon nem kell-e a végsőre elkészülve 
lennünk akkor, midőn a ka th . egyház fiai a 
kereszténység és katholiczizmus ellenségeinek 
arany lánczain megfoj tására indulnak annak a 
mennyből való szellemnek, mely Magyaror-
szágot még egyszer kereszténynyé óha j t j a t enn i 
in capite e t in membris , ér telmességében és 
népében, min t volt nem csupán valaha ha jdaná-
ban, hanem még nem is igen régen, mikor az 
ország pénzein és a honvédség zászlóin, Máriá-
nak, a mennyország ki rá lynéjának képében, a ke-
resztény vallás magyar nemzeti dicsőítése ra-
gyogott . 

Ennek a nagy nemzet i küzdelmekben ós 
33 
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nagy nemzet i vigasztalódásokban gazdag, dicső 
keresztény korszaknak 1895 óta véges vége. 
Nemzetünk hajója ki van sodorva a hitvallásta-
lanság tengerére, i ránytű , remény-horgony és 
vezércsillag nélkül. A magyar állam hajó ján ed-
dig az i ránytű Isten dicsősége, r eményhorgonya 
a szent kereszt, vezércsillaga az Isten anyja 
Mária volt. De megháborodtak az elmék, ós ezeket 
a drága nemzet i kincseket, a nemzet i élet örök-
i f juságának e ta l izmánjai t , e csodaszereit és biz-
tosí tékai t , sorban kidobálták, mint te rheke t , a 
nemzet hajójából. 

1500 magyar honfi indult ma Rómába, imád-
kozni és vezekelni: vezekelni a sa já t és apái 
bűneiért , és imádkozni nemzetünk és országunk 
jövőjéért . Oh va jha így l egyen! . . . Isten szavát ad ta 
egykor Ábrahámnak, hogy megkegyelmez Sodorna 
és Gomorrának, hogyha bennök öt igaz ember fog 
ta lá l ta tn i . Öt ember t e h á t m e g m e n t h e t e t t volna 
ezereke t : 1500, szent Pé te r s i r jánál lélekben 
megtisztúl t lélek — Magyarország összes milliói-
nak képes megnyerni az Isten él tető i rgalmát . 

Ez az a nagy valami, a mire s iralmas pa-
nasz he lye t t figyelmeztetni k ívánnak e sorok 
mindenki t , a kinek nemcsak a jelen pi l lanat 
haszna, hanem az ország jövője i s ' sz ivén fekszik. 

Megörökítésére pedig az 1900-iki magyar 
nemzet i római zarándokla tnak szervezzünk Ró-
mában, a min t hajdan szent I s tván te t te , ma-
gyar nemzet i szent o t thont , t emp lomot és ma-
gyar házat. 

A magyar tö r t éne t í r á s i n s t i t u tuma bővüljön 
ki és nőj jön meg tel jes magyar nemzet i hospi-
ciummá, templommal , a magyarokér t való imád-
kozás számára. 

S ez legyen egyút ta l a magyar keresztény 
királyság 900-évi jub i leumának római emléke is. 

* 
# * 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta: Dr Szentimrey Gábor. 

(Folytatás.) 

B) A k iny i la tkoz ta tás a mellet t , hogy az 
ember természet i erőt lenségét megedző s szen-
vedélyeinek tú lkapása i t fékező segítsége az aka-
ra tnak, a cselekedetnek a végczéllal megegyező 
i rányí tására , egyszersmind és e lválaszthatat lanul 
a te rmészet fö lö t t i rend meg te remtő je és élet-
e l v e is. A kinyilatkoztatás t e h á t nemcsak természeti 
rendeltetésünk megvalósítását teszi lehetővé, hanem 

ugyanakkor természeti rendeltetésünket, vágyunkat és 
igényeinket messze túlszárnyaló magasabb tökéletesség 
megvalósításának eszközeit is magában foglalja. 

Ily ér telemben lehet szó az emberiség er-
kölcsi haladásáról. A kinyilatkoztatás , a mint 
megvi lágosí t ja az emberi ér te lem homályossá-
gát, meg is t i sz t í t j a megnemesí t i erkölcsi fel-
fogását. Mig az ember kinyi la tkoztatás nélkül 
te rmészet i rende l te tésének sem tud megfelelni, 
a k inyi la tkozta tás jelen a lak jában az ember t 
természet fölöt t i erkölcsi a lapra helyezi, t e rmé-
szetfölöt t i boldogság b i r tokába ju t t a t j a . 

í m e ! ez az erkölcsi haladás. A magára ha-
gyot t ember az á l ta la mél tán igényelt boldog-
ságot sem képes elérni. A kiűyi la tkoztatás az 
óha j to t tná l is sokkal nagyobb boldogsághoz ju t -
t a t j a az embert . Miért is : 

I . Tétel: A kinyilatkoztatást, mint természetfö-
lötti életelvet, az embernek el kell fogadnia. 

1. Feltéve, hogy az ember a kinyi latkozta-
tás nélkül pusztán önerejéből képes volna te r -
mészet i rendel te tését , az igényeinek megfelelő 
boldogságát a maga te l jes egészében elérni, 
még akkor sem volna megokolt a kinyi latkozta-
tás elfogadásától való vonakodás. Mert hiszen a 
nagyobb jó t akkor is ö römmel kellene fogadni. 

2. Mennyivel inkább az ember jelen állapo-
t á b a n , a m i d ő n csak kettő közt van választás. Vagy 
egyátalán nem éri el az ember czélját, vagy pedig a 
természeti igényeinek megfelelő czélnál sokkal többet 
ér el, a szerint a min t a k inyi la tkozta tás t , min t 
cselekedetei vezetőjét , m in t életelvet elfogadja 
vagy nem. A választás nem lehet nehéz. Az 
embernek, hacsak czélját téveszteni nem akar ja , 
a k inyi la tkozta tás n y ú j t o t t a segítségtől magát 
megfosztania nem szabad. 

I I . Tétel. Az embernek jelen állapotában a 
kinyilatkoztatás nyújtotta segítségre szüksége van. 

Az az isteni segítség, mely a kinyilatkoz-
t a t á s taní tása szerint az ember cselekedeit örök 
rendel te tésének megfelően i rányí t ja , a malaszt. 
Az Is ten malasz t ja világosít ja fel az ember ér-
te lmét , vezeti akara tá t . A malaszt a kinyilatkoz-
t a t á s n y ú j t o t t a czél eszköze, kizárólagos eszköze. 
Ha t e h á t czélját el aka r j a érni az ember, fel-
té t lenül szüksége van az Isten malaszt jára . 

I I I . Tétel. A malaszt az emberi akarat szabad-
ságát érintetlenül hagyja. 

A mint az I. fejezetben k imuta t tuk , hogy 
az igazságok isteni közlése nem hogy elvonná 
az ér te lem természetes világát, hanem azt még 
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fokozza, hasonlóképen a malasztról m in t is teni 
segitségről ki kell muta tnunk , hogy az az em-
beri akarat szabadságát, a midőn annak gyengéit meg-
edzi, teljesen érintetlenül hagyja — a m a g a épségé -
ben ós teljességében. Szükségesnek lá t juk pedig 
e helyüt t e kérdéssel foglalkozni, hogy igy annak 
az isteni segitségnek az ér téke annál i nkább 
nyilvánvaló legyen. 

Az isteni segitsóg, a malaszt, az ember aka-
r a t á t olyképen edzi meg, hogy a czél elérésére 
i r á n y z o t t c s e l e k e d e t a két ok együttes működésének 
mint egy oknak közös eredménye.*) A m a l a s z t e r e -
jével megedzet t aka ra t az üdvösséges cselekedet 
kimerí tő okfeje. S ámbár a h i t t i tkok fe le t t el-
mélkedő emberi elme százados vi ták u tán sem 
á l lap í tha t ta meg közelebbről az is teni minden-
hatóság s a gyarló emberi aka ra t együt tműkö-
désének módoza ta i t ; mindamel le t t is a mily 
bizonyos, hogy ez isteni segitsóg minden üdvös-
séges cselekedetre szükséges, ép oly kétségtelen, 
hogy az a segitség, melyben a malaszt az aka-
r a t o t részesíti, annak szabad e lhatározását ér in-
te t lenül hagyja, min t azt a t r iden t i zsinat 6. 
ülése, 4. kánonjában k imondot ta . Mindenekfe le t t 
bizonyos ugyanis, hogy az a segitség, melye t 
Is ten malaszt ja ad, nem az a k a r a t szabadsága 
ellen irányul, min tha azt gyöngí teni akarná , 
hanem, mer t gyönge, segíteni aka r r a j t a : neque 
volunta t is a rb i t r ium ideo tol l i tur , quia iuvatur , 
sed ideo iuvatur, quia non tol l i tur . 2 ) 

A kinyi la tkozta tásban rejlő is teni segitsóg 
tehát , mindamel le t t hogy az emberre nézve, ha 
czélját el aka r j a érni, szükséges, — nem kény-
s z e r í t , h a n e m szabad választást enged s az a k a r a t 
szabadsága a maga tel jes egészében megmarad . 
Lényeges jegye ugyanis az aka r a t szabadságának 
a választás: azért mondjuk, hogy szabad akara-
tunk van, mer t egyik dolgot e l fogadhatunk, má-
sikat nem, szóval vá lasz tha tunk. 8 ) 

S ez az, ezen a választáson, az is teni segit-
séggel való közreműködésen, vagy az a t tó l való 
idegenkedésen, fordul meg az ember boldogsága. 

A kinyi la tkozta tás t e h á t az ember t oly bol-
dogság elérésére képesíti, mely természet i igé-
nyei t messze felülmúlja, a nélkül, hogy veleszü-
le te t t természet i képességén csorbát ej tene, aka-
ra tának szabadságától megfosztaná. Másrészről 

*) Hurter III. nro 118. 
2) Aug. Epist 157. ad Hilar. 2. 10. 
3) Summa theolog. I. 83. 3. 

ez isteni segitség nélkül, min t mondot tuk , az 
ember te rmésze t i rendel te tésé t sem valós í tha t ja 
meg. Mi természetesebb azért, hogy Is tennek e 
fe le t te nagy s a jelen körülmóayek közt pótol-
ha t a t l an segítségét a boldogságra rendel t s bol-
dogság u tán sóvárgó embernek hálás szivvel kell 
fogadnia. Az is teni malaszt, m in t az ember aka-
ra t ának gyöngéjét megedző segitség, nem lealázó 
tehá t , a min t szintén nem lealázó a verembe 
beeset t emberre nézve, ha a mélységből, hogy 
ki ju thasson, ember t á r sa odanyú j to t t kezét meg-
fogni kénytelen. S ha minden egyes ember tes t i 
épségét, é letét becsüli annyira , hogy habozás 
nélkül megragadja az odanyú j to t t segitséget s 
egy pi l lanat ig sem tűnődik azon, nem lesz-e az 
odanyú j to t t kéz az ő te rmésze t i erejének ár ta l -
m á r a : hasonlóképen a k inyi la tkozta tásban re j lő 
is teni segitséget, azon ürügy alat t , hogy az az 
ember te rmésze t i képességének felesleges, ár ta l -
mas, csak az dobha t j a el magától , a ki a lelke 
javá t képező boldogsággal egy cseppet sem 
t ö r ő d i k . (Folytatjuk.) 

A 19-ik század eszméi társadalmi szempontból. 
— Irta és a kalocsai Kath. Körben felolvasta Komárik 

István J. t. atya. — 
(Folytatás.) 

Előre is összefoglalva a jelen század eszméit, azokat 
a következőkben fejezhetjük ki : 

1. Az alkotmányos eszme a szabadság szolgálatában. 
2. A nemzetiségi eszme a faji csoportosulás alapján. 
3. A szoczialistikus eszme, más szóval a társadalmi 

(szoczialis) állam eszméje az egyenlőség elve alapján. 
Igazolt-e ezen felosztás? 
1. A század eleje a szabadság szolgálatában volt. 
A szabadság nevében működött a nyaktiló (guillotin) 

(mennyi bűnt követnek el a szabadság nevében — Roland 
asszonyság) a szabadság nevében emelkedett a forradalmi 
tömeg élére Napoleon s bejárta egész Európát, hogy az 
uj evangéliumnak hiveket szerezzen. S mi történt? A 
forradalom férfiai épugy, mint Napoleon, nem a szabad-
ságot vivták ki, hanem a zsarnokságot. Hisz Napoleon 
császársága csöppet sem különbözött a római császárok, 
vagy XIV. Lajos zsarnokságától, a mely ellen a forrada-
lom fölvette a harczot. 

Nem csoda, ha a bámuló világ ellenszegül ez uj 
zsarnokságnak és királyait védelmébe fogadja a nemzeti 
szabadság érdekében ; s ez adott léteit azon szövetségnek, 
mely Waterloonál megbuktatta a szabadságnak, a népek-
nek és egyháznak eltipróját. 

És az uj uralkodók, nemcsak a Bourbonok, de a 
többiek is, vájjon hogy hálálták meg népeik önfeláldozá-
sát ? — Azzal, hogy a szabadságot bilincsre verték, és a 
népek fölött éppen azon felfogással uralkodtak, mint a 

33* 
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nagy forradalom előtt. — Másodszor is visszahatás támadt, 
s az 1830. és 1848. forradalmak körútja elseperte a má 
sodik abszolutizmust, és léteit adott az alkotmányos ki-
rályságoknak, a melyek különböző országokban több-
kevesebb küzdelem után megalakultak, ugy hogy most | 
két országot kivéve (Orosz- és Törökország) mindenütt ! 
alkotmányos királysággal vagy köztársasággal találkozunk. 

És vájjon az alkotmányos, parlamenti képviseleti 
alkotmányforma meghozta-e a béke olajágát, meghozta-e 
a szabadságot, méltó gyümölcse-e annak a sok vérnek, 
mely érte ontatott ? A ki a parlamentek működését az 
utolsó időben figyelemmel kiséri, talán igazat fog adni 
azoknak, a kik azt állítják, hogy a parlamentarizmus leg-
alább a kontinensen lejárta magát. 

És vájjon mi következnék utána ? mit fognak 
helyébe tenni ? 

Az emberiség alkotmányos szempontból e tekintet-
ben is, mint sok másban, bizonyos körforgást végez, a 
mely alatt az egyik tényező, majd a másik érvényesíti 
befolyását a különböző eszmék behatása szerént. 

Valamint a vonzó- és röperő egyensúlya a fizikai 
világban egyenletes körmozgásnak lesz okozójává, ugy 
az abszolutisztikus emelkedés és a demokratikus ellen-
hatás azon két tényező, mely a különböző alkotmány-
formák alakját meghatározza, a szerént, a mint az áram-
lat, korszellem, gondolkozásmód majd az egyiknek, majd 
a másiknak szolgálatában áll. 

Az ókor átalában egyeduralmi abszolisztikus haj-
landóságot mutat, a néptömgek csak azon rendeltetéssel 
látszanak b;rni, hogy az egyesek hatalmi vágyának esz-
közül szolgáljanak. 

A kereszténység a szabadság vallása, a hatalmat az 
Istentől származtatta, és mint ilyen ellensége minden 
zsarnokságnak, deszpotizmusnak, s azért a kereszténység 
virágzásának korában korlátolt királyi hatalommal talál-
kozunk, mert a keresztény királyság Istentől nyervén 
hatalmát, nemcsak jogokat, hanem kötelességeket is ismer. 
Első sorban korlátozva van az isteni erkölcsi törvény 
által, továbbá az alattvalók szerzett jogai által, melyeket 
tekintetbe venni minden keresztény uralkodónak lelki-
ösmereti kötelessége; igy származtak a rendi jogok, a 
rendi osztályok jogai, melyek a királyi hatalmat teteme-
sen korlátozták : és ezen rendek akarattal és hatalommal 
birtak ebbeli jogaikat érvényesíteni, különösen a had- és 
pénzügyre való befolyás által. Ezen középkori államrend-
szernek leghivebb kifejezése a középkor egy legnagyobb 
szellemének — szent Tamásnak — ezen állítása (1—2. 
quv. 161. a. 1.): „Egy jó társadalmi rendben okvetetlen 
megkívántatik, hogy a kormányban mindenkinek legyen 
része." 

Ennél liberálisabb felfogást a mai jog sem tud fel-
mutatni. 

Hangsúlyozom azonban, hogy ezen szabadságnak 
alapja az isteni törvény volt, mely a királyi és rendi 
jogok alapjául szolgálván, a jogok és kötelességek zsinór-
mértékéül szolgált. 

Sok tekintetben volt előnyösebb ezen rendi osztály-
különbségre alapított államrendszer a mainál ; a rendi 
osztályok követei, képviselői, ezen osztályok érdekeit kép-

viselték, azokról teljesen tájékozódva voltak, előterjeszté-
saik nemcsak a többségnek, hanem az egész osztálynak 
váltak javára. 

Az állam osztályai szerves tagjai voltak az egész 
államtestnek, minden egyes osztálynak saját érdekei lévén, 
azok fölött nem döntött az esetlegesen csak állami érde-
kekért lelkesedő többség. Az osztályok harmóniája nem-
csak negativ volt, úgy hogy egymást és a kir. hatalmat 
korlátozták, mint a modern parlamentarizmusban, hanem 
a különböző érdekek tényleges kielégítése javára vált az 
egész társadalomnak. Az uralkodó minden joga nem volt 
az által kimerítve, hogy igent és nemet mondhatott (szen-
tesítve, vagy nem szentesítve a törvényjavaslatot), hanem 
kezdeményezhetett, intézkedhetett, tehetsége, jóakarata és 
legjobb belátása szerint. Ez mindenesetre az eddigi alkot-
mányok között a legtökéletesebb, de a mostani körülmé-
nyek között ahhoz visszatérni lehetetlen. 

Ezen erkölcsi alapon nyugvó társadalmat felváltotta 
a renaissance-korban az antik-pogány intézmények iránti 
lelkesülés és politika. 

Machiavelli elve lőn irányadó, a ki az II principe 
munkájában azt a tanácsot adta a hatalom hordozóinak, 
hogy száműzzék a politikából a vallás-erkölcsi gondolatot, 
minden egyéb tényező mellőzésével szem előtt csak az 
önérdeket tartsák, amelynek elérésére semmiféle eszköztől 
ne riadjanak vissza, a melyet az anyagi hatalom kezökre 
szolgáltat. 

A főhatalom ezen gyakorlatának materialisztikus — 
anyagi — felfogása lassankint a modern politika irány-
adója lőn és maga után vonta a 18. század abszolutizmu-
sát, mely az újkort jellemzi, melynek szekerét tolta a 
protestantizmus is, midőn az uralkodók hatalmi körét 
tágította saját fönmaradásának érdekében. 

Végre az uralkodóé lett minden jog, a nép nem 
jogalany. (XIV. Lajos.) 

Ezt tűrni nem lehetett, s a mult század erőszakos 
visszahatása uj jogforrást hozott felszínre, a népfölség 
elvét, a vonzó erőt a hatalom emelkedése ellen, s birokra 
kelt vele, legyűrte, s önmagát ültette helyébe, az egy-
fejü zsarnok helyébe az ezer és ezerfejü szörnyeteget. A 
birkózás az abszolút királyság és az abszolút népuralom 
között végre a mai alkotmányra vezetett. 

Nem ideális állapot, az igaz; ám ideális állapotokat 
egyáltalán alig fog az emberiség e földön megélni. Óriási 
harczok után, — nagy eszmék szolgálatában is nem egy-
szer mintegy felocsúdva a küzdő emberiség azt kérdezte 
magától, mi haszna volt mindennek ? 

A haszon azonban mégis megvolt; az igazság győ-
zött, a félreértések megszűntek, az utónemzedék élvezte 
a győzelem gyümölcsét. — Csak azért nem érezzük sok-
szor e haszon élénk hatását, mert a régi állapotok tanúi 
nem voltunk, s az uj állapot visszásságának kellemetlen 
érzete csakhamar elfelejteti velüük azon jót is, mely az 
átalakulással jár. 

Az abszolút zsarnokság korának rombolásait és ön-
kényét csak a történelemből ismerjük, de hogy milyen 
érzeteket ébresztett az az egykoruaknál, bizonyítják a 
sürü felkelések és összeesküvések. — A bajok, az igaz, 
sokszor nagy mértékben jelentkeznek azután is, de ez 
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nem annyira az uj intézményekben rejlik, hanem azok-
ban, a kik az intézményeket kezelik. — Az alkotmányos 
királyság Angolországban beválik, mert ősrégi tradiczió-
kon alapszik. Európa többi országaiban jóformán ifjú-
korát éli : átültetett plánta. Függ a nép érettségi foko-
zatától^ és erkölcsi rátermettségétől, hogy az uj intézmé-
nyek mentül kevesebb bajjal járjanak és áldásosaknak 
bizonyuljanak. — A legtökéletesebb gép óriási rombolá-
sokat képes véghez vinni, ha hiányzik az értelmi erő, ha 
hiányzik a szakavatott munkás. — Tegyünk uraim kör-
utat Európában és azt fogjuk találni, hogy vallásos, 
erkölcsös, öntudatos nemzetek tudaak élni az alkotmány-
nyal, pártokat tudnak szervezni, a melyek ideális czélok-
ért küzdenek és azokat el is érik. Tanuljunk, okuljunk, 
képezzük, neveljük a népet, vezessük ugy, hogy az értel-
mes és erkölcsös legyen és élni tudjon szabadságával és 
alkotmányos jogaival. — Más szóval, hadd lebegjen az 
Isten lelke a népek fölött s hassa át azoknak politikai 
életét mindenütt. Álljanak azok a kereszténység és az 
ezzel együtt járó szabadság szolgálatában, és a bajok 
annyira fognak kisebbedni, a mennyire az az emberek 
között csak lehetséges. A kath. kereszténységnek — 
amerre az csak elterjedt — mindenütt virult nyomában 
a szabadság virága, a pápaságot mindenkor azok táborá-
ban látjuk, a kik a zsarnokság, az elnyomás ellen küz* 
denek. A kereszténység szivesen üdvözli a szabadság vív-
mányait, mert hiszen azok csak azon erők természetszerű 
következményei, melyeket a kereszténység a lelkekbe 
ültetett, de a melyeket a szereplőkben felburjánzott er-
kölcsi dudva eltorzított, s a melyek helyes alakjukat újból 
visszanyerik, mihelyt a kereszténység éltető szelleme a ki-
növéseket eltávolítja, a működőkben a keresztény önzet-
lenség és szeretet lángját felébreszti és az áldozatkész-
séget és kötelességtudást fejleszti. — íme az első eszme 
(az alkotmányos szabadság eszméje) a kereszténység szolgá-
latában. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, ápril 24. Két pillantás a katholikus tár-

sadalmi életre. (I.) — 
Istenben boldogult Lévay Imre, a katholikus körök 

halhatatlan emlékű első vagyis főalapitója, úgy tekintett 
mindig a „Religio"-ra, mint a katholikus körök intézményé-
ben rejlő eszmének szülő édes anyjára. Mikor a veszprémi 
első katholikus kört megalapította, a hála és tisztelet 
félre nem ismerhető jelével adott kifejezést abbeli meg-
győződésének, hogy a veszprémi kath. kör alapításában 
nyilvánult nemes és messzelátó igyekezetét senki ebben 
az országban annyira megérteni és megbecsülni nem 
tudja, mint a „Religio". 

Most tehát, midőn a katholikus körök életében év-
ről-évre örvendetesebben nyilvánuló katholikus társadalmi 
tevékenységre kívánunk két pillantást vetni, érezzük, hogy 
ezek a pillantások nem fognak tőlünk idegen téren 
mozogni. A szeretet, a kath. körök nagyrabecsülése és 
mintegy az anyai önérzet dicsekedése óhajt megszólalni a 
katholikus körök által művelésbe vett katholikus munka-
téren folyó jelenségek e rövid, áttekintő ismertetésében. 

Világos, hogy a budapesti Kath. Körnél kellene tulaj-
donképp a szemlét" kezdeni. Ámde erről a körről úgyis 
gyakrabban van alkalmunk szólni, s egyesületi rovatunk 
mostani közleménye is éppen a budapesti Kath. Kör 
életének ismertetésével foglalkozik. Más köröket vonunk 
tehát ezúttal be figyelmünk körébe és pedig kettős czéllal: 
először, hogy lássuk az egyes körökben folyó katkolikus 
társadalmi életnek méreteit, másodszor, hogy bepillantást 
nyerjünk a körök életének éltető lelkébe, vagyis ott 
uralkodó — katholikus szellembe. Épp most januártól 
körülbelül májusig tartják kath. köreink, épp ugy mint 
más társulatok is, évi közgyűléseiket. Az ott előterjesztett 
statisztikai adatok tüntetik fel az illető kör hatásának 
külső méreteit és ennek arányait; az elnöki megnyitók 
pedig, rendesen egyházi dignitáriusok ajkairól, tájékozást 
nyújtanak az illető kör kebelében élő katholikus szellem 
pezsgése tekintetében. Arra is erre is egy-egy pillantást 
vetni kedves kötelessége a „Religio"-nak. Többnyire 
püspöki székhelyeket veszünk elő. 

I. Statisztikai adatok: 
Ä) A lőcsei kath. kör f. évi január hó 21-én tar-

totta évi rendes közgyűlését. Az elnöki megnyitó után, 
mely rövid visszapillantás volt a lefolyó századra és az 
uj században reánk várakozó feladatokra, következett a 
titkári jelentés a kath. kör mult évi működéséről. E 
jelentésből közöljük a következő főbb adatokat : A kör 
rendezett 13 estélyt, melyeket érdekesekké és változato-
sakká tettek a komoly és kevésbé komoly, de mindig 
tanulságos előadások, illetve felolvasások, a kör vegyes-
karának énekei, egyéb szóló- ének- és zeneelőadások és 
szavalatok. Azonkívül levélszekrény is volt alkalmazva a 
kör helyiségeiben, hogy abba a tagok különféle kérdése-
ket dobhassanak, melyekre a nagyböjti időben minden 
héten tartott előadó estélyen kaptak választ és kellő fel-
világosítást. Továbbá a nyár folyamán rendezett a kör 
saját tekepályáján dijkuglizást. Mint örvendetes esemény 
felemlíthető a könyvtár alapítása, mely 160 kötetet számlál 
és legközelebb megnyílik. Mivel az adakozások még min-
dig folynak, bizton remélhető, hogy a könyvtár a tagok 
bőkezűségéből szépen megszaporodik. A tekepálya fel-
építésére 1896-ban 5°/0-os részvényt kibocsájtott és még 
künn levő 2 forintos részvényjegyek a mult évben mind 
visszaváltattak, mely alkalommal sokan átengedték rész-
vényeiket a kör javára. Sok más jótevőt is tud felmutatni 
a kör mult évi története. A kör buzgó tevékenysége 
élénk életet eredményezett és a tagok számát 85 uj 
taggal megszaporította. A tagok jelenlegi száma 203-at 
tesz ki. Járt a körbe 18 különféle hirlap és folyóirat. A 
zárszámadások 1361 frt 32 kr, bevétel és 1070 frt 75 kr 
kiadás mellett 290 frt 57 kr maradványt a folyó évre 
tüntetnek ki. A kör tagnak lépett be a Magyarországi 
Kath. Körök és Olvasó-Egyesületek Országos Szövet-
ségébe és a m. évi november hó 8-án Budapesten meg-
tartott első nagygyűlésen egy taggal képviseltette magát. 
A magyarországi katholikusok érdemekben gazdag, fárad-
hatatlan vezérét, gróf Zichy Nándor ő méltóságát szüle-
tése 70-ik évfordulóján táviratban üdvözölte. A „Társulati 
Értesitő"-t hivatalos közlönyéül választotta. Tisztújítás 
és az újságok elárvereztetése zárta be a népes közgyűlést. 
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JB) A pécsi kath. kör szintén január 21-én tartotta évi 
közgyűlését Hanny Gábor praelatus, egyházi alelnök elnök-
lete alatt, mert a kör elnöke, Apponyi Géza gr., a család-
jában történt gyászeset miatt nem jelenhetett meg a köz-
gyűlésen. Hanny Gábor egyházi alelnök felolvassa évi 
jelentését a kör beléletének főbb mozzanatairól. E szerint 
a körbe 1899. év folyamán belépett 1 örökitő, 58 rendes, 
35 pártoló és hat kültag; halálozás, elköltözés vagy 
egyéb okból kilépett 42 rendes, 12 pártoló és 11 kültag, 
1899. évi szaporulat tehát 1 örökitő, 16 rendes, 23 pátoló 
tag, apadás pedig 5 kültag. A körnek jelenleg van 11 
örökitő, 12 alapitó, 343 rendes, 116 pártoló és 105 kül-
tagja. Következett Kerbolt Ferencz pénztáros jelentése. 
Bevétel az 1899. évben volt 5679 frt 15 kr, kiadás 5029 
frt 23 kr, pénztári maradvány tehát 649 frt 92 kr. Ehhez 
számítandó azonban még az 1898. évi pénztári maradvány 
298 frt 76 kr, 3 darab czedált körrészvény 75 frt és 
Hetyey Sámuel pécsi megyés püspök ő méltósága 1000 
frtnyi örökitő tagság czimén tett adománya. A kör va-
gyona a mult év végén tett 16.349 frt 99 krt, tartozása 
pedig 12.248 frt 68 krt. igy tehát vagyonfölösleg 4101 
frt 31 kr. Pénztáros jelentése után felolvassák a pénztár-
vizsgáló-bizottság jelentését, mely a pénztárt és száma-
dásokat teljesen rendben találta, mire a pénztárosnak a 
közgyűlés a felmentvényt megadja és egyúttal a pénztáros 
által bemutatott 1900. évi költségelőirányzatot is meg-
állapítja. Gebhardt Ferencz, Kamerer Ferencz és MihályfFy 
Árpád tagokat pedig a közgyűlés újból felkéri a szám-
vizsgáló-bizottsági teendőknek teljesítésére jövő évben is. 
Távollevő Krum Péter könyvtáros helyett titkár felolvassa 
a könyvtárnoki jelentést. Áll a kör könyvtára 501 műből 
690 kötetben. Ezután a választások következtek, melyek 
eredménye a következő : elnök Apponyi Géza gróf, egy-
házi alelnök Hanny Gábor, világi alelnök Erreth János, 
titkár Bitter Illés, másodtitkár Mayer Károly, igazgató 
Csarsch Jenő, igazgató-helyettes Bodó Aladár dr, könyv-
táros Krum Péter, pénztáros Kelemen Gyula, ügyész 
Lammer Károly dr. Megválasztották továbbá az igazgató-
válaszmány tagjait is. (Folytatjuk.) 

Szepesi egyházmegye. Jubiláris ünnep.*) — 
A szepeshelyi r. k. növendékpapság magyar egyház-

szónoklati és irodalmi köre 1900. évi április hó 19-én a 
papnevelő-intézet nagytermében a növendékpapság ének-
es zenekarának közreműködésével a szent év és a magyar 
katholiczizmus 900 éves fennállásának örömére, ünnepélyt 
rendezett, mely délután x/25 órakor kezdődött és a Sze-
peshelyről, valamint a környék számos községéből össze-
gyűlt nagy és díszes közönség jelenlétében folyt le. A 
közönség soraiban láthatók voltak : Liptay Ferencz novi-i 
vál. püspök, káptalani nagypréposton kivül, dr Rich-
navszky Pál és Fercsek Nándor pápai praelatusok, Lan-
diger Antal, Popovich László, Kostialik István, dr Zim-
mermann Ignácz, Hillay Neit, Hradszky József és Horváth 
Viktor szepesi kanonokok, dr Szilvási Andor szepesváraljai 
polgármester, dr Schőn Leó megyei tb. főorvos, Görgey 
Gusztáv főszolgabíró stb. Az ünnepélyt Szlavkovszky 
Ferencz IV. é. hittanhallgatónak, mint a kör elnökének 

*) Az előbbi szám lezárása után érkezett. Szerk. 

az ünnepély jelentőségét méltató szép beszéde nyitotta 
meg, mely után Singlée egy nyitányának zenekari elő-
adása következett. Ezután Sterbák János III. é, hittan-
hallgató lendületes hévvel előadott ünnepi beszédet tar-
tott, mire a növendékpapság énekkara Schubert Ferencznek 
a „Teremtőhöz" czimű dalát énekelte. Erre Janecskó 
János III. é. hittanhallgató nagyhatással szavalta el 
Endrődy Sándornak „a czelli búcsú" czimű szép melodrá-
máját Árvay János III. é. hittanhallgatónak zongora és 
Mayscheider Zoltán II. é. hittanhallgatónak harmónium 
kísérete mellett. A melodráma után a zenekar Donizetti 
„Lucrézia Borgia" cz. operájából értelmes előadásban 
egyveleget játszott. Kropács János IY. é. hittanhallgató 
pedig „Mit köszönhet a magyar nemzet a katholiczizmus-
nak?" cz. szép felolvasásával kötötte le a hallgatóság 
figyelmét. 

A felolvasás után Árvay János III. é. h. h. Gaal 
F.-nek egyik magyar Rhapsodiáját játszotta ügyes tech-
nikával. Kiváló hatást ért el ezután Hvizdos János I. é. 
hittanhallgató „Századunk alkonyán" cz. költemény elsza-
valásával. A kör elnökének záró beszéde után Horváth 
Viktor szepesi kanonok és papnevelő intézeti igazgató 
hatásos szavakkal az ünnepély jelentőségével foglalkozott. 
A szépen sikerült ünnepélyt Erkel Ferencz „Hunyadi in-
dulójának" zenekari előadása rekesztette be. A jelen volt 
közönség az előadás összes számait nagy tetszéssel kisérte 
s lelkes éljenzésben tört ki akkor is, mikor a káptalan 
agg nagyprépostja Liptay Ferencz a terembe lépett és 
eltávozott. Az ünnepély előkészítéséért különös elismerést 
érdemel a papnevelő intézet felügyelője, dr Stuckner János. 

Francziaország. A katholiczizmus és a világki-
állítás. — 

A ki tudja, hogy mi a szabadkőművesség, az tudni 
fogja azt is, mit jelent az, hogy a franczia államhatalom 
felett a szabadkőművesség uralkodik s a franczia állam-
férfiak azt teszik, a mit nekik a szabadkőművesség utasí-
tásban kiad és parancsol. Ez adja meg a magyarázatát 
annak, hogy a világkiállítást a kereszténység gyásznapján, 
nagyszombaton nyitották meg, húsvét, a feltámadás és 
öröm napja helyett. Fogadni merek, hogy, ha éppen 13-ika 
nem lett volna nagypénteken, a megnyitó nagypéntekre 
esett volna — még pedig húsevő lakomával. A 13-as 
szám volt az akadály. A kik Istennek hinni nem 
akarnak, hisznek a babonák, a 13-as szám szeren-
csétlen sorsa mendemondájának. Az is bizonyára fel-
tűnt az egész világnak, hogy a megnyitás minden val-
lási vonatkozás nélkül folyt le. A socialista Millerand 
minister és a radikális Loubet elnök programmjában 
nincs bent az Isten. Megnyitó beszédjökben sem méltat-
ták egy árva szóra se — a mindenek Urát. Anyag és 
anyag és ismét csak anyag, és mennél nagyobb gép, 
nyereség és élvezet az anyagból : — ez volt az istentelen 
állami élet két képviselője megnyitó beszédjének a veleje. 
Drága, czifra külsőbe bujtatott lelki nyomorúság: ez a 
mai franczia állami élet. Ha Isten nem^ könyörül : a 
franczia nemzet megfullad az anyagban. Belefojtják saját 
fiai csupa gyűlöletből Isten és az ő egyháza ellen. 

Hanem hát a franczia nemzetnek Isten és az 5 
vallása körül páratlan érdemei vannak. Ezért tart fenn 
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az Isten e nemzet életében oly kiválóan szent és tevé-
keny katholiczizmust, mely missionáriusaival az egész világot 
elárasztja. Ha meg nem menthető ez a nemzet a maga 
erejéből : legyen hát legalább halálos tusájában is meg-
tisztelve, megkülönböztetve az által, hogy a világ minden 
nemzete le van kötelezve iránta s az egész kereszténység 
imádkozik érte. 

Bármily mostoha legyen egyébiránt a franczia katho-
likusok sorsa a jelen szabadkőműves uralom alatt, ők nem 
feledkeznek meg soha, hogy mivel tartoznak hazájoknak. Az 
uralkodó körök tüntetőleg kizárták a vallást és egyházat 
a világkiállítás megnyitásából ; ennek daczára a franczia 
katholikusok gondoskodnak róla, hogy a keresztény Cha-
ritas, és a katholikus világ-apostolság, méltóan legyen a 
világ nemzeteinek szeme elé állítva. Az a bizottság, 
melyről már e lapban jelentést közöltem, most a kö-
vetkező uj felhívást tette közzé : 

„Ő emja Richard bibornok, a szentséges atya szán-
dékainak megfelelően, buzdít és bátorit abban, hogy a 
katholikusok az 1900 ik évi világkiállításban részt ve-
gyenek. 

A XIX. század társadalmi mozgalmának képe nem 
lerne teljes, hogyha abból a katholikus akczió hiányza-
nék. Ez a kép nem felelne meg a valóságnak, ha a kath. 
akczió benne megfelelő helyét nem találná. 

Nekünk kötelességünk el nem szalasztani ezt az 
alkalmat, hogy a világ szemei elé állítsuk azokat az alko-
tásokat és műveket, melyeket a keresztény szeretet szel-
leme szül az evangelium terjesztése, a nevelés és tanítás 
és a társadalmi és jótékony tevékenység terén. 

A mi a pogány és vad népek evangelizácziója terén 
történt és szakadatlanul történik, az fel van tüntetve a 
katholikus missziók pavillonjában, a mely folytonos figye-
lem és munka tárgya. 

A szabad katholikus tanügy, minden fokozatán, be 
lesz mutatva a tanügyi kiállításnak hivatalosan fentartott 
osztályaiban. 

A katholikus társadalmi intézmények és alkotások 
számára a nemzetgazdászati kiállítás pavillonjában van 
hely kijelölve. De ez a hely kicsiny. Itt nem lehet az 
egészet kiállítani. A kiállítás intézősége szives volt nekünk 
200 • méter területet átengedi a társadalmi osztálylyal 
kapcsolatban. Itt okvetetlenül külön pavillont kell felállí-
tanunk, ahol a keresztény társadalmi apostolkodás minden 
csoportja és alakja helyet találjon. 

De hogy mindazt, amiről itt szó vau, megvalósíthas-
suk, nagy kiadásokat kell tennünk : 1. az adatok össze-
gyűjtésében, 2. a pavillon építésére, 8. az együttes kiállí-
tás felállítására és 4. a pénztelen kiállítók segélyezésére. 

Igen becses segítségben részesültünk eddig, de mindez 
nem elég, hogy czélt érjünk, kiadások fizetésével is hátra-
lékban vagyunk. 

Ez az oka, a miért az önök nagylelkűségéhez for-
dulunk sürgős segítségért, kétségtelen lévén az, hogy 
önök szívesen fogják fogadni azt a kérést, a melynek 
messzeható erejét hitünk és egyházunk megdicsőitésében 
önök teljesen felfogják. 

A bizottság nevében : Péehenard általános főpásztori 

helynök, a párisi kath. egyetem rektora, Albert de Mun 
gróf o. képviselő, a franczia akadémia tagja, H. Odelin, 
általános helynök, a párisi főegyházmegye kath. társas-
köreinek és egyesületeinek igazgatója, Alexis Delaire a 
társadalmi béke egyesületeinek főtitkárja, Antonin Page s 
a Szent-Vincze-Egyesület elnöke. 

Az aláírásokat „à MM. Henrott fils et Cie ban-
quiers, 20, ru Chauchat, Paris" czimre kell küldeni, 
hogy a bizottság pénztára hitelének számlájára be-
írassanak." 

Köln. A papnevelés ügyében — figyelemre méltó 
tanulmányt közölt a „Stimmen aus Maria-Laach" cz. folyó-
irat legutóbbi számában P. von Hammerstein S. J. Azt a 
kérdést fejtegeti : Németországban a katholikus papságot 
egyházmegyei seminariumokban kell-e nevelni, vagy pedig 
hagyni kell őket theologiát tanulni az állami egyeteme-
ken ? C/ikkiró ítélete az állami egyetemek ellen fordul. 
O az egyházmegyei seminariumokat a kath. papság tudo-
mányos, társadalmi és asceticus ethikai kiművelésére leg-
alkalmasabb intézeteknek tartja. Bizonyítása ez: ,Ha 
adhatnak nekünk egyetemet, melyen keresztény, katholi-
kus szellem uralkodik, akkor más karok tanulóinak a 
befolyása a theologusokra kedvező lesz. Ha ezt nem tehe-
tik, sőt hogyha az uralkodó szellem atheistikus, hitetlen, 
vagy legalább is nem katholikus, akkor, a mi a tudo-
mányt illeti, az ifjú hittanhallgató jobb ha távol marad 
az egyetemektől és elkülönített papnevelőkben nyer ki-
képeztetést." Hammersten atya a továbbiakban ismerteti 
és b rálja a katholikus theologiai tanárok alkalmazását 
az állami egyetemeken. Attól tart, hogy, ha a katholikus 
theologiai tanárok kiválasztása az állam hatáskörében 
marad, talán ugyanazok a „szomorú tapasztalások" fog-
nak bekövetkezni, mint az ókatholikus mozgalom kelet-
kezésének idejében. „Az állam igen könnyen hajlik az 
oly tanárok alkalmazására, kik oly összeütközés esetében, 
milyen a kultúrharcz idején volt, az állam, és nem az 
egyház részére állnak. De eltekintve az ily összeütközé-
sektől, a különféle vallási felfogású, esetleg, protestáns 
kultu3zministerek a katholikus theologiai tanárok kivá-
lasztásánál aligha rendelkezhetnek a püspökökéhez hasonló 
szakértelemmel, és oly meleg vallási érdeklődéssel, mint a 
püspökök." A mi azt illeti, hogy az egyetemi theologiai 
nevelés avval az előnynyel jár, hogy a leendő papok már az 
egyetemen megbarátkoznak és összeszoknak együttműkö-
désre a jogászokkal, orvosokkal, tanárokkal stb., Hammer-
ste;n atya azt kérdi: „Vájjon azok a juristák és orvosok 
stb., a kik az egyetemi élet ideje alatt a theologus-
sal egy asztalnál idogálták a sört, *) épp oly elfogu-
latlanul fog é az ily pap gyóntató székébe menni, mint 
egy másikéba, a ki tőlük eddig távol állt; s nem-e na-
gyobb épüléssel fogják ez utóbbiak prédikáczióit is hall-
gatni?" Az ellen a nézet ellen, hogy a katholikus theo-
logiai karok által a katholiczizmus régi nyilvános állásának 
maradványait tartja fenn, Hammerstein atya ezt mondja: 
„Egy modern német egyetemen levő katholikus theolo-
giai kar által az emberek egy hitvallástalan tanintézetbe 
kebelezik be magukat. Mert a mi modern egyetemeink a 
maguk egészében véve tényleg hitvallástalanok, habár 
alapításukkor katholikusok valának . . . És a kath. szellem 
ápolására bizony nem éppen nagy szolgálatot tesz az, 
hogyha a kath. theologiai kar valamely evangelikus test-
vérfakultás mellett látja magát." Ezek a Hammerstein 
czikkelyének jellemzőbb pontjai. 

*) Megjegyzendő, hogy a ne'met kath. egyetemi hittanhallga-
tók legtöbbje — serainarium hiányában — externista vagy egyszerű 
alumnus. 
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KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Budapesti Katholikus Kör f. hó 20-án délután 

öt órakor tartotta Molnár-utczai palotájának dísztermében 
rendes közgyűlését. 

Pintér Kálmán ügyvivő alelnök néhány lelkes szó-
val üdvözölvén a szép számmal megjelent körtagokat, 
különösen arra buzdította őket, hogy most, miután a 
Kör Wenckheim Frigyes gróf nagylelkűsége által saját-
jává vált diszes palotával együtt sok terhet is vállalt 
magára, iparkodjanak ezen terheken az által is könnyíteni, 
hogy mennél több tagot verbuváljanak, ezen, a főváros-
ban, olyannyira szükséges Katholikus Kör részére. Ezután 
bejelentette, hogy Esterházy Miklós Móricz gróf, a Kör-
nek sok éven át buzgó elnöke, ezen állásáról lemondott. 
Indítványára a közgyűlés élénk sajnálattal tudomásul 
vette a lemondást s nagy lelkesedéssel a Kör tiszteletbeli 
elnökévé választotta meg Esterházy grófot. Erről a köz-
gyűlés táviratilag értesítette a grófot. 

A Kör uj elnökévé ezután egyhangúlag s nagy 
lelkesedéssel ifj. Zichy János gróf orsz. képviselőt válasz-
totta meg. Zichy gróf távol lévén a fővárostól, a köz-
gyűlés távirati uton értesítette őt megválasztásáról. Ismer-
vén Zichy János gróf meleg érdeklődését a katholikus 
társadalmi fejlődés iránt, ő kétségtelenül szerencsés kézzel 
és a legszebb eredménynyel fogja vezetni a Budapesti 
Katholikus Kört. 

Ezután egyhangúlag tudomásul vette a közgyűlés 
Gyürky Ödön titkár évi jelentését a Kör mult évi műkö-
déséről, nemkülönben az 1899. évi zárszámadásokat, a 
zárszámvizsgálók jelentését s megszavazta az 1900. évi 
költségelőirányzatot. 

Végül az igazgató-választmányt kiegészítő választá-
sok következtek. 

A kör vagyona 1899. végén 39.365 korona 84 fillért 
tett ki. A mult évi bevételek 23.651 korona 78 fillérre, 
a kiadások 23.208 korona 14 fillérre rúgtak. Az 1900 évi 
költségvetési előirányzat a bevételeket és kiadásokat 
31.271 korona 46 fillérben tünteti fel. A kör által kezelt 
»Vörösmarty szoboralap" 11.939 korona 2 fillért tesz ki. 

A kör tagjainak száma 1149. Ezek közt van 72 
alapító, fővárosi rendes tag 803, vidéki rendes tag 84, 
pártoló tag 190. 

— A Budapesti Katholikus Népkör vasárnap dél-
után 4 órakor tartotta ötödik évi rendes közgyűlését, 
melyen az évi jelentések tudomásul vétele után elnöknek 
Major Ferencz dr országgyűlési képviselőt, alelnöknek 
Szokol János budapest-józsefvárosi segédlelkészt, ügyész-
nek Kovács Pál dr ügyvédet választották meg. Az igaz-
gató választmányba 14 uj tagot választottak. A népkör-
nek ez idő szerint 8 alapító, 270 rendes, 62 pártoló tagja 
és 54 tagú énekkara van. A közgyűlés engedélyt adott a 
népkör kebelében önképző osztály alakítására. 

IRODALOM. 
-f- ÉNEK A PÁPÁÉRT. Magyarországi római zarán-

doklat alkalmából szerzé Bépássy János alsó-ábrányi lel-
kész, a „Hárfahangok" szerzője. Orgonakisérettel ellátta 
Kalovits Alajos. Ára 80 fillér. Kapható szerzőnél Alsó-
Ábrányban (Borsodm.) A Hárfahangokkal együtt meg-
rendelve ára 2 korona. Eger, 1900. I ív. 

Katholikus pap, kántor, kör és énnekkar e szerze-
ményt nem nélkülözheti. 

V E G Y E S E K . 
*** Az ország nagy eseménye a püspöki kar által 

az autonomia ügyében kiküldött 3 püspöknek, Schlauch 
bibornok, Hornig báró és Szmrecsányi püspök uraknak 
munkálata elkészült és azt a lapok mai számukban 
kezdik ismertetni. Ha valamely alapon, e történeti neve-
zetességű munkálat alapján lehet igazi katholikus auto-
nomiát szervezni. Segítse a jó Isten egyetértésre a katho-
likus elméket s szabadítsa ki a tévelygőket az idegen 
eszmék és ellenséges érdekek szolgaságából ! Ez legyen 
az autonómiáért esdeklő imák tartalma a jelen szent évben. 
Ennél sürgősebb imatárgy nincsen. 

— A most Útban levő tavaszi nemzeti zarándokla-
tot, miután Vaszary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek ur torokbaja miatt a legutolsó pillanatban a 
vezetéstől visszalépni volt kénytelen, Császka György ka-
locsai érsek ur, a kinek nevenapján inaúlt útnak a majd-
nem másfélezer főre emelkedett zarándoksereg, fogja a 
Vatikánban XIII. Leo pápa elé vezetci. Isten oltalmazza 
és vezérelje vissza áldással tetézve, kik a katholikus népek 
jubileumi zarándoklásában a magyarokat képviselik. 

— Az uj dömölki apát. A magyarországi sz. Bene-
dek-rend tagjai 116 szavazattal első helyen Wagner 
Lőrincz pannonhalmi főiskolai theologiai tanárt, a „Reli-
gio* hosszú évek során át anonymus theologiai munka-
társát jelölte ki a Hollósy Jusztinián apát halálával meg-
üresedett dömölki apátságra. Segítse az Isten és éltesse 
sokáig ! 

— A sz. István-bazilika épitése. A budapest-
lipótvárosi bazilika belső berendezésén serényen dolgoz-
nak, hogy a hatalmas templom a megállapított terv sze-
rint 1903. év végére teljesen elkészüljön. Az idén a fő-
és a kereszthajónak, valamint a nagy mellékkápolna lába-
zatát beborítják márványnyal, elkészítik a szentély, a 
nagydonga boltozatot és a keleti oldalbejáratok fölötti 
mozaik képeket, bronzba öntik a szentély dombormű 
képeit és befejezik a szentélyben és az orgonakórus alatt 
a díszítési, festő és aranyozási munkákat. A remekmívű 
templomajtók szintén még az idén elkészülnek és el is 
helyezik azokat. 

— Valóságos ördögi logika. A kecskeméti párbaj 
szerencsétlen áldozatait, mert mindakettő, az is, a ki el-
esett, az i?, aki életben maradt, valóságos áldozat, — a 
mint a hir mondotta, nem lehetett kibékíteni, gyilkos pár-
baj nélkül. Borzasztó lelki ragály, melylyel szemben azért 
nem bir az isteni szerete.t malasztja érvényre emelkedni, 
mert gyengék még az egyháziak is az emberi hiúság és 
kevélység leküzdésére. 

— Kimondhatatlanul jól esik a szemnek és valami 
még belsőbbnek látni, hogy néhány nap óta a budapesti 
egyetemi templom egész nap nyitva áll. Ez történeti 
nevezetességű újítás lesz. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

: szerdán és szombaton. 
1 Előfizetési dij : 
l félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
i Szerlcesztő lakása : 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, április 28. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
13IK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. A püspöki kar irányelvei az országos katholikus autonomiai szervezet megalakitásához. — 
A 19-ik század eszméi társadalmi szempontból. — ílgyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Két pillantás a kath. társadalmi életre. (I.) — 
E c s é d : Az itthoni nemzeti jubileumi búcsú ügyében. — P á r i s : Egy pillantás a mai franczia katholikus egyház hajszolt és üldözött 
életébe. — Irodalom. A „kereszténység védelme" erkölcsi és művelődési szempontból. — Tárcza. XIII. Leo pápa 12 éves korában irt 

költeménye sz. Alajosról. — Vegyesek. 

A püspöki k a r i rányelvei 
az országos kathol ikus autonomiai szervezet 

megalakitásához. 
Iudicia Domini vera, iustificata in 

semetipsa. Psal. 18, 10. 

Harmincz év alat t másodszor részesül a 
„ Religio" az isteni Gondviselés részéről abban a 
boldogitó kitüntetésben, hogy az általa küzde-
lemmel vi ta to t t álláspontot maga a tani tó egy-
ház jelenti ki utóbb és hirdeti katholikus állás-
pontnak, ünnepélyes állásfoglalással. 

Első izben a vat ikáni zsinat idején tö r t én t 
ez a minden földi megkülönböztetést felülmúló 
legfelségesebb kitüntetés, mikor a Religio a ma-
gyar kath. sajtóban és társadalomban a pápa 
legfőbb taní tóhivatalának tévedéstől való men-
tessége mellet t annak ünnepélyes meghatározása 
érdekében küzdött, nemcsak az egyház ellenségei 
ellen, hanem, a mi fő, az ezek cselvetései ál tal 
zavarba e j te t t testvérek, sőt némely a tyákkal is 
szemben. A vatikáni zsinat, heves küzdelem után 
magában az egyház kebelében, ünnepélyes nyi-
latkozattal kimondotta azt, a miér t a „Religio 
félre téve minden emberi tekintetet , tántor í t -
hata t lan hittel , reménynyel és szeretettel har-
czolt, hogy a pápának mint ilyennek tévedéstől 
való mentességét, Isten tani tó tekintélyének 
megsértése, és a hit malasztja elvesztésének ve-

szedelme nélkül, nem szabad kétségbe vonni 
senkinek. 

Az, a kinek porai most már a föld a la t t 
nyugszanak s a ki akkor a Religiót egyszerű 
kápláni állásból szerkesztette, sem mikor utóbb 
rendjelet kapot t a világi sacratissima maiestás-
tót, sem mikor méltóságra emel te te t t az egyházi 
hatóság részéről, nem részesült kiválóbb kitün-
tetésben az egyház helyben hagyó amaz ünnepé-
lyes ítéleténél, mely igazelvüségére és egész 
eljárására a jól végzett papi kötelesség el-
ismerésének hervadhatat lan koszorúját t e t t e le. 
Monumentum aere perennius. Szobor nem hirdet-
hetné monumentálisabban az egyház elveitől nem 
tági tó Cselka érdemes emlékezetét. 

Akkor, 30 év előtt ez tör tént . 
De mi tö r t én t most? 
Olvasd el, nyájas olvasó, az alább teljes szö-

vegében elédbe adott főpásztori okmányt, mely 
a nm. és főt. püspöki karnak a kath. autonomia 
szervezésében szem előtt ta r tandó kath. irány-
elvekről szóló tan í tásá t adja elénk; azután em-
lékezzél vissza arra, a mi t a „Religio" a kath. 
autonómiáról, hogy milyennek kell annak lennie, 
évek óta, de különösen a most t a r to t t autono-
miai kongresszussal kapcsolatosan, februári czikk-
sorozatának derekában ós végén fe j tegete t t : 
összevetve a két álláspontot, tedd kezedet szi-
vedre nyájas olvasó, ós valld meg, nem újból 
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«iz isteni Gondviselés döntő k i tünte tésének sze-
rencséjébe emel te te t t -e fel a „Religio" az által, 
hogy a t an i tó egyház, ebben a most nyilvános-
ság elé kerül t főpásztori okmányban, mely a 
k a t h o l i k u s a u t o n o m i a katholikus szellemének sorsát 
dön tö t t e el, semmit vissza nem utasí t , a mit a 
„Religio" meg-megujúl t küzdelemmel szakadat-
lanul óha j to t t , és mindent a magáénak vall, a 
mi t a „Religio" hitelvi á l láspont jának magasla-
táró l t á n t o r í t h a t a t l a n u l h i rdete t t . 

Figyelemreméltó dolog valóban; megérdemli 
az összehasonlítás fáradságát . 

Magasztosuljon ki a püspökök lelki fejedelmi 
méltósága egész nagyságával és felsőbbségével! 
Világos, ha tá rozo t t és gyors apostoli nyi latko-
zat ta l szorítsa vissza, most vagy soha, a püs-
pöki lelki ha ta lom az autonomiai mozgal-
m a t az eredet i 48-iki püspöki tervezet keretébe, 
a melyből azt az Eötvös-Deák-féle laicarchikus, 
modern szabadelvű elmélet Simor pr imásságának 
kezdetén k iemel te ! A püspöki kar menjen bele az 
országos autonomiai kongresszusba, még pedig az 
egyes püspököknek nem egyszerű kongresszusi 
tagsági jogával, hanem tel jes lelki fejedelmi minden 
jogával ,— őrködni , taní tani , vezetn i ; a szavazásban 
azonban ne vegyen részt püspök, hanem a dön-
t é s t a kongresszus ha tá roza ta i fe le t t t a r t s a fenn 
a püspöki kar a maga külön tes tü le t i egvház-
ha tó ságának ! Szóval, sem az ország egész terü-
le té re nézve, sem az egyes egyházmegyék te rü-
letén belül, a püspöki ha tóság egyedülvalóságá-
nak sem mel le t te sem fölötte, ne engedjen a 
püspöki kar hatósági jellegű u j laicarchikus kép-
ződményeket lábrakapni és kifejlődni ! Messze 
távol kell űzni a kathol ikus elméktől és szivek-
től azt az ármányos sugallatot , min tha a hie-
rarchia Magyarország jelen körülményei közöt t 
m á r nem volna elégséges a kath . vallásnak akár 
repraesentálására, akár kormányzására ! Maradjon 
Is ten egyháza Magyarországban az ősi, isteni 
eredetű, t iszta hierarchiai kormányzás alap-
j á n ! S a XIX. század végének nagy pro-
tes táns és rat ional is t ikus t en tá t ió j a a magyar 
kath . egyházra nézve le lesz győzve. Ezt fej te-
ge t te a „Religio". 

S a nagy ten ta t io legyőzésének korszaka 
beköszöntött , a nagy lelki megpróbál ta tás ide jé t 
kiál lottuk. Róma és a püspöki kar locuta 
es t ; szól a püspöki ka r megbízásából készült 
„Válasz"-ban : causa ergo finita est. 

S hogyha most már oly kész volna a mi or-

szágos au tonomiánk szervezete, és főleg annak 
sikere, a mennyire még nem kész : az agg Simeon-
nal nyugodtan és örömmel mondhatnók el nyom-
ban a szent búcsúzást : „Nunc dimit t i s servum tuum, 
Domine in pace. Quia viderunt oculi mei salu-
t a re tuum." De sz. Ágoston nagy igazságából há t ra 
van még az utolsó részlet ; „ut inam finiatur et 
error." A kivívás tu la jdonképeni küzdelme csak 
most fog következni ; eddig a talajkészítés küz-
delme folyt csupán. 

Ám de, hogy a kivívás sikerének reménye 
erős legyen bennünk ; adjuk á t magunka t az 
eszmetisztázás t e rén beállt teljes világosság élvezete 
s örömének. Mert csakugyan, 33 évig t a r t o t t küz-
delem után végre apostoli szivekből fakadt fény 
erejével világos és kétségtelen l e t t egészen az, 
hogy a magyar kathol ikus egyházat, hierarchiai 
szervezetének megbolygatásával , katholiczitásában 
és apostoliságában megcsonkí tani vagy felforgatni 
nem fog sikerülni, sem ármánynyal , sem erő-
szakkal, sem az ólálkodó eretnekségnek, sem a 
rendszeres e la l ta tásnak , sem a fé l revezete t t 
névleges vagy jóhiszemű katholiczitásnak. 

Teljes világosságot és biztonságot áraszt 
szét e t ek in te tben a püspökök lelki fejedelemségé-
nek magasztos egyszerűségével „Válasz"-nak ne-
vezet t főpásztori nyi latkozat , melyet a te l jes 
vi lágtör ténelem, t . i. Krisztus egyházának tör té -
nelme amaz ünnepélyes Confessiók mellett fog 
emlegetni, a melyeknek sorát az Apostoli Hi t -
vallás és a Symbolum Athanasianum-féle meg-
nyi la tkozásai a kath . hi thűségnek nyi to t ták meg. 

Érdemeinek nem a legkisebbike, hogy meg-
győzőleg és megnyeröleg van írva. 

A ki kathol ikus aka r lélekben is maradni , 
az nem fog a püspöki i rányadással sem nyil tan, 
annál kevésbé a la t tomosan, harezot kezdeni. 

Nox praecessit, dies au tem appropingvavi t . 
Induamur ergo, fratres, arma lucis! 

A 19-ik század eszméi társadalmi szempontból. 
— Irta és a kalocsai Kath. Körben felolvasta Komárik 

István J. t. atya. — 
(Folytatás.) 

2. Feltűnő jelenség, hogy midőn Napoleon világ-
harczait vivta és a népeket a dinasztiák ellen ingerelte, 

I azokban felébresztette a faji érzetet, a nemzeti individu-
ális (egyéni) erőt és öntudatot, más szóval felkeltette a 

• nemzetiségi harezot, és azt saját érdekében felhasználta 
(igy tett Lengyelországgal Oroszország ellen ; ezt csele-
kedte Olaszországban, Horvátországban, Magyarországban 
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Ausztria ellen). De épen olyan érdekes, hogy ugyanazon 
nemzetiségi önérzet, melyet ő a tulságig felcsigázott, 
állott sorompóba Napoleon zsarnoksága ellen és döngetni 
kezdé annak a bálváuynak agyaglábait, melyet Napoleon 
felállított, hogy a nemzetek előtte leboruljanak. — Spa* 
nyolországtól kezdve Oroszországig a nemzetiségi eszme 
szolgálatában harczolnak Napoleon zsarnoksága ellen a 
dinasztiák érdekében. — Es ezen időtől kezdve a nemze-
tiségi eszme állandóvá lett, és mindig nagyobb tért hódit, 
de egyúttal mindig nagyobb veszedelmeket rejt magában, 
mindig ujabb és ujabb rétegeket szakit le, vagy akar 
leszakítani a nagy küzdelmek árán összehalmozott állam-
testekről és a fajok szerénti államok alakulására törek-
szik. — Epen most játszódik le szemünk előtt ezen vesze-
delmes tünemény, a legrémesebb alakban tőszomszéd-
ságunkban, és nincs hatás nélkül a mi államiságunkra 
sem (gondoljunk csak a román, szász, szláv törekvésekre). 

Az államiság és nemzetiség harczban látszanak lenni 
manapság egymással. Van-e és mily mértékben mindket-
tőnek jogosultsága ? — Valamint van egyedi különbség, 
mely az egyedi jelleg alapja (melynek hatása alatt külön-
bözik egyik ember a másiktól): úgy van faji különbség 
is, mely a faji jellegnek alapja, melynek hatása alatt 
különbözik egyik nemzet a másiktól. Mindkettőnek — az 
egyedinek épugy, mint a fajinak — van természeti alapja, 
s azért magára az Istenre, mint a természet alkotójára 
vezetendő vissza. — A nemzetiségeknek van tehát termé-
szetadta joguk faji különbségüket érvényesíteni, gondol-
kozásmódjukban, nyelvökben, kedélyökben, s nem egy-
szer igazolta a történelem és a tapasztalat, hogy a faji 
jellegből való kivetkőzés egyértelmű volt az erkölcsi 
karakter kivetkőzésével, — mert hiszen természetellenes 
alapon nem képzelhető erkölcsi fejlődés — s nem lehet 
nagyobb zsarnokságot képzelni, mint ha valamely hatalmi 
tényező oda akar hatni, hogy valamely faj — nemzet 
— saját jellegéből kivetkőzve természetét megtagadja. 
Erre csak zsarnoki hatalom vállalkozhatik, s czélt alig 
ér, mert a nemzetiségi elnyomás előbb-utóbb véres reak-
cziót — visszahatást szül, s a legtöbb szabadságharcz a 
nemzetek történetében erre vezethető vissza. 

Másrészről jogosult az állami elv, mert történelmi 
jogon, történelmi fejlődésen alapul, s ennek leszorítása 
épen olyan jogsérelem, mint az egyéni birtoknak, vagy 
szerzett jognak csorbítása. Különben az államok elleni 
küzdelem a nemzetiségek érdekében végkövetkezményei-
ben teljes felbomlásra, abszurdumra vezet. Mert hiszen 
teljes lehetetlenség épen annyi államot rendszeresíteni, a 
hány nemzetiség van. — íme e két jognak küzdelme, a 
mely századunk válságos harcza, mely a szabadságért 
folyó küzdelmekből fejlődött, s azok által megoldatlanul 
hagyatott. 

A nemzetiségek ezen túlzott törekvése azon pogány 
elvnek kifolyása, mely a másik nemzetben semmi jogot 
nem akar elismerni, mely valódi vagy képzelt tulajdonait 
túlságosan kiemeli a másiknak rovására, és egoistikus 
önző vágyainak kielégítését csak más nemzetek leigázá-
sában találja. Innen látjuk, hogy a pogány világban 
egyik nép a másik megsemmisítésére törekszik, két hata-
lom egymás mellett meg nein állhat. S az egész ókor 

fejlődésében csak azon tünemény tárul szemeink elé, 
mint rombolja le egyik állam a másikat, s mint semmi-
siti meg azokat, melyek nemzetiségre különböznek; min-
den nemzet világuralomra törekszik, mig végre vala-
mennyi egynek zsarnoki hatalma alatt meghajol. 

A kereszténység megváltó ereje épen abban állott, 
hogy az egyediség, a faji különbség méltánylásával meg-
alkotá az erkölcsi egységet, mely a keresztény szeret» t 
törvénye értelmében az emberek egyesítésére törekedett-
a nélkül, hogy az egyént vagy a fajt lerombolta voloa. 
Az általános, egységes a különlegesben, és a különleges az 
általánosban, egységesben, ez a keresztény állam fel fog át* 
Ezen korszakban békésen éltek a nemzetiségek egymás 
mellett. Példa reá Magyarország múltja: nem találkozunk 
a kereszténység virágzásának korában nemzetiségi rivali-
tással, féltékenykedéssel, nemzeti elnyomással; a nemze-
tiségek mind vállvetve dolgoznak a közös haza javának 
előmozdításában ; a magyar nemzeti hősök korában kivál-
tak a Zrínyiek és Hunyadyak, a kik éltek-haltak a ma-
gyar állam — haza — eszméjeért. 

A nemzetiségek szerinti sorakozás és elkülönítés, 
épúgy pogány elv, mint a nemzetiségek jogainak ignorá-
lása, megsemmisítése az államvilág érdekében. A kozmo-
politizmus és naczionalizmus végletei között megtalálta a 
kereszténység a kellő középutat: az általános emberi 
szempont mellett — melynek értelmében a katholikus egy-
ház átalános (katholikus = átalános = egyetemes) jellege 
egyesíti az egész emberiséget, felkarolja a nemzetek faji 
különlegességét és testvéri együttlétét. A nemzetek keresz-
tény testvéries együttléte szilárdítja a keresztény érte-
lemben rendezett államot. S az államoknak keresztény 
alapon megalakult egysége tökéletesíti, neveli a nemzete-
ket. Helyezkedjenek a nemzetiségek a kereszténység által 
lerakott alapra, keressék nemzetiségi tökéletesbülésüket 
az emberiség erkölcsi egységében, és eleget fognak tenni 
állami és nemzeti kötelességöknek egyaránt. — Más 
szóval, lebegjen az Isten lelke a nemzetek és államok 
természeti vonzó és taszító erői felett, és meglesz az erők 
és nemzetek harmóniája, és az államok és nemzetek nem 
meddő küzdelmekben fogják pazarolni erejöket, hanem 
ideiglenes és örökkévaló jólétök előmozdításában. 

íme a második (a nemzetiségi) eszme a keresztény-
ség szolgálatában. 

3. Midőn a már kétszer említett Bonaparte 26 éves 
korában a felső olaszországi hadsereghez küldetett s azt 
teljesen demoralizálva találta, nem a szabadságra hivat-
kozott, hogy azzal a további hadakozásra lelkesítse 
— a szabadság jelszava akkor a seregnél már elvesz-
tette varázserejét; — hanem enni adott katonáinak és a 
franczia „gloire" eszméjével tüzelte őket az uj harezra, 
— és czélt ért . . . 

Századunk eszméinek sorában első helyen van a 
szabadság, ennek nyomában jár a nemzetiségi eszme; de 
tagadhatatlan tény, hogy a század végén mindkettőnél 
erősebben nyilatkozik meg a létkérdés, a kenyérkérdés 
eszméje, mely nem a dinasztiák, vagy a nemzetiségek 
ellen, hanem a tőke, a birtok ellen fegyverezi föl a mun-
kás-tömegeket. E kenyérkereső tömegnek jelszava nem a 
szabadság, nem a haza, — mert azt igen könnyen elhagyja, 
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ha jobb existentiát remél, — hanem jelszava az egyenlő-
ség a jogban, javakban, társadalmi életben. 

Nem lehet tagadni, hogy nagy bűnök történtek a 
munkás-osztály ellen, az iparosnak és földművelőnek igen 
sok jogosult panasza van. A nagy gyárak, a tőke, meg-
semmisítették a középosztályt, a kisbirtokost, és a kis-
iparost, mindkettőnek jóformán csak a lelketölő munka, 
az adózás képezi egész létét; minden vagyon, jólét 
egyesek kezében halmozódik össze. Védtelenül áll e nagy 
tömpg a kapitalizmussal, az uzsorával, a nagy konkur-
rencziával szemben. — A keresztény alapról letért mo-
dern államok, megfeledkezve a keresztény világnézletről, 
nem becsülik az embert az ő Istenétől nyert méltósága 
szerint, hanem gazdasági tényezőnek tekintik, melyet csak 
kihasználni kell. 

óriási egyenlőtlenség fejlődik a két osztály között. 
Nem csoda, ha a munkás-tömegekben hasonló mozgalma-
kat észlelünk, mint a régi pogány államokban, midőn a 
proletár, vagyontalan osztály az egyenlőség eszméjét han-
goztatva, harczot üzen a társadalomnak. — íme az egyen-
lőség eszméjének harcza az egyenlőtlenséggel, mint fön-
tebb az egyedinek fajinak az általánossal ; a szabadságnak 
(alkotmányosságnak) az abszolutizmussal. 

Feltűnő jelenség, hogy midőn a kereszténység taná-
nak értelmében az apostolok az egyenlőséget hirdették, a 
római császárok — zsarnokok — halálra keresték őket és 
a keresztényeket, mint a pogány állami felfogásnak ellen-
ségeit, a melyben különösen abban az időben a legnagyobb 
egyenlőtlenség tbeoriája volt uralkodó. A császárokkal 
szemben eltűnt az alattvaló, a rabszolgának emberi jogai 
nem voltak, a nő jóformán meg volt fosztva emberi mél-
tóságától. A kereszténység befolyása folytán az ellentétek 
kisebbedtek, a nép is részt kezdett ven îi a kormányzat-
ban, a nő egyenrangú társnője lett férjének, a rabszolga-
ság megszűnik. 

18 s/ázad alatt az egyenlőség tana annyira vérévé' 
^ált az emberiségnek, hogy nem a hatalmasok üldözték 
az egyenlőség hiveit, hanem az alsó rétegek emelik fel 
kezeiket a hatalmasok ellen és vérpadra küldik őket, mint 
az egyenlőség ellenségeit. Mind a két felfogásba van 
tévedés, túlzás. A kellő középutat a keresztény tan nyújtja, 
midőn egyenlőséget hirdet az emberek közt, a nélkül, 
hogy az egyenlőtlenséget tagadná. — Miben is egyenlők 
az emberek ? 

Az emberek — és pedig vallási szempontból elő-
ször — mind egyenlők abban, hogy Isten gyermekei és 
az örök boldogságra hivatvák, a mely örök boldogság 
mértéke nem a ranghoz, származáshoz stb., hanem az 
érdemhez lesz viszonyítva. 

Mindnyájukra nézve ugyanazok a malaszt-eszközök, 
melyeket az Isten rendelt, hogy közös czéljukat elérjék. 

Egyenlők vagyunk mind az isteni igazságosság 
fóruma előtt, hol nincsen semmi személyválogatás; ezen 
isteni ítélőszék előtt szegény vagy gazdag, hatalmas vagy 
6/olga egyaránt kapja érdemlett jutalmát vagy büntetését, 
a mint arra rászolgált. Ebben az értelemben mondja az 
apostol: Nincs különbség zsidó és görög közt, mindavy-
nyian egyenlők vagyunk Krisztusban. De nemcsak ezen 
természetfölötti szempont az, mely az egyenlőség alapja, 

hanem a természet maga is szolgáltatja az egyenlőség 
szempontjait. Mivel lényegében ugyauaz a természet min-
den emberben, a mi által emberré lesz, innen van, hogy 
általánosok az ugyn. emberi jogok mindenkire nézve. 
Mindenkinek van joga életéhez, vagyonához, jó hírnevé-
hez, emberi természetének megfelelő életmódhoz. Ezen 
jogok tagadása a rabszolgaság és a kasztrendszer. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, ápril 24. Két pillantás a katholikus tár-
sadalmi életre. (I.) — 

Statisztikai adatok : 
C) A váczi kath. kör február 4-én tartott közgyű-

lésén az elnöki megnyitó beszédet Motesiczki elnök tar-
totta, melynek fontosabb részeit jövőre közöljük. A 
nagy hatást keltett megnyitó után Csősz Imre dr mon-
dott lelkes szavakban köszönetet az elnöknek buzgó 
fáradozásaiért. 

Ezután Almásy János titkár olvasta fel a kör 1899. 
évi életéről s működéséről szóló jelentését, őszinte lelke-
sedéssel vázolván ama fönkelt irányelveket, melyek a kör 
tevékenységét irányítják s egyenkint felsorolván a kör 
beléletének főbb mozzanatait. Eme jelentés öleié fel a 
kör b. e. védnökéről, az egyházmegye elhunyt főpászto-
ráról szóló kegyeletes megemlékezést, úgyszintén a kör 
javára tett különféle adományokat, továbbá az estélyek-
ről, mely pontnál az összes szives köreműködők névsze-
rint is felsoroltattak, valamint a könyvtár használatáról 
szóló összegezett kimutatást, mely utóbbi pontnál folyton 
fokozatos az emelkedés, mi kulturális szempontból bizo-
nyára kiváló mozzanat. A közgyűlés a nagy gonddal 
megszerkesztett s eszmegazdag jelentést lelkes éljenzéssel 
fogadta. 

Donovitz Vilmos pénztáros előterjesztése következett 
ezután, az 1899. évi számvizsgálói záradékkal ellátott 
zárószámadás és az 1900. évi költségvetés előirányzata. 

A körnek a lefolyt évben 2980 frt 47 kr. bevétele 
és 1651 frt 83 kr kiadása, vagyis 1328 frt 64 kr bevé-
teli többlete volt. Vagyoni mérlege pedig 3209 frt 64 kr 
vagyonnal szemben 1161 frt 86 kr teher, vagyis 2047 frt 
86 kr tiszta vagyon. A közgyűlés mind a számadást, 
mind a mérleget tudomásul vette s a pénztárnoknak 
buzgó fáradozásainak hálás elismerésével a felmentvényt 
megadta. 

A költségvetési előirányzat 1900. évre 2128 frt 86 
kr bevételt s 1930 frt 40 kr kiadást* vagyis 198 frt 46 kr 
bevételi többletet mutat. A közgyűlés változatlanul el-
fogadta. 

Az elnök a hivatalos jelentések és számadások kap-
csán felhasználja az alkalmat, hogy munkatársainak, a 
kör összes tisztviselőinek a közgyűlés szine előtt köszö-
netét kifejezze s buzgólkodásukat a jövőre is kikérje. 
Szavait a közgyűlés zajos éljenzése követte. Ezután a 
választmány tagjait választották meg. 

D) A győri kath. kör február 4-én tartotta évi ren-
des közgyűlését. Megnyitóul JBeidl Alajos praelátus elnök 
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mondott a kör egész működési körét összefoglaló szép 
bes/édet, melynek egyes részleteit szintén a jövő számban 
közöljük. Ézntán Bánóczy Gyula dr. főtitkár olvasta föl 
a választmány beszámoló jelentését. A nagy gonddal ki-
dolgozott jelentésből megtudiuk, hogy a kör tagjainak 
száma 497, tevőleges vagyona 84.810 frt 83 kr, tiszta 
vagyon 8086 frt 81 kr, könyvtára 919 kötetből áll s a 
legélénkebb használatnak örvend. A zárszámadások tudo-
másul vétele után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 
magyar katholiczizmus kilenczszázados jubileumára vonat-
kozó inditványokat. Beicll Alajos pápai praelátus ezután 
az egész tisztikar nevében megköszönvén a tagok bizal-
mát, mandátumukat újra visszaadják a közgyűlés kezébe. 
A közgyűlés Szabó István országos képviselőt bizta meg 
az uj választás vezetésével, jegyzőül pedig megválasztja 
Szabó Gusztávot. Szabó István választási elnök mindenek 
előtt nagy kötelességének tartja, hogy Beidl Alajos volt 
elnöknek, valamint az egész tisztikar és választmánynak 
az összes tagok mély köszönetét tolmácsolja ama fárad-
hatatlan buzgalomért, melylyel a kör ügyeit vezették. 
Ezután pedig felhivja a közgyűlést az uj tisztikar és 
választmány megalakitására. 

Kitört erre a lelkesedés. Az egész közgyűlés szűnni 
nem akaró viharos éljenzéssel hangoztatta Beidl Alajos 
nevét, ki engedve a bizalom ily egyhangú nyilvánulásának, 
újra elfogadta az elnökséget. Ezután egyhangúlag meg-
választották a többi tisztviselőket és a válaszmányt, vala-
mint a számvizsgáló-bizottság tagjait: Alelnök: dr Korn 
János, L titkár : dr Zalka László, II. titkár: Öveges Kál-
mán, ügyész: dr D-áky Zsigmond, pénztáros: Zittrich 
György, háznagy : Mayer Gyula, könyvtárosok : Ruzsicska 
Aurél és Kelemen Antal. 

(Vége köv.) 

Ecséd, 1900 ápril 21-én. Az itthoni nemzeti jubileumi 
búcsú ügyében. — 

Nagyságos és főtisztelendő szerkesztő ur ! 
Kimondtatlan megnyugvásomra szolgál, hogy a 

becses lapjában f. é. január hóban közöltetett igénytelen 
levelem oly magas körben visszhangot keltett. Tudniillik 
a nagyméltóságú kassai püspök ur karolta föl az általam 
megpendített eszmét, és azt oly hatalmas argumentummal 
támogatta, hogy bizton reményleni lehet, hogy óhajtásunk 
teljesülni fog, és mi magyarok, ha nem is zarándokolha-
tunk el személyesen az örök városba, és nem tehetjük 
le hódolatunkat, úgy mint óhajtanok, sz. Péter és Pál 
apostolok sírjainál, még is még ez év folyamában itthon 
is részesülhetünk a jubileumi év teljes szent búcsújában. 
Ö nméltósága egy igen nyomós és tekintélyes érvvel támo-
gatta ebbeli kérelmünket, t. i. hogy ezen év a magyar 
katholiczizmusnak 900-dik éve! Megvallom, magam is 
óhajtottam szerény indítványom támogatására még hatha-
tósabb okot fölhozni, de a milyen egyszerű és kézzel-
fogható, még sem birtam azt kérelmem indokolására ki-
kerekíteni. A bölcs főpásztor eltalálta a módját, hogy 
fsedezésünk alapos támogatást nyerjen. 

Es szentséges atyánk, ki a magyar nemzet iránt oly 
nagy szeretettel és rokon indulattal viseltetik, mint azt 
számtalan alkalommal bebizonyította, bizonyára kedvezően 
fogja elintézni a mi alázatos és bizodalmas kérelmünket. 

Mert bármily lelkesedéssel és bármennyi Te Dpummal 
ünnepeljük is meg bár a templomokban is a kath. egy-
háznak hazánkban kilenczszázéves fennállását, ha egy-
szersmind szentbúcsút is nem nyerhetünk, — mit pedig 
azon oknál fogva nem nyerhetünk, mert a folyó évre 
minden máskor nyerhető búcsú épen ő szentségének mult 
évi körlevele folytán fölfüggesztve vagyon, — az egész 
ünneplésből kevés lelki hasznunk letzen. A magyar nem-
zet, mely mindig oly hü ragaszkodással viseltetett a 
szentszékhez, és mely hogy ma is él még e hazában, az 
anyaszentegyház főpapjai imáinak és bőséges anyagi 
segélyeinek köszöni, megérdemli azt, hogy ő ebben a 
nevezetes évben rendkívüli kedvezményben részesüljön, 
és bizonyára az ő rendíthetlen hűségében és ragaszkodá-
sában annál jobban erősödnék, minél bővebb mértékben 
részesülne a szent atya kegyadományaiban. 

Az időből még nagyon kitellik. Eddig a zord idő-
járás és a tavaszi munkák miatt úgysem mehettek a hivek 
sehová, hogy búcsút járjanak. Ezentúl az idő is alkalmas, 
a munka is bevégezve lesz ; egyik része a hiveknek már 
most végezhetné zarándoklását a püspöki székhelyekre, 

I a másik pedig aratás után. Csak mielőbb hallhassuk az 
örvendetes hírt, hogy csakugyan nyerhetnek a hivek 
teljes búcsút, és adhassuk tudtukra, százával, ezrivel fog-
nak útra kelni. 

Esedezünk a Mindenhatóhoz, hogy ő szentsége szivét 
fordítsa hü magyarjaihoz, és ossza ki nekünk bő áldásait. 
Ezt szívből óhajtja Dolánszky Alajos, 

ecsédi lelkész. 

Páris. Egy pillantás a mai franczia katholikus egy-
ház hajszolt és üldözött életébe. — 

Eltökéltem magam, hogy bemutatom önöknek, mit 
szenved az egyház itt Francziaországban a szabadkőmives 
„jog és szabadság" uralma alatt. Azonban se vége se 

! hossza nem lenne az elbeszélésnek, ha mindent el akar-
nék mondani, a mi például csak egy év alatt történik 
itt. Véletlenre bizom a dolgot s előveszem az „Univers"-
nek egyetlen egy számát s kimutatom belőle, hogy egyet-
len egy nap mennyit tud egyetlen egy katholikus lap az 

I üldözés és zaklatások, szóval a szenvedés és panasz rova-
tába összegyűjteni, ha akarja. 

Vegyük csak a sémiq. kiadás ápr. 16-iki számát. 
Mindjárt az első lapon ott van De Mun gróf panasz-, 

tiltakozó és vádló levele Lanessan tengerészügyi minister-
hez, hogy „engedelmeskedve" a szabadkőművességnek, 
nagypénteken távirat utján leparancsolta Brestben a hajó-
hadnak gyászjeléül szokásos és már megindított vallásos 
hagyomány szerint gyászzászlókkal való fellobogózáaát. 
De Mun gróf minden mondása ostorcsapás. Merényletnek 
nevezi az eljárást, sértésnek a nép vallása ellen, mely 
fiait a hajós szolgálat halálos veszedelmeinek adja át, 
bizva az Istenben. A fegyelem miatt önt, úgymond, e 
hajóhad tisztjei nem vonhatják felelőség alá, de a leg-
nagyobb részük csatlakozik, úgymond, az én tiltakozásom-
hozi. Ha az országgyűlés együtt volna, De Mun gróf ott 
ostorozta volna meg a minister eljárását. A hajóhadra 
ráparancsolt vallástalanság ellen, úgymond, minden erőm-
ből tiltakozom. 

Ugyanazon a lapoldalon következik Veuillot Ferencz 
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czikkelye a világkiállítás vallástalan megnyitásáról. Azt 
tanácsolja az Isten nélküli boldogságban uszó uraknak, 
gondolják meg a szentírásnak következő intelmét: „Nisi 
Dominus aedificaverit civitatem, in vanum laboraverunt, 
qui aedificant earn. Nisi Dominus custodierit civitatem, 
frustra vigilat, qui custodit earn." Meghíttak az urak, 
úgymond, mindenkit és szívesen láttak, — csak a min-
denség Urát feledték ki a meghívásból és szives látásból. 
Vigyázzanak, hogy a tudományok Ura le ne csapjon 
haragjában, mikor nem is várják. Azután az egyház hü 
fiaihoz fordulva : Imádkozzunk, úgymond, mi, hogy pótol-
juk azokat, kik nem imádkoznak. Imádkozzunk annak a 
hajóhadnak győzelmeért, melyet már nem engednek imád-
kozni. Isten 5 igaz kedveért kész volt megkegyelmezni 
Sodornának. 5 koldus egy haza megmentésére elégséges. 
Reméljünk tehát. Az állam fejeinek hitehagyottsága da-
czára reméljünk, mikor milliókat látunk térden állva 
imádkozni ! 

A második lapoldalon nem kevesebb mint 4 pana-
szos tárgy van előadva. Az első Waldeck-Rousseau minis-
terelnök, belügyminister és kultusminister ellen szól, 
a ki ápril 13-án tartott második beszédében a Concor-
datumnak és VII. Piusnak olyas valamit tulajdonított, a 
mi világos ráfogás. — Második helyen egy al-préfet 
(alispán) köriratát közli a lap, melyben utasítás foglal-
tatik az iránt, hogyan, mely rubrikák szerint kell egy-egy 
lelkész körül végzett „megfigyelés" eredményét a felsőbb 
hatóság elé terjeszteni, Curiosum gyanánt közlöm az egé-
szet : „A pap papi fokozata, vezeték és keresztneve, kora, 
származási helye, mikor érkezett a községbe, előbbi helye, 
családi körülményei, vagyoni helyzete, magán élete, erköl-
csisége, politikai magatartása, levelezője-e valamely lap-
nak ? Melyeknek ? Magatartása az állami (laique) közokta-
tással. Vett e részt a legutóbbi helyhatósági választás-
ban ? Es milyen volt a működése ? Részt vett-e az utolsó 
országos és megyei választásban ? És milyen volt a műkö-
dése ? Közvetve vagy közvetetlenűl befolyni akarni lát-
szik-e a legközelebbi helyhatósági küzdelembe ? Milyen 
a befolyása a községben? Szeretik-e becsülik-e?" Ezek a 
fougeresi sous-préfetnek a híres kérdőpontjai. A papoknak 
még a veséjébe is be akarnak látni. íme a mintaképe 
mindazon táraadalmaknak, melyek franczia jog, szabadság 
és testvériség szerint szoktak időről időre átvedleni. — A 
harmadik eset Parisban sz.-Anna-templománál történt. 
Ott harangszentelés volt. A harangok keresztszülői, mrs és 
mdme Lombard, gyengéd figyelemből a gyermekekre, pártli-
kás páczikákat készíttettek az iskolás gyermekek közt való 
kiosztás végett, a haragszentelés emlékére. A 13-ik kerü-
let tanfelügyelője (l'inspecteur de l'académie du XIII. 
arrondissement) fenyegető rendeletet küldött az igazgatók-
hoz és igazgatóknőkhöz, hogy a kiosztást meg ne engedjék. 
Igy mentette meg a hires franczia tanfelügyelő a polgári 
társadalmat a klerikalizmus betörésétől az iskolába ! — A 
negyedik eset abból áll, hogy a katholikusoknak Fran-
cziaországban a törvény által biztosított tanszabadságért 
— peticzionálri kell. T. i. a kath. középiskolákat tanu-
lóiktól akarja a kormány megfosztani, tervbe vett olyan tör-
vény által, mely kimondaná, hogy a ki 2—3 évig állami 
(szabadkőműves^ iskolába nem járt, a franczia állam részéről 1 

alkalmaztatásra nem számíthat. Ez ellen most a katholi-
kusok kérvényeznek. Mansban a püspök jelenlétében nép-
gyűlés volt, a hol Lerolle orsz. képviselő szólt a kérvény 
jogossága és szükségessége mellett. Ez történt Sarthe me-
gyében. Loire megyéből már 26421 aláírás ment Párisba. 
Nemde szép szabadság ! Még szabad kérvényezni — az 
önkényhez ! 

A harmadik lapoldalon olvassuk, hogy két radikális 
képviselő tvjavaslatot nyújtott be a következő kath. 
intézetek földbirtokának lefoglalása iránt. Az illető pap-
neveldék, illetve szertesi rendek a következők : a belleyi 
(az 18,24. máj. 19-iki ordannance értelmében) az embruni 
(1743. jul. 1. törv.), a toulousei (1808. decret.), a saint-
gautier-indrei (1817. jun. 4. ord.) a langresi, részben, 
(meg nem jelölt czimen), a pont-à moussoni (1817. jan. 
31. ord.), a luxeuili (1815. febr. 8. ord.), a párisi (1819. 
febr. 14. ord.) Ezután következik az oly intézetek névsora, 
a melyek állami tulajdon (ház, kert stb.) birtokában vannak, 
ilyenek a guereti kereszt-nővérek, a valencei szaleziának, 
a romansi dames de st. sacrement, a neversi irgalmas 
nővérek, a párisi dominikánák, az evroni irgalmas nővé-
rek, a párisi lazaristák. 

íme egy napilap egyetlen egy számában mennyi 
zaklatás, mennyi rosszakarat, mennyi ellenséges támadása 
a vallási békének ! 

A 

„ K E R E S Z T É N Y S É G V É D E L M E " 
ERKÖLCSI és MŰVELŐDÉSI SZEMPONTBÓL. 

Irta : Weiss A. M. 

. - . (Folytatás.) 

A harmadik kötet czime : »Természet és természet-
fölött való." És ez a kötet az egész munkának nemcsak 
köz- hanem fénypontja is. Ez nemcsak a legfontosabb, 
hanem egyszersmind a legkorszerűbb rész. Ez az egész 
keresztény művelődést felöleli, ha ugyan emberileg szólva, 
azt fel lehetne ölelni. Azért is e kötet bármily terjedel-
mes, tartalomra nézve bármily gazdag: mégis csak ama 
határokat jelöli és jelölheti meg, melyek között a keresz-
tény kultúra kiterjed. S éppen mert e kötet terjedelme 
és tartalomgazdagsága mégis oly nagy, iparkodunk ismer-
tetésünket is lehetőleg korlátok közé szorítani és inkább 
általánosságokra szorítkozni, mint részletezni. 

A bevezetésben azt mondja a szerző, hogy a termé-
szetfölötti életet kell megismernünk és elsajátítanunk, ha 
valóban természeti életre akarunk szert tenni. A termé-
szet fölött való ellen vivott harcz az a ragályos kór, 
mely az egész művelt világot megsemmisüléssel fenyegeti. 
A természetfölöttinek tagadásából és megtámadásából ke-
letkezett a társadalmi, politikai és gazdasági forradalom ; 
ebből magyarázhatók meg a tömeges öngyilkosságok, eb-
ből keletkezett a mai társadalomnak kegyetlensége és 
barbársága. 

A jelen kornak legnagyobb tévedése abban a mon-
dásában nyilvánul, hogy az ember úgy ahogy létezik, jó 
és önmagában kielégítő. Mert jóllehet az ember teljesen 
meg nem romlott, hanem jó és nagy tettek végrehajtá-
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sára még sok jó tulajdonság maradt benne ; mindazáltal 
csak a megváltás segítségével emelkedhetett természet-
fölötti czéljának tudatára, melynek megfelelőleg természet-
fölötti életre van szüksége. De a természetfölötti nem a 
természetinek tökéletesbüléséből keletkezett, mint azt 
mindazok, akik Krisztust csupán embernek tekintik, hami-
san állítják ; sem az nem áll, mintha a természet fölött 
való a természetinek elnyomása volna, hanem, a termé-
szetfölötti vallás magában foglalja a természetit és azon 
fölül olyan igazságokat is foglal magában, melyeket az 
emberi elme magától soha sem talált volna föl. A ter-
mészetfölötti életnek pedig a természethez igenis van 
köze, nem ugy mint azok vélik, akik a kereszténységet a 
műveltséggel összeférhetetlennek mondják. Ugyanis nincs 
két világ, nincs két élet, hanem a keresztény csak egy 
ember, egy világé, egy életé a földön. 

A kötet első részében a szerző élethűen ecseteli a 
kereszténységet megelőző időket, a pogányság végnapjait. 
Megtanuljuk ebből, hogy a kultúra a római császá-
rok idejében oly magas fokon állott, hogy olyan müve-
ket is hozoit létre, a melyeket ma utánozni alig birnak, 
igy pl. Nero arany házának ebédlő terme fölött olyan 

kupola volt, mely éjjel-nappal a saját tengelye körül 
forgott. Elbeszéli, hogy az ó-korban még az amerikai 
föltaláló ész diadala, a hálókocsi is ismeretes volt. Azon-
ban daczára a külső műveltség magas fokának, az ókor 
az összes erkölcsi és gazdasági erőknek fölemésztése kö-
vetkeztében belsőleg már akkor föloszlásnak indult. Erős 
ecsettel festi a szellemi művelődés hanyatlását az egyes 
népeknél, mire nézve számos idézettel szolgál a pogány 
írókból, melyek az antik művelődés hanyatlásáról erős 
bírálatokat tartalmaznak s a melyekből kiviláglik, hogy a 
pogányságnak utolsó szava, utolsó cselekedete a tömeges 
öngyilkosság volt. Marc Aurélt, az uj stoikus iskolának 
utolsó kiváló bölcsészét, az ókor tulajdonképpeni „sír-
ásójának* nevezi, amennyiben önönmagát is meggyilkolta. 

A második értekezésben a kereszténységnek kelet-
kezését tárgyalja és bebizonyítja, hogy az nem a termé-
szeti művelődésnek fejleménye, hanem uj vallás, mely 
isteni erejénél fogva győzedelmeskedett. Közben a zsidó-
ságnak a művelődés-történelemben való szerepléséről érte-
kezik. Majd azután annak a taglalására tér, hogy a ke-
reszténység bitében és alkotmányában az erkölcsi életnek 
alapja. (Folytatjuk.) 

T Á R C Z A. 
X I I I . L E O F A P A.*) 

12 ÉVES KORÁBAN IET KÖLTEMÉNYE 

S Z . A L A J O S R Ó L . 
ALL' ANGEL1CO GIOVANE 

S. L Ü I G I G O N Z A G A 
gli Scolari de' PP. della Compagnia di Gesú in Viterbo 
solennizando la sua festa nella chiesa di S. Ignazio offrono 

il seguente Sonetto. 

Querto, cui stanno appiè turbe devote, 
E di Luigi il 8Ímulacro santo ; 
L'arte, che lo formô, dimostra, quanto 

Colla natura gareggiar si puote. 

Tale il color delle virgine gote, 
Quando scendeva à humidirle il pianto, 
Tal'era delle luci il dolce incanto, 

Quand' Egli in Christo le tenera immote. 

Pur, se le forme del leggiadro viso 
Si ben expresse la maestra mano, 
L'idea dell'alma sua qui non ravviso. 

Ah ! vanti pure alto valor sovrano, 
Ma un'alma effigiar di paradiso 
Artefice mortal presume invano. 

VITERBO MDCCCXXII. 
NELLA STAMPERIA DELL' ACADEMIA DEGLI ARDENTI. 

CON PERMESSO. 

AZ ANGYALI IFJÚNAK, 

G O N Z A G A SZ. A L A J O S N A K 
a Jézus-társasági atyák növendékei Viterbóban ünnepét 

ülvén, sz. Ignácz templomában, e Szonettet ajánlják, 

Szent Alajosnak képe ez, melyet 
Áhítatos hivők állnak körül ; 
A művészet, mely alkotá, örül, 

Hogy a természettel verseny'zhetett. 

A szűzi arcz oly halvány, beesett, 
Szemébe lám a köny özönje gyűl, 
Ha elgondolja kínos érzetül : 

Krisztus miértünk mennyit szenvedett! 

De bár szelid arczát a mesteri 
Kéz oly hűséggel tudta festeni, 
Lelke szépségét nem festhette le. 

Mert bármi nagy a művész szelleme, 
Hogy mily dicső egv menyországi lélek : 
Nem festhetik le halandó művészek. 

VITERBO 1822. 
A Z A R D E N T I A K A D É M I A N Y O M D Á J Á B A N 

FELSŐBB ENGEDÉLYLYEL. 

Fordította: Osicsáky Imre, pápai t. kamarás, zsombolyai plébános. 

*) Az i t t közölt költeményt pergamenre nyomva, Akantisz Victor művészi színes rajzaival, pompás fehér bőrbe kötve, 
Dessewffy Sándor osanádi püspök ur a római országos zarándoklat audiencziája alkalmával nyúj t ja át a szentatyának. 
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V E G Y E S E K . 

*** Rómából érkezett tudósítások szerint, az utazás 
kellemetlenségeinek legyőzése után nagy az öröm s leír-
hatatlan a lelkesedés, mely a magyar nemzeti zarándoklat 
tagjait nap'napután a kereszténység fővárosában, ebben a 
szent és örök városban, fogva tartja. Most a búcsú meg-
nyerése végett a templomokat látogatják. A magyar egy-
házi szónoklatok, Kalocsay Aláné a szent Péter templom-
ban, Glattfelder Gyula dré Santa Maria Maggioreben, 
Soós István karmelita atyáé a lateráni bazilikában, 
JRóbitsek Ferencz nmarosi plébánosé és Majláth Gusz-
táv gr erdélyi püspök uré a sz. Pál templomában, rend-
kívüli hatást tettek, azokra is, a kik a magyar szót nem 
értették. A pápai audienczia ideje és körülményei ügyé-
ben azonnal a megérkezés napján fölkereste Rampolla 
bibornok államtitkár a magyar nemzeti zarándoklat ve-
zérét, Császlta György érsek urát. Megállapodásuk szerint 
a szentatya a magyarokat vasárnap fogadja. Szerencsés 
gondolat volt a növendékpapság Rómába terelése. A ha-
tás a különben is lelkes ifjúságra rendkívüli. 

— Nagy e l i smerés illeti meg a budapesti kir. ma-
gyar tud. egyetemi ezidei rektor magnificuszát, dr Theiv-
rewh Emil bölcsészetkari ny. r. tanárt, azért a sikeres 
munkálkodásaért, melylyel az egyetem történeti hagyo-
mányainak kultuszát felébreszteni igyekszik. Ennek a 
törekvésének kifolyása az az emlékirat, melyet Pázmány 
és Verbőczy szobrának Budapesten a belvárosban, a 
tudományegyetem fészke körül való felállítását szorgal-
mazza. Erre vall az az intézkedése is, hogy a f. é. május 
hó 13-án tartandó egyetmi ünnep alkalmából, mely egy-
úttal az uj egyetemi épület felavatásának a király jelen-
létébentervezett ünnepe lesz, a pedellusok új, a hagyomá-
nyoknak megfelelő díszruhába fognak öltöztetni. Az uj dísz-
ruhát, a mely Mária Terézia korabeli heroldszerü öltözet 
lesz, Kriesch Aladár festőművész a tudós rektor utasításai 
szerint tervezte. Sötétpiros meggyszínű selyemből készül 
az egész, a kabát mellén az egyes karok, s illetőleg a 
tudományegyetem czimere lesz impregnálva. A kalpagon 
az egyetem alapitójának, Pázmány Péternek czimere lesz, 
t. i. a három strucz-toll, az egyes karok színeivel meg-
festve. 

— Az érdemet nemcsak elismerés de jutalom is 
megilleti. Igy jár el maga a jóságos Ur Isten is mindenki-
vel szemben. Mindenki természetesnek találja és mint kész 
tényt örömmel fogadja tehát az egyházi hatóságnak azt 
az intézkedését, hogy dr Kohl Medárd pápai praelatus ur, 
a ki kezdet óta oly önfeláldozóan működik az ország 
bíboros hgprimásának oldala mellett, a benczés rendből 

pápai dispensatióval kilép é3 az esztergomi főmegye világi 
papságának soraiba lép át. Mint ilyent ő felsége egyúttal 
valóságos kanonokká nevezte ki az esztergomi káptalanba. 
Bátran lehet gratulálni, s a gratuláczió igen jó helyre 
megy. Mi már gratuláltunk s itt újból gratulálunk. 

— Nagyváradon sz. László király tiszteletére uj 
templomot építenek. Az uj templom három hajóval, ke-

j reszthajóval, magas toronynyal, román stílben van ter-
vezve. A tervet Sztarill Ferencz építész készítette. A 
templom méretei: hossza 48 méter, szélessége a három 
hajónál 20 méter, a kereszthajónál 30 méter, 

h . . . . 
— Májusi ájtatosság. A budapest-terézvárosi plé-

bánia templomban ápril 30-án veszi kezdetét a májusi 
ájtatosság. Naponként fél 7 órakor szentbeszéd lesz, a 
melyet lorettói letenye követ. A szentbeszédeket páros 
napokon Pápay Ferencz, a páratlan napokon Angyal 
Kálmán káplánok tartják. 

— Zarándoklat. Paray le Monial és Lourdesbe augusz-
tus végével, a Szentföldre pedig októberben fog zarán-
doklatot vezetni Dömötör Gedeon Budapest II. ker. plé-
bános, ki ez utakat többször megtette. Felvilágosítást 
szívesen ad az árak : Lourdesbe III. oszt. 100 frt, II. oszt. 
180 frt, I. oszt. 240 frt. Jeruzsálembe III. oszt. 142 frt, 
II. oszt. 290 frt I. oszt. 450 frt. 

— Templomszentelés Eszéken. Május 20-án szen-
teli föl Strossmayer György diakovári pü9pök az Eszéken 
újonnan épült felsővárosi templomot. Az ünnep részleteit 
már megáillapították. A diakovári püspök május 19-én 
esti 6 órakor érkezik Eszékre s e nap estéjén a templom-
épitő bizottság fáklyás zenét rendez tiszteletére. A diako-
vári püspökön kivül bejelentették megérkezésüket Hetyey 
Sámuel pécsi püspök, továbbá, hir szerint, a laibachi het-
czegérsek (ilyen nincs) és a szerajevóí érsek. Az ünnepet 
rendező bizottság már megalakult. 

Á szerkesztő telefonja. 

O. J. Eddig nem azért nem küldtem, a mire ön gondolni 
látszik, hanem mert levelében nem volt kitéve a lakóhelye. Salu-
tem. — Er. Mondja meg az illetőnek, hogy a ki úgy gondolkozik, 
mint ő, mint éretlen madárfiók még nincs megtollasodva a saját 
szárnyain való röpülésre. A világot még hirből sem ismeri talán. 
Az Istent legfölebb csak „Postulat der praktischen Vernuft*-nak 
tartó világban a szavaknak rendesen az ellenkező, legalább is más 
értelmök van, mint a szótárban. Igy például, a „Magyar Szó" 
tulajdonképpen zsidó szót jelent, magyar sovinizmusnak magyar 
abszolutizmus az értelme, szabadság az ellenkező vélemény szolga-
ságát jelenti, keresztyénség rendszerint protestáns fennhéjazást a 
szabad kutatás czime alá bujtatot t egyeduralmi zsarnokságot takar. 
A ki mindezeket még nem érti, még nem ismeri az életét- — 
Többfelé. Kérjük az oly küldemények beküldőit, kik közleményei-
ket reklámos czélból egyszerre sok lapnak szeretik beküldeni, a 
Religio-1 hagyják ki a reklámszolgálatból. Kiválóan becses dolog-
nak kell annak lennie, a mit a Religio más lapokkal közösen 
közölhet. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



3Iellëklet a Beiigio-Vallás 1900. évi I. 34. számához. 

A m a g y a r p ü s p ö k i k a r v á l a s z a 
a z a u t o n o m i a i s z e r v e z ő k o n g r e s s z u s 

27-es b i z o t t s á g á n a k . 

A folyó évi márczius hó 3-án tar to t t püspöki tanácskozmány ál tal kiküldött hármas bizottság 
munkálata a püspöki kar utasitása szerint. 

A magyarországi katholikus egyház autonómiáját 
szervező országos gyűlés f. évi február hó 10-én az 
előkészitő huszonhetes bizottság által javaslatba hozott 
szervezési szabályzatot a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadta. Mielőtt további tanácskozásait folytatná, 
a javaslatot azzal a felhivással adta ki a huszonhetes 
bizottságnak, hogy az abban lerakott főbb elvekre, 
nevezetesen a katholikus alapok és alapitványok keze-
lését és ellenőrzését érintő kérdésekre, az oktatás- és 
nevelésügyre, továbbá a javadalmak betöltésére vonat-
kozó önkormányzati hatáskör sikeres megáll apithatása, 
valamint a közvetlen választás és az egyházmegyei 
gyűlés szervezése, végre a vita során felmerült elvi 
kérdések tárgyában az illetékes tényezőkkel érintke-
zésbe lépjen, és ugy az ezekre vonatkozó tárgyalások 
eredményét, valamint az ezekből folyólag netalán szük-
ségeseknek mutatkozó módositásokat tanácskozás alá 
vévén, javaslatait és jelentését a szervező gyűlésnek 
mielőbb bemutassa. 

A szervező gyűlés ezen határozata alapján a 
huszonhetes bizottság nagyméltóságú elnöke folyó évi 
februárius hó 24-én 978. sz. a. felkérte a püspöki kart, 
hogy a határozatot figyelembe véve, a huszonhetes 
bizottság munkálata alapján a bizottsággal érintke-
zésbe lépjen. 

A püspöki kar a szervező gyűlés határozatából 
hozzá intézett eme felkérést őszinte örömmel fogadta 
és annál nagyobb készséggel tesz annak eleget, minél 
melegebben kivánja a kitűzött feladat sikeres megoldá-
sát s minél szükségesebbnek tartja tehát azt, hogy a 
szervező gyűlés munkája, az autonomia főczéljának 
biztositása mellett, teljes összhangban legyen az egy-
háznak Krisztus által megállapitott szervezetével s 
kormányzatának egységével, mert üdvös eredményt 
reményleni csak igy lehet. 

Időszerűnek tartja a püspöki kar annak előre-
bocsátását, hogy az ok, mely az autonomia eszméjét 
1848 ban felszinre hozta, az ország alkotmányos életé-
ben beállott gyökeres fordulat volt, mely az állam 
katholikus jellegének megszűntével s az összes bevett 
vallásfelekezetek tökéletes egyenjogúságának törvénybe 
iktatásával szükségessé tette, hogy a főkegyúri jog 
körébe foglalt katholikus nagy érdekek az uj alakulás-
nak megfelelő uj biztosítékokat nyerjenek. 

Ez a czél volt a püspökök szeme előtt, midőn 
1848. évi márczius hó 20-án tartott tanácskozmányuk 
határozata szerint arra kérték a királyt, hogy főkegy-
úri jogát a ministerium végrehajtó hatalmának köré-

ből kirekesztvén, azt magának tartsa fenn, hogy to-
vábbá az 1790—91. X X V I . t.-czikk 10. és 12. §§-ai 
értelmében a katholikusokat is ugyanazon jogokkal 
ruházza fel, melyek birtokában az evangélikusok van-
nak, az összes vallási és iskolai czélu alapokat és 
alapitványokat az egyháznak adván át, melynek ne-
vében azokat egy egyházi és világi tagokból álló bi-
zottság kezelje. 

• Miután azonban a király a felelős ministeriumról 
szóló III-ik törvényczikket szentesítve, márczius hó 
31-én kelt leiratában az érsekek, püspökök, apátok és 
prépostok kinevezését átruházhatlan apostoli hatóságá-
nak fentartván, egyebek felől nem rendelkezett, a püs-
pökök az egyház jogainak biztositását a törvényhozás 
utján igyekeztek elérni; s e végre a vallás dolgáról 
szóló 1848 : X X . t.-cz. tárgyalása alatt számos világi 
katholikussal közösen tanácskozván, az országgyűlés-
hez kérvényt nyújtottak be, melyben azt kivánták, 
hogy mint minden bevett vallás egyházának, ugy a 
katholikus egyháznak az államhoz való viszonya is a 
szabadság és függet lenség alapján törvény által ren-
deztessék s a katholikus alapitványokat csupán egy-
házi és világi katholikusokból álló bizottság kezelje. 

A kérvény ápril hó 7-én adatott át a rendi táb-
lának, azonban mint „elkésett" mellőztetett s az 
1848 : X X . t.-czikket a király szent György-hava 9-én 
szentesitette, annak kijelentésével, hogy a mult hó 31-én 
kelt legfelsőbb elhatározásában is emiitett apostoli 
királyi jogait itt is fentartja. 

A püspöki tanácskozmányok egyik részvevője 
által később kiadott emlékirat szerint ápril hó 8-án a 
két tábla számos világi tagja által képviselt tanács-
kozmányban elhatároztatott, hogy a katholikusok kér-
vényének a jövő országgyűlésen való támogatására az 
ország összes katholikusai felhivassanak. Ez alkalom-
mal eszmecsere folyt arról is, hogy a kitűzött czél 
hatályosabb előmozdítására, egyúttal pedig az egyházias 
közszellem fejlesztésére s az egy czélra törekvés kap-
csainak erősbitésére minden plébánia körében egyházi 
gondnokságok lennének az értelmesebb hívekből ala-
kitandók, melyek tisztében állna az egyház vagyonára 
s a helybeli tanodára felügyelni, ezek közül alakulná-
nak egyházkerületi választmányok s innen a székes-
egyházak mellé alakittatnának központi bizottságok, 
mindenütt kétannyi világi tagokból állók, melyek feje 
és elnöke kirekesztőleg csak a püspök lehetne. 

Az első autonomiai mozgalom, melynek egyes 
mozzanatai az izgalmas hangulatban találhatnak ma-
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gyarázatot, a bekövetkezett események által fejlődésé-
ben megakasztva, az utókorra csak annak emlékét 
hagyta fenn, hogy a világi katholikusok, kik ama lázas 
napokban püspökeik köré sorakoztak, velők együtt az 
autonomiai mozgalom fő czélját az egyház önállásának 
megvédésében s az összes magyar katholikusok közös 
érdekeinek biztosításában látták, felajánlva közremű-
ködésöket az egyházmegyék családi körében is a püs-
pöki joghatóság korlátai közt. 

Az 1848. évi események lezajlása után az autono-
miai mozgalom ezen főczéljának biztosításáról igye-
kezett az akkori idők nehézségei közt is lehetőség 
szerint gondoskodni az 1850. évben Esztergomban 
ülésező püspöki kar, midőn a herczeg-primás által két 
felterjesztésben azt kérte 0 Felségétől , hogy külön 
egyházi bizottság felállításával a vallás-, tanulmányi 
és egyetemi katholikus alapokat rendeltetésüknek meg-
felelöleg katholikus kezelés alá bocsássa. 1865. évben 
megújította az összes katholikus alapok kiadása s vegyes 
bizottság felállítása iránti kérelmét, hogy a püspöki 
kar és a katholikusok testülete azok kezelésére köz-
vetlen befolyást nyerjen. Folyamodására válasz nem 
érkezvén, 1866. évben a primási szék üresedése alatt 
a püspöki kar ismét tárgyalás alá vevé a katholikus 
egyház törvényes állásának és autonómiájának ügyét, 
s a folyamodást személyesen benyujtó egri érsek jelen-
tést tett 0 Felségének arról, hogy a katholikus alapít-
ványok és iskolák ügyének a legfelsőbb felügyelet 
alatti czélszerübb kezelése iránt az országgyűlés némely 
katholikus tagjaival együtt külön feliratban szándékozik 
O Felsége színe elé járulni. 

Lényeges fordulatot adott az autonomia ügyének 
az erdélyi katholikus statusnak püspöke vezetése alatt 
1866. évi január hó 10-én tartott gyűlése és 0 Felsé-
géhez intézett felterjesztése, melyben az erdélyi katho-
likusok törvényen- alapuló és gyakorlattal is szentesi-
tett önkormányzati jogának visszaállítását és a kincstár 
kezelése alatt levő vagyonának kiadatását kérte. 

E felterjesztés kapcsában b. Eötvös József mi-
nisternek 1867. julius havában Simor János herczeg-
primáshoz intézett levele s a prímásnak szeptember hó 
8-án kelt válasza mozgásba hozta a magyarországi 
katholikus autonomia kérdését. 

A püspöki kar tanácskozmányai után 1868. február 
havában közzététetett a szervezeti munkálat. Ebben az 
autonomiai testületek hatásköre nem terjedt ki a sze-
mélyi kinevezési ügyekre s ily hatáskört a tekintélyes 
világiak, kiknek véleménye kikéretett, sem kívántak. 
A munkálat szerint vegyes egyházi tanácsok lettek 
volna szervezendők, egyházközségi, egyházmegyei és 
az országos főegyházi tanács, melynek állandó képvi-
seletére kebeléből kiküldendő s általa szervezendő egy-
házi és tanügyi bizottságok voltak hivatva. A főegyházi 
tanács 72 egyházi és 72 világi tagból állott volna. 
Ennek tétetett feladatává átvenni a magyarországi 
katholikus anyaszentegyház vallás-, iskolai, ösztöndij-
stb. alapjait, melyek eddig a királyi kormány kezelése 
alatt állottak. 

A munkálat több világi katholikussal, ezek közt 
első sorban b. Eötvös József ministerrel közöltetett. 
A minister a prímáshoz 1868. julius hó 1-én intézett, 
azóta közzétett magánlevelében többféle módosítás 
mellett maga hozta az alapok- és alapítványokra nézve 
azon szöveget javaslatba, mely szerint „tekintettel a 
katholikus egyház önkormányzatának a törvényes és 
közjogi viszonyok változása által szükségessé vált szer-
vezésére, fejlesztésére vagy biztosit âSârSij â. főegyház-
tanács tervet készit arra nézve, hogy jövőre miként 
kelljen király 0 Felsége legfőbb kegyúri jogainak s 
érdekeinek tökéletes biztosításával, teljes épségben 
tartása mellett az egyház tulajdonjogának, rendeltetésök 

czéljainak megfelelőleg kezelni a magyarországi, jelen-
leg a kormány által kezelt katholikus alapítványokat 
és alapokat." 

A püspöki kar a minister módosításai szerint 
átalakította a szabályzatot. A minister, állítólag, eleinte 
nem is tartotta szükségesnek azt világiak bevonásával 
vegyes tanácskozmány elé vinni. Elégnek tartotta azon 
kiváló férfiak meghallgatását, kiknek véleménye a 
püspöki kar előtt súlylyal bir. A vegyes tanácskozmány 
azonban utóbb, október hó 1-én mégis összehivatott. 
A primás üdvözlő beszédében kiemelte, mily vívmány-
nak tartja a magyar katholikus klérus, ha az egyházi 
munkásság üdvös terén a nemzet erkölcsi és szellemi 
nemesítése érdekében a sorakozott világi hivek támo-
gatását megnyerheti, hangsúlyozta azonban egyúttal, 
hogy a püspököknek mindenekelőtt az anyaszentegyház 
isteni alapitója által változatlanul rendelt egyházi kor-
mányzat sarkalatos elveit kell szem előtt tartaniok, 
melyeket meg nem ingathat azon kapcsok megsértése 

! nélkül, melyek őket az egyetemes világegyházhoz s 
annak szentséges fejéhez fűzik. Kijelentette ennélfogva, 
hogy csakis a kitűzött határok közt járulhatott a ma-

! gyar püspöki kar a terv elfogadása által oly szerve-
zethez, mely eddig a katholikus egyházban sehol a 
világon nem létezett. 

A vegyes tanácskozmány azonban az egész ügynek 
más fordulatot adott. A politikai alkotmányosság formái 
jutottali ott érvényre. Az javasoltatott a püspöki karnak, 
hogy n e menjen be az autonomia szervezésébe, hanem 
csak az ideiglenes választási szabályok elkészítésére 
szorítkozzék. Az ezek szerint megválasztandó gyűlés 
készítse el a végleges választási szabályzatot s a gyűlés, 
mely ennek alapján létre jövend, lesz hivatva arra, 
hogy maga állapítsa meg az autonomia szervezetét, 
hatáskörét, szóval minden részletét. 

Igy is lett Az autonomia szervezetének kidolgo-
zására véglegesen megválasztott kongresszus 1870. 
október hó 26-án nyilt meg és 1871. márczius hó 30-án 
elnapoltatott. 

Az akkori hangulattal szemben, melyT a kedélye-
ket világszerte forrongásban tartó politikai és vallási 
izgalmak kifolyása volt, a kongresszus, melyen ily vi-
szonyok közt inkább támadások leküzdése és veszélyek 
elhárítása volt a feladat, nem hozhatta meg a ked-
vező eredményt. 

A viszonyok sem 1848-ban, sem 1870-ben nem 
voltak kedvezők az egészen uj, előzmény nélkül álló 
és annyira nehéz kérdés sikeres megoldására. — 
1848-ban, mint b. Eötvös József a prímáshoz irja, az 
értekezletek határozataira a forradalmi hangulat be-
folyással lehetett, s „ép ez értekezleteknek csekély 
eredménye, a nehézségek, melyek egyházunk főnökei-
nek ildomos határozataik életbeléptetését lehetetlenné 
tevék, komolyan intenek, hogy ily reformok keresztül-
vitele felgerjedett pillanatban nem lehetséges, s igy 
csak akkor kisértethetik meg sikerrel, midőn az nyu-
galommal történhetik." — 1870-ben a püspöki kar 
egyik tagjának beszéde vet világot a helyzetre és 
bizonyára sokaknak lelki állapotára. Felemlíti, hogy 
az időpont nem szerencsés, hogy a mozgalmas idők 
lázas befolyása alatt vannak az elmék, hogy minden 
ember nyugtalansággal és aggodalommal néz a közel 
jövőbe. D e belátja, hogy az episcopatusnak nem állt 
hatalmában más, nyugalmasabb időt választani. „Eme 
lépésünk — úgymond — minek titkoljuk el, megdöb-
bentő figyelmet ébresztett külföldön, még a nagy 
katholikus lángelmékben is. Azt kérdezték tőlünk : 
Gondoljátok, hogy ez institutiót a katholikus egyház 
szervezetébe be fogjátok tudni illeszteni? Biztosak 
vagytok-e abban, hogy az autonomia működése aber-
rátiókba nem fog átcsapni? Leszen-e elég erőtök, ha a 
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túlkapások áttörnek a partokon, hogy a pusztító áram-
lást a mederbe visszaszorítsátok? Mi nem tudtunk 
felelni e kérdésekre. Mi azt mondottuk, tennünk kell 
valamit, mert a politikai helyzet kényszerít ; mondot-
tuk, hogy katholikus vagyonunk, ügyeink most már 
incompetens közegek által kezeltetnek ; mondtuk végre, 
hogy Isten után bízunk apostoli fejedelmünkben, kinek 
főkegy uraságát fentartani akarjuk, és bizunk saját 
híveinkben, kiknek a katholikus egyházhoz való oda-
adásukat sok fényes tett hirdeti a múltban." 

A kongresszus többsége által elfogadott szerve-
zeti szabályzat 1871. junius hó 21-én nyújtatott át 
Ö Felségének, a legfelsőbb jóváhagyás azonban be nem 
következett. 

Elmaradásának okát csak az 1895. évi november 
hó 24-én kelt legfelsőbb elhatározás adta meg, mely-
ben 0 Felsége a katholikus egyház önkormányzatának 
szervezésére uj kongresszus tartására adva engedélyt, 
meghagyta, hogy ahoz az 1870 - 7 1 - i k évi kongresszus 
munkálata azzal küldessék vissza, miszerint azt a vál-
tozott viszonyokra való tekintettel, valamint az 0 Felsé-
gét megillető legfőbb kegyúri és felügyeleti jogok s a 
római katholikus egyház szervezetének szigorú szem 
előtt tartásával ujabb megfontolás alá vegye. 

A míg igy a magyarországi katholikus autonomia 
szervezésének ügye a kedvezőtlen időviszonyoknak, 
egyelőre legalább, áldozatul esett, addig Erdélyben az 
egyházi önkormányzat biztosítása szerencsésebb alaku-
lást nyert. 

Igaz, hogy az erdélyiek szerencsésebb helyzetben 
is voltak: náluk a szorongattatás korszakából a katho-
likus status szervezete fenmaradt. Leginkább ez adta 
meg nekik a lehetőséget arra, hogy a sikerre vezető 
utat megtalálhassák. 

A katholikus státusnak már emiitett 1866. évi 
junius hó 10-iki felirata kapcsában b. Eötvös József 
minister, „a kérvényben foglalt indokok helyességét, 
alaposságát — mint mondá — lelke mélyéből osztván", 
1867. szeptember hó lü-én 896. ein. sz. a. értesítette 
az erdélyi püspököt 0 Felségének augusztus hó 19-én 
kelt legfelsőbb elhatározásáról, mely szerint „legkegyel-
mesebben megengedni méltóztatott, hogy az erdélyi 
főkormányszéknél fennállott úgynevezett catholica com-
missio megszüntetvén, az addig annak hatásköréhez 
tartozó ügyek az erdélyi róm. katholikus statusnak 
1866. január hó 10-én Kolozsvártt tartott gyűlése j egy-
zőkönyvében körülirt szerkezetű gyűlésnek és az annak 
kebeléből választandó bizottmánynak befolyásával 
kezeltessenek és intéztessenek". A legfelsőbb engedély 
alapján 1868. február hó 9-re összehívott statusgyülés 
feladata lett volna a szervezési szabályzat megállapí-
tása és a kebeléből kiküldendő 24 tagu bizottság meg-
választása. Azonban a többség által elfogadott szerve-
zeti szabályzat ellen a kisebbség külön véleményt adván 
be, a gyűlés heves viták után szétoszlott, a nélkül, hogy 
az igazgató tanácsot megválasztotta volna. 

Azonban az öt évvel később, 1873. május hó 12-re 
összehívott status-gyülés mindenekfölött az önkormány-
zat legfőbb feladatának biztosítását tartva szem előtt, 
kerülve az elvi kérdéseket, melyek az áthidalhatlan 
ellentéteknél fogva mindig akadályoztatták volna az 
eredményt, elhatározta, hogy a status közgyűlését az 
0 Felsége által is elismert 1866-ki jogalapon évenkint 
megtartja, a legfelsőbb utasítás értelmében az igazgató 
tanácsot megválasztja s azt a statusnak eddig a főkor-
mányszék katholikus tagjaiból álló katholikus bizottság 
által gondozott javai kezelésével és a még állami kezelés 
alatt álló alapoknak és vagyonnak átvételével megbízza. 
Ezen határozat értelmében a gyűlés az igazgató taná-
csot megválasztotta s egyúttal annak szervezetéről és 
hatásköréről szabályzatot alkotott, melyet a jegyző-

könyvvel együtt a legfelsőbb jóváhagyás kieszközlése 
végett felterjesztett. A minister, Trefort Ágost , 1873. 
junius hó 16-án 1008. ein. sz. a kelt leiratával a püs-
pököt értesítette, hogy a katholikus statusnak évi köz-
gyűlés tartására teljes joga levén, annak abbeli eljárását, 
miszerint igazgató tanácsát, amely az akkorig működöt!; 
katholikus egyházi bizottság helyébe lépjen, önkebelé-
ből megválasztotta, tudomásul véve, egyúttal azon 
megállapodását is helybenhagyta, mely szerint az ekko-
rig a katholikus egyházi bizottság hatásköréhez tarto-
zott ügyeket jövőben a már megválasztott 24 tagu 
igazgató tanács befolyásával kezelendi és intézendi. 
Azonban a kath. alapoknak a kormány kezelése alól 
való kibocsátását és átadását megtagadta, mivel ezen 
kérdés együttesen az összes magyar állami katholikus 
egyházra végérvényesen létesítendő önkormányzat meg-
állapításának alkalmával és azzal szervezetesen lesz 
annak idején elintézendő. A statusgyülésnek ez utóbbi 
pontra vonatkozó ujabb felterjesztésére, a minister 
1874. deczember hó 28-án 34.204. sz. a. Ő Fe lsége 
kegyúri és felügyeleti jogára való hivatkozással ismét 
tagadó választ adott. 

Habár az erdélyi katholikus egyház eszerint még 
nem vehette tényleges birtokába a kormány által kezelt 
alapjait, de átvette és azóta gyarapította is az alapokra 
és azokból fenntartott intézetekre vonatkozólag az egész 
hatáskört, melyet azelőtt a főkormányszéknél fennállott 
egyházi bizottság töltött be. 

Autonomiája, bár ugyan Erdélynek az unió óta 
nincs politikai különállása, a történelmi fejlemények-
ből kifolyólag a statusgyülésben és igazgató tanácsban 
képviselt szervezetével mégis országos jellegű. Országos 
je l legű a statusgyülés már szerkezeténél fogva is, mert 
az O Fe lsége által jóváhagyott 1866. évi szabályzat 
alapján a gyűlésen katholikus főispánok, főtisztek, 
városi főbirák mellett a „közálladalmi főbb tisztviselők 
és főbb törvényszékek katholikus tagjai" is helyet 
foglalnak. D e országos je l legűvé teszi leginkább az, 
hogy az erdélyi országos főkormányszéknél fennállott 
catholica commissio megszüntetvén, a statusgyülés és 

j a kebeléből választott bizottság, az 1867. évi augusztus 
hó 19-én kelt legfelsőbb elhatározás alapján, a catholica 
commissiónak országos hatáskörét s a katholikus köz-
alapok gondozását vette át. 

Az autonomia ezen országos jel legű szervezeté-
nek hatásköre az 1873. évi május hó 13-án elfogadott 
ügyrenddel nyert szabályozást, s e szervezetben a 
püspök és igazgató tanács közti viszonyt s az erre 
vonatkozó eljárási módozatot az ügyrend nyomán s a 
régi rendeletek és gyakorlat szerint a következő gyűlé-
seken közös egyetértéssel állapították meg. 

E mellett pedig a szorosan vett egyházmegyei 
kormányzat terén az önkormányzati hatáskörök a 
püspök joghatóságának sértetlen megóvásával illesz-
kednek be az egyházmegye kereteibe, miről tanúságot 
tesz egyebek közt az egyházi és iskolai tanácsok 
1877. évi szervezete s a békés gyakorlat. 

Igy foglalta el és biztosította az erdélyi katholikus 
status kitartó buzgósága a jogi alapot, melyen a fő-
kegyúri és egyházkormányzati jogkörök természetes 
korlátai közt mint a vallási béke s az egyházi és 
nemzeti érdekek egyik tényezője üdvös eredménynyel 
működött a lefolyt huszonhét év alatt. 

Az erdélyi példa szemünk előtt van. 
A mi ott lehetséges volt, miért lenne az nálunk 

lehetetlen ? Ha az erdélyi főkormányszéknél fennállott 
egyházi bizottság hatáskörének átruházásával az ön-
kormányzati szervezkedés lényeges feltétele és legfőbb 
czélja, mely nélkül az nem is képzelhető, ott meg-
valósulhatott, miért nem valósulhatna az itt is meg? 

A katholikus alapokra nézve az egyház tulaj-
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•donjoga, az alapok és azokból fentartott intézetek 
katholikus jellege és rendeltetése nem kétséges ná-
lunk sem. 

Tudjuk, hogy ez alapoknak hasonlíthatlanul 
nagyobb részét a viszontagságos időkben elhagyott 
apátságok, prépostságok, monostorok és káptalanok 
javai képezik. 

Törvényeink szerint az egyházi vagyon, még ha 
a haszonélvező jogalany megszűnt is létezni, egyházi 
jel legét nem vesztheti el, uratlanná nem válhatik, 
mindig az egyházé marad, s egyházi jel legének meg-
felelő hasonló egyházi czélra fordítandó. 

Az 1548. évi országgyűlés, melynek a katholikus 
vallás megszilárdítása volt főczélja, az említett jogelv 
alapján a XII . t.-czikkben azt rendeli, hogy az elpusz-
tult monostorok, zárdák és káptalanok javai tanult 
lelkészek, Isten igéje igaz hirdetőinek fentartására, kik 
ez országban a népet a régi, orthodox, igaz és katholikus 
hitben és vallásban megtartani s az attól elpártoltakat 
abba visszavezetni igyekezzenek, továbbá iskolák épí-
tésére és helyreállítására, tanult és derék tanítók díja-
zására, valamint szépreményű és jó viseletű ifjak 
tanulmányi ösztön- és segélydijaira fordíttassanak, 
hozzátévén az 1. §-ban, hogy ez intézkedések pontos 
és rendszeres végrehajtására s a jövedelmeknek a 
mondott czélra való hűséges felhasználására minden 
püspök a maga egyházmegyéjében gondoskodni tar-
tozzék. 

Ez a törvény képezi a vallás-, tanulmányi és 
egyetemi alapokra nézve a kiindulási pontot és az 
irányadó jogszabályt, melyre királyaink alapító leve-
leikben mindig hivatkoznak. 

H o g y mennyire katholikus ügynek tekinti e tör-
v é n y a tanügyet, mely gondoskodásának egyik főrészét 
képezi, kitűnik abból, hogy azt a katholikus isten-
tisztelet ügyével ugyanazon fogalom alá helyezi, midőn 
a katholikus istentisztelet és tanügy érdekeiről kap-
csolatosan rendelkezve, a kettős érdeket egynek tekinti 
« a szóban levő javakat a mondott czélra, tehát az 
istentisztelet és tanügy egybefoglalt czéljára akarja 
a püspökök utján fordíttatni. 

A törvény ezen czélját két évvel később ismét 
hangsúlyozza a törvényhozás, midőn az 1550: X I X . 
t.-czikkben annak végrehajtását azért sürgeti, hogy 
tudós férfiak behozatala és iskolák felállítása által Isten 
tisztelete és az ősi vallás mielőbb felviruljon mindenütt. 
Hasonlóképen az 1560: I. t.-czikk 15. §-a is a mon-
dott törvény czéljának a katholikus iskolák felállítását 
tekinti s annak eszközlését a püspökökre bízza. 

I. Rudolf király a törvény ezen czéljának meg-
valósítására, vagy — mint egyik ide vonatkozó ado-
mány levelében mondja — a katholikus vallásnak az 
oktatással kapcsolatos előmozdítására adományozta 
1586-ban mint főkegyur, a főpapok és katholikus ren-
dek előterjesztésére, a jezsuitáknak az elpusztult 
katholikus intézmények javait. A rend eltörlése után 
pedig Mária Terézia királynő 1780. márczius hó 25-én 
ugyanezen törvény értelmében és parancsára — sensu 
et dictamíne praecitati articuli 12-mi 1548 —, főkegy-
iiri minőségében — pro supremo iure nostro patro-
natus, — alkotja meg a tanulmányi alap jogi szemé-
lyét, ugyanazon javaknak adományozásával, melyek a 
jezsuitáknak adományoztattak, ugyanazon rendeltetés-
sel s jogokkal, melyekkel azokat ők birták. Ugyan-
ezen törvény alapján s arra való hivatkozással állítja 
ki Mária Terézia királynő a Pázmány-féle katholikus 
egyetem részére is adományleveleit. A vallásalaphoz 
tartozó javak katholikus rendeltetését nyilvánvalóvá 
teszik az alapítási oklevelek. 

Hogy pedig mindezen alapítványoknak kizáróla-
gosan katholikus czélja és rendeltetése kérdés tárgyává 

se tétethessék, mint Erdélyben az 1791 : LIV. LY. 
t.-czikk, ugy Magyarországban az 1790—91: X X Y I . 
t.-czikk 12. pontja az alapítványok rendeltetésének 
sérthetlenségét nemcsak az evangélikusok, hanem a 
katholikusok részére is véglegesen biztosítani akarván, 
kimondja, hogy az akkor fennállott birtokállapot 
zsinórmértékül vétetvén, a katholikusok alapitványai 
a katholikusok, az evangélikusokéi az evangélikusok 
részére fordíttassanak. 

E törvény rendelkezésének felel meg, de egy-
szersmind nemcsak a vallás-, hanem a Mária Terézia 
királynő által létesített tanulmányi alap katholikus 
jel legét és rendeltetését is minden kétséggel szemben 
igazolja a kanczellária utján 1793. julius hó 4-én a 
helytartótanácshoz intézett 7080. számú királyi rende-
let, mely minden félreértés kizárása végett megtiltja, 
hogy a vallás- és tanulmányi alap közalapnak nevez-
tessék s kijelenti, hogy ez alapok az 1790 — 91: 26. 
t.-czikk értelmében kizárólag a katholikusok javára 
szolgálván, természetöknél fogva a főkegyur legfelsőbb 
'felügyelete alatt állnak ós azon más természetű köz-
alapokkal, melyekről az 1790—91 : X X I . törvényczikk 
rendelkezik, semmi összefüggésben sincsenek. 

Ha ezek szerint az egyház tulajdonát képező ez 
alapoknak és az azokból fentartott tanintézeteknek 
katholikus az eredetök és rendeltetósök 1848-ig katho-
likus volt kezelésök és igazgatásuk is. 

Kezdetben, mint áz 1548: XII. t.-czikk rendeli, a 
megyés püspökökre volt a jövedelmek kezelése és 
czéljoknak megfelelő felhasználása bízva. Az alapok 
jövedelmeiből gondozott katholikus tan- és nevelésügy 
a főkegyur védnöksége alatt az egyház kezében volt, 
szerzetes rendek vezetése alatt álltak a középiskolák, 
felállításuk és elhelyezésökre nézve a katholikus vallás 
érdeke s a püspökök véleménye volt az irányadó. S 
midőn aztán a mindinkább növekvő feladatokkal szem-
ben a rendszeres, központi vezetés és igazgatás szük-
sége előállt, akkor a katholikus alapokat érdeklő ügyek 
katholikus- kezelése- és igazgatásának biztosítására s 
minden illetéktelen befolyás távoltartására királyaink 
főkegyúri joguk erejével s annak fentartásával a hely-
tartótanács kebelében felállították a vallás és tanulmányi 
bizottságokat, melyek elsejében az ország prímása 
elnökölt, a ki primási méltóságánál fogva a helytartó-
tanács tagja volt, s melyek főkegyúri megbízatásuk 
értelmében csak a katholikus ügyek gondozására 
levén hivatva, az akkori viszonyok közt e hatáskörük-
ben a katholikus egyházi önkormányzat képviselőinek 
voltak tekinthetők. 

S ha ezek alapján párhuzamot akarunk vonni az 
akkori és mostani helyzet közt, az eredmény, melyre 
jutunk, az, hogy akkor a katholikus egyház állam-
egyház volt, az állami intézmények is magokon viselték 
az államvallás jellegét, s annak daczára az alapok és 
azokból fentartott tanintézetek katholikus jellege és 
rendeltetése még külön ótalomban is részesült. 

Ellenben most a helyzet az, hogy az 1848 : X X . 
t.-czikk kimondta az összes bevett vallásfelekezetek 
jogi egyenlőségét, s az 1895 : XLIII. t.-czikk 9. §-a az 
ezentúl beveendöknek is biztosította az egyházi, okta-
tási, nevelési vagy jótékonysági czélokra szolgáló 
alapitványaik önkormányzati kezelését. 

A magyar katholikus egyháznak nincs szüksége 
arra, hogy bevettnek nyilvánittassék, sem arra, hogy 
közjogi állása és önrendelkezési joga, mely a magyar 
alkotmányjoggal egyidejű, elismertessék. 

l5s mégis, daczára az 1790—91 : X X Y I . t.-czikk 
12. pontjának, mely az evangélikusoknak és katho-
likusoknak egyaránt biztosítja alapitványaik rendel-
tetésének sérthetlenségét ós ennek megfelelő kezelését : 
az összes bevett vallásfelekezetekkel szemben egyedül 
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a katholikus egyház az, mely ezen alapitványai keze-
lésének és az azokból fentartott tanintézetek igazga-
tásának köréből ki van zárva ; mert, az 1848. év 
rohamos eseményei közben a főkegyúri jogosítványok 
gyakorlata körül támadt ür mindeddig ki nem egészít-
tetvén, a főkegyúri jogosítványok egyedüli megbízott 
kezelője most a politikai kormány, mely pedig parla-
menti állásának feltételeivel s az ujabb országos tör-
vények alapján egyenlő elbánásra igényt tartó külön-
féle ellentétes vallási irányzatokkal szemben legjobb 
szándéka mellett sem lehet hivatott arra, hogy oly 
ügyekben is, melyek a közkormányzat jogkörén kivül 
esve, a főkegyúri jogczimen kizárólag a katholikus 
egyház beléletével vannak szoros összefüggésben, az 
ország katholikus lakosságának megnyugvásával kép-
viselhesse és gondozhassa vallásunk érdekeit. 

Ezt figyelembe véve, a püspöki kar ugy véli, 
hogy kötelessége és a magyar katholikusoknak feléje 
irányult bizalma ellen vétene, ha határozottan nem 
kivánná, hogy a mi az autonomiai mozgalomnak in-
ditó oka és kezdettől fogva kitűzött főczélja volt : a 
katholikus alapok és alapitványok s az azokból fen-
tartott tanintézetek ügyének szabályozása, a kormány 
jóakaratú támogatása és közreműködése mellett, 0 
Felsége legkegyelmesebb megbízása alapján oly meg-
oldást nyerjen, mely egyrészt a magyar katholikusok 
egyetemének megnyugtatást nyújtson, másrészt alkal-
mas legyen arra, hogy 0 Felségének a főkegyúri j o g 
természetéből és czéljából folyó legnemesebb szándékai 
teljes mértékben valósulhassanak. 

A püspöki kar tehát közös tanácskozmányában 
hozott határozatának megfelelőleg azt kivánja, hogy 
a katholikus vallás, oktatás és nevelés czéljaira szánt, 
jelenleg a kormány által kezelt katholikus alapok és 
alapitványok, valamint az azokból fentartott királyi 
katholikus tanintézetek ügye a királyi katholikus jog-
akadémiákat is beleértve, ugy rendeztessék, miként az 
jelenleg Erdélyben gyakorlatban van. Kivánja ezzel 
kapcsolatosan, hogy a budapesti egyetem katholikus 
alapja az autonómiának egy általa létesítendő katholikus 
egyetem czéljaira kiadassék. 

Midőn a püspöki kar az alapok, alapitványok s 
az azokból fentartott tanintézetek ügyének rendezését 
az erdélyi gyakorlat szerint kivánja, ezt annak tudatá-
ban teszi, „hogy kivánatának valósítása, ugy mint 
Erdélyben, 0 Fe lsége legfőbb kegyúri jogának s a 
legfelsőbb felügyeleti jogkörnek sértetlen megóvásával 
és fentartásával eszközölhető. Hiszen Erdélyben a leg-
főbb kegyúri jog oly alapon nyugszik mint Magyar-
országban; ott ugy mint itt az autonomia gondozására 
bizott vagy bízandó ügyek előbb a főkormányszék 
hatásköréhez tartoztak, s a katholikus közalapok és 
intézetek je l lege ott és itt azonos. 

A püspöki kar kivánatának teljesítése véget vetne 
egyúttal a visszás állapotnak, melyet a magyarországi 
és erdélyi katholikusok helyzetének külömbsége okozott. 
Mert, mint báró Eötvös József Simor János herczeg-
primáshoz intézett levelében irja, valóban el nem 
képzelhető, „hogy a katholikus egyház az állam irányá-
ban Erdélyben nagyobb autonómiával birjon, mint 
Magyarországban." 

Erdélyben az összes katholikusok csak egy me-
gyés püspök joghatóságához tartozván, az autonomia 
országos jel legű szervezetében ő maga képviseli és 
gyakorolja az egyházkormányzati joghatóságot. Magyar-
ország több egyházmegyére levén felosztva, az egész 
országra kiterjedő katholikus közügyekben az egyházkormány -
zu ti hatóságot az összes püspökök képviselik. Mivel tehát 
az autonomiai kongresszuson az egész országra kiter-
jedő katholikus közügyek fognak tárgyaltatni, azért 
a püspökök a kongresszuson való jelenlét és hozzászólás jogát 

magoknak fentartják, de szavazásban nem vesznek részt s 
a kongresszus végzései fölött közös tanácskozinányuk-
ban fognak határozni. Az igazgatótanácsba küldendő 
püspökök választását a püspöki kar magának kivánja 
fentartani. 

Az előadottak szerint, ha a katholikus alapok 
s az azokból fentartott tanintézetek ügye itt is azon 
mód szerint fog rendeztetni, mint az Erdélyben tény-
leg gyakorlatban van, ezzel a legfőbb kegyúri és leg-
felsőbb felügyelet i j o g teljes épségben tartása mellett 
elérhető lesz a czél, melynek biztosítása az autonomiai 
mozgalmaknak kezdettől fogva legfőbb tárgya volt s 
az ország katholikusai bizonyára örömmel és megs 
nyugvással fogják elfoglalni egyházi és iskolai köz-
javaink és érdekeink buzgó gondozására a hálá-
munkatért. 

Al ig szenvedhet kétséget, hogy a kormányt is e 
megnyugtató eredmény biztosításának szándéka vezette 
akkor, midőn 0 Felségétő l a kongresszus újbóli össze-
hívására kikérte az engedélyt. Épen azért a püspöki 
kar nem tulaj donithatott döntő súlyt azon Emlékirat 
czimü dolgozatnak, melyet a kongresszus összehívása 
után a hírlapok közöltek, s mely az autonómiával s a 
kormány álláspontjával foglalkozva, az autonómiának 
az alapokra nézve csak azon tért jelölte ki, melyet 
most az azok ellenőrzésére rendelt, azonban a kezelés 
és igazgatás keretén egészen kivül álló bizottság fog-
lal el, a tanintézetekre nézve az autonomiát csak azok 
katholikus jellegének, i l letőleg katholikus tanerők 
alkalmazásának ellenőrzésére utalta, emellett pedig az 
autonomia „voltaképeni czélzatát" abban találta fel, 
hogy az „a hierarchikus szervezetet megtoldja és bő-
víti, egy, a világi elem és az alsó papság képvisele-
tére épített organizmussal, az egyházi és világi elemet 
érdekközösségben, szolidaritásban fűzi össze." 

E szerint tehát az autonomia eddigi főczélja 
egészen háttérbe szorulna s a szervezet széles kereté-
ben ezáltal üresen maradt hely az egyház hierarchikus 
szervezetének bővítésével lenne kitöltendő. 

Ez azonban nem egyeztethető össze sem az auto-
nomia létesítésére irányzott eredeti czélzattal s az 
annak megfelelő szervezet keretével, sem pedig az 
egyház hierarchiai alkotmányával. 

Az autonomiai szervezet megállapított kerete 
kezdettől fogva azon feltételhez volt kötve, hogy, 
amint azt b. Eötvös József minister kilátásba helyezte, 
az alapok és azokból fentartott tanintézetek az auto-
nomia hatáskörébe bocsáttatnak át. Ha már most az 
autonomia keretéből ezen hatáskör csaknem egészen 
kimaradna s az abban kielégítést nem találó erő arra 
utaltatnék, hogy az egyház hierarchiai szervezetében 
keressen kárpótlást, ez oly kísérlet lenne, melyet az 
egyház és a nemzet nyugalmának veszélyeztetése 
nélkül megkoczkáztatni nem lehet. 

Szemünk előtt van a hierarchiai alapon nyugvó auto-
nomiai szervezet két példája. Egyik az erdélyi katholikus 
egyház autonomiája, másik a keleti egyházaké. Az 
erdélyi autonomia üdvösen működik, mert a mellett, hogy 
közalapjainak reá ruházott gondozásával kellő tartal-
mat nyert, egyházának hierarchiai alkotmányával össz-
hangba igyekszik hozni működését. Ellenben a keleti 
egyház autonomiája a folyvást megujuló zavarok és hatalmi 
beavatkozások forrása, mert, mint az említett Emlékiratban 
olvassuk, működése „a hierarchiai jogkörbe ütközik.u 

A magyarországi katholikus autonomia működé-
séhez az egyházra és nemzetünkre áldásos eredmények 
reménye csak ugy fűzhető, ha közalapjai és közinté-
zeteinek buzgó gondozására megfelelő tért nyerhet, s 
ha mindenekfölött minden izében katholikus marad és 
minden, bárhonnan jövő veszélytől meg tudja óvni 

I egyházának isteni szervezetét. 
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Mert a hierarchiai alapon nyugvó katholikus egyház I 
szervezete isteni mű, azt megváltoztatni vagy megbontani 
büntetlenül nem lehet. 

Üdvözitőnk a megváltás művének folytatására I 
látható és tökéletes társaságot alapított és minden 
embert felhívott, hogy a lelki újjászületés által e társa- ; 
ságnak, az anyaszentegyháznak, tagjává legyen. A lelki 
újjászületésnél fogva mindnyájan egyenjogú tagjaivá 
leszünk az egyháznak, egy a hitünk, egy a reménysé-
günk, egy a szeretetünk, egy az Atyánk, ki a menny-
ben van. De az egyháznak, épen, mert látható és 
tökéletes társaság, látható elülj árokra van szüksége, 
kik azt igazgassák, kormányozzák. Azért Krisztus 
Péterben és a többi apostolban minden hatalommal 
felruházott elüljárókat is rendelt egyházának, fela-
datukká téve, hogy egyházában a hit letéteményét 
sértetlenül fentartsák, a malaszt kincsét megőrizzék, az 
embereket abban részesítsék és a hivek összeségét kor-
mányozzák. Nem a hivők közösségének, hanem az 
apostoloknak mondta ő : „Amint engem küldött az 
Atya, ugy küldelek én is titeket." (Ján. 20. 21.) 

Ezt a hatalmat és küldetést, melyet az apostolok 
Krisztustól nyertek, ők viszont utódaikra, a püspökökre, 
ruházták át, mert a megváltás művének az idők végé ig 
fenn kell állnia. A Péter utódjával közösségben levő 
püspökök testületének hatalmában él tehát tovább az 
apostolok testületének Krisztustól nyert hatalma. Ebből 
kifolyólag a püspököknek az a joga és feladata, hogy 
az egyetemes egyház kormányzásában részt vegyenek 
Krisztus helytartójának gondjában s az egyetemes 
egyháznak részökre kijelölt területein a püspöki testület 
egységében, a hierarchia alsóbb rendű tagjainak közre-
működésével, gyakorolják Krisztus parancsa szerint a 
kormányzási hatalmat. 

Ezek levén az egyházi kormányzat változhatlan 
alapelvei, mivel ezek szerint Krisztus az egyházban a 
kormányzási joghatóságot nem az egyház egyetemére, 
nem a hivők közösségére, hanem az apostolokra és 
utódaikra ruházta, a hivők közössége pedig oíkt amivel 
maga sem rendelkezik, másra át nem ruházhatja, világos, 
hogy a katholikus egyház isteni alkotmányának alapélvei 
szerint a hivők közössége az egyházi kormányzat köréhez 
tartozó jogositványok gyakorlására megbízást, küldetést nem 
adhat, mert azt csak az egyház kormányzata, illetőleg a 
püspök adhatja meg; hogy tehát ebből kifolyólag az ily 
jogositványok gyakorlására törvényesen megbizották azt nem 
választóik képviseletében, hanem csak a megbízást adó egy-
ház nevében gyakorolhatják ; végre, hogy az ekként meg-
bízottak gyűlései, vegyenek bár püspökök is bennök 
részt; nem képviselhetik az egyházat, mert az egyházat az 
egész ország egyházi érdekeire vonatkozó ügyekben csak az 
ország püspökei, az egyházmegyében az egyházmegye 
püspöke, a községben a község hivei fölé püspöke 
megbízásából helyezett lelkész képviselheti. 

A püspök, mint említve volt, Krisztus rendelésé-
ből egyházmegyéjében rendes és közvetlen joghatósá-
gánál fogva gyakorolja a kormányzati hatalmat; de 
nem tetszése szerint és nem önkényesen, hanem közös-
ségben a püspökök apostoli testületének egységével s 
az ennek alap- és zárkövét képező apostoli Szentszék-
kel. Intézkedéseinek tehát csak akkor van jogereje, ha 
az egyetemes egyház törvényeibe, az apostoli Szentszék 
rendeleteibe, az anyaszentegyház egységébe nem üt-
köznek. 

Az egység ismertető jele az egyháznak. Egy a 
hit.e> egy a reménysége, egy a szeretete, egy a kegy-
szerek és malasztok közössége, és a híveknek püspö-
kük személyében külön egységgé alakuló, az egész 
föld kerekségén elszórt egyes családjai az egy nagy 
anyaszentegyházban egyesülnek. — ,A napnak sok a 
sugara, mondja Cyprian, de csak egy a fény; sok ága 

van a fának, de csak egy az erős gyökereken álló 
tölgy ; és ha egy forrásból sok patak ered, a túláradó 
vizbőséget magokba fogadó patakok egymástól egészen 
különváltaknak tűnhetnek fel, de eredetük által fen 
van tartva az egység ; válaszd el a sugarat a naptól, 
a fény az egység felosztását nem tűri; törd le a fa 
ágát, a letört ág nem fog hajtani ; vágd el a patakot 
forrásától, ki fog száradni.' — Ennek az egységnek 
képviselője és központja egyházmegyéjében a püspök. 
És mert az egyházmegyében lakó hivek egyesülésé-
nek s az őket egybefűzö keresztény szeretet köteléké-
nek ő a központja, azért mondják az első századok 
szent-atyái, hogy ,a ki közösségben van vele, minden-
kivel közösségben van, és a ki tőle külön vált, a 
keresztény közösségtől különítette el magát s etïz 
egyháztól vált el', mert ,az egyház a püspökben van 
és a püspök az egyházban.' Oly szükséges tehát ez a 
központ, hogy nélküle a közösség köteléke nem is 
képzelhető, mert az egyház ,a püspökben egyesült 
nép' s ,az egész közösség gondja és felelőssége a 
püspököt illeti.' 

Ez lévén a püspöknek Krisztus akaratából s az 
ősidők hagyományai szerint is mindenkor elfoglalt 
állása, mint az egyház vezetésére és kormányzására 
kizárólag rendelt egységes püspöki testület egyik 
tagja, az egyházjog változhatlan elvei szerint egyház-
megyéjének csak ő lehet tanítója, törvényhozója és 
birája, reá tartozik a kormányzás és felügyelet áthá-
rithatlan kötelessége. S a kormányzat és felügyelet e 
kötelessége nem szoritkozhatik csak a szoros értelem-
ben vett lelki ós papi ügyekre. A kormányzatnak, de 
az egyházmegyei joghatósághoz tartozó ügyek közös 
rendeltetésének feloszthatlan egységénél fogva is a 
püspöki joghatóság alól nem vonhatók el azok az 
iskolai és vagyoni ügyek sem, melyeket a szervezeti 
javaslatok „világi vonatkozású1' ügyeknek mondanak. 

Az egyház ugyanis, mint nem a világból való, 
de a világban működő, tökéletes és látható társaság-
nak, saját czélj ai valósítása végett épen ugy, mint az 
államnak, saját közegekre, vagyonra, intézetekre van 
szüksége és joga, melyek, mihelyt az egyház azokat 
sajátjává teszi és czéljához alkalmazza, annak daczára, 
hogy világi vonatkozásuk is van, lelki czélj ok, ren-
deltetésök révén vallásos, egyházi jel leget nyernek, s 
mint i lyeneknek a vallásos, egyházi ügyek körébe, 
tehát az egyházmegye püspökének egységes és meg-
oszthatlan kormányzata és felügyelete alá tartoznak. 

Ezen úgynevezett világi vonatkozású dolgok, 
melyeknek az a természetök, hogy kettős szempontból 
a lelki s egyúttal a világi hatalomkörökkel érintkez-
nek, nem egy mély barázdát hagytak magok után a 
világtörténelem lapjain. Kettős vonatkozásuknál fogva 
hol alku és megegyezés tárgyát képezték az egyház 
és állam közt, ha békés megoldás volt a czél ; hol 
harczokat és nehéz válságokat idéztek fel, ha hiány-
zott a jóakarat. Olyankor a vallás hitelvei is a világi 
vonatkozású ügyek osztályzatába kerültek be, mert 
mint egy régi német minister mondta, a dogma is sze-
mélyekre és jogokra vonatkozik. Olyankor az egyház 
belső ügyeinek kormányzata alatt alig maradhatott m e g 
más, mint az érzelem és gondolat, feltéve, hogy külső 
jelekkel el nem árulták a világi vonatkozást. Az egyház 
olyankor védsánczai mögé vonult, türt és várakozott, 
bizva Isten után az időben, mely az ő szolgálatában 
áll. Mást nem tehetett, mert az államkormányok mint 
i lyenek nem tartoznak a püspökök kormányzati jog-
hatósága alá. 

D e az egyházmegye családi körében más a viszony. 
Ott hatalom hatalommal nem állhat szemben. Ott a 
kormányzati körök dualismusának helye nincs. Ott az 
egyházmegye minden intézménye és minden tagja, 



tar tozzék akár az egyházi, akár a világi rendhez, a 
püspök joghatósága alatt áll s az egyházmegye élő 
szervezetének különféle hatáskörökkel fe l ruházot t kö-
zegei, minők volnának a két te rveze tben javas la tba 
hozot t tanácsok is, a püspöki jogha tóságban talál ják 
fel egységük központ já t . 

Miként volna ily szervezetbe beil leszthető az egy-
házmegyei gyűlések és tanácsok oly intézménye, mely 
az egyházmegye püspöki joghatósága mellet t at tól elkü-
lönített , saját önkormányzat i joghatósággal bír ? Lehet -
séges-e, hogy az egyházmegyei kormányzat egyik köre 
a püspök hatóságának legyen alárendelve, mig a másik-
ban az önálló jogha tóságu gyűlés vagy tanács többsége 
az ügyek egész nagy sorozata fölöt t véglegesen döntsön, 
a püspök joga csak abban állván, hogy a gyűlésen 
vagy tanácsülésen elnököljön, a szavazást elrendelje s 
a szótöbbséggel hozott határozatokat végrehaj tsa , oly 
ügyekben is, melyek az egyház tételes törvényei szerint 
az ő jóváhagyásá t nem nélkülözhetik. 

A püspöki jogha tóságra a lapí tot t egyházmegye 
kormányzatának ily ket téosztása s az ellentétes kor-
mányzat i elvek ily szembeállítása a zavar és egyenet-
lenség csiráival együ t t az ú j í tás oly elemeit vinné be 
az egyházmegye szervezetébe, melyek az egységre és 
hierarchiai alapra építet t katholiczizmus elveivel össz-
hangzásba nem hozhatók. 

Azért is, minél nagyobb köszönet tel fogad ja a 
püspöki kar azt a készséget, melylyel a világi rendhez 
tartozó kathol ikus hívek az egyházi és iskolai érdekek 
előmozdításában főpásztoraikat gyámolí tani és segíteni 
akarják, annál kevésbbé tar tózkodhat ik annak határo-
zott kijelentésétől, hogy sikeres munka csak ugy lesz 
végezhető, ha a világi hívek közreműködésének mér-
téke- és módjának megál lapí tásánál nem a polit ikai 
a lkotmányosság e l fogadot t fel tételei és követelményei , 
hanem kizárólag az egyház szervezetének vál tozhat lan 
elvei lesznek irányadók. 

Ez elvek szerint pedig nem szenved kétséget , 
hogy a kormányzási joghatóság, melyet Kr i sz tus az egy-
házban, kizárólag az apostolokra és u tódaikra bízott , 
az egyházmegyében a püspöknél van; hogy tehát az egyház-
megyében minden jogosítvány gyakorlása megbizás vagy 
felhatalmazás utján csak a püspöki joghatóság kifolyása 
lehet; s hogy végre e jogos í tványok csak a püspöki 
rendes jogha tóság alapján gyakorolhatók, t iszteletben 
tar tásával a püspök felügyeleti és jóváhagyás i jogának , 
melynek az egyházmegyei kormányzat minden körében, 
tehát minden egyházi gyűlésen és tanácsban is érvé-
nyesülnie kell, mer t a főpásztor viszonya papságához 
és híveihez ott sem lehet más mint azon kivül, s mer t 
a püspök, midőn az egyházmegye érdekeinek előmozdítása 
végett papságával és híveivel tanácsot ül, a mellett, hogy a 
gyűlés tagja és elnöke, ott is egyházmegyéjének püspöke 
marad. 

Ezen elvek ál láspontjáról lehet csak a püspöki 
karnak az egyházmegyei gyűlések szervezése tárgyában 
fe lvete t t kérdésről is nyi latkoznia. 

Az egyházmegyei gyűlések pártolói is azt vall ják, 
hogy a püspöki egyházmegye a világi vonatkozású 
ügyekben sem osztható ke t té olyképen, hogy mig 
egyfelől az egyházi hata lom a püspökségben össz-
pontosul, addig a püspökség az önkormányzat kere-
tében csak egy alárendel t adminisztrat ív szervezet 
legyen. 

De vá j jon megóvható volna-e az egyházmegye 
egysége, ha az egyházmegyei gyűlés a püspöki kor-
mányzat mellet t sa já t önkormányzat i jogha tóságának 
erejével ha tározhatna az egyházmegye ügyei fölött , 
ha annak alapján az egyházmegye terüle tére k i te r jedő 
joghatálylyal szabályrendeleteket alkothatna, az egy-
házmegye összes iskoláiban a tan í tás t és nevelést 

vezethetné, mindennemű iskolákat és intézeteket fel-
ál l í thatna, az egyházmegye jó t ékonyság i intézetei fö-
lött l egfőbb fokon in tézkednék , a lapvagyon szerzése-, 
eladása-, megterheléséről a főkegyúr i jóváhagyás fen-
ta r tásáva l határozna, kezelése alá venné az egyház-
megyei a lapokat és a lapí tványokat , ny i lvántar taná az 
egyházmegye összes viszonyait , a szükségeseknek mu-
tatkozó in tézkedéseket elrendelhetné, ál talában hatá-
rozhatna és in tézkedhetnék az egyházmegyét érdeklő 
minden oly ügyben , mely más önkormányzat i ható-
sághoz uta lva nincs, és mindezen ügyekre nézve az 
országos gyűlés és igazgató t anács felügyelet i és feleb-
bezési ha tóságának ve t t e tnék alá, az egyházmegye kor-
mányza t i ha tóságát gyTakorló püspök pedig arra volna 
utalva, hogy az egyházmegyei gyűléssel szemben mint 
annak egyházi e lnöke csak egyéni befolyásá t érvé-
nyesí thesse , mer t szavának csak a szavazatok egyen-
lősége esetén lehetne döntő ereje. 

Az egyházmegyei gyűlés ily hatáskörével szemben 
va jmi csekély ér téke lenne annak, ha szabályképen 
k imondatnék , hogy a gyűlés a püspökkel egyetér tő-
leg j á r el. Az egyházmegyei kormányza t körében sa já t 
jogha tósága a lap ján határozó és in tézkedő ily gyűlés, 
ha még hozzá ar ra is fe l jogosí ta tnók, hogy a legfőbb 
kegyúrhoz, az á l lamkormányához fe l te r jesz téseket te-
gyen s az egyházmegyékkel és hatóságokkal ér intkez-
zék, folyvást veszélyeztetné az egyházi élet egységét s az 
egyházmegye egységes kormányzatának keretébe nem volna 
beilleszthető. 

De még ha az egyházmegye i gyűlések intéz-
ménye a püspöki j ogha tóság s a kormányza t i egység 
mellőzhetlen követe lményeive l összhangzásba vo lna 
is hozható, min thogy ily népes gyűlések a sok eset-
ben kényes te rmészetű , beható tanulmányozás t és szak-
ismerete t igénylő ügyek tárgyalására a lka lmasaknak 
nem tekin the tők s csak há t rá l ta tnák a „gyors és he lyes 
in tézkedést" , mi t pedig az egyházmegyei gyűlések 
p á r t o l ó i azoktól várnak, a püspöki kar, bár másrészről 
a hi té let felbuzditására, a ka thol ikus ön tuda t ébren 
t a r t ásá ra s az együvé ta r tozás érzelmeinek erősítésére 
oly alkalmas katholikus gyűlések szervezését melegen 
óha j t j a , az egyházmegyei gyűlések intézményéhez nem 
j á ru lha t hozzá. 

Az egyházmegyei gyűlések szószólói azok j o g o -
sult és szükséges vol tának igazolása véget t a tá rgya-
lások fo lyamán az egyházmegyei zsinatok in tézmé-
nyére is h iva tkoztak . Szer in tök egyházi ós országos 
törvények nemcsak azt rendelik, hogy a püspökök egy-
házmegyei vagy püspöki zs inatokat tar tsanak, hanem 
azt is, hogy azokon világiak, nemesek s városok kép-
viselői is résztvegyenek. 

Azonban a fe lhozot t példák ezt épen nem iga-
zolják, s az azokra való hivatkozást csakis a rendele-
tek szövegének félreértése magyarázha t ja meg. 

Ugyanis a t r iden t i zsinat, melyre hivatkoztak 
(Sess. X X I V . de réf. C. II.), nem világiakról, hanem 
világi, vagyis nem szerze tesrendü templomok lelkészei-
ről szól. Rat ione . . . a l iarum saecularium ecclesia-
rum . . . debean t ii qui i l larum curam g é r a n t . . . synodo 
interesse. — Kálmán király Deer. 1. K . 2. fe jezetében, 
melyet sz intén felemlí te t tek, elrendeli ugyan, hogy 
minden püspökségben évenkint két zsinat tar tassék, 
melyen — n e m mint monda to t t — a megyei ispán és 
püspök megje len jenek , hanem melyen sa já t püspöké-
nél mind a megyei ispán, mind más t isztek és hatal-
ma t viselő elül járók egybegyűl jenek . De ez intézke-
dést maga a rendele t azzal okolja meg, hogy a nép a 
maga ügyében ba j ában a királyi udvarhoz az uta-
zás nagy nehézségei miat t fel nem mehet . Ez s a 
rendelet t a r t a t m a muta t j a , hogy e zsinatok, a hazai 
jog tudósok magyarázata szerint is, az akkori jog-
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viszonyok közt bírósági in tézmények voltak, s hogy 
polgári peres ügyekben hozot t Ítéleteik a világi ható-
ság jelenlevő közegei által végreha j t a t t ak . — II . 
Ulászló I I I . Deer. 68-ik czikke azt rendeli el, hogy a 
püspökök a zsinaton való megjelenés kötelessége alól 
— nem, mint mondato t t , senkit, min tha tudniil l ik ot t 
világiakról volna szó, hanem a megje lenni vonakodó 
lelkészeket pénzér t fel ne oldják. — Felhozták I. 
Fe rd inánd 1559. évi 19-ik rend. 41. czikkét is. E b b e n 
a király elrendeli ugyan, hogy a főpapok zsinatokat 
tar tsanak, de nem azt mondja , mint ál l í t tatott , hogy 
azon plébánosok, taní tók és nemesek, valamint szabad 
városok megje lenjenek, hanem, hogy az összes plébá-
nosok és áldozópapok, akár az urak és nemesek birto-
kából, akár a szabad városokból a püspök felhívására, 
kinek egyházmegyéjéhez tar toznak, a zsinaton minden 
vonakodás nékül összegyűljenek, hogy ott üdvös okta-
tást nyer jenek . S ta tu tum est, igy szól a rendelet , ut 
praelat i synodos celebrent , ac t empore synodi sive 
generalis, sive par t icular is t eneantur omnes plebani et 
presbyter i qualescunque, tam ex bonis Dominorum et 
Nobilium, quam ex civi tat ibus liberis ad convocat ionem 
Prae la torum suorum, quorum Dioecesi subsunt , pro 
accipienda salutari doctr ina sine omni reni tent ia con-
venire. — Végül az 1092. évben ta r to t t szabolcsi szent 
zsinat nem volt egyházmegyei zsinat, hanem ama 
vegyes országos gyűlések egyike, melyeken az egyházi 
és állami élet benső egységének e korszakában az egy-
ház törvényei t magáévá t e t t e az állam s ennek tör-
vényei t fensőbb szentesítéssel lát ta el az egyház. A 
szabolcsi zs inat különben Is tván ki rá lyunkat nem avat ta 
szentté, mint mondato t t , hanem csak szent I s tván 
k i rá ly nap jának megünneplése iránt intézkedet t . 

Ki tűnik ezekből, hogy a felhozot t példák nem 
alkalmasak az egyházmegyei gyűlések intézményének 
támogatására , s ezzel együt t magoktól elesnek azon 
következtetések is, melyek az egyházmegyei gyűlések 
javára a zsinatok szélesebb hatásköréből levonattak, 
melyeknek egyébként is annál kevesebb nyomatékuk 
lehet, minél kevésbbé szenved kétséget, hogy az egy-
házmegyei zsinaton döntő szava csak a püspöknek van. 

Az egyházmegyei gyűlések pártolói azok jogosul t -
ságának k imuta tása véget t a zsinatokon kivül Amerika 
egyházi viszonyaira is h ivatkoztak. Azonban az ame-
rikai egyház pé ldá ja mást bizonyít . Az első bal t imorei 
zsinatok határozatai ugyanis arról tanúskodnak, hogy 
az egyház szervezetével összhangzásba nem hozott 
önkormányzat i testületek visszaélései hosszú időn át 
nagy zavarokat és súlyos válságokat idéztek fel az 
amerikai egyházban, s csak ezek leküzdése s a hit-
községi tanácsok egyházhatósági szabályozása után 
lendülhetet t fel Észak-Amerikában a katholiczizmus. 

Nálunk a hitközségek eddig is már az ország sok 
helyén önkormányzat i alapon szerveztettek ; országos 
szervezésüknek, a püspök kormányzási hatóságának 
sértetlen fenntar tása mellett , nem áll ú t j ában semmi 
elvi akadály. 

Ezek után hátra van még, hogy a szervező gyűlés 
által felvetet t kérdések közül az egyházi nagyobb java-
dalmak betöltésére és az autonomiai választások mód-
jára nézve is nyilatkozzék a püspöki kar. 

A mi az egyházi nagyobb javadalmak betöltésé-
nek módjá t illeti, a püspökök és érsekek kinevezése az 
apostoli Szentszéktől nyer t kiváltság erejénél fogva 
király 0 Felsége kizárólagos főkegyúr i jogához tartozik, 
ki e jogának gyakorlásában szabadon választhat ja ki 
azokat, kiknek tanácsával élni akar. — A püspöki kar 

tehát Ő Felsége főkegyúr i jogának köteles t iszteletben-
ta i tása mellet t ahhoz készséggel hozzájárul, hogy a szer-
vező gyűlés óhajtásai megfelelő módon 0 Felsége előtt kife-
jezésre jussanak. Hódolat te l jesen kéressék meg tehá t 
király 0 Felsége, hogy a püspöki és érseki javadalmak 
betöl tése előtt a herczeg-primásnak, az ő u t j á n a tarto-
mányi püspököknek és néhány világi katholikus urnák — 
lehetőleg az autonomiai tanácstagok közöl, — véleményét 
meghallgatni méltóztassék. 

A kanonoki javadalmakra nézve figyelembe veendő, 
hogy a kápta lan a püspök tanácstestülete s mint i lyen 
az egyházjog szerint az egyházmegyei kormányzat 
körében a nagyobb je lentőségű ügyek elintézésében 
tanácsával, közreműködésével segíti, t ámoga t j a a 
püspököt ; ha pedig a püspökség megüresedik, a kor-
mányzat i jogha tóság a káptalanra száll, s az ő kebe-
léből választatik az egyházmegye ideiglenes kormány-
zója, a káptalani helynök. E mellet t a káptalan tag ja i 
a szentszék rendes birái, a növendékpapság kormányzói 
s oktatói, mely hatáskörök szabályszerű betöltése hatá-
rozott kellékekhez van kötve. Ezek megítélésére s az 
alkalmas egyházi férfiak kiválasztására nem lehet más 
hivatva, mint az egyházmegyét kormányzó püspök. A kor-
mányzat közegeinek szabad választása és alkalmazása 
minden körben a kormányzó hatóság nélkülözhetlen 
kellékének tar ta t ik . A püspöki kormányzat korlá tozva 
van már a lelkészek alkalmazásánál a kegyúri j ogok 
által, a kápta lan t ag ja i t pedig nálunk nem a püspök, 
hanem a főkegyúr nevezi ki, a püspök csak az a ján-
lás jogáva l élhet. Az egyházmegyei kormányzat érde-
keivel tehát nem egyeztethető össze, hogy az ajánlási 
j og gyakorlásában is korlátoztassék. Ezek figyelembe-
vételével a püspöki kar abban állapodott meg, hogy 
a kanonoki kinevezések eddigi módozata fentartassék. 

A káptalanok hatáskörére nézve különben felemlí-
tendőnek t a r t j a e helyen a püspöki kar, hogy meg-
állapodása szerint azon százados hazai jogszokás, mely 
szerint az egyházmegyék alapjait és alapitványait a kápta-
lanok őrzik, és kezelik, továbbra is fentartandó lesz. 

Végre azon kérdést illetőleg, vá j jon az országos 
kathol ikus gyűlésre szóló választások közvetlenek vagy 
közvetet tek legyenek-e, a püspöki kar nem lát okot 
határozot t ál lásfoglalásra; csak azt kívánja, hogy, ha 
közvetlenek lennének a választások, azok községenkint 
tör ténjenek. 

Az előadot takban a püspöki kar a szervező gyűlés 
megbízásából hozzá intézett felkérésnek megfelelve, 
je lezni k ívánta egyút ta l azon irányelveket, melyeknek 
a véglegesen megállapí tandó szabályzatban érvénye-
sülniük kell, hogy az autonomia a magyar katholikusok 
közös érdekeinek biztosítása által legfőbb czéljának-
megfelelhessen s hogy az u j intézmény, mely a ka tho-
likus vi lágban Erdélyen kivül ismeretlen, az anyaszent-
egyház sérthet len szervezetébe beilleszthető legyen. 

A püspöki kar érzi az autonomia szükségét s 
hálásan fogadja mindazok közreműködését, kik létre-
hozásán fá iadnak. Annál szükségesebbnek ta r t j a tehát , 
hogy az alkotandó szabályzatban azon fel téleleket 
biztosítva lássa, melyek nélkül az autonómiától sike-
res eredményt várni nem lehet. 

Mert a mint egyrészről a kérdés szerencsés meg-
oldása az egész magyar katholiczizmusra kiható áldá-
sok forrása lehet, ugy másrészről az elhibázott alkotás 
kiszámíthatlan károkat okozna, melyekért azokat érné 
a felelősség, kiket az apostol szavai szerint a Szent-
lélek püspökökké te t t az Is ten anyaszentegyházának 
kormányzására. (Ap. cs. 20, 28.) 
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Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta: Dr Szentimrey Gáltor. 

C) 
A felvilágosodottnak nevezett divatos áram-

lat természetesen hallani sem akar vallásról, 
erkölcsről ; következésképen szerinte az ember-
nek más czélja, más rendeltetése nem lehet, 
mint ő maga. Az ember igazi tökéletessége tehá t 
korántsem valamely eszmény megvalósitása, ha-
nem az ember értékének minél inkább való 
elismerése, megbecsülése. A becsület tehát az 
ember czélja — a jellem e czél elérésének 
tényezője. 

Mint a műveltség, úgy a becsület is általá-
nos emberi jó, mint ilyen nagyon természetesen 
lényeges alkotója az ember tökéletes állapotának, 
de nem maga a tökéletesség végpontja, melynél 
az ember nyugodtan és elégülten állapodhat-
nék meg. 

A becsület szó elvont fogalom és állapotot j e l e n t . 
A neki megfelelő konkrétum — becsülés. Nyelv-
tanilag a becsül igétől — „becs" gyöktől szár-
mazik e szó. Becs — érték; becsül — értékel; 
becsülés — értékelés. Szellemi értelemben becsü-
lés az emberek azon nyilatkozata, melylyel egyik 
vagy másik embernek bizonyos értéket tulajdoní-
tanak. Ennek megfelelően becsület: a becsülés 
által kifejezett érték. Ez a logikai rend. Ám 

lélektanilag e folyamat egészen más. Lélektani-
lag ugyanis az ember értéke nem az értékelés 
származéka: a becsület mint ilyen a becsüléstől 
független s lélektanilag a becsülés a becsület 
szükségszerű elismerése. A becsülés t ehá t a becsü-
letesnek felismert, vagyis megfelelő értékkel biró 
embert megillető elismerés és tisztelet. Ám mi-
vel, mint mondottuk, az ember a megismerésben 
gyakran téved, nagyon természetesen a becsü-
lés semmiképen sem tekinthető a becsület biztos 
mértékének. Gyakran a becsiilésre egyátalán nem 
érdemes emberek a körülmények ügyes csopor-
tosítása által megtévesztik az emberek Ítéletét 
s becsülést vivnak ki maguknak, becsülettel birni 
látszanak. Máskor az emberek a valódi erkölcsi 
ér téket fel nem ismerik, becsülésben nem része-
sítik. Nagyon természetes, hogy a becsülés a 
nem létező becsületet meg nem teremti s viszont 
a nem becsülés a valódi erkölcsi értéket nem 
létezővé nem teheti. Más szóval: nem az, nem-
csak az, nem mindig az a becsületes ember, a 
kit annak tar tanak, hanem az, a kinek meg van 
az erkölcsi értéke, akár részesül az felismerés-
ben, akár félreértésben az emberek részéről. 

Az eszményi állapot tehát a becsület és becsü-
lés összhangja. Ám ez összhang nem képzelhető 
másként, mint ha az ember becsületét alkotó 
erkölcsi érték alat t csakugyan a cselekedetnek 
az örök igazsággal való megegyezését értjük, 
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inert egyedül csak ez méltó az emberhez. Mert 
hiszen, ha az emberi becsületességnek az embe-
rek részéről megnyilatkozó becsülés a mértéke, 
akkor nagyon természetes az emberek azon igye-
kezete, hogy per fas et nefas igyekeznek e 
becsülést kivívni: — a cselekedetnek a czélja 
tehát nem az erkölcsi jó, hanem mindaz, ami 
becsülést viv ki. 

A becsület helyes fogalma t e h á t : az emberi 
léleknek az emberek becsülésétől független belső értéke. 
Az az igyekezet pedig, mely e belső értéket, 
daczolva minden kísértéssel, folytontartó kitartás-
sal megőrizni igyekezik : a jellem. Igaz ugyan, 
hogy nyelvtani értelme szerint e szó jelentheti 
az akaratnak bármely, tehá t jó ép úgy mint 
rossz irányban való állandó k i t a r t á sá t : az embe-
rek közös megegyezése s e szó megszokott ér-
telme azonban a jónak felismert irány mellett 
való állandó igyekezetet érti alat ta. Közönséges 
értelemben jellemesnek az oly embert nevezzük, 
kiben megfelelő biztositékot lá tunk az iránt, 
hogy az általa követet t erkölcsi alapon meg is 
marad. A jellem tehá t az akaratnak azon erőssége, 
mely a becsület alapján való folytonos megmaradást 
biztosítja. 

A miket a becsületről s jellemről eleddig 
mondot tunk, a nyelv szellemének, a dolog ter-
mészetéoek s az emberek megegyezésének egy-
aránt megfelelnek. A mondottak után pedig két-
ségbevonhatatlan, hogy a becsület és jellem fo-
galmától az erkölcsi alap egyaránt elválaszthatat-
lan s oly annyira hozzá tartozik azoknak fogal-
mához, hogy erkölcsi alap nélkül jellemet, becsü-
letet képzelni sem lehet. Azt az erkölcsi alapot 
pedig egyedül a kinylatkoztatás adja meg. Hogy 
mily nagy befolyása van s következőleg meny-
nyire szükséges a kinyilatkoztatás a valóban 
erős jellemek fejlesztésére, meggyőződést szerez-
hetünk róla, ha szembe állítjuk egymással a 
krisztusi s a divatos erkölcstant, a külsőségek 
tanát, melynek a jellemről ós becsületről vallott 
nézeteit fennebb előadtuk. 

Ha nincs a kinyilatkoztatásban gyökerező 
erkölcsi alap, a mint megszűnik az emberi csele-
kedetek intézője az akarat a kinyilatkoztatás 
gyökereiből meríteni az életerőt, az erkölcsi 
értékkel biró becsület helyét a becsülés kivívá-
sának vágya foglalja el s az ember többé nem 
az ő erkölcsi értéke szerint lesz becsületes, ha-
nem a szerint, a mint bir ja az emberek becsü-

lését, mig t ehá t a körülményeket úgy tudja 
csoportosítani, hogy reá semmi megbecstelenítő, 
őt az emberek becsülésétől megfosztó cselekedet 
köztudomásúvá né váljék. Innen van, hogy manap 
oly sok a külsőképen tisztességes ember s oly 
kevesek akara ta áll megingathatat lan erkölcsi 
alapon. De hiszen nem is lehet ez másként. A 
mint ugyanis felszabadítjuk az akara to t az azt 
fékező kinyilatkoztatás vezetése alól s a cselek-
vés i rányának szabályozását teljesen reá bizzuk, 
ha az ész még oly világosan ismerné is meg azt 
az irányt, melyen haladnia kell: az akarat a 
folytonos, az állandó ki tar tásra a szó teljes 
értelmében képtelen, a mindennapi élet ezer 
kísértésének a felzaklatott szenvedélyek felkel-
te t te rendetlen vágyaknak ellentállni képtelen, 
mer t hiszen maga magának senki sem zsarnoka! 
Egészen természetes következése azért az akarat-
nak a kinyilatkoztatás vezetése alól való függet-
lenitésének a formalizmus, a merő külsőségek 
betar tására irányúló igyekezet. A tulajdonjog 
ellen véteni nem bűn. A fődolog a számadások 
oly összebonyolitása, hogy a lopásra rá ne jöjje-
nek s mindaddig, mig az ki nem sül, emelt fő-
vel jár s becsülésnek részese, becsületes ember 
a sikkasztó, a tolvaj. 

Imè, ide vezet az emberi akarat függetlení-
tése. A becsület és jellem kinyilatkoztatás nélkül 
oly lejtő, melyen megállapodni nem lehet. S ha 
egyáltalán a jellem, a becsületesség fogalma az 
erény állandó és félbeszakítás nélkül való gya-
korlását kívánja meg; ha az erény eme folytonos 
gyakorlásához az emberi akaratnak a kinyilat-
koztatás segítségére van szüksége; ha a szó való 
értelmében vet t becsület és jellem a kinyilat-
koztatás nélkül jóformán lehetet len: mennyivel 
i n k á b b v a n szüksége a 19. századnak a kinyilatkoz-
tatás segitő vezetésére, lwgy nagy jellemeket, becsületes 
törekvésű embereket adhasson, mer t hiszen a kísér-
tések ma sokkalta számosabbak, az akara t ellen-
álló képessége pedig kisebb, gyöngébb, mint 
valaha. Igen, még azon esetben is, ha átalán az 
emberi akarat képes volna a jónak felismert 
i rány mellett ál lhatatosan kitartani , a 19. század 
felvilágosodott, elpuhúlt akaratú emberének még 
az esetben is szüksége volna a kinyilatkoztatásra. 

(Folytatjuk.) 
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A 19-ik század eszméi társadalmi szempontból. 
— Irta és a kalocsai Kath. Körben felolvasta Kománk 

István J. t. atya. — 
(Vége.) 

Mindenkinek egyenlő joga van arra, hogy a törvény 
oltalmában részesüljön és osztálykülömbség nélkül élvez-
hesse a természetadta jogokat ; mindenkinek joga van 
arra, hogy az igazságszolgáltatás személykülömbség nélkül 
osztogassa az igazságot ; a büntetés épen ugy érje a 
gazdagot, hatalmast, mint a szegényt: s ne csak azoknak 
legyen igazuk, a kik elég erővel rendelkeznek ügyüket 
diadalra juttatni, hanem mindenkinek, a kinek ügye 
igazságos. 

Ez egyenlőségi szempontokból azonban épen nem 
következik, hogy épen semmi egyenlőtlenség ne legyen 
az emberek között. 

Egyenlőtlenség van a vallás terén is. Mert van és 
kell lenni egyházi és világi rendnek, kell tanitó egyházi 
hivatalnak lenni, melylyel szemben a többiek alárendelt 
szerepre utalvák. Az egyenlőtlenség tagadása okává lett 
a protestáns tanegyenlőtlenségnek, hitegyenlőtlenségnek, 
hitzavarnak, kölcsönös ellenmondásnak, gyűlöletnek és 
egyáltalában a vallástalanságnak. Az említett külömbség 
alapja az egyház tana egységének és az egyház és vallás 
fenmaradásának. 

A vallás terén fenforgó egyéb egyenlőtlenséget 
mellőzve, egyenlőtlenségnek kell lennie a társadalomban 
a tekintély szempontjából. A tekintélynek íöljebbvalónak 
kell lennie a többinél, mert hiszen minden hatalom Isten-
től van, és mint ilyennek van csak joga parancsolni és 
intézkedni, a mi felsőbbséget foglal magában. Ezen isteni 
megbízatás nélkül nincs jogosult tekintély, e nélkül 
minden embernek ugyanazon joga van állami szem-
pontból is. 

Egyenlőtlenségnek kell lennie az osztályok közt a 
hivatás, munkafelosztás alapján, a mely a tehetséghez 
mérten vagy inkább szellemi, vagy testi, a mely utóbbi 
a szolgálatot tevő osztály megalapítója. Valamint az 
emberi organizmusban — szervezetben — vannak felsőbb 
rendű szervek és alsóbb rendűek, a melyek azonban 
mind fgyüttvéve az ember egységes szervezetét alkotják, 
ugy van és kell lennie szerves rendi osztálykülömbségnek, 
a mely rendek, osztályok harmonikus államszervezetet 
képeznek. Ezzel ellenkezik a kaszt-rabszolgarendszer és 
a szoczialisztikus egyenlőség felfogása. 

Egyenlőtlenségnek kell lennie a tulajdon és szerzett 
jogokat illetőleg, a mely az erkölcsi és fizikai rátermett-
ségnek következménye és alapja a társadalmi rendnek. 
Ez egyenlőtlenség tagadása a communizmushoz, legna-
gyobb abszurdumhoz — képtelenséghez vezetne. — De 
nem jogosult a pauperizmus, a nyomor; nem jogosult a 
szédelgés, más jogainak kárán — uzsorával és sok más 
visszaélések által (hamisság, csalás) szerzett vagyon, mely 
a középosztály lerontásával egyrészről pénzisteneket, 
másrészről proletárokat teremt. Minden ilyen szempontok 
szerinti államrendszer a bukáshoz vezet. 

A kereszténység tehát egyenlőséget hirdet, vallási 
és természeti szempontból, és azért ellensége a pogány 

rabszolgaságnak, kasztrendszernek és manchesterizmusnak ; 
de hirdeti az egyenlőtlenséget is és azért megvédi a 
tekintélyt, az osztálykülömbséget, a tulajdonjogot az 
atheizmus alapján álló szoczializmus ellen, azon szoczializ-
mus ellen, mely államfelforgatást, vagyon és vallás eller i 
harczot irt programmjába. „A politika terén, igy szól 
1881. Bebel szocẑ alista elnök — követeljük a köztársa-
sági kormánytormát, a nemzetgazdászat terén a ezoczializ-
must (birtokfelosztás), a vallási terén pedig az atheizmust 
— „Folytonosan arra törekszünk — irja a Volkstaat, — 
hogy mennél istentelenebbek legyünk. Senki sem méltó 
a szoczialista névre, csupán azok, a kik atheisták és a 
kik minden erejüket az atheismus terjesztésére fordítják." 

Liebknecht (1899. jan. 28) : A mire mi pályázunk, 
az a pokol, minden gyönyörűségével, melyek megelőzik. 
Mily borzasztó elvek, s milyenek következményei ! 

M. t. k. Valamint vannak alkotmányos teendőink az 
alkotmányos szabadság eszméjének— a 19. század első ural-
kodó eszméjének — ker. alapon való érvényesítésére, vala-
mint a haza minden polgárának arra kell törekednie, hogy 
a nemzet és a haza eszméjéből folyó kötelességének meg-
feleljen : ugy és még inkább vannak teendőink az egyen-
lőség eszméjének keresztény alapon való megoldásánál a 
szoczialistik'us értelemben vett egyenlőség és a pogány 
egyenlőt'enség ellen; mert ha kellő időben nem fogunk 
hozzá, — borzasztó rázkódtatásoknak nézhetünk elébe. 

„De hát a mi teendő — igy szól egy ujabb német 
nemzetgazdász. 

A társadalom menthetetlenül erőszakos halálra van-e 
ítélve?„Nem marad egyéb hátra számára, mint tógájának 
valamelyik ránczába burkolni fejét és elvárni a halálos 
csapást? Igy véli ezt a mai pessimizmus, igy gondolkozik 
a kényelmes bonvivant." 

Nem ! nincs még minden veszve. A szoczializmus 
még nem támadta meg a munkások egész összeségét ! 
Optimistának és merésznek kell lenni, mondja Léfébure 
Leon. Es e jelszó alatt a német papság, remesség és 
minden jó elem hozzáfogtak a munkához és urai marad-
tak a katholikus munkáskérdésnek Németországban. 

Ezen vállalkozásból keletkeztek a parasztegyletek, 
a takarék, kölcsönegyletek, a legényegyletek, a fiatal-
munkások köre, a férfi-körök — nőmunkás körök ; nő-
munkás menhelyek; tanonczok, mesterek köre, munkás 
egyesületek, stb., és csak meg kell olvasni az ezen körök 
működéséről szóló ismertetéseket és bámulattal fogunk 
eltelni azon eredmények fölött, a melyeket e társulatok, 
egyesületek, körök elértek. — Valamint a politika terén 
a czentrumpárt tekintélyes helyzetet vívott ki magának a 
protestáns országban, és a kath. egyház jogait sikerrel 
védelmezi : ugy ezen egyesületek központjai a vallásos, 
munkás, becsületes és józan életmódnak, melyek a kathc-
likus népben gátul szolgálnak a hitetlen szoczializmus 
kárhozatos elveinek és alapját veték meg a keresztény 
szoczializmusnak. 

Sok történt e tekintetben Magyarországon is ; de 
tagadhatatlan, hogy még igen sok a teendő; némely 
társadalmi rétegek nálunk teljesen visszavonulnak a tevé-
kenységtől; innen van, hogy a katholikusok még nem 
tudnak politikailag érvényesülni, s a meglevő egyesületek 
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még távol állanak azon eredménytől, melyekkel a külföldi 
egyesületek dicsekedhetnek. Mi ennek az oka? Legjobb 
válasz lesz, ha emlékezetünkbe vissza idézïûk a katho-
likus körök és legényegyletek alapelveit: „Az egyesület 
tagja — mondják a szabályok — jó keresztény lesz 
és vallási kötelességeit híven és lelkiismeretesen fogja 
teljesíteni. 2. Bátran valljad hitedet és kövesd parancsait. 
3. Szükséged van a vallásra az életben és halálban. 4. 
Több bátorság kell ahhoz jó kereszténynek lenni, mint 
rossznak. 5. Szentelj vasárnapot és ünnepet. 6. A legjobb 
hitvallás a tízparancsolat szerint való élet." Ezen és 
hasonló dolgok nemcsak meg vannak irva a német katho-
likus körökben és egyletekben, hanem gyakorlatilag meg 
is vannak tartva ; komoly katholikus egyesületek azok, a 
melyeknek alapja a vallásos meggyőződés és köteléke az 
igazi keresztény tevékeny és gyakorlati szeretet. 

M. tisztelt kör! Ha a társadalmi bajokon segíteni 
akarunk, ha politikailag érvényesülni akarunk, ha hitün-
ket, nemzetünket, hazánkat, a társadalmat azon válságok-
tól meg akarjuk menteni, a melyekkel azt a liberalizmus 
— az alkotmányos szabadság czimén — a nemzeti har-
czok (a faji csoportosulás alapján) és különösen a szoczia-
lizmus (egyenlőség terén) fenyegetik, akkor meg kell 
töltenünk szivünket hittel, reménynyel és szeretettel Isten 
és felebarátunk iránt, azaz praktikus katholikusoknak kell 
lennünk. Ez a katholikus élet lesz azon lélek, mely a 
19. század eszméi fölött lebegve azokat ártalmásságuktól 
megfosztja és a keresztény egyház, haza és társadalom 
szolgálatába hajtja és uj keresztény alapon induló társa-
dalomnak lesz mozgató erőjévé. Mielőtt a német katho-
likusok a politikában és a társadalomban ezen óriási 
működésöket megkezdették és az ezzel járó nagyszerű 
eredményeket elérték, huzamos időn át készültek a vallás 
eszközeinek, társulatoknak, kongregáczióknak, lelkigyakor-
latoknak használatával azon útra, mely a magasba veze-
tett, a honnan a keresztény társadalom ig ér et foldj ét 
szemlélhetik. 

Utánozzuk őket a katholikus hitben és életben, és 
működésükhöz hasonló eredményeket fogunk elérni a 
társadalomban. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 24. Két pillantás a katholikus tár-

sadalmi életre. (II.) — 
II. Elnöki beszédek, mint a katholikus szellemi élet 

hőmérői a kath. körökben: 
A) A váczi kath. kör közgyűlésén annak elnöke 

Motesiezky János kanonok megnyitó beszédében a követ-
kező nagyfontosságú nyilatkozatokat tette: 

Minden társulás, minden szövetkezés s igy a váczi 
kath, kör is : egyesülés, erőknek és tagoknak egy közös 
testbe tömörülése, hogy mire szétforgácsolt erő, elbiza-
kodás vagy nemtörődömséggel párosult aluszékonyság 
folytán képtelen : tagsáegal karöltve mintegy új, pezsgő 
vért nyerjen és lelkesülést, kötelmeinek tudatára és önér-
zetre ébredjen, szétszórtság helyett sűrű phalanxszá sora-
kozva bármely támadásnak ellenállhasson, az elvesztett 
tért visszafoglalhassa, megnyirbált és igaztalanul mellő-

zött jogait, maga, családja és utódainak üdvére épségben 
biztosítsa. 

Ki az, aki nem tudná, hogy kath. igazaink lépten-
nyomon sérelmeket szenvednek ; történeti adatokon ala-
pult jogaink elidegeníttetnek ; hogy mindaz, a mi katho-
likus, úgy törvényhozásunkból, mint iskoláinkból, majd 
erőszakkal, majd furfanggal eltávolíttatik és hogy semmi 
sem maradjon szent, maga a család alapjában meg-
ingattatik. 

Tertullián, a kereszténység védiratában ekként szó-
lott a pogányoknak : „tegnapiak vagyunk és mindeneteket 
betöltöttük, a városokat, szigeteket, palotákat, törvény-
hatóságokat, itélőszékeket, hivatalokat, táborotokat, csak 
templomaitokat hagytuk meg nektek." Ma pedig kényte-
lenek vagyunk megvallani : kilenczszáz évesek vagyuuk s 
mindenünnen kiszoríttatunk, törvényhozásból, törvény-
székekből, hivatalokból, táborokból, fő- és lassankint 
alsó iskoláinkból, csak templomaink hagyattak meg, — 
igaz, rendőri felügyelet alatt ! 

Csodálatos és majdnem hihetetlen, miként juthat-
tunk ennyire! Ellenfeleink együttvéve és nagyitó üvegen 
szemlélve is aránytalan kisebbség, szellemi tehetség és 
képzettségben sem magasodnak ki fölöttünk : mégis vala-
hányszor kath. ügyről van szó, kisebbségben nyavalygunk 
és rövidet húzunk. Erezzük, feljajdulunk, hogy ütnek 
bennünket, de azért a küzdő porondtól vagy elmaradunk, 
vagy rendesen hátul maradunk s keservesen tapasztaljuk, 
mint teljesül be rajtunk, hogy a világ fiai okosabbak az 
ő nemükben a világosság fiainál.s igy a mink van is, 
lassankint elvétetik tőlünk. 

Mert oldott, széthullott kévék vagyunk legszentebb 
érdekeinkben, csak úgy suttyomban katholikusok, s ha 
tettekre kerül a sor, elleneinkkel konspirálunk s velők 
együtt hordjuk a fát, hogy befütsenek alattunk. 

A tizenkettedik órában, elég későn ! de mégis jobb, 
mint soha, a kath. körök nagynevű alapítói megfútták 
az ébresztő harsonát, egyesülésre, össszetartásra hiván fel 
a katholikusokat, hogy gyakori találkozás, társalgás útján 
szórakozva is felkeltsék, ápolják a kath. öntudatot és 
érzületet, s hogy e kath. góczpontokból kivigyék maguk-
kal a szent tüzet családjaikba, a nagyvilágba, segédtársai 
lévén az apostoloknak, isteni Üdvözítőnk parancsának 
megfelelőleg : hogy amit fülbe mondva hallottunk, hir-
dessük a háztetőn vagyis nyilvánosan. 

Mennyire feleltünk meg eddig, mélyen tisztelt köz-
gyűlés ! e feladatnak; szemeink előtt lebegett-e körünk 
e magasztos hivatása : azt én jelenleg nem latolom, — 
de szeretem hinni, hogy Cantu Caesar szavai szerint 
mindnyájunk előtt: „alaptalan a felfogás, mintha szégyen-
letes volna úgy hinni és imádni, miként annyi bölcsek és 
hősök hittek és imádtak." 

B) A győri Kath. Kör ez évi rendes közgyűlésében 
Beidl Alajos fprelátus, győri kanonok, a győri kath. kör 
elnöke, a Katholikus Körök Orsz. Szövetségének alelnöke 
megnyitó beszédében a következőket mondá : 

„Hogy körünk kaszinói jellegének teljesen, sőt 
mióta saját háza van, bőségesen is megfelelt, az kérdés 
tárgya nem lehet; erről, aki helyiségeinkbe belép, egy 
pillantásra is meggyőződhetik. Be nem ez a fő, ez csak 
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eszköz a valódi czêlok elérésére. Nagy tévedésben is van 
az, aki a kört pusztán kaszinónak tekinti, hova hébe-
korba szórakozni betekint az ember s itt szórakozásnál 
egyebet nem is keres. Ez egymaga nem adja meg a kör-
nek a jogot a katholikus jelző viselésére. 

Körünknek magasabb és nemesebb czéljai vannak. 
Első czélja a kath. érzelmű egyéneknek a társas-

életben való egyesítése. Mennyire valósult ez ? A tagok 
száma az első évben volt 396, a másodikban 386, a har-
madikban 445, a negyedikben 475, az ötödikben 472, 
a hatodik évben pedig, illetőleg ma, tényleg bejegyezve 
van 497 tag, ezek között helybeli 439. Kétségkívül szép 
szám, s némi hullámzás mellett évről-évre valamelyes 
haladás is észlelhető, de kielégítő és arányos-e az ? A 
helybeli kath. lakosság lélekszáma, Győrszigetet is befog-
lalva, húszezerre megy. Megfelelő-e e nagy számnak a 
körtagok létszáma? Bizony nem. Pedig kétségkívül a 
kör tagjain túl is sokan vannak városunkban a kath. 
érzelmű polgárok. De úgy látszik, sokan még ma sem 
ismerik a kör czéljait, mások téves véleménynyel vannak 
róla, ismét mások, ha ismerik és leikökben helyeslik is, 
sajátos viszonyaiknál íogva azt csatlakozásukkal méltá-
nyolhatónak nem tartják. 

A társaséleti egyesülésnek természetes folyománya 
az összetartás, melyet a tagtársak között ápolni, kath. 
körünknek szintén igen fontos czélja és feladata. Ez össze-
tartás feltételezi és megköveteli a tagoktól a kölcsönös 
anyagi és erkölcsi támogatást. Támogattuk-e egymást 
igazságos és méltányos érdekeinkben ? Szükségleteink ki-
elégítésénél kellő figyelemmel voltunk-e tagtársaink hiva-
tásos foglalkozására, iparos munkájára, üzleti vállalkozá-
sára, s nem adtuk- e inkább a hasznot olyanoknak, kik 
talán korbeli társulásunkat nem méltányolják vagy épen 
ócsárolják, legalább a kath. érzületben velünk nem osztoz-
nak? Viszont hivatali, ipari vagy üzleti eljárásunkban 
törekedtünk-e mindig a hozzánk fordulókat tőlünk tel-
hetőleg pontos és szolid kiszolgálással érdekeink támo-
gatóivá megnyerni és megtartani, nem pedig elkedvet-
leníteni és elriasztani selejtes munkával, kevésbé szolid 
kiszolgálással, felületes elbánással ? Polgári jogaink gya-
korlásánál szemünk előtt tartottuk-e mindig a keresztény 
irányelveket, a katholikus érdekeket? Rajta voltunk-e, 
hogy — amennyiben lehet — arra alkalmas tagtársaink 
nyerjenek befolyást a közéleti viszonyok intézésére, vagy 
legalább olyanok, kik határozott keresztény álláspontot 
foglalnak el, s befolyásukkal, működésükkel igazán és 
komolyan törekedni akarnak a keresztény elveket, a katho-
likus felfogást a társadalmi és közéleti viszonyokban is 
érvényre juttatni? ellenkezőleg, nem támogattunk, nem 
segítettünk a közviszonyokra befolyáshoz juttatni olyano-
kat, akikről ismeretes, hogy a keresztény felfogástól távol 
állanak, s a kath. érzelmű polgárok jogos kívánalmaival 
nem rokonszenveznek ? Ezeket a kérdéseket nem én, 
hanem az élet veti föl. 

Minő eredményeket mutathat fel körünk a vallás-
erkölcsi szellem élénkítésében, mi szintén egyik kiváló czél-
ját képezi? Azóta, hogy a kör tagjai vagyunk, határozot-
tabb katholikusok lettünk-e, mint azelőtt voltunk? Tel-
jesítjük-e buzgóbban kath. vallási kötelességeinket? Töre-
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kedtünk-e felhasználni az alkalmakat, melyeket részben a 
kör maga is szolgáltatott arra, hogy vallásuk igazságai, 
elvei, törvényei felől behatóbb tájékozódást, világosabb 
ismereteket szerezzünk magunknak ? Körünkön kivül álló 
polgártársaink vehetnek-e rólunk példát, minő életűnek, 
minő magatartásunak kell lennie az igazi önérzetes ka-
tholikus polgárnak ? Ezekre a kérdésekre nem válaszolok, 
feleljen rájok mindegyikünk igaz lelkiismerete. 

Végül kath. körünk feladataihoz tartozik a közmű-
velődés fejlesztése. Ebben körünk, hála Isten fennállásának 
lefolyt hat éve alatt igen szép tevékenyeéget fejtett ki. 
Ha végig tekintünk a kör által eddig rendezett 42 felol-
vasó este és 5 műkedvelői előadás változatos programm-
jain, önérzettel mondhatjuk, hogy tettünk annyit, a meny-
nyit tehettünk, s ez a kath. közönség részéről örvendetes 
méltánylásra is talált. A Kath. Kör ez uton különösen 
számottevő hasznos tényezővé lett társadalmunkban. Ám 
elmondhatja-e mindegyikünk, hogy kivált a komoly tár-
gyú felolvasások iránt maga részéről egyénileg is mind-
annyiszor megfelelő érdeklődést tanúsított, s nem hagyta-e 
ezt az érdeklődést inkább a hálás vendégközönség osztály-
részéül, holott pedig a felolvasások, melyek vallási, tár-
gyakkal s utazási élményekkel foglalkoztak, elsősorban a 
kör tagjainak vannak szánva. 

Kath. körünk megalakítása tehát üdvös dolog volt 
s hat évi fennállása alatt nemes feladatait betöltötte úgy, 
amint azt ifjú kora, a kezdet nehézségei s a viszonyok 
lehetségessé tették. További fennállása s remélhető meg-
izmosodása kétségkívül még fokozottabb mérvben fogja 
üdvös hatását társadalmunkban kifejezni." 

Győr, ápr. 26. A győri kath. isk. autonómiáról. —• 
A „Dunántuli Hírlapiban olvassuk: 
Lapunk mult számának vezető czikkében megírtuk, 

hogy a győri katholikus iskolák veszedelemben vannak. 
A vallás- közoktatásügyi és belügyi minister két 

álló esztendeig vajúdtak a fölterjesztett uj autonomiai 
alapszabályokon, mig végre hosszas és többszöri sürgetés 
után, visszaküldöttek tömérdek megjegyzéssel. 

A megjegyzések húsbavágó részét taglaltuk már. 
Most még néhány pontról akarunk említést tenni. 

A minister az adókivetésben 5% maximumot enge-
délyez. E dolgot alaposan elhibázta a kultusminister ur. 
Az iskolai adónak 5°/o"os maximuma csupán a politikai 
községek és az állam által föntartott iskolákra vonatko-
zik. Az egyes hitfelekezetek mindenkor vethettek ki na-
gyobb adót is, ha szükségét látták. 

Ëppen a katholikusoknál fordult már nem egyszer 
elő az eset, hogy a kivetett nagyobb adó ellen föllebe-
zéssel éltek. 

Ugy Wlassics, valamint hivatalbeli elődei nem egy-
szer kimondották már az ily föllebbezéseknél, hogy a 
hitfelekezetnek jogában áll 5%-nál magasabb adót is 
kivetni. 

Az alapszabályok újból való fölterjesztésével az 
autonomia hivatkozhatik ezekre a ministeri határozatokra 
és nem is kételkedünk, hogy minister ur az 5%-t>s ma-
ximumtól el fog állani. 

Nevezetes pont még a megjegyzések között a pro-
gresszív adózás elvetése. Itt sokban igaza van a minister-



306 RELIGIO. 

nek. Az adóalapot szolgáló jövedelemnek az autonomia 
szervei által való kipuhatolása igen bajos és e mellett 
még kétes értékű dolog. — Megengedjük, hogy ily ön-
álló puhatolás révén talán egyik-másik hitsorsosunk méltá-
nyosabban és igazságosabban lenne megadóztatva, de 
könnyen megtörténhetik az ellenkező eset is. — Az ön-
kényes becslés rosszul való megadóztatás sok elégedetlen-
ségnek is lehetne okozója. — Az autonomia amennyit 
vészit e réven, ha elfogadja a minister által ajánlott 
egyenes állami adóalapot, éppen annyit nyerhet is más 
oldalról. 

Azokat a jogi személyehet pedig, melyeket az auto-
nomia megadóztatni kiván, egyszerűen meg kell nevezni ; 
mert a ministernek igaza van, hogy felekezeti jogi sze-
mélyt nem ismernek a jus-ban. 

A ministeri leiratnak jó része a fegyelmi ügygyei, 
vesződik. E résznek minden pontját elfogadhatja az auto-
nomia. 

A nagyválasztmány és iskolaszék tagjairól szóló részt 
a ministernek az az aggodalma diktálta, hogy a nagy-
választmány ban az egyháziak esetleg nagyobb számmal 
választatnák be magukat, azért csak egynegyed része (80 
közül 20) legyen egyházi férfiú. Megjegyezzük, hogy 
idáig még sohasem voltak ennyien tagjai a nagyválaszt« 
mánynak. Az iskolaszékben a tagoknak egyharmadrésze 
lehet egyházi. Ez ellen sincs kifogásunk. 

A többi megjegyzések jelentéktelennek, vagy olya-
nok, miket a törvény megkiván. 

Mi azelőtt nem láttuk az autonomia alapszabályait ; 
ugy látszik a fiókban tartották. Most a ministeri leiratból 
tapasztaljuk, hogy a bizottság pongyola munkát végzett, 
mit a nagyválasztmány betekintetlenül elfogadott, nagy-
gyűlés elé pedig nem is került. 

A mult szombaton ülést tartott az iskolaszék, me-
lyen bizottságot küldöttek ki a ministeri megjegyzések 
tanulmányozására és javaslattételre. 

Vácz, ápr. 29. A váczi egyházmegye első lépései a 
püspöki kinevezés hirére. — 

M. és ft. dr Virter Lajos káptalani helynök ur az 
egyházmegye papságához a következő körlevelet intézte, 
melyet szószerinti fordításban közlünk, amint következik: 

Amit vágyva óhajtottunk, a miért az Éghez szünte-
len, buzgó imával esdekeltünk, az örvendezés nem közön-
séges érzetével hozom tudomására az egyházmegye összes 
világi és szerzetes papságának : hogy kilencz hónapi gyá-
szunk az isteni Gondviselés imádandó intézkedése folytán 
szerencsés befejezést nyert. 

Miként a hírlapokból, szeretett Testvéreim, tudo-
mástokra jutott: 0 felsége apostoli királyunk f. hó 18 án 
kelt legfelsőbb elhatározásával méltóságos és főtisztelendő 
körösszegi és adorjáni gróf Csáky Károly urat, curcolai 
választott püspököt, a római Pápa ő szentsége tisztelet-
beli kamarását, szent Péterről nevezett cholti apátot, az 
esztergomi főszékesegyház kanonokját s nyitrai főesperest, 
Szepesvármegye örökös grófját és urát, püspökünkké 
legkegyelmesebben kinevezte — mit ezennel örvendve 
sietek a t. egyházmegyei papság tudomására hozni. 

Szüntelen dicsőség Istennek, ki legforróbb imáinkat 
meghallgatván és árvaságunkat megszüntetvén, egyházunk-

nak ily tudományosságban kiváló, ékes papi erényekkel 
tündöklő jegyest adott. 

Ne szűnjünk meg, Krisztusban szeretett Testvérek, 
hathatós esedezéssel kérni a mindenható Istent, hogy leg-
kegyelmesebben kinevezett püspökünk őméltósága a papi 
méltóság teljére, mely a püspökség, szent kenettel mie-
lőbb felszenteltetvén s mennyei ajándékokkal bőségesen 
elhalmoztatván, vágygyal várakozó jegyeséhez eljusson, 
egyházmegyéje kormányzatát átvegye s minket, kik fiúi 
kegyelettel és engedelmességgel fogunk iránta törhetlenül 
viseltetni, valamint a gondjaira bizott hivő népet az örök 
üdvösség útján szerencsésen vezéreljen s hogy őt sok 
éveken át mindenkor boldogul, mienknek vallhassuk. 

Eme legörvendetesebb esemény alkalmából elrendel-
jük, hogy mindjárt e körlevél vétele után minden ple-
bánia-templomban, a hivek előleg értesíttetvén, „Te 
Deum"-mal s méltó ünnepélyességgel énekes hálaadó 
szentmise mondassák. 

Kelt Yáczon, 1900. április 22. 
Dr Virter Lajos 
káptalani helynök. 

A váczi székeskáptalannak az újonnan kinevezett 
megyés püspökhöz sürgönyileg küldött üdvözlete kö-
vetkező : 

Feladatott Vácz, 1900. ápr. 23. d. e. 10 ó. 25 p. 
Méltóságos és főtisztelendő 

gróf Csáky Károly 
legkegyelmesebben kinevezett váczi piispö z úrnak 

Esztergom. 

Káptalanunk Méltóságod legkegyelmesebb kineve-
zését váczi püspökké a legnagyobb örömmel, megelége-
déssel és hódolattal fogadta és addig is, mig küldötteink 
élő szóval tolmácsolhatják szivünk érzelmeit, fogadja 
Méltóságod Isten áldását leesdő szerencse kivánatainkat 
Jézus nevében. 

A váczi székeskáptalan. 

Mely üdvözletre őméltósága következőleg válaszolt : 

Főtisztelendő Székeskáptalannak 
Vácz. 

E perezben haza érkezvén, mély megilletődéssel 
tisztelém nemes érzelmeik kifejezését; testvéri szeretetük 
e melegét legszivélyesebben köszönöm és viszonzom; 
várva-várom a perczet, midőn kedves káptalanomat szin-
ről-szinre láthatom és ismerhetem. Kedves mindnyájokat 
Isten oltalmába, magamat buzgó imáikba ajánlottan 
maradok 

Csáky gróf püspök. 

Róma, ápr. 29. Üdvözlet Rómából. — 

M. t. Szerkesztő Úr! 
Annyira igénybe vagyunk véve, hogy ma csak 

annyit irhatok, a mennyi egy levelezőlapra elfér. Pénte-
ken volt a zarándokok gyónása, szombaton az áldozás, 
ma a pápa áldása. Minden képzelmet fölülmúl az, a mi 
40,000 ember jelenlétében itt ma történt. A magyarok 
lelkesedésben mindendenkit megelőztek. Ok énekelték a 



RELIGIO. 307 

pápai hymnust a pápai külön fogadtatás alatt. 8 fölszent, 
püspökünk volt jelen, Császla érsek, Sende, Hornig, 
Steiner, Dessewffy, Szmrecsányi, Majláth és Kutrovácz. 
Császka érsek gyönyörű feliratot nyújtott át a pápának, 
a melynek tartalmát röviden élő szóval is előadta. Ma 
este kivilágítás mellett a Colosseumot nézzük meg. Előbb 
a katakombákba vezet Czobor. Holnap lesz a Sylvester-
ünnep. 

A magyar nemzeti zarándoklat felirata a pápához: 

Beatissimí Pater ! , 
Quod olim sapientissimo divinae providentiae con-

silio factum comperimus, ut plurimarum barbararum gen-
tium turmae arcano quodarn naturae instinctu actae reli-
ctis avitis sedibus Italiam invaderent, urbemque Romám, 
imperii occidentalis tunc caput, hostili animo peterent: 
s!mile quid, contrario quidem animo sed haud absimili 
divinae ordinationis impulsu, fieri hodie cernimus. Vix 
eaim paterna Sanctitatis Tuae vox omnes, quotquot ubi-
que sunt, christianos ad sinum urbis aeternae peramanter 
invitans, orbi terrarum intonuit, fit undique populorum 
citholicorum patria, lingua, ritu, cultura ab invicem di-
stantium tantus ad limina sanctorum apostolorum con-
cursus, ut intra amplissimae urbis septa peregrinorum 
multitudo vix hospitio excipi possit. 

Nec mirum ! Felix enim praeter haurienda anni 
sancti jubiláris excelsa emolumenta spiritualia occasio 
omnibus praebetur principum apostolorum limina visi-
tandi, fidelitatem erga beati Petri cathedram contestandi, 
eidemque obsequium atque amorem exhibendi, et insuper 
amabilissimam Sanctitatis Vestrae personam videndi ac 
honorandi. 

Et in hac populorum christianorum aemulatione 
primas partes per Hungarorum gentem capiendas esse 
censemus. Haec est enim gens, quae ob acceptorum a 
Sancta Sede beneficiorum copiam et magnitudinem fortio-
ribus grati animi et divotionis vinculis se obstrictam 
cathedrae Petri sentit. Haec est enim gens, quae lucu-
lentissima et peculiaria . benignissimae propensionis et 
curae paternae Sanctitatis Tuae documenta experta est. 

Tu, beatissime Pater, adpellasti nos per incompara-
bilem benignitatem „gentem illustrem et nobilissimam". 
Tu recreasti nos et communem nostram laetitiam ad sum-
mum culmen evexisti binis illis litteris apostolicis, quas 
aureis consiliis et mouitis refertas annis 1886 et 1896, 
quando scilicet liberatam duobus ante saecul s arcem 
Budam, et consolidati regni nostri annum millesimum, 
festiva solemnitate celebravimus, ad nos dirigere digna-
tus est. 

Sed est nobis et alia baud minoris momenti causa, 
quae nos hodierna die ad apostolicum thronum Christi 
in terris Vicarii laetabundos perduxit. Optime certe San-
ctitati Tuae compertum est, nongentesimum impraesen-
tiarum verti annum, a quo Hungarorum gens fidem 
Christi susceperat, regnumque nostrum christianarum civi-
tatum familiae insertum est. 

Anno quippe Domini millesimo felicissimae recorda-
tions praedecessor Sanctitatis Tuae, Sylvester Papa II., 
in somnis. prout Chronica noätra narrant, ab angelo ad-

monitus, ut nuncios ignotae gentis ad se brevi venturos 
benigne exciperet votisque eorumdem ultro deferret, mox 
splendidissimam Hungarorum recens ad fidem Christi con-
versorum legationem, cujus dux Astricus primus Colocen-
sium antistes erat, coram se viderat cunctisque piissimi 
principis, S. Stephani, postulatis'.libenter assentiens, non-
modo apostolicam benedictionem populo Hungarico nuper 
Christi ovili adgregato, episcopatuumque cum metropoli 
Strigoniensi confirmationem impertivit, verum etiamregiam 
coronam, quam Poloniae duci conficiendam curaverat, ab 
angelo admonitus, Stephano transmisit, eumque regem 
salutavit et Hungarorum apostolum nominavit suasque 
ill! vices in ordinandis ecclesiis concredidit. 

Beatissime Pater ! A felicissimo hocce eventu aeterna 
memoria digno, 900 anni iam defluxerant. Et ecce, coram 
dignissimo Sylvestri II. successore rursus adstat humilis 
Coloncensium antistes, cui ob afflictam eminentissimi 
Domini Cardinalis, regni Hungáriáé principis primatis 
valetudinem, incomparabilis ille honor et fortuna obtigit, 
ut copioso hocce atque illustri praesulum, procerum, cleri 
populique fidelis comitatu stipatus, Hungáriáé catholicae, 
ob novemsaecularem susceptae religionis christianae istitu-
tique regni apostoliéi memóriám tripudiantis, grati animi 
atque filialis in Sedem Apostolicam et augustam Sancti-
tatis Tuae personam devotionis nuntius esset, atque inter-
pres. Utinam ea pollerem facundia, qua bénéficia per 
Sedem Apostolicam genti et patriae nostrae decursu 9 
saeculorum prosperis et adversis temporibus benevolen-
tissime collata digne celebrare ipsorumqua Hungarorum 
in Petri cathedram et Christi in terris Vicarium studiosis-
simam voluntatem ad vivum depromere valerem. 

Adstat igitur coram Te, Beatissime Pater, in nobis 
et per nos tota Hungaria catholica. Adsumus 8 episcopi, 
pietate et devotione in Sanctitatem Tuam nemini secundi. 
Adsunt proceres cum nobilissimis et Tui studiosissimis 
familiis suis. Adest zelosus clerus curatus cum fidelissimo 
populo suo ; et, quod Sanctitati Tuae haud injucundum 
fore existimo, adsunt etiam clerici nostri, succrescens 
spes et solatium Ecclesiae nostrae. Complures ex centrali 
seminario Budapestinensi, ex collegio Pazmaniano, ex 
diversisque- seminariis dioecesanis alumnos ad pedes San-
ctitatis Tuae nobiscum adduximus, ut mature discant Sedi 
Apostolicae inconcusso fidelitatis et amoris obsequio 
adbaerere, atque, ut, dum ad seram senectutem perve-
nerint, laeti gloriarentur, se in adolescentia sua propriis 
oculis vidisse Leonem XIII. 

Quod supere8t, S. Pater, ad beatissimos pedes Tuos 
prostrati, enixissimis precibus Te exoramus, ut nobis 
paternam et apostolicam Tuam benedictionem impertiri 
digneris. Benedic augustissimo regi nostro apostolico 
Francisco Josepho I., coronae et virtutum S. Step-
hani haeredi dignissimo. Benedic praesulibus et clero 
nostro, ut apostolico zelo imbuti fortiter proelientur 
proelio Domini. Benedic omnibus, publicis officiis et mu-
neribus fungentibus et litteris operam navantibus Benedic 
familiis et juventuti. Benedic divitibus et indigentibus, 
benedic opificibus, omnibusque hominum coetibus. Benedic 
etiam illis, qui in religione a nobis dissident, ut ad avi-
tae fidei unitatem redeant. Benedic toti Hungáriáé, ut sub 
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coelesti tutela Magnae Nostrae Dominae et S. Stephani 
regis, necnon sub spirituali Sanctae Sedis apostolicae prae-
sidio per plurima adhuc saecula firma maneat, vigeat et 
floreat. 

Tandem patere, beat. Pater, ut Tibi ex intimis prae-
cordiis acclamemus : Dominus Te ad magnam nominis Sui 
gloriam et Summum Ecclesiae Suae emolumentum quam 
diutissime adhuc salvum et incolumen servet. 

IRODALOM. 
*** Szent beszéd, melyet szent Adalbert ünnepén 

a magyar kereszténység kilenczszázados jubileuma alkal-
mával 1900 évi április hó 29-én az esztergomi főszékcs-

yházban mondott Guzsvenitz Vilmos, az érs. tanitó-
képző h. igazgatója. Esztergom, 1900. Buzárovitsnál, 
8-r. 14 1. 

Azt bizonyítja be, hogy a sz. Adalbert által hirde-
tett keresztény hit volt nemzetünk oltalma a múltban és 
lesz a jövőben is. 

Méltóan sorakozik a nemzeti jubileum monumentá-
lisabb irodalmi termékeihez. 

— Mayer Béla művei. A kalocsai egyházmegye 
Cicerója, Mayer Béla c. püspök, egyházmegyei főtanfel-
ügyelő, az egyházmegyei papságnak hozzáintézett fölira-
tára elhatározta, hogy beszédeit és értékesebb értekezé-
seit összegyűjtve kiadja. A mü mintegy 40—50 ivre fog 
terjedni és a nyáron jelenik meg Kalocsán Werner Ferencz 
kiadásában, kinek a nagylelkű püspök örök tulajdoni! 
viszontszolgáltatás nélkül átengedte beszédeit, s illetőleg 
művei kiadó-jogát. A mű előfizetési ára díszes kiállításban, 
fűzve 6 korona, félvászon-kötéshen 7 korona, egész 
vászon-kötésben 8 korona. Megrendelhető Werner Ferencz 
könyvnyomdász kiadótulajdonosnál Kalocsán. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére az esztergomi főkáptalanban Boltizár József 
felszentelt püspök és éneklő-kanonoknak az olvasó-kano-
nokságra, Bliimelhuber Ferencz dr őrkanonoknak az 
éneklő-kanonokságra, Szilágyi Ferencz főszékesegyházi 
főesperesnek az őrkanonokságra, Pellet József választott 
püspök és komáromi főesperesnek a főszékesegyházi főes-
perességre, végül Maszlagliy Ferencz czimzetes prépost 
és legidősebb mesterkanonoknak a komáromi főesperes-
ségre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként 
megüresedő mesterkanonokságot Kohl Medárd dr pápai 
praelátus és herczegprimási titkárnak adományozom. Kelt 
Bécsben, 1900. évi április hónap 27*én. Ferencz József, 
s. k. Wlassics Gyula s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére Benedek Ferencz jászóvári premontrei rendi 
főpap, prépost mellé dr Takács Menyhért premontrei ka-
nonok-rendi áldozó papot és kas§ai főgymnasiumi igazga-

tót utódlási joggal segéddé kinevezem. Kelt Bécsben, 
1900. évi április hó 15-én. Ferencz József, s. k. Wlassics 
Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
Rómából egy kis halom képes levelező lap 

érkezett, üdvözletekkel, tudósításokkal, észrevételekkel, 
melyeknek hasznát vesszük. A nemzeti saecularis ünnep 
összeolvadt az egyetemes jubileumi búcsú ünnepélésével. 
Saecularis magyar nemzeti ünnepünk fénypontjai a zarán-
doklat, vagyis, minthogy az az egész nemzetet képviselte, 
a nemzet felirata volt a pápához, melyet Császka Gy. 
kalocsai érsek úr, Asztrik utódja tolmácsolt és nyújtott 
át a pápának, és — Fehér I. pannonhalmi apát emlék-
beszéde a lateráni templomban II. Sylveszter pápa sírjá-
nak megkoszorúzásával, hol Steiner püspök beszélt. Feled-
hetetlen napok: legyenek feledhetetlenek a tanulságai is! 

— A budapesti egyetem központi épületének dísz-
termében rohamosan folyik a munka. A király fogadására 
készülnek. F. hó' 13-án lesz az egyetem ünnepe s arra 
a királyt is várják. A terem gyönyörű, de 5000 hallga-
tós, 200 tanáros egyetemnek kicsiny. 

— Az igazi holt kéz, a mely öl is, az az idegen 
kéz, mely Magyarországban a földbirtokot összeveszi, a 
nélkül, hogy ezt az országot hazájának tekintené. Dr 
Baross az O. M. G. E. ápr. 30-iki ülésében kimutatta, 
hogy már 2 millió hold, vagyis 200 Q-mérföldnyi rész 
van Magyarország földjéből idegen kézen. „A hol nincs 
föld, ott nincs nemzet," mondja erre a „Magyarország". 
Mikor e sorok írója ezt körülbelül 30 év előtt a SM. 
A".-ban hirdette, egy árva légy se hallgatott reája. Az 
óvást a liberálizmus mámorába sülyedt nemzet nem 
hallotta meg. Sükedt volt. Még nagyot hall most is. Most 
tűnik csak ki igazán, mily égbekiáltó támadás volt a nem-
zet élete ellen, hogy Széchenyi István gazdasági elveit 
az ábrándozok és frázisgyártók annak idején háttérbe 
szorították. 

— Hogy mily arányokat Ölt e tavaszon a Rómába 
való zarándoklás, mutatja az, hogy a mi magyar nemzeti 
zarándoklatunk napján összesen 9500 zarándok érkezett 
az örök városba. A flórenczi érsek által aznap Rómába 
vitt zarándoklat egymaga 5000 tagból állt. Itthon a mi 
1475 zarándokunk soknak látszott; Rómában, a többi 
nemzetek arányaihoz képest, kicsinynek bizonyúlt. 

— A kath. egyetem érdekében. A váczi egyház-
megye lelkes ifjú levitái, a papnevelő-intézet növendékei, 
egyetértőleg elhatározták, hogy az idők és viszonyok kö-
vetelte kath. egyetem czéljaira évenkint és egyenkint 
legalább 1 korona, — a negyedéves theologusok pedig, 
hogy felszenteítetésöktől kezdve szintén évenkint és egyen-
kint 10 korona önkéntes adománynyal járulnak. Ez iránt 
saját kebelökből egy háromtagú bizottságot alakítottak, 
mely az adományokat rendszeresen begyűjti. Ifjainknak 
elhatározássá érlelődött nemes felbuzdulása elismerésre s 
követésre méltó. Éljenek ! 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, május 5. 86. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

9Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietaiem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. XIII. Leo Pápa Magyarország katholikusaihoz. — Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. — 
Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : Az imént tartott ev. ref. konvent némely aktái. — K i n a : A katholikus missiók szenvedéseiről. — 
P á r i s : A nemzetközi katholikus kongresszus ügyében. — Tárcza. Regényeink és katholikus regényíróink. — Irodalom. A „kereszténység 

védelme" erkölcsi és művelődési szempontból. — Hivatalos. — Vegyesek. 

X I I I . L E O P A P A 
M A G Y A R O R S Z Á G K A T H O L I K U S A I H O Z . 

Válasz a jubileumi fel iratra. 
— Május 1-én. — 

Quod gens vestra nobilissima cathol icam 
üdém suscepit, ad memór iám huius e catholicis 
Hungár iáé filiis cupidi haud pauci fuere, qui Ro-
mám ad Pe t r i sedem modo venerunt , u t ean-
dem fidem communi velut i nomine prof i te ren tur 
et coní irmarent . Sensit profecto sanctus rex Ste-
phanus, quanto suis populis emolumento esset in 
catholicis gentibus censeri. Quamobrem nihil 
habui t antiquius, quam u t cathol icum in illis 
nomen cresceret ac vigeret . Cuius sanctissimi 
regis benefacta si g ra to recolunt animo, accep-
t a m per i l lum fidem for t i t e r r e t inean t hungar i 
s trenueque colant. Sic enim et pa t r iae ut i l i ta t i -
bus et s ingulorum bono prospicient opt ime. Nos 
inter im, quam maioribus vestr is Sylvester deces-
sor noster cha r i t a t em probavit , eandem vobis 
to t ique gent i vestrae prof i ter i pergimus. Cuius 
ut tes t imonium praebeamus, apostol icam bene-
dictionem, t am iis qui Romám venerunt , quam 
universis Hungár iáé catholicis incolis coelestium 
gra t ia rum auspicem amant iss ime impert imus. 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
I r t a : D r Szentimreij Gábor. 

A társadalmi haladás. 

A divatos felvilágosodás, mely mindenben 
az „önálló" ember ba ladásá t keresi, az emberi 
t á r sada lom fejlődését a Rousseau-féle mese alap-
j án magyarázza. Nagyon természetesen. Mert 
hiszen a haladás bámula tos nagyságá t csak úgy 
lehet a maga egészében levezetni, ha visszamenő 
sorrendben e fejlődés a lakulásá t ki lehet muta tn i , 
a semmiből a minden t k imagyarázni . Ám az nagy 
kérdés, ki lehet-e csakugyan m u t a t n i ? Fel tevé-
sekkel t ényeke t lé tes í teni nem lehet. Mindazon 
áll i tások pedig, melyek azt v i ta t j ák , hogy erede-
tileg az ember nem vol t tá rsas lény, légből 
kapo t t feltevések. Méltán kérdi azért Cousin : 
hol marad a tapasz ta la t , mely ez e lméletet t ámo-
ga tná? hol egy tény, mely megczáfolná, mely 
csak kétségbe is vonha tná azt, hogy az ember 
tá r sada lmi élete nem fejlődési állapot, hanem az 
ember természetes rendel te tése? Az a tény, mely 
az emberek legkülönfélébb körülményei köze-
pe t t e is mindig s mindenü t t egyenlően nyilvá-
nu l : a te rmészet törvénye kell, hogy legyen, 

Nem bocsátkozunk azért az emberi t á rsa-
dalom eredetét i l letőleg messze menő vitába. 
Kétségbevonhata t lan tény, hogy a társas együtt-

0 L. Liberatore III. 222. 
36 
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élés az ember természetes rendeltetése, tehát az | 
emberi társadalom a természet törvényén alapul. Ha j 
pedig az emberi társadalom nem idők folytán, ; 
fokozatos igyekezet és fejlődés útján jö t t létre, ! 
ha nem az emberrel egyidős az emberbe termé-
szetszerűen ül tetet t szükségesség, akkor az em-
beri társadalom czélja nem is lehet az időnként 
élő emberek tetszésére bízva, hanem e czélnak 
magában a természet rendelkezésében kell gyökereznie. 
Ily értelemben lehet szó a társadalom haladásá-
ról vagy hanyatlásáról, a mennyiben t. i. az 
emberiség kitűzött czéljához közelebb ér vagy 
attól, eltávolodik; de korántsem oly értelemben, 
mintha a társadom ujabb és ujabb czélokat 
tűzve ki maga elé — haladna. 

Mi tehát az emberi társadalom czélja? 
Ugyanaz, ami az egyes emberé. Az emberi társa-
dalom ugyanis egyes emberekből áll, már pedig 
az egyedek, az egyes emberek, a társulás ténye által 
egyéni természetük jellegét le nem vetkőzik, a társa-
dalmat tehát ugyanazon elveknek kell vezérelnie, me-
lyek az egyes ember életét intézik, mert az egész és 
részei közt a megkivánt összhang csakis igy 
lehetséges. Továbbá, minthogy az emberi társa-
dalom az azonegy czélra rendelt, t ehá t ugyan-
azon eszme m eg valósítására törekvő egyének 
egyesülése : az emberi társadalomnak mint ilyen-
nek, az emberek összeségének czélja is feltétlenül 
ugyanaz, a mi az egyeseké. Az egyes ember czélja, 
mint ezt az előző fejezetben be vi ta t tuk: elérése 
annak a boldogságnak, mely az embert egyedül 
képes megnyugtatni s kielégíteni; következéskép 
az emberi társadalomnak czélja: e boldogság eléré-
sére irányzott együttes törekvés. 

A) 
Ha az emberi társadalom czélja ugyanaz, 

a mi az egyes emberé, nagyon természetes, hogy 
a czél megvalósításának eszközei is ugyanazok; 
mivel pedig az egyes ember czélját önerejéből 
el nem érheti, hanem segítségre van szüksége, 
hasonlóképen segítségre: külső segítségre van 
szüksége az emberi társadalomnak is, hogy czél-
j á t elérhesse. — E segitség pedig nem lehet 
más, mint az isteni kinyilatkoztatás. Más, mint 
Isten az emberi társadalmon nem segíthet. Azo-
nos természetű erők egyesülése ugyanis, ha fo-
kozza is a meglevő erőt, de új erőt nem létesít. 

I. Tétel. Az emberi társadalomnak a kinyilatkoz-
tatásra szüksége van. 

A tétel felbontása: 

Főtétel : Az emberi társadalomnak czélját el 
kell érnie. 

Altétel: Az emberi társadalom czélját a 
kinyilatkoztatás nélkül el nem éri. 

Következtetés: Az emberi társadalomnak a 
kinyilatkoztatásra szüksége van. 

A főtétel bizonyításra nem szorul, a benne 
kifejezett állítás igazsága szembeszökő. 

Az altétel bizonyítása. Az altételben kifejezett 
állítás igazságáról meggyőződünk : 

1. okoskodás útján. Ha ugyanis az egyes em-
ber kinyilatkoztatás nélkül czélját el nem éri, 
akkor az emberek összesége sem ; 

2. a történelemből. A kinyilatkoztatást nélkü-
löző társadalom czélját el nem érte. Nem voltak 
meg hozzá a szükséges eszközei. Az emberi tár-
sadalom czélja megvalósításának két leghatal-
masabb eszköze a szeretet és igazságosság. Mind-
ket tőt a kinyilatkoztatás teremtet te meg. Csak 
egy futólagos pillantást kell vetnünk a krisztusi 
kinyilatkoztatást megelőzőleg élt népek társa-
dalmi állapotára s meggyőződünk, hogy a kinyi-
latkoztatás, midőn jelen alakjában megjelent, 
eltorzult társadalmat talált. A szeretet és igaz-
ságosság ki tagadott fogalmak voltak. A meny-
nyire a történelemből a dolgokat megismerhet-
jük, a szeretet helyett az önzés, az igazság he-
lyet az erőszak uralkodott. A mint pedig a ki-
nyilatkoztatás tanai á that ják a lelkeket, az ön-
zés, az erőszak, helyet engednek a szeretetnek, 
az igazságosságnak. Oly társadalmi rendet alko-
to t t a kinyilatkoztatás, mely egyfelől legjobban 
megfelel az emberiség fogalmának, másrészt egye-
dül alkalmas az embereknek egymáshoz való 
viszonyát akként szabályozni, hogy természeti s 
szerzett jogainak gyakorlásában senki sem legyen 
akadályozva, s mégis a társadalom együttes erő-
vel igyekezzék czéljának megvalósítására. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 3. Az imént tartott ev. ref. kon-

vent némely aktái — reánk katholikuîokra nézve is ér-
deklődésre méltók. Igy például, a mik ott a tan- és neve-
lésügy terére vonatkoztak, több tekintetben megérdemlik 
a figyelmet. Minden szépen megy, minden sikerül, ha 
előbb nem, utóbb, protestáns atyánkfiainak. Fölöttébb 
érdekes, mint jellemző jelenség Magyarország történeté-
ben az a könnyedség, melylyel protestáns atyánkfiai az 
ország kormányával rendelkezni szoktak, hogv ezt tegye( 

azt tegye, a törvényt fölöttük végre ne hajtsa, őket ok-
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vetetlenül megnyugtassa, s „találjon módot", hogy becses 
kívánságukat teljesítse stb. S ezzel a bevezetéssel átadjuk 
a szót a „Magyarországának, melyre tiszteletlenséget a 
protestantizmus iránt nem lehet ráfogni. 

„A kultuszminister leirt — igy szól a jelentés — a 
konventhez, hogy a protestáns egyház minden elemi 
iskoláját lehetőleg 6 osztályúvá egészítse ki. A bizottság 
azt javasolja, hogy Írjanak fel a kultuszininisterhez, hogy 
ne követelje ezt. 

Antal Gábor püspök : Ha a ministerhez ily tartalmú 
feliratot intéznénk, akkor az ugy tűnne fel, mintha nem 
akarnánk az 1868 : XXX. t.-czikket megtartani. Ezért kéri 
a bizottság előterjesztésének mellőzését. 

Tisza Kálmán elnök javasolja a konventnak, hogy 
oly értelemben módosítsák a bizottság előterjesztését 
hogy a ministeri leiratban kifejezett óhaj rögtöni végre-
hajtása lehetetlen, végrehajtani azonban fogják, de hosz-
szabb idő alatt. 

A konvent ezt eltogadta. 
A tanitó és tanítónőképző intézetek helyzetéről szóló 

jelentésben panasz van a nagyenyedi főiskola ellen, a hol 
kilencz közül csak három rendes tanár van, s a növen-
dékek csak minden második napon kapnak ingyenebédet. 
A konvent felhívja az erdélyi egyházkerületet, hogy a 
nagyenyedi főiskolát szólítsa fel a visszás állapotok sürgős 
javitására és a rendes tanárok számának szaporítására. 

A felsőbb leányiskolák állásáról örvendetesek a je-
lentések. 

A theologiai akadémiai tanárok nyugdijáról tanács-
koztak ezután. A bizottság azt javasolta, hogy a theol. 
akadémiai tanárok vétessenek fel az állami nyugdíjinté-
zetbe s eziránt keressék meg a kultuszministert. A többi 
theologia pedig kérjen állami segítséget nyugdíjintézeteik 
részére. 

Degenfeld József gróf a bizottság javaslatának első 
részét elfogadja, a másodikat azonban nem. 

Tisza Kálmán azt véli, hogy a kultuszministert föl-
iratban kell megkérdezni, hogy találjon módot arra, 
miképp lehetséges ez. Kijelenti különben, hogy ez a kér-
dés egyszer már volt a kultuszminister előtt, a ki hajlandó 
is volt a nyugdíjintézetbe fölvenni a theol. tanárokat, de 
épp ő volt akkor ellene annak. 

A konvent elhatározta, hogy föliratot intéz e tárgy-
ban a kultusminiszterhez s mig ennek sorsa el nem dől, 
minden egyéb intézkedést fölfüggeszt. 

A budapesti egyetemen alkotandó protestáns fakul• 
tásra nézve a bizottság javaslata az, hogy elvi szempont-
ból helyesnek tartja ezt, de előbb az egyes egyházkerü-
leteket kell meghallgatni arra nézve, hogy mi a vélemé-
nyük e tárgyban. 

Szilágyi Dezső az elvi kimondást nem tartja szük-
ségesnek. Előbb hallgassuk meg az egyes egyházkerüle-
teket, s ha ezektől beérkeznek a nyilatkozatok, akkor 
foglaljanak álláspontot e kérdésben. 

Tisza Kálmán megfontolandónak tartja ezt a kér-
dést különösen a budapesti theologiai akadémiára nézve 
is, mivel ezek esetleg eltalálnának néptelenedni. Ha fel-
állítják a protestáns fakultást, lesz állami protestáns 
theologia, a mitől Isten őrizzen. Ugy kéri a határozatot 

kimondani, hogy az egyes egyházkerületek kérdeztessenek 
meg, mikép tartják lehetségesnek a protestáns fakultás 
felállítását a fennálló érdekek veszélyeztetése nélkül. 

Kovács Albert theol. ak. tanár Tisza Kálmánnal 
polemizál. Nem tartja oly veszélyesnek az állami prot. 
fakultást. Ha a vidéki theologiák el is néptelenednének̂  
annál több hallgatója lenne az egyetemi fakultásnak. Hogy 
nem volna veszélyes ez, mutatja más államok példája, a 
hol mindenütt van állami prot. fakultás. Az sem volna 
baj, ha esetleg a többi vidéki theologiát becsuknák. 

Tisza Kálmán rektifikálja szavait. Azt mondta, hogy 
attól mentsen meg az Isten, hogy csak állami prot. fakul-
tás legyen. A határozatot ugy kéri elfogadni, a mint 
Szilágyi formulázta. 

A konvent kimondja, hogy az első kijelentést e 
tárgyban nem tartja szükségesnek, ellenben az egyes 
egyházkerületek megkérdezendők s ezek nyilatkozataikat 
már a jövő évi konventnek terjeszszék be. 

A hitoktatók nyugdijának kérdésénél Fejes István 
óhajtandónak tartja, hogy az állami elemi iskolákban 
működő hitoktatók felvétessenek az állami tanitói nyug-
díjintézetbe. Örömmel veszi tudomásul, hogy két hitokta-
tót, a kiknek néptanítói képesítésük is van, felvett a kul-
tuszminister a nyugdijintézetbe. 

Szász Károly püspök megjegyzi, hogy az olyan hit-
oktatásnak felvétele az állami nyugdijintézetbe, a kiknek 
néptanítói oklevelük van, semmi nehézségbe nem ütközik. 
Az említett két hitoktatót is azért vették fel a nyugdíj-
intézetbe. 

Antal Gábor püspök megjegyzi, hogy egyházmegyé-
jében több olyan néptanítói oklevéllel biró hitoktató van, 
a kiket azonban nem vettek fel az állami tanitói nyugdíj -
egyletbe. Ezek felvételét sürgetni kellene, most hivatkozva 
a fenti említett két esetre. 

Tisza Kálmán elnök azon nézetének ad kifejezést, 
hogy nem lesz nehéz a kultuszministert rábírni arra, hogy 
a néptanitói oklevéllel biró hitoktatókat bevegye az állami 
tanitói nyugdijegyletbe. 

A tanügyi dolgokkal ezzel végzett a konvent." 
A protestáns atyafiak nem is volnának igazi protestáns 

atyafiak, ha mindig legalább egy „sérelem"s ahhoz hasonló, 
az ő bárány-természetüket sértő, vagy legalább is nyug-
talanító valamely fekete pont ne volna a tarsolyukban a 
katholikus egyház ellen. Az e tavaszi konventnek is van 
ily „legfrissebb" protestáns sérelme: az erdélyi püspöki 
czim. Érdekes, hogyan járt el ebben az ügyben a konvent. 
Látszólag nem csatlakozott a Bánffy-féle akczióhoz ; tulaj-
donképpen azonban ugyanazt teszi, a mit Bánffy. »Nyug-
talanító" sérelemmé fújja fel a dolgot és felir a minis-
terhez. A felirat szövege ez : 

Nagyméltóságú minister ur! A magyarországi ev. 
ref. egyház konventjének ez évi április 26-án Budapesten 
tartott ülése tárgyalta az erdélyi ev. ref. egyházkerület-
nek azt a föliratát, a mely nagyméltóságod 118b—1899. 
elnöki sz. rendeletét, ugy az egyetemes ev. ref. egyházra» 
mint különösen az erdélyi egyházkerületre sérelmesnek 
tartja. 

Konventünk a nevezett rendelkezés intézkedéseit sem 
az egyházi, sem a közjogi törvények szabványaival egye-

~ 36* 
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zőknek nem találja és ez okból nem fojthatjuk (el azt az 
aggodalmunkat, hogy nagyméltóságod föntebbi számú 
rendelete arra a föltevésre ad alkalmat, hogy az erdélyi 
róm. kath püspökre nézve az erdélyi püspöki czim kizáró-
lagos használata a hatóságokra kötelező — és hogy ezzel 
az erdélyi róm. kath. püspök a többi egyházak püspökei-
nél egyetemesebb és kiválóbb, olyan közjogi állással 
ruháztatik föl, a miből kifolyólag a törvényekkel az egy-
házak közt megalkotott jogegyenlőség csorbát szenvedne, 
a mibe törvényeink értelme szerint és egyházunk érdeké-
ben nem tudnánk belenyugodni. 

Ismerve nagyméltóságod jóindulatát, igazságérzetét 
és törvénytiszteletét, — tudva azt, hogy eme kérdésben 
a kedélyek megnyugtatása, a felekezetek, valamint az állam 
jól fölfogott érdeke, konventi határozat alapján, teljes 
tisztelettel fölkérjük nagyméltóságodat, hogy megfelelő 
módon ezt a félreértést elenyésztetni és aggodalmainkat 
eloszlatni méltóztassék. 

Egyházunk érdekében intézett eme föliratuokat 
Nagyméltóságod becses figyelmébe ajánlva s annak ked-
vező elintézését kérve, maradtunk a magyarországi ev. 
ref. egyetemes egyház konventjének üléséből, mint annak 
elnökei. Budapesten, 1900. április 26-ikán. Tisza Kálmán 
s. k. világi elnök. Kun Bertalan s. k. egyházi elnök. 

Ennek a feliratnak róka-természetére vonatkozólag 
álljon itt a jól beavatott B̂udapesti Hirlap" munkatár-
sának következő érdekes tájékoztatása: 

„Egy kiváló protestáns előkelőség e föliratról ekként 
nyilatkozott : 

Tudtára akartuk adni a kormánynak, hogy ha 
IF/assícá ragaszkodik rendeletéhez: abba mi a jövőben 

sem fogunk megnyugodni. Ugy gondoljuk, hogy Wlassics-
tiak éppen nem muszáj megbukni, hogy a téves rendelet 
korrigáltassék. És ugy gondoltuk, hogy mi bennünk több 
ietterő lesz, mint a katholikus püspöki karban, a mely az 
egyházpolitika idején fölirataira és tiltakozásaira csak ud-
varias választ kapott s megelégszik évről-évre a Pázmány-
egyetem katholikus jellegének hangoztatásával. Mi majd 
adandó időben a kellő alkalmat megragadjuk s egyetlen 
határozott lépéssel czélhoz jutunk. De nem lehetetlen, 
hogy már ennek a föliratunknak is — a mely elől ki 
nem térhettünk — meglesz a kivánt eredménye, mert a 
kormány részéről csak a tévedés beismerésére és egy kis 
önlegyőzésre van szükség a végből, hogy a korrekczió 
megtörténhessék. A kompromisszum megtalálható abban 
az intézkedésben, hogy Majlátli grófnak meghagyatik a 
czime, de a hatóságok nem köteleztetnek az erdélyi püspök 
czim kizárólagos használatára. Lehet, hogy a szabályozás 
csakugyan ezen az alapon fog történni." 

Nos, t. olvasó, nincs igazunk nekünk, mikor azt 
mondjuk, hogy Magyarországban a protestáns atyafiak 
azt teszik a mi nekik tetszik, s az ország ministerének 
előre tudtára adják, hogy mit és hogyan tegyen, vagy 
még ezt a fáradságot sem szokták maguknak venni, ha-
nem egyszerűen azt mondják, a minister ur találjon mó-
dot, hogy jámbor „kívánságunkat teljesítse". Azért minis-
ter, hogy a protestantizmusnak szolgáljon ! A mi engedé-
kenységünket pedig az atyafiak kinevetik. = 

Kina. A katholikus missiók szenvedéseiről. — 
A keresztény nevet viselő hatalmak betolakodása a 

kinai birodalom ügyeibe és területébe, mód nélkül fel-
lázította a kinai nép lelkét az európai népek ellen. Bosszú-
ját, sajnos, a keresztényeken, a katholikus missiókon kezdte 
kitölteni. S a baj nemhogy enyhülne,, sőt napról-napra 
súlyosbodik. íme egy levél Clerc-Renaud lazarista atyától 
keleti Kiang-siból, a hol mint missionárius működik : 

Sang-Kang, jan. 4. 
A lefoly év Kelet-Kiang-si-ra nézve rettenetes év 

volt. Valósággal könyekben végződik. Tűz és vas rette-
netes módon végezték munkájokat. 

A kuang-si-fu-i ap. praefecturában két kerület (lelki-
pásztori plébánia) semmisült meg, 4 lelkészi telep porrá 
égett, 200 árva szétszóratott, 3500 keresztény kirabolta-
tott. Ros9Í atyát elfogták és megkínozták ; Delieux, hogy 
életét megmentse, menekülni volt kénytelen. A kuei-ki-i, 
yiang-i és yensan-i alpraefecturákban a csapás teljes. A 
missiónak ott 13 kápolnája volt ; most egy sincsen. A 
pogányok fölégették. 

A kieng-csang i kerületben rendtársam és honfitár-
sam, Tamet-et, az a csapás érte, hogy keresztényei közöl 11, 
holmi ürügyek alatt elfogatott és megkinoztatott, még 
pedig hallatlan módon. A mandarin a missionariusok 
ellemi gyűlöletét álló egy hónapig ezeken a kereszténye-
ken töltötte ki. Hogy vallomást csikarjon ki tőlük arról, 
hogy gyújtogattak (hazugság, rágalom volt az egész) 
megostoroztatta, megdorongoltatta, lábuknál, hajuknál 
fogva felakasztatta az ártatlanokat, kik valamennyien 
igazi hősi lelki erővel állták ki a tűzben izzóvá tett lán-
czok által égetett sebek kinjait. A kínzásokat ugyan 
utóbb abban hagyták, de a fogság még mindig tart. 

Nan-fongban a helyzet igen kétséges. Hihetetlen 
nehézségek legyőzése után sikerült egy db földet meg-
szereznem a városban. Mikor a sor arra került volna, 
hogy birtokba vegyem, nem tehettem. A mandarin halá-
los ellenségem. Az egész alprefecturában mélységes mély 
gyűlölet uralkodik, melyet a helyi hatóságok szítanak és 
irányitanak a misssiók ellen. Isten irgalma legyen velünk ! 

Páris, ápr. 30. A nemzetközi katholikus kongresszus 
ügyében. — 

Már tudva van, hogy f. évi junius 3-tól 10-ig itt 
Párisban a szokásos nemzeti katholikus gyűlés helyett 
nemzetközi katholikus kongresszus lesz. (Congrès inter-
national des oeuvres catholiques.) Annak is hire ment *), 
hogy a kongresszus előkészitői a pápától bátorítást és 
buzdítást kaptak. Rampolla biboros irta meg Richard 
bibornoknak. Most ugyancsak Rampolla bibornok a követ-
kező levelet intézte Odelin kanonokhoz, vicarius generális-
hoz, az előkészítő bizottság elnökéhez: 

Főt. Úr! 
Méltóságos uraságod levelével együtt vettem a prog-

rammokat, melyekkel engem a jövő nemzetközi kath. 
kongresszusra vonatkozólag megtisztelni méltóztatott. 

Nem mulasztottam el egy példányt a szent atyának 
kezébe letenni, a ki oly nagy tetszéssel fogadta az emlí-
tett kongresszus eszméjét, midőn arról értesítést vett, 

*) Mi is jelentettük. Szeri. 
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most pedig örvend, hogy már annyira haladt az előkészü-
lés ahhoz a nagy műhöz, a melyből nagy dicsőség szár-
mazhatok a minden jók Szerzője számára. 

Ez az oka annak, hogy ő szentsége engem meg-
bizott, köszönném meg uraságodnak fiúi hódolatának ez uj 
nyilvánítását, és egyúttal újból áldását adja a szervező 
bizottságra. 

Örvendve, hogy ezt uraságod tudomására hozhatom, 
köszönetet mondok a programm engem illető példányáért 
és a legőszintébb tisztelettel maradok 

Méltós. uraságodnak 
Rómában 1900. jan. 10-én. 

legkészségesebb szolgája 
Rampolla M. bibornok. 

Ebben a római nyilatkozatban nemcsupán uj helyes-
lése foglaltatik a kongresszus elvének és czéljának. Prog-
rammjának elfogadása által egyúttal tényleges helyben-
hagyása rejlik a módszernek is, a melyet a szervezők 
követnek, és a főbb eszméknek, melyeket kifejezésre jut-
tatnak. 

A pápa helyeslése előre biztosította a kongresszus 
sikerét és számos támogatást szerzett számára. Erről is 
jelentést fogunk tenni. Most csak a csatlakozás szerencsés 
megindultát konstatáljuk. 

Jelentkezni lehet „A M. Hiacynthe Le France, 28, 
rue Madame", a férfiak szakasza, a nők szakasza számára 
pedig: „A Mme la baronne de Bully, 16, rue Saint-Guil-
laume, à Paris." 

T Á R C Z A. 
Regényeink é s katholikus regényíróink. 

Coloma, Spillmann, Bresciani s Franco jézustársági 
atyák regényeket irtak. 

Jól tették. Szent volt a czél, melyet magok elé 
tűztek ; megengedették voltak az eszközök, melyekkel czél-
jokat elérni törekedtek. 

„A pápai zuáv" előszavában előadja Bresciani a 
czélt, mely szemei előtt lebegett, s ugyanaz a czél lebeg 
társainak szemei előtt is, midőn regényeiket megírják. 
Nem jogos ennélfogva rájok hivatkozni, nem helyes tekin-
télyükkel takarózni, ha a regényolvasásnak fontos szere-
pet tulajdonítunk a művelődés történetében. Az ő állás-
pontjok más ; ők a regényolvasást csak tűrhető tényező-
nek tartották s tartják a mai társadalom nevelésében. 

S mi osztjuk az ő véleményöket. 
S azért, ha tapasztaljuk, hogy vannak, kik csak 

regényeket olvasnak ; s vannak mások, kik komoly olvas-
mányaik, fáradságot igénylő tanulmányaik mellett néha 
regényt is olvasnak : mig ezek ellen Coloma, Spillmann, 
Bresciani s Franco szellemében nekünk nincs sok szavunk, 
addig amazokat határozottan kárhoztatjuk. 

A regényt ugyanis felüdülésünkre olvassuk, s ki 
mondja azt, hogy nemünk hivatása a felüdülés ? Isten az 
embert munkára teremtette, a regényolvasás nem munka : 
komoly olvasmányokkal is kell tehát foglalkoznunk, kü-
lönben kötelességet mulasztunk. 

De hát mi az a regény ? 
Azt mondják, hogy szerelmi kaland. Matild szereti 

Károlyt s Károly szereti Matildot ; de Sándor is szereti 
Matildot s azért féltékeny Károlyra. Aliz szintén bele-
szeret Károlyba s ennélfogva óhajtja, hogy Károly kiko-
sarazza Matildot. Sándor és Aliz szövetkeznek, hogy 
Károlyt és Matildot egymástól elválaszszák s — — — 
Károly és Matild mégis egybekelnek. Ez Fugger gróf 
véleménye szerint a regény meghatározása. S e fondor-
kodások és ezen szerelmi kalandok hányszor viszik katho-
likus Íróinkat is a tilosba? — Súlyos a vád, a melyet 
emelek ; kell tehát, hogy gazdája legyek szavamnak s 
beigazoljam azt, a mit állítottam. 

Tudjuk mindnyájan, hogy a szeretet éltünk lelke s 
minden cselekedetünk indító oka ; forrása az óhajoknak 
és reménykedéseknek s alapja a birtokolás örömet szerző 
nyugalmának. E szeretet mély gyökereit közvetetlen az 
ég felé bocsájtja, szétterjeszti finom, de erős ágait a ben-
nünket környező világba, segélyt keresve és segélyt adva. 
Szülői szeretet, gyermeki szeretet, testvérszeretet, baráti 
szeretet, házastársi szeretet : ezek a jól ismert gyümölcsök, 
melyeket ezer alakban s akként termel, hogy a kérdés 
eldöntetlen marad, melyik közölök a nemesebb, melyik a 
szebb, a hasznosabb. S a főszerepet a regényben ezek 
közöl csak egy viszi és ez is csak átmeneti, előzetes kez-
detlegességében : az a szeretet, mely a párta félretevésé-
vel megszűnik ; az a szeretet, melyet Schiller, a német 
költők királya, „ifjú szerelemnek" nevez 

Ez „az ifjú szerelem" éretlen gyümölcs; ez az a 
sajátságos valami, a mi az „első szeretet" alkalmával ha-
talmába ejti a romlatlan szivet s azt el nem bocsátja, 
mielőtt a szegény vagy megszakad, vagy az oltár elé 
kerül választottjával. Az ó-kor szivesen mutatott rá 
Andromacheban a hitvesi szeretetre, Antigonéban a test-
vérszeretetre, Pyladesben a baráti szeretetre : a mi regé-
nyeink a jóizü nemes gyümölcsnél jobban szeretik „az 
ifjú szerelem" éretlen gyümölcsét. 

Ismerjük mindnyájan a sebet, melyet fajunk termé-
szetén ősszüleink ejtettek. Gyorsabban érik ennek követ-
keztében bennünk szellemi valónknál érzéki részünk, s 
azért az érzéki benyomások erősen hatnak ránk, még mi-
előtt az igazság akaratunkat határozott s helyes irányza-
tokra képesíti. Ily sajátságunk folytán mi lesz a regé-
nyekből nyert éretlen gyümölcs, e dédelgetett „ifjú szere-
lem" élvezetének eredménye? — Mi más, mint az, hogy 
az amúgyis fogékony ifjú szivek rostjai között egész 
tengere keletkezik azon érzelmeknek, melyeket az olvasók 
fékezni csak nehezen képesek ? 

S azért az egyház szelleme vezérlé Coloma, Spill-
mann, Bresciani s Franco tollát, midőn ők a regényolva-
sást csak tűrhető tényezőnek tartván a mai társadalom 
nevelésében regényt csak azok számára irtak, kikhez 
izlésök miatt más módon nem férhettek. 

Azt mondják : ne moralizáljunk. Nem bánom, hiszen 
bizonyos értelemben ebben a regényírás törvényeit velem 
nem osztó ellenfeleimnek igázok van; de annak, hogy az 
erkölcsöket nem rontó regényben diadalra juttatott érzel-
mek minő határok között mozoghatnak, megítélését a 
vallás által támogatott józan eszünk szerint a moralss-
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tákra kell bíznunk. Ámde Ballerini, Lehmkuhl, D'Anni-
bale, Bucceroni, Berardi, s velők az összes moralisták azt 
mondják ráutalva fajunk természetének jelezett sebére, 
hogy a regényben tápot nyerő „ifjú szerelen" olyan, mint 
a tűz a gyerek kezében, — — veszélyes. 

Vagy tán nem hiszszük a mély sebnek létét s Rous-
seau követői vagyunk? 

Ez esetben ne mondjuk magunkat katholikus Íróknak. 
Azt mondják : ne moralizáljunk s ezen tilalmuk 

hangsúlyozásánál oly túlzásba esnek, hogy a lélektan biz-
tos törvényeivel is ellenkezésbe jönnek. 

Mert hát mi is többnyire regényeikben az igazi 
boldogságnak forrása s a szeretet legbensőbb lényege ? 
— Az érzelem és az érzés vagy a vonzalom szenvedélye. 
Ezen regényekben az úgynevezett „első szeretet" ritkán 
más, mint az első erős benyomás, melyet valamely eset-
leges találkozás hozott létre. Ez pusztán állati szeretet 
s nem az Isten parancsolta „emberbaráti szeretet". Az 
emberbaráti szeretet az akarat erejének ténye, mely 
Gutberletnek, Castelainenek, Schneidnak s egyéb józan 
psychologusnak az emberi természettől helyesen ellesett 
tana szerint megismerésen, tiszteleten és meggyőződésen 
alapszik. 

S a Mária-kert L-jegyű kritikusa az említettem 
moralisták s psychologusok nyomán haladt. Jól tette. Az 
ő útiránya az egyedül helyes irány ; azon a csapáson kell 
kutatnunk, ha az elveket keressük, melyeknek szemmel-
tartása mellett kell katholikus irányú regényt Írnunk. S 
tán nem? Nos akkor dobjuk össze moralistáinkat, összes 
psychologusainkat a lomtárba. 

Vegye ezt szíves tudomásul a „Katholikus Egyházi 
Közlöny", mely (v. ö. 1900. évf. 11. sz.) a Mária-kert 
kritikájáról szólván, azt „avatatlan kritikának" nevezi; 
oly kritikának, mely „botrányos egyoldalúságra, maradi-
ságra, . . . az élet ismeretében és az irodalom kívánalmai-
ban járatlan, nagyfokú korlátoltságra vall." 

Vegye ezt tudomásul Sziklay János dr ur, ki az 
Országos-Pázmány-Egyesület közgyűlésén tartott nyilvá-
nos felolvasásában azt állította, hogy a Mária-kert L-jegyü 
kritikusa „a szépirodalmi alkotások feladatát teljesen 
félreértette." 

Vegye ezt tudomásul a Szent-István-Társulat ft. 
igazgatója, ki igazgatói jelentésében a nagygyűlésen az 
imént igy emlékezett meg az L-jegyü kritikusról: „Nem 
akarom (a Mária-kertnek) gáncsoskodását a rosszindulat 
rovására irni, hanem inkább az értelmetlenségére, a szű-
kös és korlátolt fölfogáséra". 

Azt mondják, hogy a Mária-kertnek L-jegyű kriti-
kusa szerint katholikusirányú regényben nem szabad sze-
relemről szólnunk, tilos a bűnt lefestenünk. 

Nos, uraim, ily balgaságot ne Írjanak az L-jegyű 
kritikus rovására. Ö nem azt állítja, a mit az urak rá-
fognak, hanem csak azt akarja, hogy katholikus irányú 
regénynek azt a regényt tartsuk, melyben nem pusztán a 
szereplő személyek katholikusok, hanem a benne érvénye-
sülő szerelem is keresztény katholikus. 

„A katholikus regény, úgymond Kreiten is (v. ö. 
(Stimmen aus Maria-Laach. Bd. 10. pag. 222.), tevőleges 
katholikus világnézleten és katholikus elveken alapuljon. 

Nyúljon bele az iró merészen az életbe ; de a szerelem, 
melyet fest, keresztény legyen, a gyűlölet is keresztény 
legyen, a szenvedés s az öröm, a gazdagság és a szegény-
ség, az ártatlanság és az elégtétel, a becsület és a szé-
gyen — — — a tevőleges hitben gyökerezzék, a tevőle-
ges hit szerint nyerjen elintézést". 

„A katholikus regény, igy ír Müller (v. ö. Kathol. 
Schweizerblätter 1886. pag. 326.), a katholikus elveket 
juttassa diadalra; az érzelmek, melyekérvényre kerülnek, 
a katholikus erkölcstan szabályainak teljesen megfelelők 
legyenek." 

„A katholikus regény ne mozogjon a természetelvi-
ség (naturalizmus) körében ; a kereszténység talaján nem 
élő embert ne utánozza a katholikus irónak győzedelemre 
vezérelt hőse : mások ennek s mások annak az érzelmei, 
a mint más ez érzelmek alanya, a keresztény elvek sze-
rint gondolkozó s azok szerint nem gondolkozó ember". 
Igy ir Rivington (v. ö. Rome and England. London 1896« 
pag. 192.). 

S Kreitennel, Müllerrel s Rivingtonnal megegyező-
leg nyilatkoznak Zucchi, Bouhours, Bones mások: mind-
azok, kik (egyedül helyesen !) az olvasmányokban a sze-
relmet a moralisták s a kereszténv elveket szemmeltartó 
psychologusok utmutatása szerint festik. 

Jegyezze meg ezt magának az Alkotmány is, mely 
oly elbeszéléseket hoz néha (v. ö. pl. 1900. évf. 14. sz. 
„Név az ablakon"), melyek túlérzékies természetöknél 
fogva a katholikus morális elveivel ellenkeznek. 

Coloma, Spillmann, Bresciani s Franco a Mária kert 
L-jegyü kritikusa ellenfeleinek tekintélye. A mi tekinté-
lyünk nagyobb joggal Coloma, Spillmann, Bresciani 8 
Franco ; mert ôk ugy fogták fel a szeretet vonzalmát, mint 
mi, ugy mint a jósán psychologia s nem ugy, mint elle-
neseink. S azért, ha már regénjt irtak és szerelemről 
tárgyaltak, azt a jelezett alapon tették s csak mint esz-
közt használták fel nemes czéljaiknak, az egyház elévül-
hetetlen szent tanának diadalra juttatására. 

„Germaine eszményének" szerzője nem így tett. 
Germaioe ugyanis majd helyesen gondolkozik (v. ö. 

Germaine eszménye. 27. és 80. lap), majd meg feladja s 
megrovás nélkül adja fel katholikus elveit (v. ö. id. mű 
95. és 96. lap.). Az a Germaine „törhetlen hűséget eskü-
szik eszményének" s azért csak keresztény gondolkodású 
férjet óhajt magának ; az a Germaine később is még azt 
tartja, hogy azon esetre, ha a kisértés idején szive össze-
ütközésbe jön elveivel, elvei fognak diadalmaskodni s 
„szive lesz a legyőzött": beleszeretvén a teljesen hitetlen 
Rajmond grófba késznek nyilatkozik, hogy SZÍV6S6I1 teszi 
kezét Rajmond gróféba s hogy azonnal átadja neki szivét 
visszavonhatatlanul, jóllehet fájdalmas rá nézve az a 
gondolat, hogy a házasági áldás, mikor lelkökre száll, 
nem találja őket ugyanazon hitben, ugyanazon örök remé-
nyekben összeolvadva. 

Mintha csak a vegyesházasságot kötni szándékozó 
kisasszonyoknak okoskodását hallanók : szivesen mennek 
férjhez protestánshoz, szabadkőmíveshez, azon reményben 
persze (!) hogy majd megtérítik vőlegényöket. 

De hát ez-e az egyház álláspontja ? 
Az egyház az ily házasságokat a legjobb esetben is 
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csak tűri. Bizonyságom VIII. Orbán (v. ö. Breve „Domus 
Dei zelus" 30. Dec. 1624.), bizonyságom XIV. Benedek 
(v. ö. Declar. pro matr. Holl. 4. nov. 1741. §. 3.), bizony-
ságom XVI. Gergely (v. ö. Breve „Quas nestro" 30. Apr. 
1841.), bizonyságom IX. Pius (v. ö. Instr. Secret, status 
15. nov. 1858.). S azért helyesen járt el a minap a német 
tudós is (v. ö. Stimmen aus Maria-Laach. Bd. 57. pag. 
571.), midőn Goldeggnek Germaine eljárása szerint iga-
zodó novelláját megkorholta. 

S Germaine ezen eljárása megrovás nélkül marad s 
mi szívesen vegyük-e, hogy a Szent-István-Társulat czége 
alatt ily veszélyes elvek terjesztetnek ? 

„Naponkint látunk jó keresztény nőket hozzámenni 
oly férfiakhoz, a kik hitetlenek. Az egyház nem tiltja az 
ily házasságokat s miért legyünk mi katholikusabbak, 
mint az egyház". 

Ez ugyan a hitetlen Rajmond gróf beszéde; de nem 
tesz rá megjegyzést Germaine, valószínűleg azért, mert 
osztja Rajmond gróf véleményét. 

Nos ? — hát ez biz gonosz elv s elvártuk volna, 
hogy „Germaine eszméjének" irója nem hagyja Rajmond 
helytelen okoskodását megjegyzés nélkül. 

Igaz ugyan, hogy Germaine s Raj mond csak akkor 
kelnek egybe, midőn Rajmond gróf már megtért ; de ez 
esetleg történt s Germaioe hozzáment volna a hitetlen-
hez is. 

Kinek volt hát igaza? 
A „Katholikus Egyházi Közlöny" nagyfokú korlá-

toltságról vádolja a Mária-kert kritikusát; az Orazágos 
Pázmány-Egyesület előadója szerint a Mária kert kritikusa 
a szépirodalmi alkotások feladatát teljeseu félreértette ; a 
Szent-István-Társulat igazgatója szűkös és korlátolt fel-
fogást ír a Mária-kert kritikusának számlájára. Felsőfok-
ban beszélnek ez urak, pedig alapfokban sincs igazuk. 
Igaza van a Mária-kert L-jegyű kritikusának. T. 

IRODALOM. 
A 

„ K E R E S Z T É N Y S É G V É D E L M E " 
ERKÖLCSI és MŰVELŐDÉSI SZEMPONTBÓL. 

Irta: Weiss A. M. 
(Folytatjuk.) 

A következő értekezés „A mi Istenünk" czimet 
viseli. Hogy az Istennek megismerése mily nagy befolyás-
sal van a művelődésre, az abból is kitűnik, hogy minden 
szellemi törekvés, amelynek komoly czélja van, Istenre 
irányuló, belőle indul ki s hozzá tér ismét vissza. Az 
Isten megismerésének és tiszteletének módja adja meg az 
egyedül helyes mértéket a művelődés fokának megítélé-
sére. Azért az igazi vallásnak föladata egyszersmind a 
humanitásnak föladása is. A kereszténység föllépése alkal-
mával a világnak tulajdonképpen nem volt már vallása 
és éppen azért kulturája sem volt, hanem csak agyafúrt-
sága. Egyedül a zsidó népnek volt még Istenről olyan 
fogalma, mely ahoz méltó volt s amely egyedül volt 
képes az embert lealacsonyodásából fölemelni és megvál 
toztatni. Istent megismerni annyi mint élni, mert Istent 

nem annyira eszünkkel, mint inkább szivünkkel és csele-
kedeteinkkel ismerjük meg. A mi Istenünk senkinek, egy 
népnek sem külön Istene, 0 mindenkinek, az egész világ-
nak Istene. 

Azután a hitről értekezik és azt mondja, hogy senki 
se higyje, hogy a hit nélkülözhető volna, sőt inkább még 
mindig nagyobb befolyást gyakorolnak a keresztény tanok 
az emberek szellemére, mintsem az ember hinné, ameny-
nyiben pl. még azok is, akik maguk a vallásra semmit 
sem adnak, azon vannak, bogy gyermekeik vallásos neve-
lésben részesüljenek. A kereszténység pedig a hiten alap-
szik, miért is minden támadás, mely a kereszténység ellen 
irányul, egyszersmind a hit ellen való támadás is. Azok, 
akik azt hiszik, hogy a hit csak a műveletlen népnek 
szükséges, nagyon csalódnak. Ha az u n. műveltebb osz-
tályok megtámadják, elvetik a hitigazságokat, akkor a 
tömegnek is joga van a nihilismust nyilvánítani vallásá-
nak és azt mondani, hogy : nincs vallás, nincs hit, nincs 
igazság ! Ha pedig igazszág nincs, akkor jog és jogtalan-
ság sincs. Ha pedig ez az uj vallás általánossá lesz, előre 
látható, hogy hova jutunk ; mert nem lehet a hitet a 
világból száműzni és egyedül az igazságot visszatartani. 
Ez a kettő együtt jár; együtt megy vagy marad. Hiszen, 
hinni tulajdonképpen annyit tesz, mint elismerni, hogy 
van egy igazság, mely magasan fölöttünk létezik. Es ez 
nemcsak a természeti igazságokról áll, hanem éppen úgy 
áll a természetfölöttiekről is, a melyek csak Istennek ter* 
mészetfölötti kinyilatkoztatása által jutottak tudomásunkra 
s a melyek minden jognak, rendnek, külső és belső élet-
nek nélkülözhetetlen alapjai. Azért is mindazon hatalmas-
ságok, melyeknek rombolás a czéljuk, arra törekesznek, 
hogy a hitnek uralmát megtörjék, az egyházat gyengít-
sék s ennek mindazt megnehezítsék, miáltal a hitnek 
szellemét föléleszteni, föntartani és erősiteni szokta. 

Ezután egy rövid kitéréssel, a türelmességről, neve-
zetesen a vallási türelemről értekezik. Amit ebben mond 
megszívlelhetnék a mi „türelemszónokaink" is. 

Majd a keresztény igazságosságról értekezik, mond-
ván, hogy jóllehet a kereszténységnek hitigazságai képe-
zik a világ előtt a tulajdonképpen való botránykövet, 
mindazáltal ezeket még megbocsátanák neki, ha legalább 
a külső életre nézve alkudni lehetne vele. De hát, mint 
modani szokták, olyan követelményeket állít föl az ember-
rel szemben, melyeknek teljesítése minden emberi erőc 
fölülmúl, hisz azt kívánja, hogy az ember necsak tetteit, 
hanem még gondolatait és vágyait is az ő törvényei 
szerint intézze és rendezze be. 

Már pedig éppen ez szolgál a kereszténységnek leg-
nagyobb dicséretére az ember erkölcsi föladatának mai 
alacsony fölfogásával szemben, a mely minden erkölcsi 
cselekedetet a kereskedői furfang, diplomatiai fogás vagy 
a hiúság szabályai szerint itél meg és az erkölcstant 
puszta illemtanná alacsonyítja. Ez által a mai humanis-
mus ethikája mélyen a pogány bölcselők humanismusa 
alá sülyedt, mert még a pogány bölcselet is megkívánta 
az önuralmat, a szenvedélyek elnyomását, az istenekhez 
való hasonlóságra és az igazi, benső lelkületre való törek-
vést. A keresztény erkölcstan pedig szoros kötelességünkké 
teszi, hogy magasabbra törjünk, mint a világ szolgái, 
magasabbra, mint a bölcselők és a modern humanismus 
szószólói és pedig nem szépen hangzó szóvirágok által, 
hanem egyszerű-, még a legmüveletlenebb ember által is 
érthető szavak által. 

A humanismus az ember műveltségét a tudásban 
keresi, mig a kereszténység ugyanazt a tettekben a csele-
kedetekben találja s épp azért a természeti erények sorá-
hoz csatolja még a keresztény igazságosság gyakor-
lását is. - (Folytatjuk.) 
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H I V A T A L O S . 

1993. Tekintetes Szerkesztőség ! 
Az egri érseki egyházmegye növendékpapjai közé 

felvétetni kivánó ifjak felvételi vizsgálatának ideje ez 
évben julius hó 3. napjára tűzetvén ki, felkéretik a 
Tekintetes Szerkesztőség annak szíves közzétételére, hogy 
a pályázni óhajtó VI., VII. és VIII. gymnasiumi osz-
tályt végzett ifjaknak keresztleveleikkel és ez évi iskolai 
bizonyítványaikkal ellátva, Egerben, az egyházmegyei 
hivatal irodájában folyó évi julius hó 2-án délután 2—3 
óra között személyesen kell jelentkezniük. 

Kelt Egerben, 1900. évi május hó 2-án. 
Érseki iroda. 

V E G Y E S E K . 
*** A tavaszi római zarándoklatnak tehát vége. 

Hétfőn éjjel utaztak el a zarándokok Rómából, ki haza, 
ki Nápoly, ki Loreto felé. Püspökeink és néhány notabi-
litás még ott maradt Rómában, a megigért keddi pápai 
külön audiencziára, a mely alatt ő szentsége a jubileumi 
feliratra adott válaszát felolvasta és átadta a zarándoklat 
fáradhatatlan vezérének, Csúszka György kalocsai érsek 
úrnak. Növendékpapjaink tegnap már előadásokon voltak 
itthon, telve tanulsággal és bizonyos római, méltóságos 
elkomolyodással. . . . Legalább még egy zarándoklatot kell 
Magyarországból Rómába vezetni. Hisz még csak az év 
elején vagyunk. A hátralevő hónapok alatt a nemzetek 
folytonos özönlése egész pompéji réteget fog rakni a ma-
gyarok emlékére. Oszszel a hatásokat fel kell frissíteni. 
De az őszi zarándoklatot egészen másképpen kell szer? 
vezni és — vezetni. 

+ Napfogyatkozás az Akadémiában. A dolog 
nagyjából ismeretes. Az Akadémia plénuma (nem egyik 
vagy másik szakosztálya) 5 kiváló tagját, kiket illetéke-
seknek az egész Akadémia elismert, megbízta, adjanak 
megokolt véleményt az iránt, kit illet meg a Bródy-féle 
6000 koronás tiszteletdíj, melyet az alapitó a legkiválóbb 
publiczisztikai érdem jutalmául állított fel. A bizottság 
gondolkozott és dolgozott. Időközben azonban valami 
történt. Kaas Ivor báró 30 éves publiczisztai munkásságá-
nak monumentális épületére éppen a* onnan még hiányzó 
csúcspontot, a konzekvenczia kimagasló tornyát tette fel 
avval a nyilatkozatával, hogy csatlakozik, mint a keresz-
tény világnézlet és hitvallás állhatatos hive, a keresztény 
néppárt zászlajához. Az Akadémia 5 szakférfia, Concha 
Győző, Pauler Gyula, Ballagi Aladár, Heinrich Gusztáv és 
Riedl Frigyes, méltó maradt valamennyi önmagához és ráter-
mettségükről megdönthetetlen bizonyítékot állított ki éppen 
az által, hogy felismerve Kaas Ivor báró legújabb állásfog-
lalásában az ő keresztény lelki világának következetes 
evolúczióját, megmaradt eredeti álláspontja mellett és az 
Akadémiának Kaas Ivor bárót terjesztette elő a jutalomra. 
Az Akadémia ebben a kérdésben szerdán este döntött — 
Kaas Ivor báró, illetve az 5 kiváló férfiakból álló saját 
bizottsága ellen. Ha kutatod, nyájas olvasó, hogy mi volt 
döntő tényező ebben a történeti nevezetességű ügyben, a 
melynek még folytatása is lesz, még ped'g nemcsak az 
Akadémiában, hanem az egész nemzetnek életében, rá 
nem jönnöd lehetetlen, mert kézzelfogható dolog, hogy a 
magyar tudományos Akadémia e teljes szellemi „krach"-

jának okozója — a gyűlölet és elfogultság volt a kath. 
vallással szemben, a melynek védelmére Kaas Ivor báró 
saját egyéni keresztény meggyőződésének teljes erejű követ-
kezetességét ajánlotta fel ismeretes fatális nyilatkozatában. 
Az Akadémia szavazott, de véglegesen nem döntött, mert 
nem dönthetett. A legérdemesebb férfiú nem lehet érdem-
telenné akkor, midőn épp következetes marad önmagához. 
Minden erőködés hiábavaló a logikai következetesség szi-
gorúságával szemben. Ez elől elzárkózni, vagy valamely 
intézetet elzárni — teljes lehetetlenség. A keresztény 
szellem következetessége keresztül fogja törni nemcsak 
a vaskalapot, de még a protestantizmus fellegvárának 
összes falait is egymásután. Most egyelőre csak az Aka-
démia ügye van szóban. Kaas Ivor báróban leszavazták 
ugyan a következetesség sikerét ezúttal, ámde annak ős-
erejéhez rokkant elmével nem lehet hozzáférni. Igaza 
van egy kiváló franczia publiczistának : „L'état des 
ésprits dans le monde protestant est profondément troublé." 
Legfelzaklatottabb a prof. szellem jelenleg, kétségtelenül, 
Magyarországban. De „post nubila Phoebus." A protes-
táns gyűlölködés és erőszakoskodás egyenesen rákény-
szeríti a magyar nemzet szellemére a vele való leszámo-
lás szükségességét. A nemzet világosságot fog gyújtani, 
mert már megunta a körülmények szerint hol hetvenkedő 
hol settenkedő gyűlölködést. A magyar nemzet szelleme 
ki kívánkozik a százados előítéletek és agyarkodások 
fojtó gőzéből s a testvéri szeretet éltető meleg napfénye 
után sovárog. A kibontakozást az Akadémiáéhoz hasonló 
sűrű esetek csak siettetni fogják.jj 

— A katholikus autonomia. Gróf Smpáry Gyula, 
a kath. autonomiai kongresszus huszonhetes bizottságának 
elnöke, e bizottságot a püspöki kar, valamint a kormány 
válaszának tárgyalása és a további intézkedések megtétele 
végett, e hó 10-ére hívta össze. 

— Három dologgal érdeklődteti a világon a népek 
figyelmét e napokban a magyar nemzet: a párisi világ-
kiállításon elért magyar siker, a berlini császártalálkozá-
son érvényesült magyar államiság nemzeti színeinek ha-
tása és — Munkácsy Mihály halála által. As legnagyobb 
magyar festőművész világhírű ember volt és marad, a ki 
az emberi nem megváltásának megfestett trilógiájával, a 
festői bátorság legmagasabb fokán, a keresztény hitvéde-
lemnek is megbecsülhetetlen szolgálatot tett az által, 
hogy Krisztus Urunk személyének Strauss és Renan-féle 
mythosi átalakítását az ő reális felfogásának szigorával és 
művészi inspirácziójának roppant erejével porba sújtotta 
le. Mi is koszorút teszünk tehát a halhatatlan emlékezetű 
lángész porhüvelyének koporsójára. 

— A magyar hírszolgálat, katholikus ügyekben, — 
még a katholikus is, — javításra szorúl. Bejárta az egész 
magyar sajtót s a katholikus sajtó körébe is behatolt 
egy római tudósítás, mely azt mondja, hogy a magyar 
püspököknek és notabilitásoknak adott keddi audienczián, 
mikor ő szentsége a jubileumi feliratra választ adott, fő-
pásztoraink közt Meszlényi Gyula szatmári püspök ur is 
ott volt. A szatmári „Heti Szemle" hírszolgálatából világos, 
hogy ő méltósága, a kiről szó van, „hétfőn a reggeli 
vonattal Er-Körtvélyesre utazott" és „másnap," tehát 
kedden, id. Irinyi István földbirtokos holttestét temette 
el, püspöki gyászbeszéddel tisztelve meg elhunyt hivét. 
Világos tehát, hogy a szatmári püspök ur a jelzett pápai 
audienczián jelen nem volt..... Rómában gondoskodni kell 
magyar otthonról és állandó, tekintélyes katholikus kép-
viseletről és korrespondencziáról. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Valami az 
C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Felhívás Magyar -

kath. regény-kritikusok. — Vegyesek. 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta : Dr Szentimrey Gábor. 

(Folytatás.) 

3. A társadalom mai állapotából. Mondhat-
juk-e egészségesnek a társadalom mai szerveze-
tét , mely a kinyilatkoztatást száműzve önállóan 
rendezkedett be. Érvényesülnek-e a szeretet és 
igazságosság elvei? Nem te tőpon t j á t érte-e el az 
elégedetlenség minden tekin te tben? Az emberek 
felforgatják a társadalom alapvető elveit, az 
erkölcsi törvényt és az igazságosság követelmé-
nyeit megvet ik; telhetetlenül vágyódnak a mu-
landó jók után s az örökkévaló javak min tha 
nem léteznének. A Krisztus előtt ólt pogány-
ság nagyí tot t kiadása a mai társadalom, romlás 
és zűrzavar mindenütt . 

Ez a mai társadalom halvány képe. Az el-
múlt idők keresztény társadalmának is meg vol-
tak ugyan a maga hibái, az emberi gyarlóság 
kinövései ; de a régi társadalom mindenkor tuda-
tában volt az őt éltető szeretet alaptörvényé-
nek. Ma egy eszme vonul végig a társadalom 
minden ré tegén: birni a föld kincseit, milliókat 
szerezni, s ez szükségkép maga után vonja a másikat: 
koldussá tenni a többit, megengedett s meg nem 
engedett módon egyaránt. Szomorú képet tá r 
elénk a bűnügyi statisztika. A felebaráti szere-
t e t minduntalan való megsértése, a tulajdonjog 
lábbal tiprása napirenden van. Az emberi tár-

sadalomnak nincs biztos alapja, mer t hiányzik 
belőle a kölcsönös szeretet, mely a tagokat egy-
máshoz fűzi; mert nem nyugszik az igazság 
örök elvein, a méltányosság és jog vál tozhatat-
lan törvényein. A társadalom vezető eszméje 
nem lehet más, mint a viszonyoknak minden 
tek in te tben a társadalom természetével meg-
egyező rendezése. A társadalom mai állapota min-
denkit meggyőz arról, hogy ez állapot a társa-
dalom természetének nem megfelelő, hogy tehát 
e viszonyok megfelelő rendezésére a társadalom kép-
telen. Ha semmi természetfölötti fék, semmi túlvilági 
remény vagy félelem nem szabályozza az emberek 
cselekedeteit: a földre szorított ember a földön keres 
kielégitő boldogságot, olyat minőt neki e föld nyúj-
tani képes. 

II. Tétel. A kinyilatkoztatással karöltve halacl az 
emberi társadalom, nélküle bukik. 

Az emberi társadalom, mint tökéletesedésre 
h ivatot t egyének összesége, természetesen halad. 
Am e haladás korántsem abban áll, mint a fel-
világosodás hirdeti, mintha t. i. az ember foko-
zatos fejlődése által tökéletesednének a társa-
dalmi viszonyok; hanem halad a szerint, a mint 
czéljához minél inkább közeledik. Mivel pedig a 
társadalmat ki tűzött czéljához a kinyilatkoztatás 
hozza legbiztosabb közelségbe, az emberi társada-
lom haladása nem lehet más, mint a kinyilatkoztatás 
jotékony befolyásának mindinkább érvényesülése az 
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•emberi társadalomban. V i s z o n t a m i l y m é r t é k b e n 
k i v o n j a m a g á t a t á r s a d a l o m e b e f o l y á s a lól , ha -
n y a t l i k s f o k o z a t o s a n s ü l y e d v e el is b u k i k . 

A v e s z e d e l e m b e r o h a n ó m a i t á r s a d a l m a t 
r o h a n ó e sé sében csak u g y a n a z o n i n t é z m é n y t u d j a 
m e g a k a d á l y o z n i , m e l y a p o g á n y t á r s a d a l m a t is 
á t a l a k i t o t t a , a k i n y i l a t k o z t a t á s . 

A társadalmi viszonyok egészséges rendezésének 
kulcsa nála, egyedül nála van meg. „ H a v a n o r v o s -
sze r a m a i t á r s a d a l o m s z á m á r a , a z t e g y e d ü l a 
k e r e s z t é n y é l e t ós i n t é z m é n y e k v i s s z a i d é z é s é b e n 
k e r e s h e t j ü k . " *) Vissza ke l l t e h á t t é r n i e a t i z e n -
k i l e n c z e d i k század t á r s a d a l m á n a k a k i n y i l a t k o z -
t a t á s h o z ; v i s sza K r i s z t u s h o z . H a ú j r a a K r i s z t u s 
s z e l l e m e f o g j a a t á r s a d a l m a t á t h a t n i : a s z e r e t e t 
és i g a z s á g o s s á g a l a p j á n e r ő s ós e g é s z s é g e s f e j l ő -
d é s n e k i n d u l m a j d ú j r a , s v i s s z a t é r a m e g e l é g e -
dés . E n é l k ü l soha . S ő t h o v á t o v á b b h a l a d a 
l e j t ő n , a b i z t o s m e g s e m m i s ü l é s n e k , a t á r s a d a l m i 
r e n d vég l eges f e l b o m l á s á n a k á s s a m e g ö n m a g a 
.s i r já t . 

B) 

Az e l m o n d o t t a k b ó l v i lágos , h o g y az e m b e r i 
t á r s a d a l o m n a k a k i n y i l a t k o z t a t á s r a s z ü k s é g e v a n , 
n é l k ü l e c z é l j á t el n e m ér i . Mive l p e d i g a k i -
n y i l a t k o z t a t á s o ly e r ő s s é g e az e m b e r i t e r m é s z e t -
nek . m e l y a z t e g y b e n t e r m é s z e t f ö l ö t t i c z é l r a is 
r e n d e l i , az emberi társadalom a természetfölötti czél 
megvalósítása elől ki nem térhet; m i v e l t o v á b b á az 
e g y e s e m b e r e l e t é b e n a természetfölötti czél eléré-
sére fordított igyekezet a vallás, j e l e s e n is a k i -
n y i l a t k o z t a t o t t v a l l á s gyakorlása: a vallás e gya-
korlása kell, hogy áthassa az egész társadalmat. A 
f é l ú t o n m e g á l l a n i n e m l e h e t . F e l e t t e n a g y t é v e -
d é s a z é r t a k i n y i l a t k o z t a t á s t a m a g a á l d á s a i v a l 
e g y ü t t az e g y é n b e s z o r í t a n i s az e m b e r e k össze-
s é g é t , a t á r s a d a l m a t a t t ó l m e g f o s z t a n i , m e r t 
h i szen a m i v e z e t i és é l t e t i a r é s z e k e t k ü l ö n 
kü lön , u g y a n a z v e z e t i és é l t e t i az e g é s z e t e g y ü t t 
is . Az e m b e r i t á r s a d a l o m l e g t ö k é l e t e s e b b , l eg -
n e m e s e b b , l e g i n k á b b e s z m é n y i á l l a p o t a t e h á t az, 
m i d ő n az egész t á r s a d a l o m n e m c s a k t e r m é s z e t i 
r e n d e l t e t é s é t a k a r j a m e g v a l ó s i t a n i , h a n e m a 
t e r m é s z e t f ö l ö t t i czé l u t á n i s t ö r e k s z i k , együ t ' : e s 
i g y e k e z e t t e l . (Folytatjuk.) 

x) XIII. Leo. U. o. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , máj. 9. Valami az autonómiáról, egy nyi-

latkozat és a 27-es bizottság holnapi összeillése alkalmából.— 
Kerülői kell a frázisok szaporítását, mikor az egyház 

igen komoly, mert veszélyes helyzete tényeket, a veszélyez-
tetett érdekeket biztositó tényeket vár tőlünk. 

Ha azt mondanók, hogy a kath. autonomia sorsa a 
27-es bizottság kezébe van letéve, talán még sem mondanánk 
egészen üres frázist. Hiszen csakugyan, ezidőszerint a 27-es 
bizottság van hivatva mint előtérbe tolt tényező foglalkozni 
az autonómiával s tekintettel a püspöki kar megállapodásaira 
és a kormány álláspontjaira javaslatot tenni az autonomiai 
kongresszusnak, hogy tehát most már minek, s hogyan kell 
történnie. A mérleg jobbra vagy balra való biczczenésének 
avagy egyensúlyban való maradásának eshetősége tehát minden-
esetre a 27-es bizottságtól függ jelenleg. Ha e bizottság 
módot talál az egyház és állam érdekeinek kiegyeztetésére, 
érdeme és dicsősége nagy lesz. Sem optimisták sem pessi-
misták nem akarunk lenni s csak annyit várunk a 27-es 
bizottság jeles tagjaitól, a mennyit a jelen körülmények 
között, midőn a kormány és a közvélemény egy részének 
szerencsétlen állásfoglalása miatt az ellentét csaknem ki-
egyenlíthetetlen, várni lehet. Az egyházi és kormányi állás-
pont kiegyenlítésének már megkezdése is valami; és ha a 
27-es bizottság csak ennyit tenne, már eleget tenne arra, 
hogy az utókor elismeréssel adózzék emlékezetének. 

Szerintünk a 27-es bizottságnak nem az a feladata 
van jelenleg, hogy egyszerűen összeüljön és a püspöki elabo-
ratum s a kormány emlékirata, vagyis a két papiros közt 
az összehasonlításnak műveletét elvégezze ; hanem megbíza-
tásánál fogva a 27-es bizottságnak jelenleg az a feladata 
van, hogy kiküldötteinek az egyházi és állami kormánynyal 
való szakadatlan érintkezései kapcsán fejleszszen ki és érlel-
jen meg az autonomiai kérdés megoldására nézve egy oly 
módot, mely az egyház hierarchiai szervezetébe igazán és 
teljesen beleillik. 

A 27-es bizottság tagjai, ha még eddig nem voltak 
volna meggyőződve arról, hogy, ha valaki, a püspöki kar 
kívánja az autonomiát a legkomolyabban, erről teljes meg-
győződést szerezhetnének most a püspöki karnak igazán 
szent jellegű, hitvallásszerii nyilatkozatából. Az 1682-iki 
híres Declaratio cleri gallicani százados tévedések fenn-
héjázó dicsekvése vala, melyre az isteni Gondviselés ama 
byzantinus szellemű gallikán egyház megsemmisítésében 
adta meg a választ. A magyar püspöki kar 1900-iki auto-
nomiai nyilatkozata a kath. egyház uj életét jelentő és 
egyúttal szabályozó hitvallás. Pázmány Kalauzának szelleme 
ébredt ebben a püspöki emlékiratban uj életre, avval az 
iránynyal és figyelmeztetéssel, hogy a kath. egyházat ős-
eredeti isteni szelleméből és szervezetéből kivetkőztetni nem 
szabad, nem lehet, s hogy minden, a mi az ilyesféle eljárásokat 
hazánkban, különös körülményeinknél fogva, plausibilisekké 
akarja tenni, jóakaró tévedésnél vagy gonoszlelkü csel-
vetésnél egyéb nem lehet. 

Engedjék meg a 27-es bizottság m. t, tagjai, hogy 
figyelmöket egy különös körülményre, vagyis egy különös 
nyilatkozatra hívjam fel ezúttal. A hírhedt „Magyar Szó" 
április 27-iki vezérczikkében, „Szecesszió az igazságszolgál-
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tatásban" czim alatt, az esküdtszéki intézményt mint „káros 
intézményt" támadja, még pedig metsző gúnynyal, mint 
„kerékkötőt" — jól jegyezzük meg — mint kerekkötőt az 
igazság szolgáltatásában. A népsouverainitás elvi imádójá-
nak eme gyakorlati gúnyolódása az ő népsouverainitásának 
ideáljával szemben nem fért el a maga bőrében, hanem 
gúnyosan neki rontott a mi autonomiai törekvésünknek is, 
mert gúnyos kifakadását igy folytatja : „Erre a — kerékkötős-
dire az ország igazságszolgáltatásában — Magyarországon 
szükség nincsen. Biróságaink kellőkép fel vannak ruházva a 
birói függetlenség minden attribútumával olyannyira, hogy 
az egyéni szabadság megvédése czéljából nem szorultunk az 
— igazságszolgáltatás a u t o n ó m i á j á r a . " 

Az egyenes vágás az esküdtszéki intézményt illeti e 
gúnyos nyilatkozatban, az oldal vágás azonban — ki ne 
látná — a katholikus egyház ellen volt intézve, a hol az 
egyház kormányzásában a divatos szabadelvű felfogás 
szerint, a püspököknek ultrámontán elvektol és intézmények-
től való függése miatt, — az „egyéni szabadság" megvédése 
végett van szükség autonomiára. Hogy mi az „egyéni sza-
badság" a vallásban és egyházban, mutatja a protestantiz-
mus eredete és története. Ennek, ingenis ennek az „egyéni 
szabadság"-nak, melynek lényege a hierarchiai kormány-
tormának a lerázása, ennek az érdekében van szükség az 
egyház ellenségeinek ádáz terve szerint autonomiára, a 
hierarchia háttérbe szorításával s alattomos kizárásával, a 
kaíh. egyházban. 

A mint kiadták főpásztoraink nyilatkozatukat az auto-
nómiáról, azonnal megszűnt tárgyilagos lenni a kiállított 
előőrs figyelmeztetése, hogy „Sión őrei vigyázzatok" — az 
amúgy is ébren levő és vigyázó pásztorokkal szemben. Most 
már tárgyilagos, a tényállásnak és körülményeknek meg-
felelő csak az oly figyelmeztetés lehet, mely csak a nyáj-
hoz, csak a hivekhez szól, hogy figyeljenek a pásztorokra 
és a pásztort kövessék, ne a betolakodni akaró vakmerő 
rablókat és a gonosz világ csábitó alkuszait. 

Sión gyermekei, világi katholikusok, az egyházra hall-
gassatok tehát, kiváltképpen az egyház ügyében, és a fő-
pásztorok által kijelölt utat tekintsétek az üdvösség utjának, 
nem a hirhedt „egyéni szabadságiét ! 

Ennyit a 27-es bizottság mostani összeülése alkalmából. 
?? 

Csanádi egyházmegye. Felhivás Magyarország 
katholikusaihoz !*)— A magyar katholiczismus 900 éves 
jubi leumát ebben a dicsőséges szent évben magasz-
tos lelkesedéssel ünnepel ték meg h i tükben hű zarán-
dokaink Róma városában. Ott, a fenséges szt. Pé te r -
templom óriási kupolá ja alatt, a 90 éves szentséges 
Atyának , X I I I . Leónak buzdi tó szavaira s az aposto-
lok és millió vé r t anú s i r ja inak lá t tára szentül meg-
fogadták, hogy ki kell göngyölni azt a zászlót, a ke-
resztény Magyarország annyi időkön át begöngyöl í te t t 
zász la já t ! Minekünk is, a kik az első zarándoklat al-
kalmával az Egyház fe jének népatya i arcza kedves 
látásában nem gyönyörködhet tünk, részt kell vennünk 
a szent év áldásaiban, lelki örömeiben. Szeptember ha-

*) A kath. i rányú lapokat felkérem e sorok szives köz-
lésére. Cs. J. 

vában induljon ismét egy zarándoklat Róma megszentelt 
földjére. És ez a zarándoklat helyezzen el örök emlékezetül 
a lateráni bazilikában, II. Sylvester sírjára, a magyarok 
Nagyasszonya, a boldogságos Szűz-Anya, és Szent-István 
képeivel ékesített nemzeti trikolórt, hogy hirdesse időtlen-
időkig annak a szeretetnek, hálának és rendület len 
ragaszkodásnak nagyságát , a melylyel a kathol ikus 
Magyarország Rómához viseltetik. 

Hozzátok fordulok tehá t nemzetem milliói ! Sze-
gények és gazdagok, ad já tok össze filléreiteket a szent 
év nemzeti jubileumi zászlajára, a melynek ezüst nyelé-
ben elhelyezett pergament- lapon mindazok nevei örö-
ki t tessenek meg, a kik a zászló megalkotásához hozzá-
já ru l tak . Az adományok a Magyar-Állam, Alkotmány és 
Religio szerkesztősége u t ján , vagy egyenesen alulírott-
hoz küldendők augusztus elsejéig. 

Emlékezzünk meg Mindszent inek a szentek uno-
káihoz intézet t szavairól : 

Ki kell göngyölni azt a zászlót ! 
Hadd lengjen nyiltan, szabadon, 
Hadd lássa meg jól minden ember, 
Fönn, lenn és minden oldalon : 
I t t a kereszt vitézi vannak 
S az örök város gyermeki, 
Harczolni készek félvilággal, 
Mely a keresztet megveti. 
Ki kell hát tűzni azt a zászlót ! 
Lobogjon bátran, szabadon, 
Mely diadalmak hordozója 
Yolt annyi hosszú századon ! 

Zsombolya, 1900. a szt. kereszt feltalálása napján . 
Csicsáky Imre, 

pápai titkos kamarás, plébános. 
A szent év nemzeti jubileumi zászlajára ada-

koztak : 
Csicsáky Imre plébános, Zsombolya . . 20 Kor . 
Csicsáky Mihály földbir tokos, Zsombolya 2 „ 
Magyar J ános magánisk. tan., Zsombolya 1 „ 
Glasz Ferencz s. lelkész, Zsombolya . . 2 „ 
F r a n k Káro ly s. lelkész, Zsombolya . . 2 „ 
Páris, május 2. A világkiállítás szentmiséje. — 
A pastorális prudentiánál nincs leleményesebb tényező 

ezen a világon, kivéve talán az anyai szeretetet. Meg kell 
azt tanúlni a franczia papságtól az egész világon, hogy 
miképp kell életrevalónak bizonyulni és érvényesülnie az 
apostoli buzgóságnak ottan, hol az állam oly ridegen sőt 
ellenségesen vált el az egyháztól mint Francziaországban, 
hol az állami hatalom a vallást, az egyház közreműködé-
sét oly durván és következetesen visszautasítja és kizárja 
az állami élet minden tettéből és megnyilatkozásából. A 
világkiállítást a teljesen elkereszténytelenedett s a vallá-
sos pogány államok álláspontján is messze túlment mo-
dern franczia állami hatalom minden vallásos aktus, sőt 
még csak az Isten nevének is említése nélkül nyitotta 
meg. Ily durva mellőztetés s az istentelenség uralkodásá-
nak ily kérkedő erőszakoskodása és szemfényvesztése 
közepette hogyan kell a felséges Úr Isten, a megváltó 
Jézus Krisztus jogainak, a lelkiismeret kiáltó sürgetésének 
s a keresztény hitélet mellőzhetetlen szent követelmé-
nyeinek eleget tenni, megmutatta a vallástalan franczia 
állami élet közepette Richard bibornok párisi érsek, a ki 
mint a franczia állami hatalom székhelyének főpásztora 
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nagyon jól tudja s állandóan érzi, hogy az állami hata-
lom istentelen kezelésével szemben a lelkiatyai és lelki-
pásztori gondok oroszlánrésze az ő apostoli vállaira nehe-
zedik. Neki kell első tiorban a helyszínén kitalálni és 
megtenni a szükségeseket az állami élet nyilvánulásaiban 
jelentkező istentelenség káros hatásainak ellensúlyozására 
s az emberek rosszaságából származó mulasztások pótlá-
sára — Istennel szemben. 

A mit Richard bib. a párisi világkiállítás megnyitása 
alkalmából tett, tekintettel arra, hogy az állami hatalom 
a vallást, az istenitiszteletet, az ég áldásának leesdését 
igénybe nem vette, sőt durván mellőzte, — az az egész 
katholikus világ figyelmére méltó esemény, melyben lehe-
tetlen szent Pál apostol főpásztori leleményességének 
hasonmására nem ismernünk. Mit tett Richard bibornok-
érsek ? Hogyan tett eleget, a maga fensőbbséges részét 
mindenben megkövetelő felséges Űr Isten jogának, saját 
lelkiismerete követelő szózatának, hívei, az egész emberi-
ség kiáltó vallásos szükségletének ? Igazán zseniális öt 
lettel. 

Mint helyi főpásztor felhívást intézett az össses 
kiállítókhoz, a francziákhoz és az idegenekhez, felszólítva 
és buzdítva őket, hogy az általa kitűzött napon, ápril 
29-én, mely vasárnapra esett, jöjjenek világkiállítási 
ssentmisére és prédikácsióra az ő főszékesegyházába, az 
ősrégi Notre Dameba. 

S mit gondoltok, nyájas magyar olvasók, mi lett a 
főpásztori felhívásnak az eredménye ? 

Fényes világkiállítási szentmise és prédikáczió, a mely-
nek leírását azonnal megpróbálom, vagyis jobban mondva 
— átveszem az „Univers"-ből, a mint következik, közben-
közben egy-egy megjegyzést megkoczkáztatva : 

O emja Richard bibornok, párisi érsek nagy eszméje 
nemes visszhangra talált a kiállítóknál, a francziáknál 
épp úgy mint az idegeneknél, kik nagy számban és mint-
egy tüntető igyekezettel (avec un significatif empresse-
ment) siettek az ő vallásos felhívásának eleget tenni. 

A nagy tiszteletnek örvendő bibornok főpásztori 
levele (mint imádságból született szózat) általános ébresztő 
gyanánt hatott a lelkekben élő hitre. 

A párisi Notre Dame 1900. ápril 29-ikét évköny-
veinek aranylapjaira fogja felírni, mely hangosan fog 
tanúskodni arról, mily hűségesen ragaszkodott Franczia-
ország minden időben, a hanyatlásban épp ugy mint a 
diadalmas állapotban, keresztény hagyományaihoz. 

1500 ember sorakozott azon a vasárnapon a mi nagy 
főszékesegyházi templomunk óriási boltivei alatt, hogy 
imáik által Isten áldását esdjék le a nagy világkiállításra. 

Az ünnepi közönségnek 2/3 része kiállítók voltak. 
A templom középső hajója és a testületek padjai a 

férfiaknak voltak fentartva. A hölgyek az emelvényeket, 
a karzat előtti részt s az oldalrészeket foglalták el. A 
testületek padsoraiban ott láttuk a párisi főbb iparágak 
számos képviselőjét, a törvényszék és kereskedelmi kamra 
sok tagját; ott volt a városi képviselőtestület több tagja 
is Megjelentek továbbá Albert de Mun gróf orsz. kép-
viselő, Nikolai gróf a katholikus kongresszusok elnöke, 
Plichon o. képviselő, Lapparent, d'Eu grófné stb. stb. Külön 
helyet töltött be a világkiállítás svájczi falujának .teljes 

személyzete Montenach bárónő vezetése alatt. A Svájcz 
különféle kantonjainak festői viseletében megjelent leány-
sereg fényesen kivált a ruházat általános fekete színéből. 

Pont 10 órakor jelent meg Richard bib., általános 
helynökeitől és káptalanától környezve. Harangzugás 
kisérte trónjára. Istenes sz. János testvérületének zenekara 
a VHymne à la paix czimű alkalmi szerzeményt énekelte. 
Szerzője Josset, az énekkar mestere. Veni Sancte után 
kismisét mondott abbé Bureau általános érseki helynök. 

Evangéliom után szószékre lépett Coubé J. t. atya.*) S 
megadta az istentelen államnak a megérdemelt leczkét, a lel-
kiismereteknek pedig a vallásos megnyugtatást. Bevezetésül 
egy bibliai esemény emlékezetét idézte fel s élénk színekkel 
állította a hallgatóság lelke elé azt a jelenetet, midőn 
Nabukodonozor király, fenhéjázástól és kevélységtől részeg 
tekintettel gyönyörködött az általa épített Babylon el-
készülésében. Babylon a fővárosok legfényesebbike. Csodá 
latos szép és nagyszerű város, pompás híddal az Eufráte-
sen, rengeteg palotákkal a folyó partjain, függő kertek-
kel és az óriás várfalakban 100 bronzkapuval. 

Es Nabukodonozor „bevehetetlennek, elpusztíthatat-
lannak, halhatatlannak" kiáltotta ki ezt az „egyetlen" 
várost, mely azért épült, hogy az ő uralkodásának fényét 
és dicsőségét hirdesse a világnak ! 

„A nép — mondá fenséges lelkiatyai czélzással 
Coubé atya — a mai társadalom felséges ura valami hason-
lót érezhet itt nálunk Nabukodonozor büszkeségéhez, midőn 
a Szajna két partján végig haladva meglátja III. Sándor 
czár hidját, az invalidusok dómját, a Champs-Elysées zöld 
mezőit s a nagy látóhatár különféle pontjain ragyogó 
palotákat, kupolákat és égbe nyúló tornyokat. Ha arra a 
sok-sok ezer kézre gondol, mely ezt a titáni művet léte-
sítette, a nép hymnust zeng önmagának és kísértetbe esik 
hogy felkiáltson : „Oh Páris, te „egyetlen" város, te vagy 
a dicső főváros, melyet magamnak építettem". 

Coubé atya apostoli lelke nem hagyja a dolgot 
annyiban. Az emberi őnistenités álmaiba ébresztő hango-
kat vegyít. Az emberi ész, úgymond, nem elégszik meg 
ezekkel a földi látványosságokkal. Ahhoz az okhoz kíván-
kozik, a ki az emberi karokat mozgásba hozta. Az isteni 
közreműködés megszenteli az emberi igyekezetet. 

A nép megértette — mindenütt a népre hivatkozik 
az egyház — a nép megértette, hogy Nabukodonozor 
kevélysége esztelen volt, és eljött ime dicsőíteni az Istent 
a párisi Notre Dame ősrégi templomába, a hol „az ő ősei 
annyi hit és annyi munka emlékét hagyták hátra". 

Szónok ezután tüzetesen kifejti a következő kettős 
gondolatot : A népnek kötelessége is, érdeke is, megadni 
az Istennek az első helyet. 

„Coubé atya hódolattal köszöni meg a főpásztornak 
a nagy eszmét, a világkiállítási istenitisztelet sugallását. 

„Főm. bíboros úr, mondá, a világ öntől várta ezt a 
szent szertartást. Francziaország és a világ valamennyi 
nemes keresztény nemzete esengve kéri az ön áldását 
tudósaikra és műalkotóikra". 

Szónok figyelmeztet arra, hogy habár az anyagi 

*) A hetenkinti szent áldozás lurdesi nagy indítványozója. 
A JR. szeri. 
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haladás kora az önzés kemény harczát zúdítja is az egy-
házra, ez nem tekint irigy tekintettel az anyagi czivilizá-
czió fejlődésére. 

Krisztus egyházának eszménye, mely e mulandó 
világ érdekein messze túl kiemelkedik, nem feledteti el 
az egyházzal azt, hogy az ember „prezumtív örököse az 
égnek", de egyúttal „tulajdonosa (Isten kegyelméből) a 
földnek, s hogy uradalmának szépitésére és javítására 
joga vagyon". 

Az egyház a főjavaknak méltányos megoszlását akarja. 
Tudja, hogy a nyomor bűnre ingerel és ragad, s azért 
tudósai és főpásztorai szakadatlanul hirdetik, hogy az 
erénynek az anyagi jólét bizonyos összege szükséges. 

Ezenfelül, az egyház áldásával kiséri a munkát, 
mert az erkölcsiség eszköze ; sőt oltárra emelte a munkát 
szentjeiben és imádja a názáreti Jézus isteni személyében. 

Az egyház áldásával kiséri a tudományt és művésze-
teket is. Valamint az igazi tudomány, ugy az igazi nagy 
művészet is hitre vezeti az embert s „a teremtett s véges 
szépségben a teremtetlen s végtelen szépséget szemlélteti" 
vele. Az emberi szépet az isteni szépség alapjára állítja. 
XIII. Leo pápa megdicsőítette az emberi munkát. Az 
egyház nem azt kiálltja a kutatónak : „Takarodjál vissza", 
hanem ezt : „Előre, a lelkek napja felé, a ki a minden-
ség Ura." 

„Isten, kiált fel Coubé atya, Isten a czivilizácziók 
első mozgatója, Isten az egyedüli felséges és legfőbb 
muukás, kinek keze világokat alkotott, tart fenn és öltöz-
tet időről-időre uj diszbe ; ő a mérnökök fejedelme, ki 
törvényeket adott a csillagoknak, melyek szerint mi 
képesek vagyunk őket felfedezni." 

Következik ebből, hogy Isten előtt szerények és 
alázatosak legyünk s hogy a halandó nem tehet egyebet 
mint ha műveinek érdemét a Teremtőnek köszöni, a ki 
azokhoz erőt és segítséget adott. 

Aranyszájú sz. János a nagy természetet lantnak 
nevezi, mely az Isten dicsőségét hangoztatja. A világ-
kiállítás csak egy húr, melyet az emberi munka húzott fel 
ama lantra. 

Hanem, mondá Coubé atya, Isten nem csupán az 
élettelen lények hangját kívánja hallani, sőt főleg éppen 
az ember öntudatos hódolatának szavára vár : Benedicite 
omnia opera Domini Domino! 

Második részében mesteri beszédének szónok bebizo-
nyítani igyekszik, hogy az Isten előtti való meghódolás az 
embernek legszentebb érdeke. Király a mai világban nem 
imádtathatná magát a nélkül, hogy nevetségessé ne legyen 
s azonnal őrültnek ne tartassék. Ámde valamely társada-
lomnak együttes kevélykedése is az Ur Istennel szemben 
épp oly ijesztő lenne, mint egyetlen embernek ilyetén 
őrültsége. A gonoszság természetes gyümölcse a vallásos 
hit nélkül szűkölködő czivilizácziónak. Az emberiség, a 
véghatárig előre hajszolt anyagi haladással, visszafelé 
hanyatlik a határnélküli barbárság felé. 

És, mérgelődései közepette, hogyha nem hagyják 
meg neki a jobb világ kiegyenlítésének reményét, a nép, 
mint valamely uj Sámson, izmos válaival könnyen meg-
döntheti a büszke épületet, melyet saját verítékével 
épitett. 

Csak Isten neve fogadtatja el a szenvedést csak ő 
csendesíthet le minden lázadást, csak ő édesíthet meg 
minden keserűséget. 

Coubé atya az isteni Oltáriszentségben üdvözli „azt 
a társadalmi szentséget, mely minden embert együvé hoz 
össze, és minden embernek egy szivet ad." Azután 
igy végzi: 

„A világkiállitás lesz a XX. század bölcsője. 
Huszadik század, ha a te tudományod leszedi az 

égről a csillagokat : az egyház tapsolni fog, tapsolni fel-
fedezéseidnek és azokra áldását fogja adni . . . Hanem 
légy hűséges a te Istenedhez ; mert minden felfedezésed 
együttvéve sem fogja megszüntetni a fájdalmat és szenve-
dést. En mondom, az egyház : ezeknek enyhítése végett az 
én kezemre van szükség. Az egyház, a mely látta születni 
ezt az öreg templomot és a te nj palotáidat, oh huszadik 
század, az egyház örök szeretetében mindig megújhodva 
látni és áldani fogja, mikor te már rég letűntél, a népek 
és bzázadok következő uj hajnalait." . . . 

E megható beszédnek hatása alatt a hívek renge-
teg közönsége rázendítette a Credót. Ez alatt tovább 
folyt a szent mise. Űrfelmutatáskor felharsantak a kürtök 
és a dobok peregni kezdtek. Azután az énnekkar a Sub 
tuum praesidiumot énekelte. Az Isten anyjának bemuta-
tott e hódolat után az ősz Richard bibornok a világkiálli-
tás kiállítóira áldását adta. 

A kiállítás ideje alatt az ily istenitiszteleteknek foly-
tatása leszen. 

Páris meg fogja mutatni az idegeneknek, hogy az 
1900. Francziaországja semmit sem veszített el katholikus 
életrevalóságából (de sa vitalité catholique) és nemzeti 
hagyományaiból. 

T Á R C Z A. 
Katholikus regények é s kath. regény-kritikusok. 

— Vcilasz. — 

A Szent-István-Társulat kiadásában megjelenő Csa-
ládi Regénytár első köteteit az egész katholikus sajtó 
egyhangú lelkesedéssel és jó akarattal fogadta, — csak 
egy hitbuzgalmi folyóirat, a Kalocsán megjelenő Mária 
Kert képezett kivételt, amelynek L jegyű kritikusa meg-
lehetősen érdes modorban leszólta az egész vállalatot. A 
katholikus irók körében óriási feltűnést keltett ez a kri-
tika, amely, még ha lényegében jogosult lett volna is, 
tekiutve modorát és a körülményeket, tapintatlan volt a 
legnagyobb mértékben. 

Fel is szólaltak, illetve mintegy darázs-csipésre fel-
jajdultak egymásután többen a kath. irók közül — Auer 
István, Sziklay János dr, Kaposi József — hogy kifejez-
zék megbotránkozásukat s tiltakozzanak az ilyen modorú 
kritizálás ellen. 

Tán némelyek csodálkoztak azon, hogy a Családi 
Regény tár érdekében mindenki felszólal, csak az nem, aki 
a legelső sorban van itt érdekelve, annak a szerkesztője. 
Megmagyarázom most, miért hallgattam eddig s hallgat-
tam volna tovább is, ha egy uj körülmény nem lép közbe, 
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mely most már egyenesen kényszerit a nyilatkozásra. Én a 
jezsuiták tanítványa vagyok s nyíltan bevallom, hirdetem, 
hogy nekik rendkívül sokat köszönök, a jezsuita-rend 
iránt mély hálára vagyok kötelezve s e hálámat igyek-
szem Í9, ahol csak tehetem, leróni. A jezsuita-rend iránt 
táplált hálám és tiszteletem nem engedte, hogy én — 
bármennyire érintett is L jezsuitának a Mária Kert-ben 
megjelent kritikája — egy jezsuita ellen nyilvánosan fel-
szólaljak. De minthogy a kritikát magam is nemcsak 
tapintatlannak, hanem teljesen igazságtalannak tartottam, 
illetékes helyen kijelentettem, hogy ha a Mária Kert jóvá-
teszi az elkövetett tapintatlanságot, akkor megnyugszom 
s a dologra nem reflektálok ; ha azonban ez nem történik 
meg, kénytelen leszek — minden bálám és tiszteletem 
mellett is — a nyilvánosság előtt is L kritikájával fog-
lalkozni. S a Mária Kert tényleg a legközelebbi füzetben 
L kritikáját indirecte visszavonta, amenyiben a Családi 
Regénytár megjelent köteteit általánosságban olvasó közön-
ségének figyelmébe ajánlotta. 

En ezzel teljesen megelégedtem, s azt hittem, a 
reám nézve legkínosabb ügy elsimul s nem leszek 
kénytelen felszólalni. De íme most föllép T egy czikkely 
lyel a Religioban, hogy L kritikust nagy apparátussal 
megvédelmezze, a felszólaló kath, Írókat megleczkéztesse, 
és a Germaine eszménye regényt, mint katholikus elvekbe 
ütközőt stigmatizálja. Minthogy T tánadása első sorban 
engem, a szerkesztőt ér és illet (bár directe nem ellenem 
van irányozva), most már kénytelen vagyok én is felszó-
lalni, bár megvallom, hogy e czikkely megírása életem-
nek legfájdalmasabb s legkeservesebb ténykedése. 

T urnák, kit stílusáról s bizonyítási módszeréről 
nem nehéz fölismerni, megvan az a szokása, hogy nem 
enged és kész a legkörmönfontabb szőrszálhasogatá-
sokhoz folyamodni, csakhogy igaza legyen. Igy tesz 
most is, midőn L rendtársának védelmezésére siet, illetve 
midőn bebizonyítani akarja, hogy a Germaine eszménye 
czimü regény nem katholikus szellemű, 9Őt a kath. 
erkölcstan törvényeivel ellenkezik. 

Hát biz ez egy kissé éles nyilatkozat. Az a Szent-
István-Társulat még azt sem tudja megítélni, hogy mi 
ellenkezik a kath. elvekkel? kikre bízza az ilyen könyvek 
kiadását, megbirálását ? A Katholikus Szemle szerkeszté-
sét reám bizta, ki 5 évig tanultam jezsuita főiskolában 
theologiát s ugyanott szereztem a theologiából doktori 
diplomát ; a Germaine eszményét én választottam ki, egy 
franczia kath. folyóirat, a Polybiblion meleg ajánlása 
alapján. Elolvastam eredeti szövegében, semmi katholikus 
ellenest benne nem találtam. Oda adtam Spett Gyula 
plébános urnák, az sem talált benne semmi olyast és le-
fordította. A fordítás kéziratát elolvasta Bognár István, 
akkoron egyetemi tanár s egyházi censor (különben szin-
'én a jezsuiták tanítványa) s ő ezt épületes olvasmány-nak 
találta, hivatalos censori véleményében. Közöltem a re-
gényt a Katholikus Szemle 1893 iki évfolyamában, melyet 
püspökök, papok olvasnak s ugyancsak mindenért meg-
szoktak kritizálni, — ezért a regényért csak föltétlen 
elismerést hallottam. 

Mi ez ? Az ember kezd valóban zavarba jönni. Hát 
Magyarországban már senki sem tudja a kath. erkölcstan 

elveit, csak a Mária Kert L kritikusa és az ő védel-
mezője T ur? 

Hát már senki sem tudja megítélni, mi felel meg a 
kath, világnézetnek, csak L és T urak ? Hát hogyan 
tanítottak akkor bennünket a jezsuiták, Bognár István 
urat és engem, hogyan adhattak nekünk tudori diplomát, 
ha még egy regényben sem tudjuk felfödözni, hogy abban 
katholikus ellenes dolgok vannak ? Ez valóban szomorú 
dolog volna ! De hát lássuk azokat a kiíogásokat. 

A regényből két részletet hoz fel T. ur állításának 
bebizonyítására. Az egyikről, amelyet leginkább kifogásol, 
igy szól; „Germaine majd helyesen gondolkozik (27. és 
80 1.), majd meg feladja s megrovás nélkül adja fel katho-
likus elveit (95. és 96. 1). Az a Germaine törhetetlen hű-
séget esküszik eszményéoek s azért csak keresztény gon-
dolkozású férjet óhajt magának ; az a Germaine később 
is még azt tartja, hogy azon esetre, ha a kísértés idején 
szive összeütközésbe jön elveivel, elvei fognak diadalmas-
kodni s szive lesz a legyőzött : beleszeretvén a teljesen 
hitetlen Raj mond grófba késznek nyilatkozik, hogy szíve-
sen teszi kezét Rajmond gróféba s hogy azonnal átadja 
neki szivét visszavonhatatlanul, jóllehet fájdalmas rá nézve 
az a gondolat, hogy a házassági áldás, mikor lelkökre 
száll, nem találja őket ugyanazon hitben, ugyanazon 
örök reményekben összeolvadva. 

Mintha csak a vegyesházasságot kötni szándékozó 
kisasszonyoknak okoskodását hallanók : szivesen mennek 
férjhez protestánshoz, szabadkőmiveshez, azon reményben 
persze (!), hogy majd megtérítik vőlegényöket. 

De hát ez-e az egyház álláspontja? Az egyház az 
ily házasságokat a legjobb esetben is csak tűri". Es itt 
idéz több pápai dekrétumot, melyek mindnyájunk előtt 
ismeretesek. 

Hát ez bizony csak szőrszálhasogatás, melylyel a 
szerecsent nem lehet fehérre mosni. Először is a regény 
nem dogmatikai tankönyv, nem is prédikáczió, melynek 
minden szava a tekintély súlyával bir s minden kifejezése 
kell, hogy abszolút tökéletes legyen. Még ha egy külön-
ben jó irányú regényben itt-ott elő is fordulna egy-két 
nyilatkozat, melyek esetleg kevésbbé szabatosak, némi 
félreértésre adhatnának alkalmat: akkor sem szabad ezek-
kért az egész, különben jó irányú regényt agyonütni. Jó 
akarattal figyelmeztetjük az irót az ilyen kevésbbé szaba-
tos kifejezések kerülésére, egyébként pedig az egész 
regény irányát helyeseljük. Ez a katholikus kritika fela-
data. Igy kritizálnak a franczia s a német jezsuiták is. 

A Germaine eszményében azonban még a T által 
elefánttá felfujt hely (a 95. és 96. 1.) sem nyújt semmi 
olyast, ami miatt meg kellene ütközni, vagy plane az 
egész regényt mint a kath. erkölcstannal ellenkezőt fel-
tüntetni. Lássuk csak a dolgot közelebbről. 

Germaine egy előkelő s gazdag bankár leánya, szive 
mélyéből vallásos nő volt, s bár sok kérője akadt, egy-
nek sem nyújtotta kezét, mert eszménye volt, hogy csak 
igazán hithű férfiúhoz megy nőül. Atyja megbukott, majd 
meghalt, a leányt a legnagyobb szegénységben hagyva. Ez 
elmegy nevelőnőnek, megismerkedik Mirelle gróffal, egy 
gazdag s kiváló tulajdonokkal biró, de hitetlen férfiúval, 
s kölcsönösen megszeretik egymást. De a leány küzd ezen 
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vonzalom ellen, sőt a grófot visszautasítja, midőn ez 
kezét kéri, csak azért, mert ez hitetlen. (No már ez maga 
manapság olyan heroizmus, melyet T ur nem igen fog 
találni !) A gróí mind hevesebb támadást intéz a leány 
ellen. Germaine a legnagyobb lelki küzdelemben van, 
melyet az iró mesterileg igy ád a leány ajkaira (95. 1.) ; 
„Soha, érti öo, sohasem volnék képes igy szeretni, sőt 
abba sem egyezném soha, hogy engem ilyen szenvedély-
lyel szeressenek ! . . . Borzadnék attól a szerelemtől, mely-
ből ki volna zárva Isten s meghalnék a semminek kietlen 
érzetétől, mely az ilyen, két halhatatlan lélekhez nem 
méltó szerelemből fakadna! 

Fájdalmasan fölsóhajtott és azonnal folytatá : 
— Es mégis . . . Igen, ha ez istentelen szavak nem 

fejezték ki szabatosan az ön gondolatát, az ön érzel-
meit . . . ha azokat nem tudom miféle ellenmondási visz-
keteg sugallta önnek . . . boszantásul . . . talán abból a 
dévaj vágyból, hogy engem kissé megsebezzen. Ha, bár-
mily hitetlen is ön, de titkon szenvedne kétkedése miatt; 
ha kívánkoznék visszatérni édes anyjának hitére, annak a 
hitére, kit állítólag szeret . . . ha becsületes esküvel meg-
ígérné, hogy sohasem lesz féltékeny Istenre s megengedné 
nekem, hogy önt megtanítsam őt szeretni . . . Hát jó, 
bármily fájdalmas lenne rám nézve az a gondolat, hogy 
a házassági áldás, mikor leikeinkre száll, nem találná 
azokat ugyanazon hitben összeolvadva . . . szívesen ten-
ném kezemet az önébe Rajmond." 

Ez az a megbotránykoztató nyilatkozat, mely miatt 
T a Germaine eszményét katholikusellenesnek mondja ! 
Pedig ez a nyilatkozat, magában tekintve is, nem tartal-
maz semmi bűnös vagy elitélni valót. Nem vall kiváló 
tökéletességre, egy heroikus szent vagy egy tudós theologus 
máskép nyilatkozott volna, de a szentek nem mindig alkal-
mas regénytárgyak ; a regényben küzködő, gyarló embe-
rek szerepelnek. Es a Germaine nyilatkozata — mondom 
bár nem a legtökéletesebb, de e körülmények között 
becsületes, jó akaratot mutató nyilatkozat. Örülnénk — 
T ur is bizonyosan — ha az életben hasonló körülmények 
között 100 katholikus leány közül csak kettő három is 
akadna, akik igy merríék az ő vallásosságukat hangoztatni ! 

A vegyesházasságot hajánál fogva rántja ide T ur, 
e regénynek a vegyesházassághoz semmi köze. De, ha 
már egyszer erről is szó van, én csak örülni tudnék, ha 
a vegyesházasságokat kötő kisasszonykák Germainehez 
hasonlóan nyilatkoznának és cselekednének. 

Azonban a kifogásolt nyilatkozatot eddig csak ma-
gában állóan tekintettük ; nézzük most a contextus vilá-
gításában. 

Ez a nyilatkozat egy küzdelmes, kísértésekkel telt 
jelenetben röppent el Germaine ajkáról, de ugyanazon 
jelenet végén egész más a végkifejlet. Germaine ugyanis 
később (97.1.) igy szól : „Akkor, uram, mondjon le rólam 
örökre. . . . A szerelemről sokkal jobban elütnek fogal-
maink, semhogy boldogíthatnók egymást." 

Hát ezt már nem olvasta el T ur? Igy regényt 
bírálni nem lehet! 

S e jelenet után Germaine megszakít minden össze-
köttetést Mirelle gróffal, — egész addig, mig ez gőgjét 
leküzdve megígéri, hogy jóvá (eszi hibáit s igyekszik 

igaz keres<sténynyé lenni. Maga Mirelle kijelenti, hogy 
most még nem tartja magát arra méltónak, hogy Ger-
mainet nyíltan megkérje, — most elmegy utazni, tanul-
mányozni a kereszténységet s csak akkor fogja Germainet 
elvenni, ha már hozzá némileg méltó lesz. 

S tényleg Mirelle teljesen megtér, őszinte gyónást 
végez, vagyonának harmadát jótékony alapítványokra, 
katholikus czélokra szenteli s leköti magát, hogy ezentúl 
minden erejét, tehetségét, egész életét Jézus szent ügyé-
nek védelmére fordítja. (II. k. 68. 1.) S csak ezután lesz-
nek Germaine és Mirelle egymáséi. 

S ezt a regényt, amely oly szép vonásokban festi 
le, hogyan lehetséges a modern élet nehéz viszonyai között 
is a keresztény elveket küzdelmek és áldozatok árán ugyan, 
de mégis diadalra juttatni, hogyan lehet és kell egy férfiú-
nak jóvátenni botlásait; ezt a regényt írójja meg T ur, 
sőt megrójja a Szent-István-Társulatot is, hogy ilyen 
könyvet merészkedett kiadni. Hát biz ez az egész kiroha-
nás nevetséges erőlködés. Ezzel a mosással az a szerecsen 
még feketébb lett! 

De emiitettem, hogy még egy nyilatkozatot kifogásol. 
„Naponkint látunk jó keresztény nőket hozzámenni oly 
férfiakhoz, akik hitetlenek. Az egyház nem tiltja az ily 
házasságokat s miért legyünk mi katholikusabbak mint 
az egyház." Ez ugyan — mondja T ur — a hitetlen 
Rajmond gróf beszéde, de nem tesz rá megjegyzést Ger-
maine, valószínűleg azért, mert osztja Rajmond gróf véle-
ményét. (Ez suspicio temeraria ; Germaine jelleme egészen 
mást mutat.) Nos? hát ez biz gonosz elv s elvártuk volna, 
hogy az iró nem hagyja Rajmond helytelen okoskodását 
megjegyzés nélkül." 

Mintha bizony a regény polemikus vitatkozás volna ! 
mintha a regényben az egyes szereplők nyilatkozatai 
után rögtön következhetnék a censura ! No szép regények 
volnának ezek ! Hát nem elég helyreigazítás Raj mond 
teljes megtérése ? nem elég retractatio a regény befejező 
részlete (II. 67—68.), ahol Rajmond élete minden hibáját, 
tévedését — tehát ezt is — visszavonja, megbánjf, jóvá-
tenni ígéri ? nem elég világos a regény utolsó mondata 
(II. 79.), amelyben a szerző saját meggyőződését, a regény 
thézisét adja Germaine ajkára? („A hit mindig föntart 
minket. Mert már mindketten tudjuk, hogy teljesen csak 
Istennél valósul meg az előttüuk lebegő Eszmény.*) 

Nem, T urnák nem, mert : „Igaz ugyan, hogy Ger-
maine s Rajmond csak akkor kelnek egybe, midőn Raj-
mond gróf már megtért; de ez eset leg történt s Ger-
maine hozzáment volna a hitetlenhez is". 

Az ilyen állításokkal T ur egyszerűen nevetségessé 
teszi magát. Hogy lehet itt egy képzelt, költött történet 
megitélésénél más hipotéziseket felállítani, mint a melye-
ket az iró felállított? s hogy lehet azt esetlegesnek mon-
dani, amire az egész regény, a hősnőnek miaden küzdel-
me és áldozata irányul? 

A Stimmen aus Maria-Laachot pedig rosszkor idézi. 
Mert először is a Goldegg regénye, melyet a Stimmen 
kritikusa megró, nem is hasonlítható a Germaine eszmé-
nyéhez. Goldegg regénye egy fantasztikus, tisztán szerel-
mi történet, telve kényes jelenetekkel; míg a Germaine 
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eszménye határozott irány-regény, a legerősebb katholikus 
czélzattal és színezettel. 

És másodszor a Stimmen kritikája a Goldegg regé-
nyéről is egészen más, mint L és T urak kirohanásai a 
Szent-István-Társulat kiadványa ellen. A Stimmen kriti-
kusa finom gyengédséggel, tapintattal szól a regényről, 
kiemeli annak jó tulajdonait, rámutat gyengéire, de esze 
ágában sincs Goldegg regényét mint a katholikus elveket 
sértőt pellengére állítani. 

Bizony, ha már regény-kritikákkal akarnak foglal-
kozni, tanulmányozhatnák egy kissé a Stimmen s a 
franczia jezsuiták szerkesztette Études regény-kritikáit : 
azokból megtanulhatnák, hogy a regényeket máskép 
kell birálni, mint a dogmatikus tankönyveket s doktori 
értekezéseket; hogy a kath. irók s főleg kath. társulatok 
kiadványainak megbirálásánál tapintattal és jóakarattal 
kell eljárnunk, az esetleges hibákat szeretettel kell meg-
korrigálnunk, nem pedig türelmetlenséggel s keserűség-
gel támadnunk. L és T urak, ha igy folytatják kritikai 
munkálkodásukat, ha mindenben és mindenütt ghereziseket 
keresnek, szúnyogból elefántot csinálnak, ha a kath. 
irókat és szerkesztőket minden apróságért hitbeli tudat-
lansággal vádolják és meggyanúsítják : ezzel egyrészt 
csak elkeseredést keltenek, másrészt pedig az ilyen okve-
tetlenkedéssel elhomályosítják azt a dicskört, mely a 
jezsuiták irodalmi működését méltán övezi. 

Befejezésül azonban kijelentem, hogy sem L sem 
T urakkal a jezsuita rendet nem azonosítom, s bármeny-
nyire bánt is az ő izetlenkedésük, ragaszkodásom és tisz-
teletem a Jézustársasága iránt változatlan, törhetetlen 
marad. Mihályfi Ákos dr.*) 

*) A fenti válasz i. t. irója, a „K. Sz." nagyérdemű szerkesz-
tője, annak a kijelentésére kért fel bennünket, hogy ő többet 
ehhez a tárgyhoz nem akar szólni. Ennek a kijelentésnek közlése 
az ő, szintén nagyérdemű és általunk i. t>. ellenfele előtt, annak, 
hogy még nyilatkozzék, természetes, hogy legkevésbbé sem állhatja 
el az útját . Hogy pedig a mi álláspontunkat is már most némileg 
jelezzük, ebben az egész vitában három dolgot kell megkülönböz-
tetni : az elvi alapot, a tényállást és a „modor" kérdését. A 
quaestio iuris, az elvi alap az, hogy milyennek kell lenni a katho-
likus regénynek ? Ezt kifejtette T. Es ahhoz szó nem igen fér. A 
quaestio facti, a tényállás kérdése ez : van-e valami, a mi a vita 
tárgyát tevő regényben kath. elvi szempontból kifogásolható ? 
Ez a quaestio disputata. Hogy vájjon disputabilis-e még, és mi 
az, — az ennek bevi tatása elé való vágásra ily két illustris vitat-
kozó félre való tekintetből nekünk egészen önként vállalkozni nem 
illik. De már kész — a véleményünk. A mi a kifejezés modorát 
illeti, az részben talán az alá a rubrica alá tartozik : „le style" és 
„de gustibus non est disputandum", részben — bocsánat — oda 
hogy „dixit cacabus ollae", alapjában véve pedig oda, hogy a vitat-
kozók tulajdonképpen szivök egész melegségével szeretik egymást s  
mindannyian a kath. egyháznak vélnek jó szolgálatot tenni. S tesz-
nek is igazán, mert az ügy, a katholikus regényirodalom eszméje, 
tényleg tisztázódott és tisztázódik kemény eszmecseréjük súrlódásán 
át. Csak a Jézus-társasága egészének, mint ilyennek, kellett volna és 
kell a vitából kimaradni. Ez az ügy tisztán magánjellegű vitat-
kozás, mely legkevésbbé sem zavarhatja meg fegyelmezett lelkek-
ben azt a békét, „quae exsuperat omnem sensum." Szerk. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából jött tudósítás szerint ott naponkint 

5 — 10,000 zarándok érkezik, illetve távozik. Az olasz 
egyházmegyék természetesen nagyobb számú zarándokokat 
küldenek mint az Alpeseken innen eső egyházmegyék. 
Róma vallásos mozgalmának nagyságára mutat például 
az, hogy a lateráni templomban ápril 30-án körülbelül 
150,000 ember fordult meg, hogy részt vegyen a Meg-
váltó képének tiszteletére rendezett novena záróünnepében. 
Anzer chang-tungi püspöktől jelentés érkezett a Propa-
gandához, hogy sikerült chinai nyelven katholikus lapót 
megindítania. 

— Egy művész panasza. Az a lelkes ifjú művész, 
ki a király által a nemzetnek ajándékozott 10 szobor 
egyikét, Pázmány szobrát mintázta, panaszolva említette, 
hogy a nagy bibornok szobra iránt eddig egyházi részről 
semmi érdeklődést nem tapasztalt. Mindenesetre, nem 
örvendetes jelenség. 

— Az 0. P. E. (Országos Pázmány-Egyesület) választ-
mánya tegnap, f. hó 8 án, a budapesti Kath. Kör házá-
ban kapott helyiségében ülést tartott. Margalits Ede dr 
elnök buzgólkodása folytán egyetlen egy püspöki város-
ból egyszere 7 alapitó és számos pártoló tag jelentkezett. 
Az egyesület vagyona és segélyalapja gyarapodott. Az 
egyesület havi közlönyt fog kiadni. A választmány az 
alapszabályok értelmében ezúttal 30 uj tagot vett fel. A 

i közgyűlést az O. P. E. őszszel fogja megtartani s addig 
! segély-alapja javára országos sorsjátékot rendez. 

— Az Akadémia kitüntetése. Dr Turzó Ferencz 
I nyitrai főgymn. tanárt a magyar Akadémia „Palócz nyelv-
járások a Zobor-hegy alján" czimű dolgozatáért dicséret-
ben részesítette. A dolgozat egy része annak idején a »Ny. 
Sz.u hasábjain egy tárczában jelent meg, később pedig 
megbővítve a ,Magyar Nyelvőrben". Megjegyezzük, hogy 
dr Turzó e dolgozatával nem pályázott, hanem az Aka-
démia önszántából tüntette ki a dicseretes munkát azon dol-
gozatok közt, melyek időközben nyomtatásban megjelen-
tek. Az Akadémia mindjárt népszerű lesz, mihe'yt meg-
szűnik mindentudó és mindenható klikk-testület akarni 
lenni és, a keresztény vallás tiszteletben tartásával, termé-
szetes, eredeti hatáskörére szorítkozik, mely a magyar 
nyelv művelését szorgalmazza és jutalmazza, ha egyébbel 
nem, elismeréssel — még a vallás terén is, ki nem zárva 
különösen a nemzet nagyobb felét tevő magyar katholi-
czizmus érvényesülését. 

A római magyar zarándoklatról kaptunk értesítést, 
irja a „Ny. Sz.", az örök városból. A zarándoklatban részt 
vettek 1280-an, köztök 8 püspök, 230 pap (mintegy 
17°/o), az előkelő családok közöl Ambrózy báró, Barta-
kovics, Batthyány, Chwalibogowski, Csekonics grófok, 
Cziráky, Dessewffy, Latinovics, Meszlényi Mikes gr., Palla-
vicini, Pongrácz gr., Széchenyi gr., Széchenyi-Hoyos és 
a Zichy grófok voltak jobbára több tag által képviselve. 
A zarándoklatnak a kegyeletes czélon kivül kultur-tekin-
tetben is kiváló jelentősége van, amennyiben 158 kispap 
vett benne részt. Mindannyi fiatal és fogékony kedély, kik 
a látottakat és tapasztaltakat kétségkívül értékesíteni ia 
tudják. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, május 12. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
D l К É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. — A kereszténység és az emberi lélek. — Egyházi 
Tudósitások. E s z t e r g o m : A szent év és a Regnum Marianum. — P á r i s : Katholikus tájékoztató a világkiállításon és Párisban. — 
S a l z b u r g : Haller biboros emléke. — Katholikus Autonomia. A 27-es bizottság ülése. — Kath. Egyesületi élet e's Köztevékenység. — 

Irodalom. A „kereszténység védelme" erkölcsi és művelődési szempontból. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
I r t a : Dr Szentimrey Gábor. 

C) 

A kinyilatkoztatástól elpártolt emberiség leg-
inkább hangoztatott jelszavai közé tartozik az 
emberszeretet, a humanitás. Minden téren és 
minden irányban az emberbaráti intézmények 
nagy számával találkozunk, jótékony nőegyletek, 
gyermekmenedékházak, kórházak alakulnak nap 
nap után a Krisztustól elszakadt társadalomban. 
Sót a kinyilatkoztatás áldásainak lerombolására 
alakult szövetkezet, a szabadkőművesség alapsza-
bályai szerint a felebaráti szeretetet van hivatva 
gyakorolni s tényleg az emberbaráti intézmé-
nyek kiinduló pontja s forrása, összetartó kap-
csaként — viseli magát. A mint valamely ember-
baráti czél felszinre kerül, a hárompontos gyűjtő 
ivek azonnal megjelennek. Az emberi társada-
lomnak a kinyilatkoztatásra tehát semmi szük-
sége, a társadalom kérdései megoldásának kulcsát 
magában birja. Valóban igy van? Nagy kérdés 
ez! Mert hiszen, ha az ember az emberszeretetet 
a maga egészében képes a kinyilatkoztatástól 
függetlenül gyakorolni, akkor tökéletesen igazuk 
van azoknak, a kik száműzik a kinyilatkoztatást a 
társadalomból. De igy van e valóban? 

Manap egyenkint úgy, mint összesen sokkal 
inkább meg van az emberek meggyőződésében 

az emberek egyenlőségének, tes tvér iségének a tuda ta , 
mint valaha. Másfelől a társadalom különböző réte-
gei közt tátongó ür soha oly mély nem volt mint 
épen napjainkban. S ez a társadalmi kérdés : a tény-
leg létező egyenlőtlenséget összhangba hozni az esz-
ményi egyenlőséggel. A közvetitő, mely ez ürt át-
hidalja: a szeretet: Ám képes-e az ember a társa-
dalmi kérdést tökéletesen megoldó szeretetre, avagy 
szüksége van a kinyilatkoztatásra? 

A kik e kérdést a kinyilatkoztatástól füg-
getlenül akarják megoldani, nagyon természete-
sen arra törekesznek, hogy az egyelőtlenségnek 
az emberek közt tényleg létező választó falait 
ledöntve, az egyenlőség eszményét megvalósitsák. 
Mivel pedig az egyenlőtlenség leginkább a vagyon 
és a tekintély különbözőségében nyilatkozik meg, 
az egyenlőség útjának egyengetői természet-
szerűen a vagyon egyenlőségére, a föld kincseinek 
egyenlő használására (szoczializmus, kommuniz-
mus) valamint a tekintély elvetésére (anarchiz-
mus) törekesznek. A krisztusi kinyilatkoztatástól 
elszakadt társadalom-bölcseletnek más feladata nem 
lehet, mint az egyenlőség elvét egész vonalon ér-
vényre emelni. „Az emberek nemcsak fajra éa 
természetre, de a gyakorlati életben is mind 
egyenlőek; mindenki annyira önnálló, hogy más. 
tekintélyétől sehogy sem függ; kiki kénye-kedve 
szerint gondolhat, a mit akar; tehet a mi neki 
tetszik ; senkinek sincs joga másnak paran-

38 
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csolni." ') „ Az ily értelemben felfogott egyenlő-
ség érvényesítése — eltekintve attól, hogy annak 
következménye nem lenne egyéb, mint az em-
berek egyenlő nyomora s különbség nélkül való 
szánalmas helyzete, — soha meg nem valósit-
ható, mert hiába való minden tusakodás a ter-
mészet ellen. Az emberek ugyanis természettől 
fogva sokban és nagyon különböznek egymástól; 
nem egyenlők elmebeli tehetségeik, szorgalmuk, 
egészségük, erőiknél fogva s e tényezők külön-
bözőségéből származik a társadalmi állapotok 
különfélesége is." 2) E különbözőség megszünte-
tésére irányzott bármely, még oly megfeszített 
igyekezet is meddő ós eredménytelen. A társa-
dalmi kérdés rendezése tehát az egyenlőség elvének 
hangoztatásával lehetetlen. „Egy oly bonyodalom 
e kérdés, melyből az egyház segítsége nélkül 
kiút nincs s hiába való minden emberi kísérlet." 8) 

A kinyilatkoztatást el nem fogadó bölcselet 
megállapíthatja az emberek közt létező egyen-
lőtlenség tényét s különösen azok lelkében, kik 
ez egyenlőtlenség terhesebb és kellemetlenebb 
oldalának részei, az egyenlőség minden irányban 
való érvényesítését követelő szenvedélyek hullá-
mait nagyon könnyen felkeltheti; de az igy fel-
keltett szenvedélyeket kielégíteni s lecsendesíteni 
nem képes. 

A társadalom nagy kérdését szabályozó sze-
retet azért nem is a létező egyenlőtlenség meg-
szüntetésére irányzott törekvésben, hanem az 
egyenlőtlenség megértetésében — iránta az emberek 
lelkének megnyugtatásában áll. E megnyugvást pedig 
egyedül a kinyilatkoztatás adja meg. 

A társadalmi kérdés helyes megoldásának 
sarkpontja ugyanis az a megyőződés, hogy ám-
bár az emberek közt az anyagiakat illetőleg a termé-
szet jelen állása szerint nem lehetséges tökéletes 
egyenlőség i de az anyagiak terén létező ezen egyen-
lőtlenség a szeretet rovására ki nem aknázható. A 
társadalom-bölcselet ezen alapelve mint közép-
pont áll a két véglet közt s kizárja a társa-
dalom felbomlásának lehetőségét, mely előállna, 
ha az emberek valamennyien egyenlők volnának; 
•de viszont féken tar t ja az egyenlőtlen társada-
lom erősebb és hatalmasabb osztályának túlkapá-
sait. — Ám az emberekben e meggyőződést kel-
teni s a társadalmi egyensúlyt összhangban tar-
tani egyedül a kinyilatkoztatás képes. 

1 XIII. Leo: Immortale Dei. 
2) Rerum novarum. 
3i) Rerum novarum. 

A kinyilatkoztatás tanítása szerint ugyanis 
az emberek egyenlősége abban áll, hogy „mind-
annyinak egyenlő természete van, mindnyájan 
az Isten gyermekeinek magasztos méltóságára 
hivatvák s valamint mindnyájuknak egy a czél-
juk, úgy egy s ugyanazon törvény szerint fognak 
megitéltetni és érdemük szerint jutalomban vagy 
büntetésben részesülni."4) Ez egyenlőség meg-
valósítása azonban nem e földi élet folyamán, 
hanem ez után történik a maga teljes egészében. 
Mindamellett is a kinyilatkoztatás az emberek 
közt i t t e földön létező egyenlőtlenséget nem-
csak elviselhetővé teszi, de a jövő élet gondola-
tának reményével annak kellemetlen oldalait is 
megédesíti. E természetfölötti elem belevonása 
elengedhetetlen feltétele a társadalom-bölcse-
letnek. 

A két ellentétes elem összhangja a társa-
dalmi kérdés megoldása, tehát áldozat minden 
oldalról; egyfelől a lemondás, a megelégedés, 
másfelől az önuralom áldozata. E kettős áldozat 
nélkül a társadalmi kérdést megoldani nem lehet. 
Ám mindkét részről az áldozat ezen odaadását 
csakis a kinyilatkoztatás teremti meg. Nyomor 
ugyan mindig lesz a világon s ezt csak a szegé-
nyek lemondása s a gazdagok jótékonysága: együt-
tes összhangja enyhítheti. Mert ne ámítsuk ma-
gunkat avval, hogy a társadalom bajait pusztán 
jótékonysággal orvosolhatjuk, hogy tátongó se-
beit kenyérrel betömhetjük. Ám áldozzon a vagyo-
nos osztály még annyit a nyomor enyhítésére, 
az éhezőket kielégíteni képes nem lesz soha, 
mert a társadalom minden áldozata az elégedet-
lenek szemeiben ujabb és ujabb követeléseket 
támaszt, mert a kinek lelkéből kiirtották azt a bol-
dog megnyugvást, melyet a kinyilatkoztatás ültetett 
oda, az mindent itt a földön akar bírni. „Nincs s 
nem is lesz soha emberi erő, mely a felebaráti 
szeretet önfeláldozását pótolhatná", értem nem a 
jótékonyság, nem az adakozás, hanem a nyomor, 
a szegénység önfeláldozását, mert ez az igazi 
áldozat. 

Visszaadni az ember szivének azt a meg-
nyugvást, mely a kinyilatkoztatás fényével az 
élet bármily körülményei közt is megelégedést 
teremt és biztosítja a társadalom ellentétes ele-
meinek összhangját: ez az igazi emberszeretet; 
e nélkül a jótékonyság még oly hangosan hirde-
te t t tényei — lehetnek ugyan a társadalom 
betegségének ideig-óráig csillapító szerei, de töké-
letes gyógyulásának eszközlői soha. 

(Folytatjuk.) 

4) Quod apostoliéi munpris. 
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A kereszténység és az emberi lélek. 
Irta és a pécsi Icath. körben felolvasta : Kozáry Gyula. 

А XIX. század kedvező széltől dagasztott vitorlákkal 
evezett a boldogság tengerén. Egyetlen század sem fejtett 
ki nagyobb erőfeszítést, lázasabb törekvést, hogry a termé-
szet erőit kiaknázza és szolgálatába hajtsa ; egyetlen 
század sem nyitott oly mérhetetlen perspektívákat a kutató 
emberi elme elé, mint ez. Kiszélesítette az emberi lélek 
tehetségeinek szinterét és megvalósította a kultúra szám-
talan ideálját, megszerezte az ember metafizikai termé-
szetét megillető jogok gyakorlását, megnyitotta a szabad-
ság sorompóit az emberiség millióinak számára . . . Sokat 
búvárkodtam e század anyagi, erkölcsi és szellemi törté-
nelmében; tanulmányoztam lelkivilágát, mint ez jog- és 
társadalmi rendjében, szokásaiban és élvezeteiben, nyilvá-
nos és magánéletben, irodalmában és művészetében meg-
nyilatkozik. 

Különösen foglalkoztam e kérdésekkel a haldokló 
század ez utolsó évébeD, vagy ha ugy tetszik az u j század 
Szilveszterestéjén. Kutattam e század benső történelmét, 
fényes és árnyas oldalait, küzdelmeit és gyötrelmeit, 
csatáit és sebeit, összehasonlítottam reménységeinek ama 
hausse-ra való börzejátékát, melyekre vágott ez a nagyra-
termett, mérhetetlen uj ideálokat megvalósítani vágyó 
század teremtő házában, hangyaszorgalmú detailmunkájá-
ban, művészi föllendüléseiben, tudományos álmaiban, 
politikai utópiáiban. Megvizsgáltam a századvég emberét 
és társadalmát lelki gyötrelmeiben, izgalmaiban, tusáiban, 
decadence-ában, ernyedt idegeiben, akaratlan impressioniz-
musában, minden oldalú képességeinek nagyszabású sze-
czessióiban . . . És mit tapasztaltam ! Belesirt a lelkem, a 
midőn ott láttam az unalomnak, undornak és a fintornak 
ama tépő* keselyűjét, a mely ott a szive táján rágódik . . . 
Ugy sajnálom ezt a modern Prometheust ! . . . 

A századvég embere, kinek, egyetlen czélja az 
élvezet, az érzéki és a szellemi szórakozás, unatkozik. 
Mulatni és szórakozni vágyik és a szive mélyén a kinos 
elégületlenség unalma ásit! Sem mulat, sem szórakozik. 
Mintha Guy de Maupassant Savai apója lenne ez elgém-
beredett lelkeknek a fajképe (typusa): ,Más emberek élni, 
szeretni, mulatni fognak", igy kesereg Savai apó. Igen! 
mulatni fognak és ő nem lesz többé. A századvég embe-
rének lelke kérdőjelekkel kibélelt világ : az ingovány, a 
nyugtalanság, a megbízhatatlan alap, a hányódás és vető-
dés képe. „Hullámzó tenger, melynek nincs világító tornya; 
küzködő hajó, melyet nem hiteget semmiféle révpart.* 

És mégis ! a mint beköszöntök a XX. század bizony-
talan, sejtelmekkel és vágyakozásokkal, kétségekkel és 
fájdalommal titokzatos templomába, Szilveszter-esti komor 
hangulatomat a reménység halvány fénye derengi körül. 
Látom ezt a szegény, kínosan vergődő, mert szíven seb-
zett, tetszik — látszatra működő dekadens századot, hal-
lom a mint meghasonlott és kiélt lelke Megváltó után 
eseng, ideálok után sóhajt. A bűnösség tudata, a vezek-
lés vágya, mely szivéből ajkaira tör, a kérdőjelek förge-
tege, mely lelkén átsüvölt, az a tépelődő hamletizmus, a 
kétkedés, mely elméjében kél és a szivét tépi, az ébre-
dés első jele, a feltámadás ouverture-je. Ha mi felfogunk 

támadni, az az Ibsen legújabb ideálja. Ez a gondolat 
sugalmazta a nagy orvos askéta Tolstoj legújabb művét. 
A megkínzott, meggyötört nagy lelkek jósolnak. Követ-
kezik ezután az uj század, melyben a kimerült tudományt 
és rossz vért egy u j nemzedék örökli. Ez nem talál többé 
élvezetet az orfeumok zajában, a pezsgő kedvében és a 
pajkos Múzsa ingerkedésében, hanem keresni fogja mint 
a jobbat, a természetet, mezőt, ligetet s mint legszebb 
könyvet olvasni fogja az u j testamentumot. Paul Verlaine, 
Coppée Francois odaborulnak a Krisztus vérző lábaihoz, 
reszketve tekintenek Istenre, ki simogatja megtérő gyer-
mekét. 

Szemlélem ezt a nagy arányú küzdelmet, a XIX. század 
történelmét, a századvégi epilógust, a mint összezavarja 
még a myszticzizmust és a vallásosságot, a kedélyélet 
érzelmes ellágyulásait és a meggyőződéses, életrevaló 
hitvallást, az idealizmust és az idegizgalmakat, az eçotiz-
must és az egészséges érzelmeket, az ingadozó kisérlete-
ket s a harmonikus igaz örök művészetet; összehasonlí-
tom a századok történetét és a nagylelkek történelmét 
buvárlom. A száíadvég emberének a szive dobogását 
hallgatom és az ütőerére tapintok. És mit találok ? A 
század reménységei valóságra nem valtak. A nagyobb 
kultúra csak boldogtalanabbakká, mert érzékenyebbekké, 
finomabbakká tette a s z i v e k e t . . . Es vájjon honnét ered 
a boldogtalanság, mely minket gyötör? mely a boldogság 
üzésében myszticzizmusra, spiritizmusra, budhizmusra, sata-
nizmusra és szeczessióra ha j t ? A boldogtalanság, lelki 
nyomor onnan származik, mert a természet és kegyelem 
kincseit hosszú száz éven át csupán a kultúra s nem az 
örökkévalóság biztosítására fordítottuk. Az örökkévalóság 
perspektívája nélkül fel nem értjük, se fel nem fogjuk a 
földi életet, a természetfölötti kegyelem nélkül nyugodtan, 
elégedetten se meg nem éljük a földi életet, se el nem 
viseljük küzdelmeit s gyötrelmeit. A századvég meghason-
lott embere tépő kinjai és égető gyötrelmei között más 
ideálok után sovárog. De szélsőségekre, fantasztikus ál-
mokra, kóbor myszticzizmus fattyuhajtásaira, perverzitásokra 
vetemedik, mert elhagyta a kereszténységet, nem merített 
a kegyelem, az isteni erő ama balzsamos, tápláló s erősitő 
forrásaiból, melyek az egyház ereiben, a malaszteszközök-
ben csörgedeznek, melyek föntartják az emberi lélek-
szervezet erőit, a természet és a lét küzdelmeire, a struggle 
for life-ra. Eltávolodott attól a sarkcsillagtól, melynek 
vezető fáklyája mellett visszatér a Bűn által megrontott 
emberi természet a romlatlan őseredetiség virányaira, 
világossága fényt derít az elme homályaiba és a meg-
rontott akarat nem kavarodik, téveleg útvesztőibe. 

A végtelen és az örökkévalóság perspektíváira van 
szükségünk, hogy megértsÜK és megéljük ezt az életet. 
És ekkor sem az élet igaz örömei, sem a szenvedések és 
a fájdalmak Borgia-mérge nem fertőzteti meg a lelket. 
Nem ásit unalom a lélek mélyében, nem emészti életked-
vünket és az élet czéljaiban való hitünket a türelmetlen-
ség fulánkja . . . a pessimizmus, a világfájdalom és a 
nirwána kórja . . . Atlaszként az eget hordjuk vállainkon. 
Nem vagyunk a föld rögéhez lánczolva. A földi lét hatá-

r á n a végtelenség oczeánja terül el. Az életbe bevilágíta-
nak az örökkévalóság reménysugarai. Sorsának a pörölyét 
ki ki maga kovácsolja az isteni kegyelem kínálkozó 
erejével. (Folytatjuk.) 

38* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. A szent év és a Reynum Marianum. — 
A minő nagy, lélekemelő a szent év hátterében ki-

bontakozó dicsőséges kor, melyben a magyar állam esz-
méi, örökbecsű alkotásai gyökeredznek, oly sivár, oly 
kietlen a szivek történeti érzéke, melyben nem tud vagy 
nem akar a múlthoz méltó kegyeletet fakasztani, hogy 
állandó emlékezetűvé tegye a magyar nemzet keresztény-
ségének kilenczszázados évfordulóját. 

Nem mondom, hogy nincs nemzeti érzület; hisz ha 
ez'is kihalt volna bennünk, Istenem! hóvá lennénk? De a 
mint a jelek mutatják, történeti érzékünk hiányos ; ez 
több mint valószinü. Már pedig a nemzeti érzületnek 
azonosnak kell lennie a történeti érzékkel, mert e kettő 
teljesen kiegyenlíti egymást. E kettő között csak az a 
különbség, hogy mig az egyik a faji öntudathoz, a másik 
a dicsőséges események lánczolatához áll közelebb. 

Ez az évforduló — nem szabad felednünk, — hár-
mas jelentőségű. Elsőben világ-jelentőségü, mint az egy-
háznak kiterjedése, azután nemzeti reánk magyarokra 
nézve, azután magyar egyházi. 

Az első jelentőségnek keretében az egyház fönn-
állása és diadala, a másodikban hazánk állami alakulása, 
a harmadikban a magyar egyház kitüntetése a főbb mo-
tivumok. 

Az első édes mindnyájunké, kik a világon a kath. 
hitet valljuk ; a második kizárólag mienk magyaroké ; a 
harmadik a magyar egyházé. Ebből önként következik, 
hogy a magyarnak és a magyar egyháznak kettős erköl-
csi kötelezettségből kifolyó oka van ünnepelni. 

Ünnepel-e ? Levonva az eddig másfél ezerre menő 
'zarándok ünnepi felvonulását Róma falai között, még nem 
ünnepel. Csak ünnepelni akarna, de ez akaratban is bizo-
nyos fásultság vehető észre, a mi a történeti érzéknek 
hiányát igazolja. 

Szépnek szép, jó és fenkölten nemes, hogy akadt 
másfélezer ember, ki lerakja hódolatát a pápai trón zsá-
molyánál, de tekintve a mai közlekedési viszonyokat, mi 
az ahhoz képest, hogy pl. Francziaországból — volt idő 
— mikor a munkások zarándoklata tizezer tagot szám-
lál t! Tiz millió kath. magyar között legalább háromszor 
annyinak kellett volna megjelennie. S miért nem jelent 
meg ? Nem habozom kimondani : azért, mert azok a ténye-
zők, kiknek módjukban állt volna személyesen lelkesíteni, 
azt tenni elmulasztották. A mi ismét csak azt bizonyítja, 
hogy nincs a nemzet és a vezető férfiak között harmoni-
kus történeti érzék. 

Yagy tán szegények vagyunk ? Szomorú jelensége 
volna ez a magyar közállapotoknak, hogy tízmillió kath. 
magyar között nem akadhatna háromezer, ki egy kis 
akarattal az örök városba el ne tudott volna zarándokolni. 

Készülünk ünnepre, de miként? Alig három hó vá-
laszt el bennünket s a nemzet rétegeiben alig hallunk 
valamit az ünnepségek tervezetéről, miként leendő lefolyá-
sáról. Pedig hát édes uraim ! e haza síkvölgy és hegyei 
között rengeteg a helyek száma, hol diadalmi jelvényeket 
kellene felállítani azokért a nagy kegyelmekért, a hol és 
a melyekben a Gondviselés ezt a nemzetet részessé tette. 

Ne menjünk tovább, csak azt említem meg, hogy 
István, a szent király tiz, ma is virágzó püspökséget ala-
pított. Yajjon megünnepli-e mindegyik méltó fénynyel az 
alkotásokhoz fűzött nagy történeti tradíciót ós miként 
ünnepli meg? Megnyilatkozik-e ezen ünnepélyeken az 
ész, a sziv S hoz-e létre alkotásokat? 

Levonva az egyházi ünnepélyeket, biz azt be kell 
vallanunk, sehol és semmi! Tudjátok mi ez? Rettenetes 
vád ! és pedig a hitben való közönyösségnek vádja. 

Miben állt volna — teszem — a kath. egyház gyer-
mekeit szeretettel, a nemzeti és történeti érzék felélénki-
tésével megnyerni, hogy minden egyes családtag után 
ki-ki csak 20 fillért áldozzon az oltárra, melyen a kath. 
magyar érzület lángjának veszta-tüzeként kellene fellob-
bannia ? Ha a tízmillió szívéből két millió elmaradt, ma-
radt volna még nyolczmillió, mely azon az alapon nyolcz-
százezer forintot hozott volna össze — mondjuk — az 
egyetem, t. i. a kath. egyetem ujjáalapitására. 

Azt mondják: nem lehet?! Uraim, mindent lehet, 
csak okkal, móddal és érzékkel kell akarni. S ha még 
sem lehet, annak okai mi vagyunk, a nép vezetésére hi-
vatottak, mert elmulasztottuk népünket ugy nevelni, hogy 
az érzületében gyakorlatilag is olyan legyen, a mint azt 
elméletileg óhajtjuk, minőt a mi neveléstanunk előír. 

Es hol vannak nagyjaink, hol vannak főuraink, kik-
nek a magyar kath. egyház volt legszilárdabb bástyájuk ? 
Sehol . . . semmit! — Nem dermedt állapot ez?! 

Oh Isten ! En Teremtőm, Gondviselőm, világosítsd 
fel a sziveket, vezesd őket őseink és elődeink korába s 
jelentesd meg előttük mindazon eseményeket, melyek szi-
várványként kötik össze a multat a jelennel. Ébredjen a 
magyar történeti érzékében, hogy nemzeti érzülete nagy 
alkotásokra buzdítsa. Es most reátérek arra, miben sze-
retném én még Esztergom kegyeletének megnyilatkozását 
látni. 

Elsőben is, ha szent István koronájának legalkotmá-
nyosabb utóda, a mi dicsőségesen uralkodó királyunk 
abban a méltó kegyben részesítené az ős királyi szék- és 
koronázó várost, hogy Sión templomának trónján fogadná 
áldását az Úr felkelt papjának, ki azért esd az egek 
Urához, hogy a magyart királyával minden időkben ön-
magának és gyermekeinek jólétében tartsa meg. 

Azután a király kíséretében megjelennének a zászlós 
urak, lovagok és az ország képviselői. 

Minő pompás, minő impozáns megnyilatkozása volna 
ez a valódi, a hamisíthatlan történeti érzéknek ! 

Hanem mindezek elérésére az első impulzust az ün-
neprendező-bizottságnak kellene megadni, mert magától 
semmi sem jő. 

Vagy tán kicsi város Esztergom arra nézve, hogy 
ily fényes testületet fogadjon magába ! Barátaim, elég nagy 
Budapest, a honnan könnyen és rövid idő alatt el lehet 
jutni Esztergomba és az országos ünnepélyek után a dél-
utáni órákban eltávozni. A fődolog csak az, hogy e hely, 
hol a magyar nemzet kereszténységének bölcsője ringott, 
szent városává avattatnék a magyarnak. Ezen avatás pedig 
legyen méltó a kereszténységnek hazánkban való kilencz-
százados fenállásához. 

Folytassam tovább ! Oh miért nem ? ! eszméket pen-
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getni, ha azok nemes szándékból erednek, nem rút dolog. 
Gondolt-e arra az ünneprendező- bizottság, hogy e szent 
évnek emlékezetét érczben is meg lehetne, sőt meg kell 
örökíteni? Nem tízezrekbe kerülő monumentális ércz-
szobrokat értek — bár ezek is igen beválnának — hanem 
olyan emlékérmet, melynek egy része ezüstből, egy része 
meg aranyból volna verve. Az előbbiekben a vármegyék, 
az utóbbiakban pedig a király, a pápa, a muzeum és 
Európa uralkodói részesülnének. 

Azután talán az sem volna elvetendő eszme, ha a 
rendező-bizottság összmüködésében odairányitaná minden 
törekvését, hogy Esztergom ünnepe a nemzet ünnepévé 
váljon felekezeti különbség nélkül, mert azt kiváló suly-
lyal kell hangsúlyoznom, hogy a kereszténységnek hazánk-
ban való befogadása egy és ugyanaz a magyar nemzet 
fennállásával, tehát annak kilenczszázados évfordulója 
nem részletes, hanem egyetemes, a magyar állam minden 
egyes polgárára kiható. A ki ezt nem hiszi, az arczul 
vágja a magyar nemzet történetének alapigazságait. E. 

Páris. Katholikus tájékoztató a világkiállításon és 
Párisban. — 

A Richard bibornok által szervezett világkiállítási 
bizottság tudakozó intézetet szervezett a kiállítás idejére. 
E tudakozó intézetnek helyisége keresendő 7, rue Coëtlo-
gon, quartier Saint-Sulpice, bent az udvarban. 

A franczia és külföldi katholikusok ebben az inté-
zetben mindenre nézve útbaigazítást nyernek, a mi őket 
általában a vallási ügyekre nézve, valamint a kiállítás, úgy 
Páris és egész vidéke területére kihatólag tájékozhatja. 

Névszerint, tájékozás nyerhető e katholikus tájékozó 
intézetnél : 

1. az iránt, mikor és hol tartatnak a főbb vallási 
szertartások, zarándokiások stb. ; 

2. mikor van istentisztelet az egyes templomokban, 
kivált a világkiállítás közelében ; 

3. hol s mily lelkistyákat találhatni esetleg a peni-
tencziatartás szentségéhez való járulás végett ; 

4. hogyan és hol lehet a világkiállításban levő katho-
likusügyi dolgokat látni és tanulmányozni; 

5. a katholikusokat érdeklő különféle kongresszusok 
idejére, programmjára és felhasználására nézve ; 

6. ez az intézet nyújt útbaigazítást és ad kellő ok-
mányokat, hogy a Páris és környékén levő katholikus 
intézményeket alaposan tanulmányozni lehessen. 

7. Végül szállás és élelmezés tekintetében is segít-
ségére van ez az intézet a hozzá fordulóknak. 

Az intézet hivatalos helyiségével kapcsolatosan olvasó-
terem és levelező szoba is található, hol a főbb lapok és 
igen sok kath. franczia és külföldi folyóirat használható. 

Ez a tájékozó intézet május 1-ével nyilt meg. Nyitva 
van naponta, vasár- és ünnepnap kivételével, reggel y29— 
11 óráig és délután 1/i2—6 óráig. 

Salzburg. Haller bíboros emiéhe. — 
Április 6-án a legkiválóbb osztrák főpapok egyike : 

Haller bíboros, salzburgi herczeg-érsek hunyt el, a ki 
bizonyára megérdemli, hogy életét röviden megrajzoljuk. 
Haller Ev. János 1825. április 30-án született a Passeier-

thal St. Martin plébániájában Tirolban. (Trienti egy-
házmegye). Gymnasiumi tanulmányait a komoly, szorgal-
mas és tiszta erkölcsű fiu Meranban végezte, azután ifjúvá 
éretten Insbruckba ment, hogy ott, az akkor úgynevezett 
liczeumi vagyis bölcseleti tanulmányokat elvégezze, mire 
Trientbe ment az előirt theologiai tanfolyamokra, melyek-
nek befejezése után 1848. május 21-én a szentéletü Tschi-
derer Nep. János püspök által — kinek szentté avatási 
pere folyamatban van — pappá szenteltetett. A fiatal 
pap először segédlelkész lett Moss-ban, a honnan 
nemsokára a schutheini plébániára ment, a hol tizen-
egy évig buzgó sikeres, de egyúttal emésztő tevékeny 
eéget fejtett ki. Hogy erőit visszanyerje, Haller el-
fogadta a säbeni benedekrendi nővérek kolostorának 
kápláni és gyóntatóatyai állását, — mely nyugodtabb 
ugyan, de azért elég dolgot ad. Kevés idő múlva Haller-
nek az egyházmegyei kormány kívánságára — a melyben 
Zwerger, a későbbi püspök, jelentékeny szerepet játszott 
— át kellett vennie a lajeni plébániát. Miután Zwerger 
a seckaui püspöki széket elfoglalta, Haller a trienti székes-
káptalanba jutott és pro-püspök helyettessé neveztetett ki 
(1871). Mivel Riccabona herczegpüspök betegsége miatt a 
püspökség kormányzására képtelen volt s az akkori püs-
pökhelyettest is tartós betegség látogatta meg, az egy-
házmegye kormányzásának egész terhe nemsokára a pro-
püspökhelyettes vállaira nehezedett, a kinek ebben nagy 
könnyebbségére szolgált, hogy az olasz nyelvet teljesen 
birta. Riccabona herczegpüspök folyton tartó akadályoz-
tatása nemcsak az egyházmegye vezetésében, hanem a 
püspöki rendi hatalomban való helyettesítését is szük-
ségessé tette. Ez okból IX. Pius pápa 1874. augusztus 
14-én a pro-püspökhelyettest atrahai czimzetes püspökké 
és a herczegpüspök segédjévé nevezte ki, de utódlási jog 
nélkül. A herczegpüspök halála után Haller káptalani 
helyettessé választatott, s mint ilyen egész Dellabona 
herczegpüspök székfoglalásáig kormányozta az egyház-
megyét. 1880-ban a pápa a salzburgi főszékesegyházi káp-
talan nagyprépostjává nevezte ki s azután Eder Albert 
herczegérsek püspöksegédje lett. Az utóbbinak halála után 
pedig a főszékesegyházi káptalan 1890. május 20-án 
herczegérsekké választotta őt. A pápai megerősítést ugyan-
azon év juoius 26-án kapta meg, a beiktatás és az érseki 
palliummal való felruházás pedig augusztus 16-án történt. 
Ekként Haller 80-ik utóda lett szent Rupertnek és 69-ik 
salzburgi herczegérsek, a mely méltósággal az apostoli 
szentszék született követének és Németország prímásának 
tiszte van egybekapcsolva. Az 1895. nov. 29-én tartott 
titkos konzisztoríumban Haller herczegérseket XIII. Leo 
bíborossá nevezte ki s 1896. júniusban Rómában léte alkal-
mával, részére a San Bartolomeo ail' Isola jeleltetett ki 
czimnek. 1898. május 20-án megtarthatta aranymiséjét — 
az ősrégi székváros összes főpásztorai között az egyetlen, 
kinek e szerencse osztályrészül jutott. Fájdalom, már a 
következő évben súlyos betegségbe esett, a melyből 
meglehetősen kigyógyult. De újra meglepte a ravasz 
betegség, a melynek most áldozatul esett. Emléke feled-
hetetlen és ezerszer áldott lesz. 
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K A T H O L I K t J S ATXTONOMIÄ. 

A 27-es bizottság ülése. 

Folyó hó 10 én reggel 10 órától 12-ig volt a 27-es 
bizottság ülése, melyben Szapáry Gy. gr elnöklete alatt 
határozatba ment, hogy a vallás- és közoktatatásügyi 
ministeriumnak, valamint a püspöki karnak kiküldötteivel 
való tárgyalásra a 27-es bizottság 12 tagu albizottságot 
küld ki. E 12-es albizottság tagjai : Egyháziak: Molnár 
János, Rajner Lajos dr, Yárosy Gyula dr. Világiak: 
Apponyi Albert gróf, Günther Antal dr, Hortoványi József 
dr, Hoványi Gyula dr, Pásztélyi Jenő, Rakovszky István, 
Szápáry Gyula gróf, Ugrón Gábor, Zichy Nándor gróf. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKEN YSEG. 
— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1900. évi 

május hó 16-án, szerdán, délután 5 órakor, a középponti 
papnevelő-intézet aulájában (IV., Papnevelde-utcza 7, I. 
emelet) rendes havi felolvasó gyűlését tartja, melyre a 
társaság alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint az 
érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja Budapesten, 
1900. május hó 8. az elnökség, Tárgysorozat: 1. Folyó 
ügyek. 2. Hübner Gyula dr rendes tag felolvasása : Alvás 
és álom. 

IRODALOM. 
A 

„ K E R E S Z T É N Y S É G VÉDELME« 
ERKÖLCSI és MŰVELŐDÉSI SZEMPONTBÓL. 

I r ta : Weisz A. M. 
(Folytatás.) 

Egyik legérdekesebb része a munkának az az érte-
kezés, mely arra a kérdésre felel meg, hogy: mi a vallás, 
nevezetesen mi a keresztény vallás. Elénk színekkel vilá-
gosítja meg ebben a reformátorokat, a rationalismust és 
a modern vallástalanságot, amely rosszabb, mint a po-
gányság. A vallás, mondja, egyik legnagyobb erény, kö-
vetkezőleg cselekedet az ; a kötelességnek folytonos gya-
korlása, mignem a gyakorlat a jóban való állhatatossággá 
válik. A vallás az egész embernek Isten részére való 
föláldozása. Erényes élet és az erénynek, még pedig a 
tiszta, valódi természeti és természetfölötti erénynek gya-
korlása nélkül a vallás sem egyéb, mint üres szó. Ezek 
során bebizonyítja továbbá a szerző, hogy szabad erkölcs 
nem létezik, hogy az úgynevezett szabad erkölcs az erköl-
csiségnek éppen ellenkezője: nagymérvű önzés; hogy a 
vallás külső istenitiszteletet is követel. A vallás : áldozat s 
az áldozat a vallásnak központja, legfőbb nyilvánulása. „Tör-
vény és szabadság® czimü értekezésében bebizonyítja, hogy 
először a hirhedt reformátoroknak jutott eszébe azt állítani, 
hogy a szabadságot a törvénynyel nem lehet összeegyez-
tetni. A szabadság nem az önkényben vagy a féktelen 
törvénynélküli állapotban áll, hanem akkor szabad az 

akarat, ha okok, ínég pedig észszerű okok által határozza 
el magát • valamire. Az észszerű meggyőződés alapja a 
szabadságnak. Aki abban keresi a szahadságot, hogy a 
tévelyt is szabad neki követnie, az a gyengeséget az erős-
séggel cseréli föl. A tévelytől és-a jogtalanságtól való 
biztonság: az igazi szabadság. Hogy pedig ezt elérje, 
arra nézve tanításra és támogatásra van szüksége. Ez 
előbbit megadja neki a malaszt, az utóbbit pedig megleli 
a törvényben, melynek szabványai ébreszszék föl az em-
berben a jobbnak belátását és követését. 

E szerint a törvény nem teher, hanem világosság, 
mely az észt segíti, hogy az az akaratot helyes úton 
vezesse. A törvény mindenkinek szükséges ; nemcsak a 
műveletleneknek, a tömegnek, hanem a tudósoknak és a 
nagyoknak, sőt ezeknek még inkább mint a kicsinyeknek, 
hogy azok ne úgy tekintsék magukat mint az erkölcs-
törvénynek létrehozóit és urait s nehogy arra a gondo-
latra jussanak, mintha ők a saját tetszésök szerint alkot-
hatnák meg a maguk életszabályait. Az okos ember a 
törvény akaratát a saját akaratává teszi s benne a 
törvény és a szabadság bensőképpen egyesülnek, miáltal 
cselekedetei tökéletesekké lesznek. Azt, amire másokat a 
törvény kötelez, tegye meg szabad akaratból, akkor azután 
csakhamar nem lesz a törvény igája alatt, hanem ő lesz 
a törvény fölött, mert az Isten lelke fogja őt minden 
jóra serkenteni s ebben áll az igazi szabadság. 

A legnagyobb szerencsétlenség egy népre nézve, — 
folytatja tovább a szerző, a „malasztról és az embeiiség 
eszményeiről11 irván, — ha eszményeitől megfosztják. A 
milyen az ember, olyanok eszményei és megfordítva: a 
milyenek az eszményei, olyatí az ember. Az a kérdés, 
hogy milyennek tartja az ember önönmagát, elhatározó 
egész életére nézve. Ennek bebizonyítására a rómaiak és 
a görögök példája szolgál, a mely két nép egyszersmind 
a humanizmusnak is eszményképe. Az életet majd puszta 
játéknak és az embert játékeszköznek tekintik, vagy az 
egészet egy nagy gépezetnek nézik és az embert e gép 
egyik munkásának, akinek föladata a gép mellett hosszabb, 
vagy rövidebb ideig dolgozni. Es evvel a felfogással 
tönkre tették az embernek tekintélyét önmaga előtt, tönkre 
saját méltóságának és értékének érzetét, megrabolták szel-
lemi életétől. Es épp ez az a bűn, amelyet a humanismus 
az emberiség ellen elkövetett. Ezzel szemben a világra 
nézve csak egy menekvés áll fönn : visszatérni a katholi-
czizmus bölcseségéhez, amely azt tanitja, hogy az ember 
annyit ér, amennyit Isten érette adott, aki őt megvette 
és gyermekévé tette. Minél magasabb pedig az embernek 
eszménye, annál szigorúbban van arra kötelezve, hogy az 
Isten gyermekének czimére és méltóságára érdemes legyen 
és a neki osztályrészül jutott nemességnek megfelelően 
éljen, mert noblesse oblige. Es ha ehhez nagy munka és 
megerőltetés kell is, a malaszt ad elég erőt és erősséget; 
a malasztban rejlik a nemesség, a malasztból folyik a mi 
győzelmünk. 

A kilenczedik értekezés nagyon érdekes tárgyról 
szól: „az egyházról, miut tekintélyről". Minden népnek 
az ereje három dolgon fordul meg: hitén, erkölcsiségén 
és tekintélyén, vagy ami ugyanazt jelenti, fegyelmén és 
engedelmességén. Minden tekintély Isten kegyelméből van 
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s éppen azért tör az emberi becsvágy és hiúság annyira 
ellene s azért oly gyűlölt előtte a komoly tekintély. De 
mégis a legnépszerűtlenebb előtte az egyház tekintélye, 
ami a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy az nem az 
önkénynek vagy az emberi tetszésnek a folyománya. 
Mert az emberek csak az ő szeszélyeiknek szüleményeit 
szeretik. Ha a világtól függne, akkor az egyház bizo-
nyára tönkre menne. Azonban az egyház Isten kegyel-
méből létezik, mint Krisztusnak élő teste, a látható, a föl-
dön maradt Krisztus. Krisztus az ő hatalmát az egyház-
nak hagyta. Valamint az ő küldetése abban állott, hogy 
a békétlen világnak békét és malasztot hozzon, szintúgy 
a világnak hatalma sem egyéb, mint malaszt és pedig 
emberi közvetítés által szerzett malaszt. Az ember csak 
az által szolgálhat helyesen Istennek, ha az Istentől ren-
delt üdvintézményhez szorosan csatlakozik és magát az 
egyház tekintélyének alázatosan aláveti. Az egységes ke-
resztény életnek az egyház a középpontja, ez könnyíti 
meg a kereszténynek a természetfölöttihez való föl-
emelkedést. Az előtt, aki a természetfölöttit tagadja, 
az egyház szükségképpen gyűlöletes és pedig annál 
is inkább, minthogy az az emberek közvetítése által 
vezet Istenhez. Isten azonban ezt a tekintélyt szá-
munkra rendelte, azért is kötelesek vagyunk az üdv dol-
gaiban magunkat annak föltétlenül alárendelni. Aki az 
egyház tekintélyét aláássa, az más tekintélyeknek az alap-
ját is megsemmisíti. Már pedig a tekintély, és ezzel együtt 
a társadalom rendje, még soha sem volt annyira veszé-
lyeztetve mint napjainkban. Az egyház kormányzása nem 
pusztán emberi belátáson nyugszik, hanem a Szent Lélek-
nek közreműködésén. S a tekintély ilyen fölfogásának 
újból való fölélesztése korunk legfőbb föladata. A társa-
dalom szabadságát csak az igazi tekintély mentheti meg. 

Erre azután rátér a szerző az üdvösség eszközeinek, 
intézményének és utjának ismertetésére. 

Az elveszett paradicsomnak emlékezete és azzal 
együtt a törekvés annak visszanyerésére minden népnek 
mondáiban fönmaradt. De mig egyes népek azt hiszik, 
hogy az elveszett éden magától visszatér, az igazi keresz-
tény maga iparkodik azt a malaszt segítségével visszasze-
rezni. Ezt pedig háromféleképpen vélik az emberek elér-
hetni és pedig : egyedül a hit által való üdvözülés taná-
val, azután, a rationalismus, pusztán emberi erővel, és az 
igazi keresztény tanítás, mely azt követeli, hogy az ember 
az Istent megismerje, parancsolatait megtartsa s malasztját 
használva, erkölcseit és lelkületét jobbítsa, megváltoztassa. 
A hit a kereszténységnek alapja, az egyház kegyszerei-
nek használása pedig a záróköve. A hol szentségek nincse-
nek, ott nincs üdvintézmény, nincs papi egyház, hanem 
csak magán istenitisztelet, ami annyi, mintha ketten, 
hárman egybegyűlve otthon imádkoznak. 

Es ezzel eljutunk a kötetnek harmadik fejezetéhez, 
mely a keresztény művelődés, valamint nevelés tanát 
tárgyalja hosszasan és rendkívül érdekesen, a következő 
czimek alat t : „A fegyelem, mint a nevelés eszköze az 
ember és az emberiség számára", „A szellem kiképezése", 
„áz akarat és a cselekedet", „A jellem", „A kedély ki-
képzése", „Kereszténység és humanitás." Ezekhez járul 
két toldalék, melyek közül az egyik a női nemnek esz-

ményi kiképzéséről szól Nero idejében, — intőjelül 
korunknak; a másik pedig „a szépmüvészetekről a huma-
nitás és a kereszténység szolgálatában." 

Tiszta lélekkel állíthatjuk, hogy a könyvnek ez a 
része az egész munkának legszebb része. Ebben tárgyalja 
szerző a legkorszerűbb s úgyszólván napi kérdéseket és 
pedig igazán érdekesen, oktatón és meggyőző modorban. 
Megmutatja ebben, hogy milyen az igazi nevelés művé-
szete, hogy mi a műveltség és annak ellenkezője. Mert 
ámbár korunk oly sokat képzel műveltségéről és művelő-
déséről, a legtöbben még azt sem tudják, hogy mi a 
műveltség és ha a gondolkodó ember a kor műveltségé-
nek bizonyítékait kutatja, bizony, bizony csak nagyon 
keveset talál. 

De már nagyon is hosszura nyuít a harmadik kö-
tetnek ismertetése, térjünk át a negyedili kötetre. 

(Folytatjuk.) 

H I V A T A L O S . 
A Horváth-féle alapítvány 2000 koronás következő 

pályatételére : „ A katholikus prédikácsió története Magyar-
országban" — a kitűnve volt határidőre két pályamunka 
érkezett be ; az egyik : „Praedicatores enim suos Dominus 
sequitur" a másik: „Látjátok feleim szemetekkel, mik 
vagyunk", jelige alatt. A kar szabályszerű birálat alapján 
f. hó 4 én tartott e. i. Y. rendes ülésében a pályadíjat a 
„Praedicatores stb." jeligéjű munkának Ítélte oda, a „Látjá-
tok feleim stb." jeligéjű munkát pedig dicséretre érdemesí-
tette. A pályanyertes munka jeligés levélkéje felbontatváp 
szerzőjeül kitűnt : Dr Mihalovics Ede nyitrai theologiai 
tanár. A dicséretre érdemesített munka szerzőjének jeligés 
levélkéje az illető intézkedéséig megőriztetik. 

Kelt a kar fent említett üléséből. 
Dr Berger János, 

e. i. dékán. 

V E G Y E S E K . 
*** A jogász ész okulása. Magyar jogászaink, a 

kiket az állam ügyeinek intézésében méltán a döntő 
szerep illet meg, szintén belekeveredtek a mai világ natu-
ralisztikus felfogásába ; a mely szerint Istennel az államiak-
nak csak a legszükségesebb esetekben s akkor is nem az 
Isten positiv, tényleg kifejezett (igaz vallás) vagy kifeje-
zettnek hitt (téves vallás) vallása, igen, nem az Isten pozitív 
akarata, hanem az ő saját emberi naturalisztikus jogászi 
felfogásuk szerint s az ez által felállított tételes állami 
törvény értelmében szabad és lehet érintkezni. Ebből az 
isteni dolgokat emberi mértékre sssöritó világnézletből 
született meg a mai hitvallástalan magyar jogtudomány 
czivil-esküje is, a melynek értelmében a magyar állam 
polgáraitól, mikor esküdt vesz tőlök ki, nem kiván hit-
vallásos esküdt, t. i. katholikusnál a szent Háromságra, 
a B. Szűzre, minden szentekre, a feszület és evangéliumra 
való kéztevéssel, protestánsoknál szintén a Szenthárom-
ságra, az evangéliumra stb. zsidóknál a thórára, — hanem 
megelékszik az Istenre való naturalisztikus egyszerű hivat-
kozással, Az állami omnipotenczia önelégültségéinek ez az 

• alkotmánya, a czivil-eskű, most derekában kezd ropogni és 
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recsegni, elégtelennek bizonyulni. Szóval, az államnak 
nem elég az önmaga-csinálta eskü; neki a hitvallásos esküre 
lehet csak támaszkodnia. Es a magyar jogászok eszét 
felnyitotta egy rabbi, a nagyváradi esetben, a midőn ki-
tűnt, hogy senkit hitvallásos meggyőződése ellenére esküre 
büntetéssel — kényszeríteni nem lehet. A mit tulajdon-
képpen megkisérleni sem lett volna szabad. Tehát a 
jogász ész egymaga még sem elégséges a nemzeti élet 
vezetésére és boldogitására. Ehhez pozitiv vallás is kell. 
És a rabbi leczkéje érdem a rabbira, de legkevésbbé sem 
dicsőség a magyar jogász észre nézve. Keresztény jogá-
szoknak illett volna rabbi nélkül is tudniok keresztény 
kötelességüket, hogy t. i. a keresztény — a keresztény 
hitvallástól ne tágítson az esküben a zsidó kedveért, mert 
ezt az apostaziát a ker. vallástól a hitéhez körömszakad-
tig ragaszkodó zsidó ugyan elfogadja mint saját diadalát, 
de nem kér belőle a maga számára sem kötelesség sem 
dicsőség czimén. Discite mortales — akarom mondani 
jogászok — moniti, non temnere divos ! 

— A magyar nemzeti zarándoklat főrendezőjét, 
Köriig Gusztáv pápai kamarást, XIII. Leo pápa külön is 
kiváló kitüntetésben részesítette. 6-án Rampolla bibornok 
által magához hivatta s teljes félóráig beszélgetett vele. 
Megdicsérte, hogy már negyedízben vezetett zarándoklatot 
Rómába. A pétterfillérek átnyújtása és a Vaszary Kolos 
bibornok hgprimásnak küldött pápai üdvözletnek átadása 
után ő szentsége ezekkel a szavakkal bocsájtotta el: 
„Áldásom kisér Téged és mindazokat, akikkel hivatásod 
összehoz és ámbár nagy kort engedett megérnem, a jó 
Isten, mégis remélem, hogy ötödizben is meg foglak látni. 
Imádkozzál Te is ezért.* A pápai kihallgatás után В а т -
polla bibornok fogadta Kőniget, aki könyes szemekkel 
köszönte meg a bibornoknak is azt a nagy és kitüntető 
kegyet, melylyel a szent Atya elárasztotta. . . Megérdemelte. 
Sokat fáradott, sokat szenvedett, egymaga, minden bajért! 

— Feltűnő és „megdöbbentő• az a gondolat, melyet 
Munkácsy Mihály temetésénél a „Hazánk" egyik vezér-
czikkirója pendített meg, t. i. hogy mig a magyar holtakat 
temetni .nagyszerűen" tud, élő erőket megbecsülni kellően 
nem tud. A temetés, ez a titáni erő és nemzeti nagy-
szerűség a temetésben, a nemzeti életerő élő képviselőinek 
feltűnő elhanyagolása, sőt elrugdosása mellett, valóban — 
megdöbbentő jellemvonás. De halljuk a „Hazánk" szavait: 
„Ha az élő erőket, a munka lázában sorvadókat, a halha-
tatlanság eleven fölkentjeit is akkora tűzzel ölelné keblére 
a nemzet, a milyen lánggal tudja övezni halott jait : ma-
gyarnak születni lenne a legnagyobb földi dicsőség. 
(Ámde.) Semmiféle más alkalommal nem oly megdöbbentő, 
nem oly titáni, nem oly egységes a magyar, mint a mikor 
temetnie kell.11 Evvel a vezérczikkel csaknem egyidejűleg 
jelent meg a „Magyarország" ban egy tárczaczikk Párisból, 
amely elmondja, hogy mily „mostohán és hálátlanul, bántak 
a magyarok nevében Munkácsy Mihálylyal" — az élővel az 
élők, a kik mindössze két esti-tájképet vettek be Munkácsy-
tól a párisi világkiállításba. Persze, mert a testileg élő 
oroszlán Endenichben szellemileg már holt volt. így 

tehettek csak rajta egy rúgást. Megverte Isten a magyart, 
mert az soha össze nem tart, — csak ha nagyjait temetni 
kell ! Az ellenségek öröme s botránya ! 

— Istenitélet. A szatmári „Heti Szemle" május 2. 
száma közli ezen hírt : Nevetlenfaluban, (Szatmármegye) 
a gör. katholikusok nagypéntekjén Fáncsiky Sándor, refor-
mátus vallású, körülbelül 35 éves ember ebéd alkalmával 
azt parancsolta feleségének, hogy délután a kertben ásson, 
mert ő megy a hornyukkal a mezőre. Az asszony görög 
kath. vallású lévén, kérte férjét, hagyjon bókét neki, hogy 
délután odahaza imádkozhassék, mert a templomba nem 
mehet a gyerekektől; őoeki is van Istene. A mig e 
beszéd folyt, az alatt az utczán a kutyák kegyetlenül 
ugattak és összemarakodtak, ekkor a férfi kimutat az 
ablakon és igy szól: „Ott ugat az Isten az utczán! ' 
Többet nem mondhatott, mert abban a pillanatban hanyat 
esett és a száját sem volt képes feluyitni. Rögtön orvos-
hoz vitték, de mitsem tudtak rajta segíteni. Most is fek-
szik, mint egy fadarab az ágyon, — se nem beszél, se 
nem néz, csak lélegzik ; arról lehet tudni, hogy még él. 
— Ajánljuk ezt az esetet szülők, tanítók, lelkészek figyel-
mébe. Kalendárium egysége mellett ez az összeütközés is 
talán elmaradt volna. Hát még a hitegység — mily áldás 
volna az a — magyarra! 

— Szépséges állapotok! Azt a hírt hozták a lapok 
Bécsből, hogy az ottani egyetem épületében a német 
nemzeti ifjúság és a katholikus ifjúság közt verekedés 
támadt, a melynek eredménye az lett, hogy a katholikus 
ifjúság kiveretett az utczára. Némi magyarázatául szol-
gálhat ennek az óriás katholikus többségű Ausztriában 
az, hogy az ottani vallásügyi ministerium ujabban „meg-
engedte", hogy a középiskolákban lelkigyakorlatokat lehes-
sen tartani. Hát eddig nem volt ez megengedve ? Rab-
lánczokra vert katholiczizmusnak bajos ifjúságot nevelni. 
Katholikus nemzedéket csak mind a három fokon szabad 
katholikus szellemű iskolák adhatnak az emberiségnek és 
a nemzeteknek. Az osztrák államot most meg éppen utói 
is érte már a nemezis. Állami iskolai monopoliuma Berlin 
felé gravitáló „német nemzeti" ifjúságot nevelt a nyakára. 
A nemzetiségi kavarodás .láza ellen is csak a katholikus 
egyház őrzi és adja az egyedül való gyógyszert — a ke-
resztény charitasban és az isteni eucharistiában, hol min-
denkinek egyenlően van felterítve, nemzetiségi külömbség 
nélkül. 

— Elhunyt kath. celebritások. Haller bibornok 
salzburgi érseken kivül ujabban a külföldi püspöki karból 
két tag halála emelkedik ki nagyobb ür vágásával. Lon-
donban meghalt mgr Bouvier tarantaisei franczia püspök, 
a ki böjti predikácziókat ment tartani Londonba az ott 
élő francziáknak. Az edinburgi érsekség Mac-Donald érsek 
halálát gyászolja. Didón atya haláláról már volt emlités. 
A franczia világi katholikusok sorából egy kedvesen ragyogó 
csillag tünt le de Margerie Jenő személyében, a ki a mi 
boldogult Majer Károlyunkhoz volt sokban hasonló. A 
világiak sorában maradt apostol volt. R. i. p. 

Adakozás. 
A szent évnek a lateráni basilikában elhelyezendő nemzett 

jubileumi zászlajára adakoztak: 

Negro G. Duna-Adony . . . 10 kor. 
Összesen . . . 37 kor. 

Csicsáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta : Dr Szentimrey Gábor. 

Az á l lami h a l a d á s . 

A „fokozatos és végtelen fejlődés" rendszere 
szerint az a tény, hogy az emberek kisebb-na-
gyobb csopor t ja á l lamot a lkot és felsőbbség kor-
mányzása a la t t áll, a kellő ön tuda t r a ébredt 
emberek közös megegyezésének, t e h á t végelem-
zésben a szabad elhatározásnak eredménye. Mint 
Rousseau t a n i t j a *) az embernek a szabadság 
lényeges, e l idegení thete t len t u l a j d o n a : az embe-
rek társas egyesülése t e h á t a szabadság é r in te t -
lenül hagyásával kell, hogy tö r tén jék . Az enge-
delmesség a tekinté ly i r á n t : az ember engedel-
messége önmaga i ránt . Lemond mindenki az 
egyest megillető jogról az összeség javára , igy 
ez összeségnek minden t ag ja egyenlően bi r ja az 
összeség jogai t — ez az egyetemes akara t , min t 
egy erkölcsi személy aka ra t a — a legfőbb ha ta-
lom, az összeség hata lma, a néphatalom, a nép-
felség. — Az elöljárók az összeség meghata l -
mazot t ja i . Az emberiség haladása e szerint az 
állami élet t e r é n : a népfelség elvének minél telje-
sebb érvényesülése, az egyéni szabadság teljes füg-
getlenítése volna. A legtökéletesebb együttélése az 
embereknek t e h á t az, melyben az egyes minden 
joga érvényesül. 

V. ö. Liberatore III. 245. 

Szó sem fér hozzá, hogy az ily ér te lemben 
ve t t haladás és a kinyi la tkozta tás k izár ják egy-
mást. De váj jon csakugyan ez e az emberiség 
haladásának az ál lami élet te rén a czélja? Ha 
igen, akkor igaza van a felvilágosodásnak, hogy 
a k inyi la tkoz ta tás az emberiség haladásának 
akadálya. Ha más czél, mi az? 

Lényeges különbséget kell t ennünk minde-
nek e lőt t az á l lam és á l lamhata lom közt. A ma i 
modern jog tudomány azonosí t ja e k e t t ő t az 
ál lamhata lom előnyére. Az állam az emberek 
bizonyos nagyobb részének (egy népnek, vagy 
több rokon-érdekű népnek) közös legfőbb ha ta lom 
a l a t t t ömörü l t összesége 2). — Az á l lamnak t ehá t , 
mint i lyennek sem aka ra t a sem ön tuda ta : az 
állam maga a sokaság. Sokak rendezet t együt t -
lé te pedig közös vezetőt fe l té te lez: ez az á l lam-
ha ta lom. Multis exis tent ibus hominibus, — mond ja 
szent Tamás,3) -— et unoquoque id, quod est 
sibi congruum, providente, mul t i tudo in diversa 
dispergeretur , nisi e t iam esset aliquis, de eo 
quod ad bonum mul t i tudinis pe r t ine t curam ha-
bens ; sicut et corpus hominis e t cuiuslibet ani-
malis deficeret, nisi esset aliqua vis regi t iva 

2) Plato: „Civitas est habitatio multitudinis homi-
num communibus decretis utentium, quae sub eadein lege 
sunt." (Roberti : Aurifodina uni v. I. 323.) — Szt. Ag os-
ton : „Civitas est concors hominum multitudo." — Szent 
Tamás: „Civitas est communitas perfecta" l a 2-ae. qu. 3. 

3) „De regimine principum." 
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communis in corpora, quae ad bonum comune 
•omnium membrorum intenderet. 

Az államhatalom tehát az a független erkölcsi 
tehetség, mely az alattvalók cselekedeteit a közös 
czél fe lé i r á n y i t j a . T e h á t nem maga a közjó, ha-
nem annak intézője. Az i ly é r t e l e m b e n v e t t á l l a m -
hatalom a természet törvénye, Isten akarata, 
nem pedig a szabad elhatározás eredménye. „Az 
a tény, hogy az embereket mindig és mindenütt 
felsőbbség alat t egyesülve ta lá l juk: hangosan 
beszé l a m e l l e t t , h o g y valamely politikai tekintély 
felállítása oz ember eszes természetének szükségszerű 
következménye. Csak e f ö l t e v é s m e l l e t t m a g y a -
rázhatjuk meg, miért ha j to t ták magukat az embe-
rek minden korban valamely kényszeritő hata-
lomnak magában véve kemény igája alá." 4) 

Az állam, mint elvont fogalom, alig szere-
pel. Képviselője az államhatalom, de nem azonos 
f o g a l o m vele . Az á l l a m h a t a l o m az a kapocs, mely 
a tagokat egybefüzi, szerves egészszé teszi, de az 
állam fogalma ennél tágabb : az összeség és az azt 
vezető hatalom egyaránt. (Folytatjuk) 

A kereszténység és az emberi lélek. 
Irta és a pécsi kath. körben felolvasta : Kosáry Gyula. 

(Folytatás.) 

Egy régi népmonda értelmében a keresztény otthon-
ból száműzöttek küzdenek a dicsőségért, életük biztosí-
tására bőrzsákba varratják magukat és várakoznak, mig 
eljő a griffmadár s elragadja őket az éther Uránjaiba, 
íme a stoiczizmus, a quietizmus, a buddhizmus és a Port-
Royal eszménye. Arthur és Sándor lovagok a középkor 
legendáiban minden áron meg akarták bódítani a paradi-
csomot. Figyelmeztetik őket, hogy önerejükből képtelenek 
erre. Túlzó erőfeszítésekre és szenvedélyekre hevülnek. 
Erőik megsemmisülnek és fáradozásuk czéltalan. E két 
véglet között halad Parcival, a keresztény lovag. Parci-
val ellovagol a szent Grál vára előtt. Megrohanja, kivívja 
de Isten segítségével. Istennek és az embernek közre-
munkálkodása a keresztény élet lényeges tartalma, ereje 
és megóvhatatlansága. Sem a tétlenség pulya párnája, 
sem az önerőlködés emésztő fáradalmai, hanem az ember 
és az isteni kegyelem munkája, e kettős tényező éri el 
az eszmény megközelitő vonalát. 

Oh kicsiny hitüeK ; kik nem hisztek abban, hogy a 
kereszténység, a Krisztus vallása, nemcsak kitűzi az esz-
ményeket, hanem megvalósításukhoz erőt is nyújt, nektek 
hiába beszélnék, akár csak a vakoknak a színekről, a 
süketnek a zene összhangjáról. Tekintsetek azonban ama 
szent lelkekre, akik elveiben mozognak, élnek és halnak, 
azokra a gyöngéd nemes lényekre, az emberiség erkölcsi 

4) Cathrein : Az államhatalom jogköre, ford, a bpesti 
növ. papság magyar fgyházirod. iskolája. 39. 1. 

herosaira, igazi életjére, kik ugy gondolkoznak, éreznek 
és cselekszenek, mint az evangelium fenkölt elvei előírják ! 
Mennyi gyönyörűség és édesség a kegyelem élete ! Mennyi 
vigasz, erőforrás, realizált eszménye a hitnek és kegye-
lemnek élete! 

Napjainkban, hol realizmusnak nevezik, a mi egy-
oldalú önzés és anyagelvüség, megfogyatkozott a hit az 
eszmények világában, az érzék az idealizmus iránt. Köny-
nyen megtörténhetik, ha az ember, valamely loyalis és 
őszinte ember, szenvedélylyel és lelkesedéssel száll sikra 
az eszményi ügyért, meg nem értett húrokat penget. 
Was du nicht fühlst, kannst du nie erjagen ! mondja 
joggal a német költő. Meglehet, hogy pusztában kiált, s 
szavai visszahullván fejére, összezúzzák azt Meglehet, 
hogy szánandó mosolylyal, rajongó hóbortnak nyilvánítják 
a szív szánalmas betegségének tartják az ideálizmust. Itt 
van azonban az eszménykép szentesítője, a pozitív tör-
vényhozó, az ideálok birodalmának fáklyagyujtogatója, a 
vezető fénye, a római kath. anyaszentegyház. Az eszményt 
örök törvénynyé avatja, melyet sem a kor-, sem az ég-
hajlat, sem a művelődés haladásának és az államalakula-
toknak fel nem áldoz, melyet semmi hatalmi elv és pro-
zelitavadászat kedveért föl nem ad. Egyúttal azonban az 
eszmények megvalósításához megadja a kegyszereket, 
vagyis az eszközöket, megnyitván az isteni malaszt csa-
tornáit, erőforrásait. Nem azt mondja, hogy az eszmény-
kép elérésének látszólagos képtelenségei miatt feloldalak 
a törvény alól. Ezen eljárás kijátszana a törvényt, lerom-
bolná az eszményképet. Sem azt nem mondja: Előtted a 
kötelesség utja ! Ha birod tedd ! Ha elbukol viseld el az 
erkölcsi élet tragikumát! Milyen téveteg az elménk, mi-
lyen gyarló a mi szivünk, minő erőtlen az akaratunk. 
Biztosan elbukunk, miként Arthur és Sándor lovagok. 
Nem igy beszél, hanem Istenhez fordul segitségért. 

Képtelenek vagyunk a saját erőnkből, igy int, tehát 
Isten segitő kegyelmére van szükségünk. íme ez a szent-
ségek szükségszerűségének az alapja, a törvény teljesíté-
sének a kútforrása, az eszmény megvalósításának az örök 
módszere. Az eszménynek képe és a valósitásnak eszköze 
az egyház kezében. Az eszménynek hóboritott és égbe-
nyúló csúcsai emberfölötti küzdelmek, szakadatlan és a 
koporsónk bezártáig tartó áldozatok árán, nyilt és titkos 
szenvedések hegyszorosai és sziklatömbjein keresztül érhe-
tők el. Azonban gyengeséged támogatására, lankadt tag-
jaid pihentetésére, erőid felfrissítésére, lelkességed foko-
zására és czéljaid elérésére erősítő balzsammal, enyhítő 
kenettel, üditő itallal és tápláló kenyérrel szolgál kegy-
szereiben. Az eszménynek határa a végtelenbe vonul s 
égig ér. Lábaiddal a föld rögét taposod, a kegyelem szár-
nyai az ég felé emelnek. 

A modern élet nagy arányú harczaiba, létért való 
keserves küzdelmeiben, az igények és szükségletek halad-
ványszerű emelkedése között előre törni nemes ambiczió-
val tisztességtelen eszközök nélkül, kizárva a hazugságot 
és hypokrizist, megelégedni a komfort és az élvezetek 
eme századvégében az élet által nyújtott sokszor szűkös 
kényelemmel és ellátással, megállni férfiasan a stréberek 
és fondorkodók kisértő sikerei között, megőrizni a becsü-
let és tisztesség eszményét, nem venni részt az általános 
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romlottságban, s nem s?ivni magába semmit a léhaság és 
a frivolság légköréből, ez erkölcsi kötelesség. Ezen a tala-
jon megállani, el nem tándorodni, el nem bukni, meg-
őrizni jellemünk épségét szeplőtelenül a sziv és az ész 
konfliktusai között, jártányi erőre van szükségünk. Az 
erkölcsi öntudainak. a jellem integritásának megőrzése 
oly nehéz, hogy a természetfölötti élet gyámolitása nél-
kül nekünk köznapi embereknek lehetetlen. Az a szent-
emlékű pap, az emberszeretet és az idealizmus nagy apos-
tola, kinek emlékezetét megörökíteni kívánják, a jobb lel-
kek, b. Zsinkó István, a kegyelem örök forrásaiból, az 
Oltáriszentségből táplálkozott. Vagy azt hiszik-e, mélyen 
tisztelt hallgatóim, hogy megyés püspökünk apostoli buz-
galma, charitativ lelke nem az isteni kegyelemből táplál-
kozik ? A szegények pörsölyének a kulcsa a legméltóságo-
sabb Oltáriszentség tabernakulumában rejtőzik. 

Hűnek lenni kötelességünk teljesitésében mily dicső ! 
de hűnek lenni, ha a hűség csak fájdalmat szerez; ha 
előmenetelünknek útját vágja és ha jól tudjuk, hogy gyer-
mekeink ártalmára lesz, a természetfölötti élet szellemé-
nek érintése nélkül alig lehet. 

A Parcival-lovag, a keresztény eszmény megvalósí-
tója teljesíti az élet föladatait viharok között, tört remé-
nyek omladékain, a kisértetek zátonyain is rettenthetetle-
nt s tántoríthatatlanul. A kegyelem ereje elviselni segíti 
az élet fájó terheit, a sziv töviseit. 

Elleneink hiába hivatkoznak azon egyénekre, kik a 
természetfölötti élet magaslatán képzelve magukat, meg-
vetik és elhanyagolják a föld kötelességeit, kik fönnen 
dicsekesznek azzal, hogy szűziesek, alamizsnáikodnak, 
imádkoznak, szentségekhez járulnak, de lenézik a becsü-
letességet a szótartást, mindenkiben képmutatót, hypok-
ritáfc látnak és mások jóhiszeműségét kétségbevonják. 
Katholikus kötelezettségeiket, a lelki vezérek erénygyakor-
lati tanácsait pontosan követik, de hevesek, alattvalóik 
iránt igazságtalanok, önzők, elhanyagolják családjukat és 
a gyermeknevelést. Elleneink hasztalan mutatnak ama kiáll-
hatatlan és türelmetlen szellemekre, kik katholikusabbak 
akarnak lenni a pápánál, hanem rut gyanúsítással illetnek 
mindenkit, kik nincsenek velők egy véleményen. Rágal-
maik nyilait feltűnéssel szórni nem merik, hanem mint 
Turgenjeff ifja észrevétlenül ügyesen lopják az emberek 
szivébe. Ott láthatók a miséken, gyakran gyónDak és áldoz-
nak. Nyíltan valljuk, hogy ők nem jó katholikusok, félre-
ismerték a természetfölötti élet lényegét. A katholikus-
ban csak azt a jogot ismerem el, hogy jobban cseleked-
jék, mint mások, mondá egy szellemes és gyengéd keresz-
tény nő. 

Önerőnkből a természetfölötti élet kódexének a 
megvalósítására nem vagyunk képesek, a kegyelem élete 
a szükséges erőt kölcsönzi nekünk. A hét szentség a ter-
mészetfölötti életnek megannyi tűzhelyei és erőforrása. A 
mint ez erők működni kezdtek, az erények uralma meg-
kezdődött, eleinte a magánélet szűk körében, később a 
társadalmi és állami élet minden fázisában. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. A magyar kereszténység és királyság 

900. évi jubileuma ügyében — a rendező-bizottság a mult 
héten ülést tartott, melynek lefolyása a következő volt: 

Maszlaghy elnök beszámolt arról a programmról, 
melyet a végrehajtó-bizottság a herczegprimásnak az 
ünnep egyházi és világi részére javaslatba hozott. Ebben 
a javaslatban helyet foglal : a történelmi felvonulás, ki-
világítás, szerenád a primási palota előtt, a város és 
bazilika feldíszítése, ünnepi istenitisztelet, melyre a város 
közönsége körmenetileg vonulna fel ; továbbá vármegyei 
díszközgyűlés a prímás jelenlétében. Diszebédek, netáni 
diszszinielőadás zárná be a helyi ünnepségeket. 

A herczegprimás Maszlaghy elnök jelentése szerint 
az egyházi ünnepségekhez hozzájárult és utasította a 
bizottságot a részletes programmnak megálapítására és a 
költségvetés elkészitésére. A mi az ünnep világi részét 
illeti, a diszfelvonulást, tekintettel a felvonulás túlságos 
költségeire és Esztergom korlátolt külviszonyaira, a her-
czegprimás keresztülviheietlennek tartja. Dr Fehér Gyula 
azt indítványozta, hogy szólítsák fel a vidéki plebánoso-

kat zarándoklatok vezetésére. Az ünnepély egyik száma 
lenne Nagy boldogasszony vigiliáján a Szentháromság-szo-
bor leleplezése. Az ünnepélyen katonazenekarok működ-
nek közre, melyeknek kirendelése iránt Bogisieh püspök 
fölkéri az ezredparancsnokokat. 

A legnagyobb és legszebb eszmét Rózsa Vitái tanár 
vetette fel. Az ünnep magasztosságára való tekintettel, 
nemkülönben Szt. István királynak Esztergommal való 
legszorosabb kapcsolatát tekintve, indítványozza a Szent 
Jobbnak Esztergomba való hozatalát. Az eszmét az egész 
bizottság magasztosnak s az ünnep jelentőségéhez leg-
méltóbbnak tartotta és azt elfogadva, kérőleg fogja fel-
terjeszteni a herczegprimáshoz. 

Rózsa Vitái javaslatához többen szóltak hozzá. Maga 
a javaslattevő a király eljövetelét e terv kivitelével bizto-
sítottnak látja. Bogisieh Mihály a terv megvalósulását 
tartja az ünnep fénypontjának, mely körül a többit cso-
portosítani kell. Azt óhajtja, hogy a Szent Jobbot hajón 
hozzák Esztergomba, mert a kocsirázás ártana a szent 
ereklyének ; a papság körmenetileg kisérné ki a hajóhoz, 
a honnan a főkáptalan, a város, a megye és a zarándo-
kok legünnepiesebb körmenetben kisérnék fel a primási 
díszhintóban elhelyezett Szent Jobbot a bazilikába. Aug. 
14-én hoznák oda és 16-án ugyanolyan ünnepséggel viaz-
szavinnék Budára, a hol Szent István napján a hagyomá-
nyos közszemlére tétetnék ki. Rózsa Vitái egy másik 
indítványnyal is lépett föl, a mely az ünnep reprezenta-
czionális jellegére vonatkozott. Szükségesnek tartja, hogy 
a püspöki kar ne pusztán meghivassék, hanem a Szent 
István által alapított püspökségek főpásztorai különösen 
kéressenek fel, hogy a szent alkalom jelentőségére való 
tekintettel, az ünnep emelésére megjelennének. Hasonló-
képpen figyelmébe ajánlja a bizottságnak, hogy a nunczius, 
a kormány és a törvényhozás is jelenjenek meg és e 
tekintetben minden illetékes factor közreműködjék. Kíván-
ható ez annyival is inkább, mert sokkal kisebb jelentő-
ségű ünnepeken a felséget, a kormányt és törvényhozást 

39* 
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ott látjuk. Maszlaghy prépost-kanonok Rózsa Vitái fel-
szólalására megjegyzi, hogy a püspöki kar a részvétel 
dolgában már intézkedett. Rózsa Vitái kijelenti, hogy 
prejudikálni nem akar, itt pusztán óhajról, kívánságról 
van szó s e tekintetben a bizottság lehet a kívánságoknak 
tolmácsolója. A bizottság ily értelemben "hozzájárult az 
indítványokhoz. 

Kalocsa. A nemzeti római zarándoklatról főpásztori 
szózat. — 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dile-
ctissimi ! 

Quod Vobis circularibus litteris meis semel atque ite-
rum impensis8Íme commendaveram, ut decursu anni quem 
agimus sancti cum peregrinatiooe nationali ad lucrandam 
indulgentiam plenariam quo majori numero Romam profi-
ciscamini, fidelesque, curae Vestrae spirituali commissos 
ad idem faciendum incitetis : hoc et ipse opere complere 
et exemplo docere volens, die 23 mensis Április a. c. 
Romam profectus sum, ibique in solemni audentia, quam 
SSmus Dominus Noster Leo P. P. XIII. peregrinis 
Hungaris in Basilica S. Petri Vaticana die 29. ejusdem 
mensis clementissime impertiri dignatus est, in absentia 
Eminentissimi Domini Cardinalis Principis Primatis Hun-
gáriáé devotum salutatorium sermonem ad Suam Sancti-
tatem habui, cujus tenores infra per extensum legere 
potestis. Paternam benignitatem, quam SSmus Dominus 
hac solemni occasione erga nos Hungaros monstrare 
atque devota verba mea excipere dignatus est, eo etiam 
cumulavit, quod biduo post, die videlicet prima mensis 
currentis, novem episcopos Hungaros, atque complures ex 
praecipuis peregrinantibus ad specialem audentiam in aedi-
bus Vaticanis admissos peculiari benigna allocutione hono-
rare dignatus est, cujus authenticum textum in perpetuam 
rei memóriám et aeternam benevolentiae Leonis Papae 
XIII. in gentem nostram recordationem Vobiscum pariter 
per extensum communicandum censui. 

Inter benefacta illa sancti Stephani regis, quorum 
SSmus Pater in laudata sua allocutione mentionem facit, 
nobis Colocensibus nullum certe antiquius esse potest, 
quam quod sanctus Rex in hac etiam civitate eodem anno 
millesimo sedem episcopalem erexerit, ejusque primum 
antistitem Astricum Romam ad Silvestrum P. P. II. so-
lemni legatione miserit. Archidioecesis nostra igitur feli-
•cissimo hoc anno novem saecularem natalium suorum 
memóriám grato animo recolat oportet. 

Committo Vobis, ut proxima die Dominica ex am-
bone annuncietis SSmum Dominum Nostrum non tantum 
iis, qui Romae fuerunt, sed univerais Hungáriáé catholicis 
incolis apostolicam benedictionem impertivisse. *) 

Coloczae, die 10. Maji 1900. 
Georgius, 

Archi-Episcopus. 

Pécs, máj. 10. Jubiláris ünnepségek Pécsett. — 
A katholiczizmus és magyar kereszténység kettős 

jubileumát nagy ünnepségekkel fogja Pécs is megünne-

*) Következik ő excljának klasszikus latinságú hódoló beszéde 
a szent atyához, és ő szentsége válasza, melyeket már közöltünk. 

Szerk. 

pelni. A megünneplés eszméje ő méltósága Hetyey Sámuel 
megyés püspök uré. Az ő óhajára előkészitő bizottság 
alakult, melynek Spies János és Pozsgay József kanono-
kok, dr Bézbányay József theol. tanár és az összes hely-
beli plébánosok a tagjai. A bizottság működésének első 
ténye volt a húsvét előtt lefolyt nagy misszió. Péter és 
Pál apostolok ünnepén pedig fényes és nagyszabású 
templomi és világi ünnepélyek lesznek. A részletes prog-
rammon most dolgoznak, tervbe van véve a következő : 
Az ünnep előestéjén felkéretik az egész város, hogy ki-
világítást rendezzen. Az ünnep napján reggel 4 óra-
kor és 12 órakor mozsarazás a Mecseken az összes 
harangok zúgása mellett. Reggel 4 órakor zenekarok 
járják be a várost. Fölkéretnek Pécs város polgárai, 
hogy e napon házaikat fellobogózzák. Délelőtt 9 óra-
kor fényes istenitisztelet a székesegyházban, melyre 
az összes hatóságok meg fognak hivatni. Este fáklyás 
menet vonul a városon keresztül, az összes egyesületek 
bevonásával s a székesegyház pazar fényű kivilágítása, 
nagy tűzijátékkal. Ugyanezen nap délutánján tervbe vett 
az előkészitő bizottság egy széles keretű népünnepélyt a 
Tettyén az összes egyesületek, de különösen a nőegyletek 
bevonásával. Mindezek rendezésére természetesen tekin-
télyes rendező bizottságra van szükség, s ebbe mint 
értesülünk föl fognak hivatalosan kéretni: Majorossy 
polgármester, Vaszary főkapitány, Kindl József, Rónaky 
Kálmán, Dischka Győző, Reeh György, Döbrössy Alajos, 
Incédy Dénes, a czist. r. tanárok, a praebendatusok, a 
jogakadémia polgárságának bevonásával. Minden egyes 
ünnepségnek külön rendező-osztálya lesz. — A jubileum 
harmadik momentuma lesz az a nagy zarándoklat, mely 
Őrangyalok vasárnapja (szept. 2.) előtti szombaton (szept. 
1.) M.-Gyűdre meg valószínűleg a megyés püspök ur ő 
méltósága személyes vezetése mellett. (Ezt ugy kell érteni, 
hogy ő méltósága fogja M.-Gyűdön tartani az istenitiszte-
letet.) A rendezőség már eddig is százakra menő zarán-
doknak biztosított helyet Gyűdön, Harkányban és Siklóson. 
Ezek az ünnepségekre vonatkozó tervek általánosságban, 
melyek püspöki jóváhagyásra várnak, melyek elnyerése 
után a részletek kidolgozása következik. 

Székesfejérvári egyházmegye. Egy plébános, a ki 
hiveinek mindene, — bogy sz. Pál szavai szerint minden-
kit Krisztus hűségében megtartson, közönséges, de mások 
által nem használt eszközökkel, csodadolgokat mivel. 

Bodaik fáradhatlan, leleményes és vállalkozó szel-
lemű plébánosa Szentiványi Károly a ki községében vi-
rágzó kath. kört, hitel- és fogyasztási szövetkezetet ala-
kított, — sőt a szövetkezetet legközelebb filiálisában 
Csurgón is megalapítani szándékozik — és ezen eszközök 
által máris lüktető kath. közéletet létesített községében, 
legutóbb egy ujabb praktikus, de nem csekély fáradságot 
igénylő vállalkozásba fogott. Az ifjúság önképzésére és 
hivei szórakoztatására, nagyobbrészt földmives ifjakból és 
lányokból álló színtársulatot alakított, a kikkel népszínmű 
irodalmunk kiválóbb termékeit adatja elő. 

A község központján, híveiből alakított részvénytár-
saság hozzájárulásával, egy pompás kuriális házat vásárolt 
több ezer forintért. Ezt átalakíttatta ugy, hogy benne a 
kath kör és szövetkezetek is kényelmes otthont találja-
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nak. *) Tágas udvara pedig, hol pázsitos terek és telep-
ágyak vannak, nyáron át a falu ifjúságának vasárnapi 
gyülhelyül szolgálnak és ezáltal egyéb erkölcsrontó szóra-
kozástól, botrányos korcsmázás és mulatozástól teljesen 
elvonatnak. Az iparos ifjúsággal már a télen át tett 
próbát és a kör nagytermében a farsang három utolsó 
napján meglepő sikerrel adatta elő Bodnár Zsigmond 
„Stiglinczek" czimű színmüvét. Most pedig, hogy a kel-
lemes tavaszi időjárás beköszöntött, a kör udvarán állít-
tatott fel egy tágas, díszes színpadot, melynek díszleteit 
aját maga festette ügyes szakértelemmel, melynek kere-

tében még az udvaron díszelgő fákat is leleményesen 
felhasználta. Aztán a falujabeli ifjúságból kiválasztott 
mintegy húsz mozgékonyabb, jóképű legényt és leányt és 
ezekkel, mintegy 6 heti fárasztó munka után betanította 
első előadásul Vidor Pál népszínművét a „Vereahajut". A 
darabot április 29. és május 6-án adták elő, némi kiha-
gyással és próbaképpen népdalok nélkül, mert a paraszt-
szinészek lámpaláza igy is oly nagyfokú volt, hogy fenn-
akadástól lehetett volna tartani. Hiszen a szereplők 
nagyobb része a színházat eddig legföllebb csak hírből 
ismerte, de belülről sohasem látta. 

Azonban a vállalkozás kitűnően bevágott. Az udvar 
természetesen zsúfolásig megtelt, mert hát mindenki akarta 
látni a leányát, fiát, húgát, körösztfiát „játszani". De 
élvezettel nézték az előadást a kaputosok is, akiknek sorá-
ban ott láttuk Spányi Béla jeles festőművészünket is 
nejével. A függöny ugyan nehezen lebbent félre, de aztán 
igazán festői képet nyújtott a színpad. Folyt a darab, 
mint a karikacsapás. A szereplők mindinkább belemele-
gedtek, egyik-másik már meg is feledkezett, hogy szín-
padon áll, hanem mintha csak otthon az utczaajtóban 
kiabálna a szomszédék fiához, vagy leányához, oly hévvel, 
kaczkiásan, csípőre tett kézzel szavalta szerepét. A jó 
plébános, aki egy személyben rendező, ügyelő, dekora-
teur, kellékes és mindenes volt, ugyszólva a szemejárásá-
Val igazgatta ezeket a lázasarczu, félénk színészeket, 
akikről egy nappal előbb még senkisem hitte, hogy hár-
mat tudjanak olvasni. Szomszéd. 

T A R C Z A. 
A V É R T A N Ú S Á G . 

Nep. sz. Jánoshoz. 

E J . . . . nah. 
I. 

Legyőzhetetlen hős bajnok, **) 
Várnak reád a bősz habok ; 
De bátran állsz te s erősen, 
Gyónási titkot rejtsz hősen. 

Gonosz király nagyon ijeszt, 
Kínoz a kéz, szenved a test ; 
Kötözve vannak a kezek, 
Lángokban égnek a sebek. 

*) Igy kell tenni mindenütt. 
**) „Invictus Heros Numinis." 

A tűzben is a szent megáll, 
Bár tör rá a gonosz király. 
Mint gyóntató mélyen hallgat, 
Szive őriz szent titkokat. 

Némán áll mint szelíd bárány, 
Titoktörés nincsen száján ; 
Gonosz király átkul mondja : 
„Ki véle a hullámokba!" 

S a Moldvahidról ejtik őt 
Habok közé a vérengzők. 
Kit, a meggyilkolt nagy szentet, 
A víz azonnal fölvetett. 

Ragyogó csillagok jelzik, 
Hogy a test merre, hol fekszik. 
Az égi fény jelentette; 
Mily nagy — János — szeretete ! 

Kérünk örök Szentháromság, 
Erősítsen a hit, s jóság ; 
Sok bűneink merüljenek, 
S a köny tüzében égjenek. 

Csodás fény. 
II. 

Mély homályu korom éjben, 
A bűn jár csak a sötétben ; 
Isten parancsán, a habok 
Ágyán nyugszik a hitbajnok. 

Amint feladják a habok, 
Körülveszik a csillagok ; 
Tűztengerben ég a folyam, 
János ott ragyog a hullámokban. 

Szive lobog mert tűzben ég, 
Szétárasztja hő melegét ; 
Belőle oly illat árad, 
Beltölti az egész tájat. 

A jók szive szeretettel, 
Az üdv iránt vágygyal telt el; 
A bűnöst a csodák fénye 
Istenhez hívja megtérésre. 

Vigasztalást nyer a szegény 
Segít a bőkezű erény, 
Betegek, árvák élvezik, 
János jótéteményeit . . . . . . . . 

Szent János életszentsége 
Serkentsen jámbor életre ; 
Árasszon Isten ránk kegyet, 
Iránta hő szeretetet. 

A csodás sír. 
III. 

Alig helyezik el sírba, 
Nyomban dicsőül a sírja ; 
Fényes csodát követ csoda, 
Gyógyul a sok beteg sorba 
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Mintha nyitva volna a menny, 
Dicső fényárban van minden, 
Nép veszi Isten áldását, 
Csak a király érzi átkát 

A könyek ím felvidulnak, 
Öröm s szeretetre gyúlnak ; 
Az elveszett tárgy megkerül, 
A jő hírnévre nap derül. 

A gyarló test csodás módon 
Epen marad sok századon ; 
Mert Isten mondá biztosan : 
„Szentem nyelve halhatatlan." 

A vértanú áldott nyelve, 
Mely a titkot megőrizte, 
Épségben imát zengedez 
A gyilkosért is Istenhez. 

Szentháromság egy szent Isten, 
Add meg miért esdünk hiven : 
Kik szenteidben tisztelünk, 
Nyelvünkkel óh ne vétkezzünk ! 

A kíszenvedés. 
IV. 

Hozzák már az égő szövétneket, 
Az éles tőrt, kardot, bilincseket ; 
Hogy megkinozzák a papot vérig: 
Hacsak a szent gyónási titkokat 
Ki nem vallná királyának végig 

Érzi majd a dühöt, a bősz szivet, 
Mely össze rázza a kő szirteket; 
— De nem ingatja meg a bajnokot. 
Hatalom sem töri meg a papot 
Ki nem veszi belőle a titkot. 

Azért magas hidról letaszítják, 
Csendes habok ölelve fogadják ; 
A vértanú nyelve él, fenn marad, 
Emlékéül egy szép, dicső napnak ; 
De szenved a király, s a szolga had 

Mennyből leszállott lángoló szikrák, 
A vértanút körül beragyogják. 
Tűz tengerében ég a mély folyam, 
A Moldva tündöklik ragyogóan, 
Szent János fénylik a hullámokban. 

A titkot őrző nyelv nem lesz oda; 
Vérként piros: ez az örök csoda; 
Mutatja a kiváló szent kegyet, 
Mit ur Jézus szentjének engedett. 
Csodáld világ e nagy kegyelmeket! 

Dicsőség, hála az egy Istennek, 
Atya, Fiú, és a Szentléleknek ; 
Élessze sziveinkben a lángot, 
Hogy a gyónás titkáért, itt bár ott 
Szenvedjük el a vértanúságot 

Balassy István. 

IRODALOM. 
A 

„ K E R E S Z T É N Y S É G V É D E L M E " 
ERKÖLCSI és MŰVELŐDÉSI SZEMPONTBÓL. 

Irta: Weisz A. M. 
(Folytatás.) 

„Ha hatalmunkban állana a mostani élő nemzedéket 
olyan dologgal megajándékozni ; a miben szerencsétlen-
ségére szűkölködik, igy szól a szerző a negyedik kötet 
bevezetésében, „akkor legelőször államférfiúi belátással 
és a közjó iránt való érzékkel ruháznók fel, mert korunk 
leginkább e kettőt nélkülözi". Minél töbször halljuk a 
politikát, minél többször megcsendül fülünkben az állam 
neve, annál kevésbbé találjuk azt, ami a politikust, az 
államférfit teszi. 

E paradoxnak látszó állítás fényes beigazolást nyer 
a munka bevezetésében, melyet a szerző Eötvös József 
bárónak, a nagy magyar államférfinak látnoki szavaival 
fejez be, aki igy szól:- „Az uralkodó eszmék befolyása" 
stb. czimü munkájában: „Nem tagadhatjuk, hogy törek-
véseinknek megvalósítása az állami élet terén okvetetlenül 
a polgárosodás tönkremenetelét fogja maga után vonni. 
A társadalmi rendnek legvérmesebb védelmezői azon 
fáradoznak, ha az államról van szó, hogy olyan elveket 
léptessenek életbe, melyek okvetlenül a társadalmi forra-
dalomhoz kell hogy vezessenek. Még mindenütt a keresz-
tény eszmék körében mozgunk, csak egy tesz kivételt, az 
állam. A keresztény eszmékre alapított társadalmi rend-
del ugyanazon ellentétbe jutott, a mely az ókori polgá-
rosodás és a keresztény gondolkozásmód között létezik. 
A jogot az erkölcstől, az állam alapját képező elveket a 
vallás elveitől elválasztották és azt állítják, hogy ezáltal 
az elválasztás által tették lehetővé a tudományban 
való haladást. A gyakorlatban azonban az ily elvá-
lasztás lehetetlen. Éppen azon körülmény, hogy az 
államok az egyházat elnyomni törekszenek, mivel 
önállóságában veszélyt látnak, mutatja, hogy bár a 
kereszténység és a jelenkori állam között nagy az 
ellentét és hogy ily viszonyok között a barátságos 
és jogos elválás szintén lehetetlen, az államot nem lehet 
oly elvekre alapítani, a melyek azokkal ellenkeznek, 
melyeken egész társadalmi rendünk, sőt egész polgároso-
dásunk nyugszik. Hogy vájjon az utóbbinak pusztulása 
bekövetkezik-e, vagy nem, attól függ, hogy elismerjük, 
hogy oly pontra értünk, amelyen az elkezdett úton haladni 
lehetetlen anélkül, hogy a keresztény eszmékkel, melye-
ken eddig polgárosodásunk fejlődött, teljesen ne szakítsunk.* 

Midőn a szabadelvű politikusok legjobbjai igy be-
szélnek, akkor nem paradox az az állítás, hogy daczára 
az u. n. államférfiak nagy seregének s daczára a poli-
tikusok tömkelegének, nincsenek igazi államférfiaink, 
nincsenek igazi politikusaink. 

Hogy ily körülmények között milyen jövőnek nézünk 
eléje, arra megfelel a szerző a következő értekezésekben. 
Ezek során először is bemutatja, hogy milyen a közélet 
a modern eszmék befolyása alatt. Ennek megvilágítására 
értekezik az absolut államról, a forradalom jogáról, a 
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szabadelvüségről, a szoczialismusról és annak vallási és 
erkölcsi eszméiről, továbbá a világnak mai állapotáról. 
Bebizonyítja, hogy az államistenség, az állami absolutismus 
nem uj dolgok, hogy az absolut állam föladatát betöltötte, 
szerepét eljátszotta, hogy az absolut állam alaptanának 
szükséges következménye a forradalom, mely nem egyéb, 
mint szülőanyja az absolut állam ellen való általános és 
nemzetközi harcznak. Majd a szabadelvűségről szól bőven és 
világosan, megkülönböztetvén a valódi szabadelvüséget az 
álszabadelvűségtől. Meghatározza a szabadelvűség fogalmát, 
ecseteli a szabadelvűséget az erkölcsiség terén, a politi-
kában, a nemzetgazdaságban. Azután áttér a szoczializ-
musra, melyet a szabadelvűség sírásójának nevez és bebi-
zonyítja róla, hogy az valóságos forradalmi felekezet» 
amely a liberalizmusnak gyümölcse, de egyszersmind szü-
letett ellensége is. Rámutat arra a nagy hazugságra, 
mintha a szoczializmusnak semmi köze nem volna a val-
láshoz. Sőt ellenkezőleg; a szoczializmus minden vallás-
nak ellensége, valóságos atheizmus. Azért támadja folyton 
az egyházat, mint a vallás képviselőjét. 

Végül a világnak jelen állapotát, mint az isteni 
Gondviselésnek bizonyítékát tünteti föl, értekezvén a köz-
terhek nagyságáról, a népek pusztulásáról, az állandó hadi 
készenlétről, a világnak aggasztó gazdasági helyzetéről 
stb., és bátran kimondja, hogy a modern eszmékért kivé-
tel nélkül felelősek nemcsak az államnak és a közügyek-
nek vezetői, hanem felelős főkép a sajtó, a szépirodalom, 
a szépművészetek s egyáltalán mindenki, akinek a köz-
állapotokra befolyása van. 

Ez értekezéseket olvasván, benne vagyunk a jelenleg 
uralkodó napi kérdések kellő közepében s mindaz amit a 
különféle irányú sajtó ezekről a kérdésekről napról-napra 
ir, előttünk fekszik igazi keresztény világításban. 

A második fejezet négy értekezésben szól a jogról, 
mint természeti és erkölcsi rendről, közrendről és isteni 
rendről. Ezek során megtanuljuk, hogy mi a jognak ke-
resztény és pogány fölfogása és mi különbség van a kettő 
között. Az e téren uralkodó tévtanításoknak egész tömege 
nyer alapos czáfolatot e négy értekezésben, melynek 
végén látjuk, hogy a római törvényhozás és államintéz-
mények a vallásra való tekintetből voltak egységesek és 
hogy a vallásnak mellőzése a jogban és az államban az 
egység és a szilárdság fölbomlására vezet. A jog- és 
államrendben csak a vallásos szellem uralma által lehet 
egység. A jogrendnek állandósága csak az isteni rendnek 
való alárendeltségben lehet. A világrendet csak az isteni 
renddel kapcsolatban lehet föntartani. 

A harmadik fejezet a társadalom alapjairól ; az em-
berről, a tulajdonról, a munkáról szól. 

A világ nem tudja, hogy mit csináljon az emberrel, 
nem ismeri annak igazi czélját, föladatát, rendeltetését. 
A kereszténység az embert az élet központjává tette, 
szükséges tehát, hogy az ember ismét a társadalomnak 
is központjává tétessék. 

Ezután ismét a jelenleg uralkodó legfőbb napikérdé-. 
sek tcirgyalására tér át a szerző. 

A tulajdonról szóló értekezésben kimutatja, hogy a 
nemzetgazdaság és a társadalom fogalma már a paradi-
csomban meg volt alapítva. A társadalomnak, a tulajdon-

nak és a munkának alapjairól szólva, előadja, hogy miért 
oly veszélyes a tulajdon kérdését feszegetni ; miért nem 
lehet a szoczializmus és communismus törekvéseit keresz-
tül vinni. Majd a szükségjog megokolásáról és az örök-
lésjogról szól, megjelölvén a kornak föladatát, tekintettel 
a tulajdonjog tanára. — A tulajdonnak alapja a munka, 
Isten törvénye az a sarkpont, mely körül a tulajdon és a 
munka kérdése forog. A munka természeténél fogva er-
kölcsi föladat, társadalmi föladat, gazdasági tevékenység. 
A munka és a tulajdon az ő gazdasági viszonyukban. A 
munka joga. A kornak feladata a munkára és a mun-
kásra való vonatkozásban. (Folytatjuk.) 

— Pályázat. 1. Vallásos tárgyú, (a legm. Oltári-
szentségre vonatkozó) eredeti elbeszélésre. Terjedelme 
1—I*/, nyomtatott iv. A iegjobb elbeszélés jutalma 30 
korona aranyban. 2. Vallásos tárgyú, (a legm. Oltári-
szentségre vonatkozó) idegen nyelvből fordított elbeszé-
lésre. Terjedelme 1—2 nyomtatott iv, de kisebb is lehet. 
Jutalma 10 korona. 3. Vallásos költeményre a legm. 
Oltáriszentségről. A legjobbnak jutalma 20 korona arany-
ban. A pályamunkák idegen kézzel irva, jeligés levél 
kíséretében 1900. évi aug. l-ig a „Reménységünk" szer-
kesztőjének Csongrád Csanyra küldendők. A pályázatban 
részt vehet bármely katholikus iró. A pályanyertes munkák 
a Reménységünk októberi számában jelennek meg. Kelt 
Csongrád-Csanyon, 1900. május 1. Varga Mihály, a 
Reménységünk szerk. 

= Könyvujdonság. A pécsi theologiai főiskolának 
tanára Dr Szilvek Lajos a kereszténységnek 19 százados 
és a keresztény haza 900 éves fordulója alkalmával immár 
a második munkával jelent meg a könyvpiaczon. Az 
elsőt („Nemzetünk és az isteni gondviselés"), már ismer-
tettük, most jelent meg egészen méltó pendantja : „Magyar-
ország és a kereszténység". E munkájában szerző a keresz-
ténység üdvös hatását ismerteti Magyarországon Törté-
netbölcseleti és művelődéstörténeti eljárást követve, a 
magyarok műveltségi állapotát ecseteli ezeknek pogány 
és keresztény korában és rámutat ama üdvös következ-
ményekre, amelyeket a nemzet vérébe átment keresztény 
elvek idővel szükségképen létrehoztak. A lendületes han-
gon megirt bevezető és befejező részeken kivül 1. R Az 
ős magyarok vallása, erkölcsisége kultuszcselekményei. 2. 
Az ős magyarok jelleme, szokásai, életmódja. 3. A ke-
reszténység befolyása őseinkre. Az 1. és 2. fejezetben 
lelkiismeretesen kutatja a tudomány magyar vonatkozású 
legújabb vívmányait; a 3-ban korunk nagy apologétáinak 
nyomába lép, a doigok mélyére ható analizissal elemezvén 
a kereszténység hatásainak egy egész sorozatát a magyarság 
történeti életének fejlődésében, kiterjeszkedve erények-, 
intézmények-, tudomány-, irodalom-, művészetekre stb. 
lelkesedéssel csüng ugyan nemzetén és vallásán, de igyek-
szik magyar lenni, sovinizmus, keresztény túlbuzgóság 
nélkül, feltétlen szolgálatába szegődvén mindenekben lehe-
tőleg az igazságnak. A tudományos apparatussal, közért-
hető, vonzó iiási móddal megirt könyvet aktualis jelentő-
ségénél fogva különösen a jelen két esztendőre melegen 
ajánlhatjuk, beszédek felolvasások készítéséhez, könyv-
táraknak ajándékkönyv gyanánt érettebb ifjak számára 
stb. Ara 1 Iv 60 fill. Kapható a szerzőnél Pécsett. 
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V E G Y E S E K . 
-f- XIII. Leo pápa elrendelte, hogy az olasz katho-

likus egyesületek két évszázad találkozása alkalmából és 
emlékére, a Megváltó Jézus Krisztus tiszteletére, hazájuk 
20 hegytetején emlékkövet állítsanak a következő fel-
irattal : 

JESU. CHRISTO. DEO. 

RESTITUTAE. PER. IPSUM. SALUTIS. 

ANNO. M. C. M. 

LEO. P. P. XIII. 
— A budapesti k. m. t. egyetem életében neve-

zetes nap marad az 1900. év május 13-ika. Ekkor volt 
az egyetemi közp. főépület ünnepélyes felavatása. Az 
ünnepi szentmise-áldozatot dr Városy Gyula praelatus, 
közp. papnev. intézeti kormányzó mutatta be az Istennek. 
Istenitisztelet után volt az uj díszterem felavatása, Wlassics 
Gy. minister, a képviselőház elnöke, a teljes egyetemi 
tanács, továbbá a tanári kar és az ifjúság számos kép-
viseletének jelenlétében. Az ünnnepi beszédet dr Ponori 
Thewreivk Emil e. i. rektor mondotta az egyetem külső törté-
netének adatokban gazdag ismertetésével. A történet világá-
nál ennek az egyetemnek kath. alapja, valóban erősen áll. 
Pályadíjat kaptak a hittudományi karban : Kacsó Boldizsár 
IV. évi hh. a szónoklásból, Tóth Béla és Lukács József 
II. évesek a kitűzve volt pályatételek megfejtéseiéi, 
ugyanezen az alapon dicséretben részesült Hadzsega Gyula 
III. éves hh. 

— Az autonomia huszonhetes bizottságának mult-
héten tartott ülésében az albizottság megválasztását, ugy 
látszik, egy kis vihar előzte meg, a mennyiben Timon 
Ákos, Győrffy és még egy-ketten, mint a „Tiszántúl" 
mondja, hevesen megtámadták az albizottság kiküldésé-
nek indítványát, „mely csak játékot űz az autonómiával." 
Hornig Károly báró veszprémi püspök ur tiltakozására 
nagy többség csatlakozott az indítványhoz, s igy jött 
létre az albizottság. 

— A római zarándokok száma egy hónap alatt. 
A római pályaudvaron ápril havában összesen 193,000 
vasúti jegyet szedtek el az érkezőktől. 

— A lelkészek gyümölcsészeti tanfolyama a 
budapesti kertészeti tanintézetben ápril 30-tól május 6-ig 
tartatott meg. A földm. ministerium által közzétett pá-
lyázat értelmében a tanfolyamon csak 12 lelkésznek kel-
lett volna résztvennie, de mivel arra az egész országból 
387 lelkész jelentkezett, azért ez évben kivételképpen 26 
lelkészt vettek fel. Részt vett a tanfolyamon 9 róm. kath. 
5 gör. kath, 2 gör. keleti, 8 réf., 1 luth, és 1 unit. lel-
kész. A kath. lelkészek közül volt 2 esztergomi, 2 egri, 
1 kalocsai, 2 szepesi, 1 váczi, 1 nyitrai, 4 munkácsi és 1 
«zamosujvári egyházmegyéből. 

— A „LOS VOn Rom" hatása a* osztrák byzanti-
nizmusra kézzelfogható tényekben nyilvánul. Már a tavalyi 
iskolai év végével az osztrák vallásügyi minister elren-
delte, hogy ezentúl az érettségi vizsgálati bizottságnak a 
„vallástanár" is tagja legyen. Miből világos, hogy eddig 
nem volt. Ausztria tehát a vallástanár Ítélete nélkül ma-
turálta és bocsátotta be az értelmiség felsőbb életébe az 
ifjúságot. A vallás elhanyagolása a hazafiság lazulását 
vonta maga után. Megijedt tehát az osztrák haza, és íme, 
a vallás körül gondosabban s nagyobb tisztelettel sürgö-
lődik, mint azelőtt. Ilyen az átlag-ember. Csak a vesze-
delem idején kapaszkodik az Istenbe. 

— Németország gazdasági izmosodása 1870 óta az 
ipar és kereskedelem terén feltűnő haladást mutat. A 
lakosság lélekszáma 1870-ben 40 millió volt, 1898-ban 
52 milliót számítottak össze. Szaporodás 23°/0. Ez idő 
alatt lett Németország földmivelő országból igazi ipar- és 
kereskedő állam. Mert mig 1870 ben a lakosság 42°/0, 
1895-ban pedig már csak 36°/o foglalkozott földmivelés-
sel, addig iparból és kereskedésből 1895-ben már 50% a 

lakosságnak szerezte kenyerét. S minek köszönheti ezt 
Németország? Ertelmessége fáradhatatlan vállalkozási 
szellemének, és a mint egy német lap mondja, „vorzüg-
liches Arbeitermaterial"-jának : azaz, hogy népe jó munkás. 

— A nápolyi csoda ismétlődése. Sz. Januáríus 
püspök és vértanú ereklyéit, koponyáját és vérét — 
mint ismeretes •— Nápolyban őrzik. A szent vértanú 
halálának évfordulóján (szeptember 19-én) e vér, mely 
rendes állapotban téglaporhoz hasonló, a koponya kö-
zelében szemmel láthatólag folyékonynyá válik és tel-
jesen olyan lesz mint az élő emberi testből kieresz-
tett friss vér. E csodára ezeren meg ezeren gyülekeznek 
— szeptember 19-ére Nápolyba, s nem múlik el egy 
év, hogy e csoda láttára számosan meg ne térnének. E 
hó hatodikán a magyar zarándokok közül néhányan oly 
kegyelemben részesültek, hogy e csoda ismétlődésének 
szemtanúi lehettek. Mint dr Giessivein Sándor kanonok a 
győri D. H.-nak irta, „a S Chiara templomban, hova a 
sz. ereklyéket rendkívül fényes körmenetben vitték át, 
egészen közelről láthattuk a vér folyékonynyá vállását. Ott 
voltak még : Steiner székesfehérvári püspök, Fehér Ipoly 
főapát, a new-yorki érsek stb." 

f Mély részvéttel vettük a következő gyászjelen-
tést : A jószóvári premontrei kanonokrend jászóvári kon-
ventje a saját s az egész Rend nevében szomorodott szív-
vel jelenti szeretett társának főtisztelendő Tóth Albin 
József prem. kanonok s főgymnasiumi okleveles rendes 
tanárnak élete 32-ik, s áldozó-papságának 7-ik évében, 
f. évi május hó 10-én hajnali 2 órakor, hosszas szenvedés 
s a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyá-
szos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei f. hó 12-én 
délelőtt, a fél 11 órakor tartandó ünnepélyes szentmise-
áldozat után fognak a prépostsági sírkertben örök nyu-
galomra tétetni. Jászóvárott, 1900. évi május 10-én. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta: Dr Szentimrey Gábor. 

A) 

Gyakorlat i lag véve a dolgot az állam czél-
j á t az ál lamhata lom van h ivatva megvalósí tani , 
de nem szabad az ál lamhata lom czélját az 
államéval azonosítani. Végeredményben az állam-
hatalom czélja az emberiség czéljának intézése. H o g y 

t ehá t az á l lamhata lom fe lada tá t az emberi t e r -
mészet fogalmának megfelelően megál lapí thas-
suk: nem szabad az ember czélját s tá rsada lmi 
rendel te tését figyelmen kivül hagyni, s mindeze-
ke t egybevetve : az á l lamhata lom czélja az egyes 
emberek ép úgy mint az emberek összesége czél-
jának megvalósítása, t e h á t : az egyéni cselekede-
tet az egyetemes czéllal kellő Összhangba hozni. 

Mivel az egész emberi tá rsadalom nem végczélja 
az embernek, hanem a végczél együt tes meg-
valósításának eszközlője — az á l lamhata lom sem 
lehet más, min t e végezel megvalósí tásának 
vezetője, intézője, a társadalom czéljának meg-
valósítója. „Non aliunde bea ta civitas, aliunde 
homo, — mondja szent Ágoston — cum aliud 
civitas non sit, quam concors hominum multi-
tudo." ') 

A mint az ember s az emberek Összessége nem 

Epist. 154. 

zárkózhatik el a természetfölötti czél elől, úgy az 

államhatalom sem, sőt mivel ez a legkiválóbb a 
legelőkelőbb java az összeségnek, — kell hogy 
erre különös f igyelemmel s e főczéllal mindenkor 
összhangban legyen. 

Az emberiség haladása tehát az állami téren 

csak az lehet, ha a viszonyok örök czéljának tekin-

tetében minél alkalmasabban alakulnak. az a leg-

tökéletesebb kormány forma, mely az ember végczél-

jának elérését legkönnyebbé teszi s n e m a z , m e l y 

t ág kapu t nyi t az egyéni szabadságnak a vég-
czéltól való el térésre. Tehát , minél inkább köny-
nyüvé van téve az emberre nézve az ő czéljának 
megvalósítása, annál inkább ha lad t az emberiség. 

Tétel. Az államhatalomnak, hogy czélját meg-

valósíthassa, a kinyilatkoztatásra van szüksége. 

A tétel bizonyítása: 1. Az emberek egymás-
hoz való viszonya a szereteten s igazságosságon 
alapul. Az á l lamhata lom feladata t ehá t az a l a t t -
valók viszonyainak ez elvek szerint való rende-
zése. Ám e rendezés a k inyi la tkoz ta tás tó l függet -
lenül két végletet t e r e m t : az ál lamhata lom tú l -
kapását , vagy megsemmisülését . Ha nem uralko-
dik az állami életben a kinyi la tkozta tásnak az 
államfő és az ala t tvalók közt levő viszonyt a 
dolog te rmészetének megfelelően szabályozó t a n a : 
vagy a ha ta lom kezelője vagy az alat tvalók ré-
széről ta lá lkozunk tú lzásokkal ; — önkény vagy 
fejetlenség — ez a kinyi la tkozta tás vezetésétől 
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függet lení te t t állami élet. Hullámzik, váltakozik 
e kettő. Csak a mai állapotokat tekintsük. Nem 
nyomul-e a népfelség mind sűrűbb hangoztatása 
mellett is előtérbe az önkény? Nem a közjót, 
hanem a saját javát t a r t j a szem előtt a hatalom 
kezelője, némely parlamentár is kormány inkább 
közkereseti társaság, mint az alattvalók méltá-
nyos érdekeinek képviselője. A népfelség elve 
érvényesül mindenütt, s vájjon meg vannak-e a 
nyúj to t t szabadságokkal elégedve? avagy nem az 
elégedetlenség megnyilatkozása-e a felkorbácsolt 
szenvedélyek minduntalan kitörése? A büntetések 
szigorúsága engedelmes megnyugvást nem szerez. 
Gyönge alap a félelem, „azért szükséges, hogy 
magasabb és hathatósabb indító okokat keressünk az 
engedelmességre, s minden kétséget kizárjunk az 
i r á n t , h o g y a törvények szigorának sem lehet ered-
ménye, ha az embereket nem vezérli a kötelesség-
érzet és isteni félelem, m e l y a s z e l l e m e k e t b e f o l y á -
solja s az embereket nemcsak külső megadásra, 
hanem jó indulatból folyó engedelmességre is 
indítja." 2) 

Erre pedig csak a kinyilatkoztatás képes, 
melynek tanrendszerében „a fejedelmek és alatt-
valók kölcsönös jogai és kötelmei úgy vált ják 
fel egymást, hogy az uralmi vágy is mérsékletet 
ta lá l s az engedelmesség is könnyűvé, nemessé 
válik." 3) 

2. „Krisz tus példái és parancsai csodaszerű 
hatalommal vezetik az embereket kötelmeik teljesí-
tésére, az alattvalókat csak úgy, mint a felsőbbsége-
ket, s megteremtik bennük a törekvések amaz össz-
hangját,] mely a közügyek nyugodt és háborithatat-
lan folyását biztosítja." 4) 

Hogy ne a népek romlására, hanem azok 
javára használják fel az uralkodók hata lmukat , 
az örök Biró szigorára a bölcseség isteni szavai-
val figyelmezteti őket a kinyi latkoztatás: „Hajt-
sátok ide füleiteket ti, kik a sokaság felett ural-
kodtok és kedveteket talál játok a nemzetek sere-
geiben; mer t a hatalom az Úrtól adatot t nektek 
és az erő a felségestől, ki számon kéri te t te i te-
ket és gondolatai tokat megvizsgálja, mivelhogy 
kemény Ítéletük lesz azoknak, a kik uralkodnak. 
Az erősebbekre erősebb büntetés vár." 5) Tehát 
megértet i velük, hogy a hata lmat nem magán 
érdekeik előmozdítására bírják ; következéskép 

2) XIII. Leo : Diuturnum illud. 
3) Quod apostoliéi muneris. 
4) Diuturnum illud. 

B ö l c s 6 . 3 — 9 . 

annak kezelésében nem a maguk, hanem alat t -
valóik érdekét kell szem előtt tar taniok. 

Másrészről, a hatalom isteni eredetéről szóló 
tan segítségével megállapítva annak tekintélyét, 
az engedelmességnek megingathatatlan biztos 
alapot teremt, szünet nélkül emlékeztetve az 
apostol szavaira „nincs hatalmasság, hanem csak 
Istentől, a melyek pedig vannak, Istentől ren-
deltettek. A ki tehát ellenáll a hatalmasságnak, 
Isten rendeletének áll ellen: az ellenszegülők 
pedig maguknak szereznek kárhozatot. . . . Enge-
delmeskedjetek nemcsak a büntetés miatt, hanem 
a lelkiismeretért is.„ 6) 

3. Hogy mily nagy szüksége van az embe-
rek földi sorsát intéző hatalomnak a kinyilatkoz-
ta tás segítségére — a fortiori igy bizonyít juk: 
Az egyes ember épp úgy mint az emberek össze-
sége: a társ dalom czélját képező boldogságot a 
kinyilatkoztatás nélkül meg nem valósíthatja? 
sőt azt a minden igényét túlhaladó boldogságot, 
melynek birtokába a kinyilatkoztatás ju t ta t ja , 
meg sem ismerheti ; 

az államhatalom, melynek kezébe van letéve 
a társadalom ügyrendjének igazgatása, az ember 
földi jóléte felől örök czéljával kapcsolatos gon-
doskodás: az összesség sorsát más elvek szerint 
nem intézheti, mint a mely elvek az egyesek 
életének biztos intézői: 

ha t ehá t a kinyilatkoztatás mint tényleg 
létező intézmény az emberiség boldogitását oly 
jótékony befolyással mozdítja elő : az államhata-
lomnak hasonlóképen a kinyilatkoztatás alapján 
kell állania, s ha lehet szó az emberiség haladá* 
sáról az állami élet terén, e haladás más, mint 
a kinyilatkoztatás tanításához való mindközelebb 
alkalmazkodás — nem lehet. Hiszen a haladás 
tökéletesedés. Az állami élet terén a tökéletesedés 
p e d i g m á s n e m l e h e t , mint az államoknak az 
emberiség végczéljával minél összhangzóbb berende-
zése. S vájjon ez összhangzó berendezés tökéle-
tessége nem a kinyilatkoztatás elveiben van-e 
lerakva? A népek, nemzetek boldogsága mindig 
arányban volt avval, a mily mértékben a Krisz-
tus szelleme az alattvalók s uralkodók lelkét 
egyaránt á thatot ta . (Folytatjuk.) 

6) Rom. 13. 1—7. 
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A kereszténység és az emberi lélek. 
Irta és a pécsi kath. körien felolvasta : Kozáry Gyula. 

(Folytatás.) 

Vessünk csak futó pillantást az első keresztény 
századokra midőn a keresztények az evangelium nyilat-
kozata szerint „egy sziv és egy lélek" valának, az evan-
géliumi erények rohamosan terjedő nyilvános és társa-
dalmi uralmára ! A mint a kereszténység a külső körül-
mények, a római állam gyilkoló eszközei és vasjárma 
alól felszabadul, mintegy varázsütésre áthidalja az ürt, 
mely a pogány erkölcsöktől elválasztja. Boldogok a 
szegények. Boldogok, a kik sirnak. Boldogok a tiszta 
szivűek. Boldogok, kik üldözést szenvednek az igaz-
ságért . . . hangzottak az Üdvözitő ajkáról az emberi-
ség igazi magna chartájának, aranybullájának az igéi . . . 
Es e magvak termék valamennyi apostolt, valamennyi 
szüzet, a milliókra menő vértanút, a katakombák egy-
házát, az emberi nem valamennyi jótevőit, a keresztény-
ség erkölcsi hőseit szenvedélyesen lángoló Isten- és 
emberszeretetökkel, folytonos önmagukat őrlő s meg-
semmisítő áldozataikkal, humanizmusukkal az össz-
emberiség szolgálatában. Es e hősök nem dicsekedtek 
mint Diogenes, hanem lelkűknek hatalmát mások érdeké-
ben gyümölcsöztették. 

Krisztus eltűnt a föld szinéről, s müve vele együtt 
elenyészni látszott. Es mégis hirtelen előtűnt a sir 
fenekéről, hol örökre eltemetve hitték, végtelen élettel, 
örök termékenységgel. 

Jertek Rómába a Colosseum vértanúi közé. Ki ott az 
a tisztes agg? Szemeiben mily tűz lobog. S minő fohá-
szok ajkain! „Oh mily nehezen várom, hogy az oroszlá-
nok felfaljanak ! Ingerelni, izgatni fogom őket. Krisztus 
búzája vagyok, hadd őröljenek meg neki!" 

Más látvány kell ? Ki ott az a szűz, ki oly tiszta, 
eszményi szép ? Róma polgármesterének fia most kérte 
meg kezét. Rajta fel ! ünnep leszen. De nem ! kosarat ad. 
Jobb férjet választott. Krisztus jegyesének vallja magát. 
S hogy láthatatlan jegyesével annál hamarabb egyesüljön, 
odatartja szűz nyakát a pallos alá. 

De nézzétek ! ki amott az az anya ? Hét gyermeke kör-
nyezi, kiknek apraja ruhájába kapaszkodik. lm ! az egyiket 
elragadják, legyilkolják, majd a másikat, a harmadikat, 
negyediket. Igy jutnak kezei közül a bakó kezébe az 
ötödik, hatodik. Jön az ő Benjaminja, egy hat éves 
gyermek. Megremeg ! De mitől ? Csodák csodája ! attól 
remeg, ha a gyermek bátorságát vesztené. Térdre borul, 
tejéről, gyöngédségéről beszél neki, s úgyszólván maga 
viszi a vérpadra. 

Es a mit Róma ámulva-bámulva látott, nem szűnt 
meg soha. A hóhérok előbb kifáradtak, mint az áldoza-
tok. A fáradtan aláhanyatlott bárdot helyettesítette a 
szeretet. Ma veszi kezdetét a Krisztus emberi tragédiája. 
E hetekben kisérjük végig a Krisztus határtalan, végtelen, 
isteni szeretetét, mely a halálra áldozás magaslatáig emel-
kedik, és eget, földet, előttünk ismeretlen világokkal 
átölel, a Kálváriáig. Ez a világtörténelmi tény a sataniz-
mus katasztrófája a földön. 

E szóba: „beteljesedett" vannak foglalva a dolgok 

örök törvényei, a családok és társadalmak alapelvei, a 
népek és egvének hanyatlásának okai és óvószerei, a lel-
kek isteni törvényei: minden emberi emelkedettség, fenn-
költség, lelki szépség és nagyság örökforrása. A kereszt 
tövében hajtott ki a szenvedélyes Isten-szeretet virága és 
ennek gyümölcse, ez emberiség iránt való szeretet. A 
római hölgyek, kiket Tacitus oly elpuhultaknak, érzékiek-
nek rajzol, leszállnak gőgjük trónjáról, hogy a mezítelen 
szegény és az undorító kór lábaihoz boruljanak. Azok a 
dölyfös, finnyás leányok sebeiket csókolák. Majd Jézus 
Krisztusra tekintenek é3 az emberiséget látják benne. 
Majd az emberiséget nézik s Jézus Krisztust látják benne. 
Oh lapozgassátok ama hatvanhárom ivrétü kötetet, melye-
ket Bolland atya és társai közrebocsátottak, lapozgassátok 
csak a világ erkölcsi történelmét! Látni fogjátok azt a 
mindenható szeretetet, mely a Krisztus vérző sebéből, 
mint örök és kimeríthetetlen forrásból fakadt ! Hogyan 
szüli a szenteket minden állásban : a papot, a harczost, 
a királyt a bölcset, a szüzet; minden nemzetben: szt. 

Czecziliát, Agathát, Ágnest a római birodalom korhadt 
romjai között; szt. Genovévát, szent Radegundát, szent 
Klotildot a barbárok heves szenvedélyei között; magyar-
országi szent Erzsébetet Thüringia romlott udvari erkölcsei 
közöit ; szent Istvánt, szent Imrét, szent Lászlót a ma-
gyarság részben pogány szelleme légkörében, limai szent 
Rózát Amerika szűz erdeiben, szalézi szent Ferenczet, 
szent Chantait, kinek rokonai máig is élnek még Fran-
cziaországban. Nem rég láttak Páris utczáin a fakó ruháju 
agg papot, paulai szt. Vinczét, a szegények Vincze bácsi-
ját . . . És nem élt e közöltünk a szegények gyámolitója, 
a szenvedők vigasztalója, a nyomorgók támasza, a sze-
gény tanulók gondozó atyja, a jótékonyság nemeslelkü 
apostola, a boldogult emlékű Zsinkó bácsi ? Nem törünk-e 
arra, hogy halhatatlanná tegyük emlékezetét ennek a szent 
férfiúnak, hogy emléke időtlen időkig hirdesse emberba-
ráti és nagy papi szivét annak, kinek cselekedetei föl 
vannak jegyezve az örök Biró könyvében! 

XIV. Lajos franczia királynak unokája, a nagy 
Fénélonnak tanítványa, nem tudott honn maradni, mert 
szive a szegényekhez vonzotta. Alig ér az utczára, a sze-
gények körülözönlik, ismervén szivét. Csakhamar kiürül 
az erszénye. A herczegnek könyek szivárognak szemébe, 
fogja a mellén ragyogó rendjelet s néhány drága követ 
kitör belőle s egyik udvarnokához fordul e szavakkal : 
„Fogjad és tudd, hogy ezen kövek kenyérré változzanak 
a szegények számára". Egy franczia herczegnő az éhezők 
számára gyöngyeit tépte le nyakáról s így szólott: „ Ti 
gyöngyeim, könyek közt születtetek : könyek közt szedtek 
össze benneteket, oh menjetek és szárítsátok föl a szegé-
nyek könyeit". Ismerek egy herczegnőt, ismerek egy 
grófnőt s ismerek néhány vagyonos uri asszonyt, ki előt-
tem említé e gyönyörű szavakat: „Több vagyont csak 
azért szeretnék, hogy több jót tehessek". 

Visszatérek a modern emberhez, kinek lélektanát 
annyiszor kutattam és oly sok irányban tanulmányoztam 
Íróiban és művészeiben. Előttem lebegnek Bourget regé-
nyei, melyek annyi bűbájjal ós fájó szivvel festik a mo-
dern ember lélektanát. A templomra és e megtérésre utal. 
A kétely föld felé huzza az embert, — int a nagy ana-

40* 
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lista regényíró — a hit fölemel, a vallástalanság eler-
nyeszti a lelket, a hit megerősíti ; a kétség csak mélyebbre 
vágja az élet sebeit, a földfeletti igazságokban való biza-
lom begyógyítja Az ember boldogsága megköveteli, hogv 
oda forduljon, hová ősei, és a vallás igéibea, — s hozzá 
teszem — kegyszereiben keressen orvoslást szenvedéseire, j 
Ott van a nagy lengyel iró Sienkiewic könyve „Dogma 
nélkül". Hősének finom, előkelő műveltsége terméketlen ; 
képtelen az akarásra, a kétely uralkodik a lelkén. El kell 
buknia a harczban. A modern életben a tudomány csődjét, 
a politika csődjét, követte a művészet csődje és az élet 
csődje . . . az öngyilkosság. 

Érzik ezt korunk nagy szenvedői, tépelődő müvész-
lelkei. 

Innen a megtérések csodája, a konvertiták. íme né-
hány, kiket megjavított, meggyógyított a kereszténység 
szelleme, az Ige lehellete, az isteni malaszt árja : 

Paul Verlaine az 1896. január havában halt meg 
Párisban a Gaint Geneviève hegy egyik piszkos sikátorá-
ban. Hálójába került az abszint idegpusztító szörnyetegé-
nek. Végre nagy nyomora és bűnei daczára megtért. Nem 
akar mást, mint Máriát, Krisztus anyját, szeretni, mint 
megénekli Sagesse czimű kötetében. Indulatosan berohant 
egy templomba, mint Anatole France leirja, és majd 
megvert egy papot, mivel arra hivatkozott, hogy most 
nincs ideje a gyónásnak. Bűnbánóan búesukra járt és 
buzgón imádkozott barátcsuhában. „Szegény lelkem — 
enekli — kerüld a gonoszt!" De hátha az őrültség visz-
szatér ? Óh menj! imádkozzál a vihar ellen, imádkozzál! | 
És mit? „Istenem, szereteteddel nyugtalanítasz engem. Itt 
a vérem, melyet éretted ontottam ; testem, mely méltatlan 
érted szenvedni; homlokom, mely nem tudott pirulni; 
kezem, mely nem dolgozott; szivem, mely szilaj féktelen-
séggel dobogott; lábam, mely a ledérség után futott! 
hangom, mely otromba és hazug; itt a szemem, mely a 
tévedések tüköré". Isten megszólítja őt: „Mon fils, il faut 
m'aimer!" Fiam szeretned̂ kell engem! Krisztus megmu-
tatja neki átdöfött mellét, vérző szivét és sovány beteg 
lábait, melyeket Magdolna könyeivel áztatott, és melyek 
leroskadtak az emberek bűneineK súlya alatt. Es biztatja, 
hogy csak szeresse.-A költő ingadozik: „Uram, nem me-
rek. Téged szeresselek ! Téged ? Oh nem lehet, mert 
méltatlan vagyok". De a galilei csak biztogatja, szívesen 
beszélget vele, gyógyítja és a szív békéjét ígéri neki. Sír 
a költő, oda borúi Krisztus vérző lábaihoz, reszketve 
tekint Istenre, ki simogatja megtérő gyermekét. 

A francziák egyik ünnepelt regényírója Huysmann 
Párisból visszavonult és Ligué-ben a Maison de Notre-
Dame benedekrendü kolostorában szerzetes ruhában él. A 
párisi Figaro egyik munkatársa vagy hat héttel ezelőtt 
meglátogatta. Miért van a zárdában ? kérdé tőle. Kötele-
zem magamat — feleié — erkölcseim megváltoztatására; 
jámbor, istenfélő életet akarok folytatni. — És tiszta 
életet? — Természetes. — Boldog-e kérdi a journalista. 
Nincs semmi kívánni valóm, feleli az iró és a belügymi-
nister egyik osztályának volt főnöke. Mióta itt vagyok, 
egyszer kellett Párisba utaznom. Másnap már itt voltam. 
Páris reám nézve jelentőség nélkül való. Miként történt 
azonban megtérése ? kérdi az újságíró. Csakugyan csodá-

latosan, válaszolá az iró, nem tudnám megmagyarázni. 
Észrevétlen, befolyás és tépelődés nélkül lassan-lassan kö-
vetkezett be; egy napon hittem, és minden előttem tisz-
tán, világosan, félremagyarázhatlan és elvitathatlan biz-
tosságban állott. A kegyelem, a meghatározhatatlan ma-
laszt, ez a mely az ég ajándéka. 

Coppée François, a franczia akadémia egyik halha-
tatlanja és korának egyik legnagyobb költője, maga írja 
megtérésének történetét „La bonne souffrance" czimű 
könyvében, mely csak a minapjában látott napvilágot. 
1897-ben nagy betegségen ment keresztül, már-már a sír 
szélén állott. Ekkor gondolkodott s visszanyerte gyermek-
kora hitét. Elpanaszolja könyvében, mint hagyta el az 
imát, a templomba járást, mint kezdte tagadni a csodát, 
Krisztus istenségét és gúnyolódott irataiban a vallásos 
dolgokról. Gondolkozott a következő kérdések felől: 
„Minek az élet? Minek a halál? Minek a fájdalom s a 
könyek ?" És az ész e kérdésekre nem adott kielégítő 
feleletet. Nyugtalanította a halál világa, és a bűntudat 
elfogta lelkét. Ámde halogatta a megtérést, noha érezte, 
hogy a bűnös voltának nyilt bevallása, a bocsánat egy 
érzékileg felfogható szava képes lenne őt a halál borzal-
mas gondolatával megbékíteni. Veszedelmes műtétnek 
kellett magát alávetni. Jött is oly gondolata, hogy papot 
hivat, mert hátha a műtét nem sikerül. Ámde sikerült, 
egészsége gyorsan javult, csakhamar elfelejtette aggodal-
mait. De aztán reczidivált. Ekkor azután meggyónt a bánat 
könyeivel szemében s a kimondhatatlan vigasztalást ön-
tötték szivébe a föloldozás igéi. Olvasta az evangéliumot 
és október vége felé teljes volt megtérése: „És mikor 
szent áldozáshoz járultam — irja — tudom, hogy egy 
jó anya szerető szeme megelégedetten tekintett le fiára, 
a kit oly nagy vágyódással vár. Két évvel ezelőtt rémülve 
gondoltam a már-már mutatkozó öregség előjeleire : ma 
pedig már-már itt van, s én bátran, sőt örömmel nézek 
elébe. Nem kívánom a halált, de nem is félek tőle, miu-
tán megtanultam az evangéliumból, hogyan kell szen-
vedni és meghalni. Nekem azok a legszebb perczeim, a 
melyekben Istennel társalkodom, a mikor bánatos szive-
met leteszem lábaihoz, fölajánlom neki jószándékomat a 
jövőre, s azt a boldogságot kérem tőle, a melynek elő-
izét már ezen a világon nyújtja néha-néha. Vagy hát 
van-e boldogabb óra a világon, mint az, a melyben imád-
kozva az Isten szine előtt érezzük magunkat ? Ezerszer 
áldom azt a betegséget, mely a mennyei Atya karjaiba 
vezetett vissza ! Most tisztán látom őt, a Megfoghatatlant, 
a hit szemeivel; az evangelium megmutatta őt nekem. 
Atyánk, az én Atyám is. a kihez bizalommal fordúlhatok, 
mert szeretettel hajol le hozzám." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár, máj 12. A nemzeti római zarándok-

latból hazaérkezett főpásztor fogadtatása. — 
Püspök urunk folyó hó 6-án érkezett meg Rómából 

Bpesten át Kolozsvárra s először is kedvelt kolozsvári híveit 
részesítette a pápai áldásban. Folyó hó 9-én szerdán d. e. 
10 órakor érkezett székvárosába ; városunk kath. előkelő 
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polgárai s nagyszámú érdeklődő közönség várta ő méltó-
ságát a vasúti induló háznál. Nóvák Ferencz kir. taná-
csos polgármester nemes hévvel és lelkesedéssel üdvözölte 
a szent városból egészségben visszatérő főpásztort, ki 
megköszönve a szives figyelmet és ovácziót, Pál István 
tb. kanonok, apáttól kisérve a székesegyház elé hajtatott. 
Az eső miatt a főkapu előcsarnokában fogadták a székes 
káptalan, kebli papság, az oltáregyesület s a különféle 
intézetek tanitói és növendékei a fáradhatatlan főpásztort. 
Fábián Sándor nagyprépost a következő tartalmas beszé-
det intézte hozzá : 

Méltóságos és főtisztelendő gróf püspök ur, kegyes 
főpásztorunk ! 

A keresztény katholikus világ jubiláris szentévét és 
a katholikus magyarság 900 évi jubileumát egyugyanazon 
esztendőben ünnepeljük. 

Magyarország katholikusainak életében felujúlni lát-
szanak a 900 év előtt mutatkozott jelenségek. Akkor a 
kereszténység ösvényére lépett fiatal magyar nemzet kép-
viseletében Istvánnak, a nagy, a szent királynak küldöttei 
jelentek meg szent Péter trónjának örököse, Krisztus földi 
helytartója, II. Szilveszter pápa előtt, kérvén, hogy a 
fiatal keresztény magyar nemzetet szent áldásában része-
sítse. És a pápa szivébe zárta az ifjú kath. Magyaror-
szágot, megáldotta annak királyát, megáldotta a nagy 
király népét, buzdítván, hogy bátran előrehaladjon a meg-
kezdett úton, és küzdve-küzdjön az ország katholiczitásáért. 

A pápa áldása Isten szent kegyelméből termékeny 
talajra talált a nemzet szivében ; hősi, nagy tettekre ké-
pesítette az ifjú kath. nemzetet; a nemzet fiai közül 
Európa által bámult keresztény héroszokat nevelt ; dicső, 
keresztény erények ékesítették századokon át a haza leg-
jelesebb fiait; a 900 év első századai szenteket nevelő 
években termékenyek, gazdagok voltak, és a katholikus 
vallás buzgó követése, szeretett hazánk fennállását annyi 
vérzivatar közt ezer évig biztosította. 

Most, a második ezer év hajnalán, a minden oldalról 
szorongatott, de ébredni kezdő katholikus magyarság a 
magyar nemzeti zarándokok képviseletében újból meg-
jelent szent Péter trónjának örököse, Krisztus földi hely-
tartója, dicsőén uralkodó szentséges atyánk, a bölcs XIII. 
Leo pápa előtt esdekelve kérvén, hogy áldja meg szegény 
hazánkat, áldja meg szeretett felséges királyunkat, áldja 
meg az egész nemzetet, hogy egygyé legyen a szent hit-
ben is. És a nagy pápa most is szivére ölelte a magyar 
nemzetet, megáldotta annak felséges királyát, megáldotta 
minden egyes tagját, buzdítván, hogy : küzdje teljes erély-
lyel és kitartással azt a harczot, melyet a kath. szent 
hitért s ezzel a haza fennmaradásáért folytat. 

Vajha ez áldás termékeny talajra találna mindnyá-
junk szivében, lelkében, mint talált II. Szilveszter áldása 
őseinkében. Vajha a nemzet életébe visszatérnének a 
dicsőséges napok, melyek sugárai fényükkel akkor ragyog-
ták be a magyar eget, mikor az egész nemzet hitében is 
egy volt. Vajha az áldás kiséretében ismét felragyogná-
nak a nemzet nagyjaiban és kicsinyeiben azon magasztos 
keresztény erények, melyek Szilveszter pápa áldását 
követték. Vajha a második ezer év is magyar szenteket 
nevelő századokban gazdag, termékeny lenne, mint volt 

az első ezer év, mely szt. Istvánt, Imrét, Lászlót a keresz-
tény hőst, szt. Erzsébetet és a többi magyar szenteket 
nevelte, kiknek dicsősége beragyogja az egész keresztény-
ség egét. 

Szivünket öröm tölti el, hogy a keresztény világ 
központjától távoleső szeretett erdélyegyházmegyénk is 
az ő híveiben, de főképpen buzgó főpásztora magas 
személyében képviselve volt a szentséges atya előtt e 
nagyfontosságú zarándoklatban. Szivünk alázatában hálát 
rebegünk Istennek, hogy Méltóságodat fáradalmas útjából 
egészségében visszavezérelte körünkbe, egyházmegyéje szi-
vébe, és hódoló tisztelettel kérjük kegyes főpásztor urun-
kat, hogy Isten szent templomában, hová most belépni 
készülünk, a szentséges atya áldásában minket is részesíteni 
kegyeskedjék ! 

E nagy hatást keltő szép beszéd elhaugzása után ő 
méltósága nagy meghatottsággal válaszolt. Azon érzel-
mek — mondá többek közt — melyeknek a nagyprépost 
úr kifejezést adott, a szent városban áthatották az én szi-
vemet is ; fáradságos útaimban papjaim és hiveira imái 
kisértek s én most örömmel osztom ki nekik a szentséges 
atya áldását. — Ezután a visszatérő főpásztor a szokat-
lanul nagy számmal levő hivők közt haladt főpapi széké-
hez s megkezdődött a szent mise, mely alatt gymn. 
ifjuságunk négyes karban miseénekeket énekelt. Mise 
után a fáradhatatlan főpásztor a szószékről szólott pap-
jai és híveihez. Zarándok útjáról beszélt, úgy, a mint 
történt; mit érzett ő a szent Péter és szent Pál templo-
mában, a katakombákban, mit, mikor a szentséges Atyá-
val beszélt ; ezt adta elő azzal az őszinteséggel és nemes 
egyszerűséggel, mely ő méltósaga örökké ifjú nemes 
szivének sajátja és a melylyel mindig elragadja hallgatóit. 
Megremegett szivünk, a mikor arra kérte a jó Istent, 
hogy az ő bűnei ne álljanak útjában annak, hogy hivei a 
szentséges Atya áldásaival járó teljes búcsúban részesül-
jenek. Ezután tájékoztatván hiveit, hogy a szentséges 
Atya kegye folytán hivei is megnyerhetik a teljes búcsút, 
de csakis ugy, ha azt megholtjaikra alkalmazzák, a fő-
oltártól osztotta ki a pápai áldást. A pápai himnusz zárta 
be a megható ünnepséget. 

Páris, máj. 14. Katholikus érdekek a világkiállí-
táson, — 

A katholikus tevékenység részesedése a világkiállítás-
ban sikerültnek mondható. Már látható alakban vannak 
például a 101., 108. és 109-ik osztály a gazdasági és tár-
sadalmi intézmények sorozatában, a pavillon des Congrès-
ben ; a 112-ik osztály a gépcsarnokban, első emeleten, 
(közsegély és jótékonyság); az Alliance française kiállí-
tása a Trocadéron. Május végével megnyílik a missziók 
pavillonja a Trocadéron, az ifjúsági egyesületek és intéz-
mények, továbbá a katholikus alkotások és intézmények 
kiállítása Vincennesben. 

Jelenthetjük még azt is, hogy a már többször emlí-
tettük kath. bizottság kimutatást fog kiadni az összes 
katholikus kiállításról s a vele összefüggő dolgokról. A 
kinek valami közölni vagy tudakozni valója van, fordul-
jon à la Permanence des Catholiques pendent l'Exposition 
de 1900, 7. rue Coëtlogon, à Paris, 
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Páris De la Salle János szentté avatása — f. hó 
24-én lesz Rómában. Erre az alkalomra Guibert sulpicia-
nus a párisi kath. egyetem papneveldéjének kormányzója 
megirta az iskolás testvérek világhírű alapítójának élet-
rajzát „Histoire de Saint Jean-Baptiste de la Salle" czim 
alatt. Richard bibornok párisi érsek érdemesnek tartotta 
e könyv alkalmából megszólalni. Guibert sulpicianus 
atyához a következő levelet intézte : 

Páris, máj. 9. 
Kedves Kormányzó Űr! 

Ön ugy akarta, hogy mindőn ő szentsége XIII. Leo 
pápa határozatban kimondja a keresztény iskolás testvérek 
rendalapítójának szentté avatását, az uj szent történelme 
jelenjen meg Párisban, hogy még jobban megismertesse 
a szent férfiút egész Francziaországban és a kath. világban. 

Vájjon feledhetnők-e mi azokat a kötelékeket, 
melyekkel de la Salle szent János Párishoz van fűzve ? 
O a saint-sulpice-i papnevelő intézet növendéke vala, 
Tronson vezetése alatt. 0 Isten e nagy emberét és a többi 
ottani papokat, kiket személyesen ismert meg, állandó 
hálás emlékezetben tartotta. Minden nehézség és bajban 
az ő tanácsukhoz fordult. 

Az első iskola, melyet 1688-ban alapított a Prin-
cesse-utczában, a Saint-Sulpice plébánia területén feküdt. 
Másokat később másutt alapított, rua de Charonneban, 
faubourg Saint Marcelben, Saint Rocheban, az invalidusok 
mellett. 

Faubourg Saint Marcelben, azután Saint Denis-ben 
állította fel az ő tanítóképzőit, világi tanítójelölteknek, 
faluk számára. A világ első tanítóképzői. Ugyanő volt az 
úttörője a mostani ifjúsági védnökségeknek, a vasárnapi 
iskola felállításával, a hol több mint 300 iparosifju nyer 
vasárnaponkint vallásos nevelést és pótló szakoktatást. 

Nem is csodálom én, hogy az akkori két párisi 
érsek oly nagy tiszteletben és becsülésben tartotta az ő 
személyét. Reimsben ringott bölcsője, Rouenban van a 
sirja, de Páris birta őt életében legtovább, és ez maradt 
közzéppontja az ő nagy örökségének is, melyet maga 
után hagyott. 

Ön, kormányzó úr, történeti munkájában nagyon jól 
összeegyeztette a tudományos szellem követelményeit 
a keresztény szellem jogos kívánalmaival (avec les ambi-
tions légitimes de l'ésprit chrétien): midőn hősének külső 
életét állítja elénk, egész lelkét nyilvánvalóvá teszi előt-
tünk. Igy lehet okát adni annak, hogy az igazi keresz-
tény szeretet soha sem maradt a társadalmi szükségletek 
háta mögött, és hogy oly időben is, midőn demokracziá-
ról szó sem volt, egy ember, egy pap, egy szent — a 
nép gyermekeinek nevelésével foglalkozott*) 

Munkájához szerencsét kívánok önnek, és ön által 
az egész saint-sulpicei társaságnak, a mely nem elégszik 
meg azzal, hogy szenteket nevel, hanem gondoskodik 
arról is, hogy erényeiket is hirdesse. 

Szivem teljes örömével adom kért áldásomat erre az 
ön „HistoireB-jára. 

Fogadja stb. 
Richard Ferencz bibornok, 

párisi érsek 

*) Megjegyzendő, hogy de la Salle az egyházi dignitások 
szokásos létráján szintén megkezdte az emelkedést. Mint kanonokot 
érte az Isten hivása, és ő meghozta az áldozatot ; készséggel lemon-
dott a kanonokságról is, az ősi vagyonról is. Szerk. 

Paderborn. Az uj püspök. — 
Az itteni ezékeskáptalan Schneider Vilmos dr pápai 

praelatust és káptalani dékánt választotta meg megyés 
püspökké. Denique, mégis csak a káptalani választás volt 
és marad a püspöki székek betöltésének legjobb módja. 
Mindenesetre illőbb, ha az egyház adja a méltóságot, 
mint mikor valamely előszoba szabja ki a szolgaságot! 
Schneider püspök született 1847-ben szept. 4-én. Pappá 
szenteltetett 1872. jul. 28-án. Kétszeres theologiai doktor. 
1879-ben Rómában, 1886-ban Tübingában nyert doktori 
babért. Paderbornban egymásután morális tanára, semi-
nariumi rektor és tiszteletbeli, majd utóbb valóságos ka-
nonok lett. Több nyomós irodalmi munkát közlött, me-
lyeket a nagy közönség nem igen ismer. Nevezetesebb az 
a kettős munka, mely az örök élettel foglalkozik. Schnei-
der püspök azok közé az emberek közé tartozik, a kik szá-
mot tesznek az emberiség életében és nem puszta szavazatok 
a divatos áramlatok mestereinek a kezében, — a minő 
férfiakban különösen a német katholikusok bővelkednek. 
Tudása mellett kiváló az ő megnyerő modora, papi szel-
lemének feddhetetlensége. 

Róma, máj. 10. Jubileumi hírek. — 
Ezentúl sűrűbben mennek a jubileumi tudósítások. 
0 szentsége f. hó 8-án V212 órakor fogadta a szent 

Péter templomban a luccai, freiburgi, bajor és lengyel 
zarándoklatokat és a Mária leányait több római kongre-
gáczióból. A zarándokok összesen körülbelül 10,000-en, 
rómaiak 15,000-en voltak jelen. 14—19-ike közt érkeznek 
meg szent Ferencz-rendjének tertiáriusai Kölnből vagy 
3000-en. Tegnapelőtt érkezett Marseilleből 1100, és 
Elszász-Lotharingiából 550 zarándok. 

A mi a zarándoklatok statisztikáját illeti, erről a 
római katholikus bizottság ápril végéig a következő ada-
tokat gyűjtötte össze : érkezett összesen külföldről és 
Olaszországból 24 szervezett és 21 külön zarándoklat. A 
zarándok száma: 110,937. A spanyolok is megmozdultak* 
7 én érkezett 300 a mahoni püspök vezetése alatt. 

Eddig legnagyobb szabásúnak Ígérkezik a franczia 
nemzeti zarándoklat, mely De la Salle szentté avatására 
jön Rómába. Összesen 8 irányból 11 külön vonat volt 
tervbe véve. Az első párisi vonat 17-én indul s érkezik 
Modanen át 19-én, a második párisi indul 17-én Svájczon 
át érkezik 21-én, a harmadik Toulouseból indul 17-én s 
Ventimillián érkezik 19-én, a negyedik indul Chambéry-
ből 17-én, s érkezik Modaneból 19-én, az ötödik Lyon-
ból indul 18-án s érkezik 19-én vagy 20-án, a hatodik 
ismét Párisból indul 21-én és érkezik 23-án, a Rennesből, 
Toursból, Poitiersből, Montpellierből és Aixból tervezett 
zarándoklatok valószínűleg egyesülnek, az utolsó vonat 
Nord départementból indul 17 én s érkezik Svájczon át 
19-én vagy 20-án. A szentté avatás 24-én lesz. Igen 
számos lesz az iskolás testvérek zarándoklata. Alapitójuk 
szentté avatásának ünnepére jönnek a tanítók és tanít-
ványok s külön együtt lesznek elhelyezve. A franczia za-
rándokok elszállásolásában magánlakásokat is kell igénybe 
venni. Eddig 1000 magánlakást ajánlottak fel a rómaiak. 

Salzburg. Haller bibornok utódja. — 
A salzburgi főkáptalan Katschthaler János dr fölsz. 

püspököt választotta meg a maga kebeléből salzburgi 
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hgérsekké és Németország prímásává. Szerencsésnek 
mondható ez a választás különösen azért, mert a nagy-
nevű dogmatikus, a ki az innsbrucki egyetemen tanítva 
tudvalevőleg 6 kötetes munkát adott ki, nemcsak elmé-
letben, de gyakorlatilag is lelkes hive annak az eszmé-
nek, hogy Németországnak nemsokára legyen egy tisztán 
katholikus tudomány-egyeteme a Salzburgban felállítandó 
egyetemben. A szabadelvű sajtó nagyon jól tudja, miért 
híresztelte ki a megválasztás hirdetése alkalmával dr 
Kathschthaler érseket az „ecclesia militans" tagjául. Az ő 
esze megteremti Salzburgnak a katholikus egyetemet. 

IRODALOM. 
A 

„ K E R E S Z T É N Y S É G V É D E L M E " 
ERKÖLCSI és MŰVELŐDÉSI SZEMPONTBÓL. 

Irta: Weiss A. M. 
(Folytatás.) 

A negyedik fejezet a családról és a házasságról szól. 
A reformáczio a családról alkotott visszás fogalma 

által az emberi társadalom épületének egyik alaposzlopát 
ingatta meg és ezáltal egészen átalakította. Miért is he-
lyesebb fogalmat keli alkotni a családnak és a társada-
lomnak egymáshoz való viszonyáról. A társadalom alapja 
a szabad egyén ; a család egyedül az erkölcsi és jogi 
8zoczialis kérdések megvalósulása által lesz a társadalom 
alapjává. 

A család csak eszköze a társadalomnak és az egyes-
nek magasabb czélok elérésére. — A családnak alapja a 
házasság! ennek legközelebbi czélja az egyes embernek 
magán java, magasabb czélja a közjólét; legfőbb czélja 
pedig az Isten országának helyreállítására való közremű-
ködés. A család a társadalom kertje. 

A világnak a házasságról alantas felfogása van. Nem 
tekinti azt magasztos erkölcsi intézménynek, hanem csak 
eszköznek vágyai kielégítésére. A keresztény fölfogás sze-
rint a házasság azon eszköz, melylyel a család, mint az 
emberiség csemete kertje megalakul. Kötelesség ez, melyre, 
aki az emberiségre való tekintetből vállalkozik, az nem a 
saját, független ura, hanem a társadalomnak mintegy 
meghatalmazottjává lesz, aki ezért felelősséggel tarto-
zik neki. 

Ily fogalmakat alkotván a családról és a házasság-
ról, leszámol a szerző összesen és egyenkint ama tévta-
nokkal, melyek Istennek e szent intézménye körül valaha 
és napjainkban keletkeztek. E fejezet kétségen kivül a 
kötetnek egyik legérdekesebb része. 

Az ötödik fejezet korunk soczialis állapotáról értekezik. 
Előadja a soczialis kérdésnek végső okait, a pénz-

uralomnak erkölcsi és gazdasági következményeit, az u. n. 
szabadversenyt, a közép és parasztosztálynak megsemmi-
sítését a védelem nélkül való szabadság által. Elmondja, 
hogy mint értéktelenedett el a munka, mit jelent a munka 
megosztás ; mint lett a munka és a munkás közönséges 
áruvá; mik a szoczialis nyomornak erkölcsi okai. 

Ezeknél actualisabb kérdések nem is képzelhetők. 
Az ókorban a szabad, rendezett társadalmi rend 

lehetetlen volt, ez csak a kereszténység szüleménye. Tár-

sadalmi rend csak az erkölcsiség, igazságosság és vallá-
sosság alapján lehetséges. A társadalmi rend testületi 
alakulás és rendi alkotmány által létesül, ez a polgári 
társadalom és ezzel az állam alapja. De az ujabbkori 
állam elnyomja a polgári társadalmat; az állam és a tár-
sadalom összevegyül, ami nagy kár a társadalmi törvé-
nyek és intézményekre, valamint az állam és társadalom 
gazdálkodására nézve. Az állami szoczializmus a forrada-
lomnak termékeny forrása és a jogban való hitnek, a jog-
tudatnak aláásása. 

Ugyanezen fejezetben tárgyalja a szerző korunk 
szintén egyik legégetőbb kérdését, a tőkegazdálkodást. 
Élethűen ecseteli a szoczializmusnak harczát a tőke ellen. 
Előadja az egyház tanítását a tőkéről, kamatról és az 
uzsoráról. Mindezekről bőven és kimeritően értekezik és 
egyszersmind rámutat a szoczialis bajok erkölcsi, jogi és 
társadalmi gyógyeszközeire. 

A hatodik fejezet az állam és néptársaság kérdésé-
vel foglalkozik s megfejti az állam keletkezését keresz-
tény értelemben. Azon kérdések közé, melyekről az utóbbi 
három században legtöbbet irtak és vitatkoztak, kétségen 
kivül az állam kezdetéről, eredetéről való kérdés is tarto-
zik. Aki ezt a kérdést legelőször napirendre tűzte, az 
állam körül nehezen szerzett magának nagy érdemeket; 
mert azt nehéz eltagadni, hogy ennek fejtegetésével az 
állam tekintélye és a népeknek a méltósága előtti tiszte-
lete éppen nem növekedett. De ha már egyszer a napi-
renden van, lehetetlen azt hallgatásssal mellőznünk. Az 
egész középkorban keveset foglalkoztak ezzel a tárgy-
gyal és röviden végeztek vele. Az államot történelmi 
ténynek tekintették és azt az embernek a köẑ s életre 
való természeti hajlamából és Isten rendeléséből igyekez-
tek megmagyarázni. Emellett a tudományösztön ki volt 
elégítve, az állam méltósága megőrizve, az államhatalom 
tekintélye föntartva és a neki való alárendeltség köteles-
sége biztos alapra helyezve. 

De más fölfogás uralkodik az u, n. humanizmus 
győzelme óta. Az államot összetévesztik az államhatalom-
mal. Miért is szükséges keresztény világításban megmu-
tatni, hogy mi az állam, mi az államhatalom ; mi az állam 
rendeltetése, czélja? Lehet-e keresztény módon kormá-
nyozni ? Az egyház az államnak anyja. A középkori egy-
házi harczok a keresztény népjogért vívattak. Végül meg-
felel arra a kérdésre is : vájjon van-e a kereszténységnek 
politikai haszna. 

A kötetnek befejező része, a hetedik fejezet az Isten 
országáról értekezik. 

Ez a társadalom betetőzése, az államok állama, az 
Isten országa a földön és a mennyben. Ennek kell hogy 
legyünk, ennek vagyunk mindnyájan polgárai. A társada-
lom üdve az egyháznak, mint társadalomnak elismerésé-
ben áll. S éppen ez a világ botrányköve, az egyház, mint 
társadalom ; ettől irtózik a világ, ez ellen küzd leginkább. 
Már pedig az egyháznak a társadalomtól elválasztása 
lehetetlen, mert az egyház társadalmi jellegétől való 
megfosztásának és a társadalomból való kitaszitásanak 
kísérlete, maga a társadalomnak föloszlása. A társadalom 
egyedül az egyháznak, mint önálló és nyilvános társada-
lomnak elismerése által lehet egészséges és harczképes. 
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A soczializmus a valódi társadalomtannak oktatója ; de 
egyszersmind bosszú a társadalomban való félreismerte-
tése miatt. 

A kötet befejezése szép apotheosis Isten országának 
a földön való megvalósulása, az engesztelő vagy béke 
egyház mellett. A legszebb, legáldásdusabb, Istennek leg-
tetszőbb béketemplom kétségtelenül a keresztény alap-
elvek szerint berendezett társadalom lenne, az egyház 
vezérlete alatt levő társadalom, vagyis Isten országának 
megvalósítása ezen a földön ! (Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
-f- Álláspont a budapesti kir. magyar tud. egyetemre 

nézve, melyben mindenki megnyugodhatik, az lehet, 
melyet legújabban G. az E. K. 20. sz.-ban így formu-
lázott: Vagy állíttassék vissza a katholikus hegemónia a 
budapesti egyetemen ; vagy pedig adják ki, a mi abban 
katholikus vagyon. Örvendünk, hogy a „Religio" állás-
pontja ezen a téren is érvényesül. 

— Az eucharisztikus kongresszus é s római 
Zarándoklat. Az Oltár-egvesület váczi-utczai házában az 
eucharisztikus kongresszus érdekében értekezlet volt, 
melyen Kanter apát, Hahnekamp kanonok, P. Tomcsányi 
S. J., Prohászka Ottokár dr., P. Sóos és sokan mások 
résztvettek. Határozattá lőn, hogy az eucharisztikus kon-
gresszus a kath. nagygyűléssel egyidejűleg, szent István 
napja körül lesz tartandó. A határnapot az előkészítő-
bizottság azonnal kihirdeti, amint a kath. nagygyűlés 
napja véglegesen megállapíttatik. A kongresszus után az 
eucharisztikus papok vezetése alatt zarándoklat indul 
Rómába, melyben a hazai Oltáregyesületek együttesen 
vesznek részt. Ezen zarándoklatot eredetileg szeptember 
hóra tervezték, de tekintettel arra, hogy az iskolai szün-
napok mégis csak több embernek fognak alkalmat nyúj-
tani a zarándoklatra, az értekezlet határozattá emelte, 
hogy a zarándoklat augusztus hó végével induljon útra. 

— A pécsi papnevelő-intézeti igazgatóság köz-
hírré teszi, miszerint a pécsi seminarium növendékei közé 
felvétetni kivánók felvételi vizsgálata ez évben julius hó 
első és 2-ik napjain fog megtartatni. Azon gymnasiumi 
tanulók, kik a 4., 5., 6., 7. osztályt jó sikerrel elvégez-
ték, vagy az érettségi vizsgálatot sikeresen letették és a 
kisszemináriumba, illetve a 8-ik osztályból a theologiai 
tanfolyamra felvétetni óhajtanak, keresztlevéllel és iskolai 
bizonyítványnyal ellátva julius hó 1-sején, a délelőtti órák-
ban a seminariumi vicerectornál jelentkezzenek, a hol a 
további teendők felől is értesíttetni fognak. Az idegen 
gymnasiumokból érkező tanulók, hogy ne legyenek kény-
telenek vendéglőbe szállni, a concurzus ideje alatt két-
három napra a papnevelő-intézetben éjjeli szállást és 
élelmezést ingyen nyerhetnek, ha ez iránt való óhajtásu-
kat előzetesen levélben bejelentik, vagy Pécsre érkezésük-
kor e czélból a seminariumi elöljáróságnál jelentkeznek. 

— A Dedek-féle Szentek Élete érdekében az 
összes ft. papsághoz, tehát azokhoz is, akik már meg-

rendelők, a napokban mutatványszám ment s ebbe van 
téve külön megrendelési felhivás. A mutatványszámot 
tessék megtartani, elfogadása semmi kötelezettséggel nem 
jár. A már tényleges megrendelők visszaküldés helyett 
szíveskedjenek a füzetet és esetleg a felhívást is valamely 
ismerősüknek átadni. Budapest, 1900. május 15. Dr 
Kiss János. 

— A párisi kath. könyvpiaczon e napokban külö-
nösen két munka keltett nagyobb érdeklődést. Az egyik 
a világhírű Chateaubriandról szól, a ki mint szépiró a 
kath. vallásnak halhatatlan emlékű szolgálatokat tett. A 
róla szóló munka czime: „La sincérité religieuse de Cha-
teaubriand", vagyis : Chateaubriand vallási őszinteségéről. 
Szerzője abbé Bertrin a párisi kath. egyetem tanára. 
Kitűnő munka, teljes világosságba helyezi Chateaubriand 
őszinte és teljes ragaszkodását katholikus vallásához. —: 
A másik igen emlegetett munka Henry des Houx könyve 
XIII. Leo pápáról, melynek még csak első kötete jelent meg 
„Joachim Pecci" czim alatt. Ezt már erősen kifogásolja a 
kath. kritika. Hiányosnak és kath. szellemben szűkölkö-
dőnek mondja az „Univers". 

— Hányan térnek vissza a kath. egyházba Angliá-
ban, erre nézve tájékozást nyújt Vaughan bibornok 
jelenlegi westminsteri érsek nyilatkozata. Ragey marista 
atyához irt egyik levelében a bibornok azt mondja, hogy 
Angliában havonkint 600-ra tehető a kath. egyházba 
visszatérő protestánsok száma. Vaughan bibornok a 
westminsteri érsekség területén, melynek még alig van 
200,000 kath. híve, 1898-ban összeszámította a kath. 
egyházba visszatért protestánsokat s kitűnt, hogy számuk 
1600 volt. Az uj főszékesegyház építésénél Vaughan bibor-
nok nem annyira a jelen, mint a jövő szükségletet tartja 
szemei előtt, mert annak óriás arányai (115 méter hosszu-
sággal) arra az időre vannak számítva, midőn Anglia 
kath. prímásának a westminsteri érseki székben legalább 
1 millió hive lesz. 

f Gyászhír. Mély részvétel ajánljuk t. olvasóink 
imáiba azt a 100 éves matronát, a kiről az itt következő 
jelentés szól : Gabler Lajos Pál, pénzügyi tanácsos, a 
saját maga, családja és a kiterjedt rokonság nevében 
mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett nagynénje, 
illetve rokonuk özvegy Micneller Pálné született Nóvák 
Viktória életének 100-ik évét betöltvén, végelgyengülés-
ben, a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után, 
május hó 16-án az Urban elhunyt. Drága halottunkat a 
temetői kápolnából május hó 17-én, csütörtökön délután 
3 órakor kisérjük örök nyugalomra. Az engesztelő szent-
mise-áldozat csütörtökön nyolcz órakor lesz a győr-
nádorvárosi plébániatemplomban. Győr, 1900. május hó 
16-án. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Adakozás. 
A szent évnek, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzeti 

jubileumi zászlajára adakoztak : 
Leitich Antal Zsombolya 2 kor. 
Galganzak Károly Zsombolya 1 kor. 
Galganzak Mihály Zsombolya 1 kor. 

összesen . . 41 kor. 
Zsombolya, 1900. máj. 15. 

Csiesáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
«§?) L) i k é v f o l y a m : . 

sz. I. Félév. 1900 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. XIII. Leo válasza Magyarország jubileumi feliratára. — Kinyilatkoztatás és felvilágo-
sodás. — A kereszténység és az emberi lélek. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : XIII. Leo pápa két szállóigéje. — C s a n á d i 
e g y h á z m e g y e : A római zarándoklat után főpásztori szózat. — E g e r : Valami az érsekmegyei könyvtárról. — P á r i s : A kath. 
missziók a világkiállításon XIII. Leo pápa támogatásával. — Irodalom. A „kereszténység védelme* erkölcsi és művelődési szempontból. — 

Hivatalos. — Vegyesek. 

XIII. Leo válasza 
Magyarország jubileumi feliratára. 

— Hiteles teljes szöveg. — *) 

VENERABILI FRATRI GEORGIO 
ARCHIEPISCOPO COLOCENSI 

LEO P. P. XIII. 
Venerabilis Fráter, Salutem et Apostolicam Bene-

dictionem. 
Dum publicis laetitiis invectam majoribus 

ante annos CM. catholicam fidem gens vestra 
nobilissima domi commémorât : opportune admo-
dum e catholicis Hungáriáé civibus fuere haud 
pauci, qui Romam ad Petri Sedem contenderent, 
ut eandem fidem, communi veluti nomine profi-
terentur et confirmarent. Opportune inquimus: 
nam et catholica sacra, et quae inde effloruit 
humanitas patriumque decus, non aliunde, quam 
a Romanis Pontificibus, vestratibus obvenerunt. 
Sensit profecto sanctus rex Stephanus, quanto 
suis populis emolumento esset in catholicis gen-
tibus censeri; quamobrem nihil habuit antiquius, 
quam ut catholicum in illis nomen cresceret ac 
vigeret. Cujus sanctissimi Regis benefacta si 
grato recolunt animo, acceptam per ilium fidem 
fortiter ret ineant Hungari strenueque colant; sic 

*) A feliratot lásd lapunk 35. számában ; a pápai 
válasznak csak kivonatos szövegét közölhettük május 5-én. 
A dolog történeti nevezetessége követeli, hogy teljes 
szöveg álljon a „Religio"-ban. 

enim et patriae utili tatibus et suo singulorum 
bono prospicient optime. Nos interim, quam 
majoribus vestris Silvester II. decessor Noster 
caritatem probavit, eandem vobis totique genti 
vestrae profiteri pergimus. Cujus ut testimonium 
praebeamus, Apostolicam benedictionem tam iis 
qui Romam venerunt, quam universis Hungáriáé 
catholicis incolis coelestium grat iarum auspicem? 
amantissime impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die 
XXIX. Április anno MDCCCC. Pon t i f i ca t e Nostri 
vicesimo tertio, 

LEO PP. X I I I , m. p. 

Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. Irta: Dr Szentimrey Gábor. 
B) 

A kinyilatkoztatás ellenségeinek meg van 
az a tulajdonsága, hogy ügyesen s a körülmé-
nyekhez alkalmazottan tudják fegyvereiket meg-
választani. Mint a bevezetőben megemlítettük, az 
emberi önzésnek mindig van valami uralkodó 
jelszava, melylyel az embert a kinyilatkoztatás-
tól elidegeníteni igyekszik. Ilyen sokat hangoz-
t a to t t jelszó ma a hazafiság. Mindenütt, de külö-
nösen nálunk Magyarországon. — Az az ezred-
éves kegyeletes ragaszkodás ugyanis, melylyel a 
magyar ember az ősei vérén szerzett ország 
minden jogán csügg, a féltékenység felkeltésére, 

41 
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kétségtelen, nagyon alkalmas. Mi sem természe-
tesebb azért, mint a kinyilatkoztatást oly szinben 
feltüntetni, mintha az a hazafisággal ellenkeznék; azt 
Jiizárná s minden oly törekvést, melynek czélzata, a 
kinyilatkoztatás ellen irányul, a hazafiság köntösébe 
öltöztetni. Azért tapasztaljuk, hogy hazánkban a 
kinyilatkoztatás ellen folyó küzdelem leghangoz-
ta to t t abb jelszava a hazafiság. 

Hazafiság! Szinte megunásig halljuk hangoz-
t a t n i e szót; de vájjon azok közül, a kik azt 
minduntalan ajkukon hordozzák, bir-e mindegyik 
e szó helyes fogalmával? tudja-e mit mond? A 
hazafiság helyes fogalma ugyanis a haza helyes fogal-
mát feltételezi. Mindazok, a kik előtt haza, állam, 
végrehajtó hatalom azonos vagy nem eléggé 
elkülönzött fogalmak, nagyon természetesen a 
hazafiságról is ferde ismerettel birnak. — Mi 
t ehá t a haza? Mit ér tünk a haza a la t t? Egy 
nép, egy nemzet otthona, kétségkivül a haza, 
t ehá t elsősorban „a föld, melyért apáink vére 
folyt." Nagy tévedés volna azonban a haza fogal-
mát pusztán és kizárólag a földre szorítani, 
mer t hiszen az ember ot thona a fizikai helyen 
kivül mást is foglal magában. A nép, a nemzet 
o t thonához annak intézményei, szokásai és hagyo-
mányai is hozzátartoznak. A hazafiság pedig a 
hazához való hűség és ragaszkodás. S a mint a 
haza nemcsak anyagi, hanem jelesen erkölcsi 
fogalom, ép úgy a hazafiság is. A hazafiság a 
hazához való hűség és ragaszkodás, a közös otthon-
hoz s a hozzá elválhatatlanul kapcsolt intézményekhez, 
szokásokhoz és hagyományokhoz való ragaszkodás, azok 
szeretete. 

A kik a haza fogalmát az alkalmilag létező 
kormányformával, a végrehaj tó hatalommal össze-
tévesztik ós azonositják, azok szemeiben a haza-
fiság e g y a végrehajtó hatalom iránt tanúsított szolga-
lelküséggel s minthogy a végrehajtó hatalom gyak-
ran önző czélok megvalósítására alakult köz-
kereseti társaság is lehet : ez érdekszövetség czél-
jainak előmozdítása hazafiság s mindaz, a mi ez 
önző érdekek megakadályozására szolgál : hazafiatlan-
ság. Nagyon természetes, hogy a hazafiság ily 
fogalmának világánál a kinyilatkoztatás és annak 
minden intézménye hazafiatlan, mert hiszen ki-
zárják egymást. De hol az a bölcselő, a ki komo-
lyan ily ér te lmet tulajdoní tana a hazafiság 
f o g a l m á n a k ? A vcdócli értelemben vett hazafiságnak 
a kinyilatkoztatás nemcsak nem ellensége, hanem 
annak leghathatósabb előmozdítója, olyannyira, hogy 
nélküle igaz hazafiság nincs. 

I. Tétel. A krisztusi kinyilatkoztatás nem zárja 
ki a hazafiságot. 

a) A hazafiság az emberi lélek természetes 
érzése, a kinyilatkoztatás pedig a természeti 
rendnek nem megrontója, hanem erősítője, s igy 
nagyon természetesen a természetileg az emberi 
lélek lényegéhez tartozó érzéseket sem öli ki, 
hanem tökéletesíti, magasabb fokra emeli, ugyan-
azon alapon. 

b) Ha valahol, akkor e helyütt hivatkozha-
tunk jogosan Tertullián mondására: asserentis 
est demonstrare! Ha a kinyilatkoztatás valóban 
ellensége a hazafiságnak, ám miben áll az ellen-
t é t? Mindaddig „audax calumnia" marad e vád, 
mig az összeütközés ténye beb izonyí tva nem lesz. 
Mert nem elméletekre és feltevésekre kell az 
ily főbenjáró vádnak épülnie, hanem megczáfol-
hata t lan tényekre. Ám hol van a krisztusi ki-
nyilatkoztatás 19 százados életében egyetlen oly 
tény, melyre hivatkozni lehetne? Hol e kinyilat-
koztatás tantételei közt csak egy is, mely a jól 
magyarázott hazafisággal világos ellentétben ál-
lana? Az általános emberszeretet talán, melyet a 
kinyilatkoztatás megteremtet t? Nem, ez nem 
lehet, mert hiszen a hazafiság fogalma nem fog-
lalja magában más haza gyermekei gyülölésének 
kötelességét. Legfeljebb a túlzó sovinizmus az, 
melyet a kinyilatkoztatás kárhoztat , de nem az 
igazi, a jól értelmezett hazafiság. Vagy talán a 
Krisztus egyházának a római pápa főhatósága 
alá rendelt egysége? Nem, ez sem! Hiszen az 
egyház tana szerint más a lelki és más a világi 
hatalom. Vájjon azért, mer t az egységes katho-
liczizmus legfőbb feje olasz, — olaszoknak kell-e 
a hívőknek lenniök? És ha az „alliance israelite," 
ha az internationale hívei jó hazafiak, mi jogon 
támadják akkor az egyházat? 

cj Ha valóban kizárná a kinyilatkoztatás a 
hazafiságot, akkor mindazok, a kik a kinyilat-
koztatás megingathatat lan alapján állottak, a 
kik éltük utolsó leheletéig szívvel, lélekkel oda-
adó buzgó hivei voltak az egyháznak s minden 
cselekedetük irányitójául a kinyilatkoztatás elveit 
t ek in te t t ék : valamennyien kivétel nélkül nem vol-
tak hazafiak, a hazának megannyian ellenségei 
voltak. Ám a történelem épen az ellenkezőt 
bizonyí t ja ; azt, hogy e hctzáhan ép úgy, mint má-
sutt, a krisztusi kinyilatkoztatáshoz vcdó törhetetlen 
ragaszkodás termette a hazafiúi erény legszebb virágait. 

(Vége köv.) 
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A kereszténység és az emberi lélek. 
Irta és a pécsi lcatli. körben felolvasta : Kozáry Gyula. 

(Folytatás.) 

Mélyen tisztelt hallgatóság ! Más alkalommal, más 
körben előhoztam már a következő esetet. Nem tudom 
azonban jelen alkalommal, midőn a szivem szivéből merí-
tettem a hangot és olyan közönség előtt, melylyel oly 
mélyen rokonszenvezek, hallgatással mellőzni. 

Jól ismertem egy ifjút, kinek egyedüli vallása vala: 
hirnév, dicsőség. Mig a mindennapi kenyérért küzdött, 
fáradott, kebelét vulkánként égette a dicsvágy, a hirvágy 
és az irók álma gyötörte lelkét. Szive forró kohójában 
csak összeégett bálványok romjai meredtek felé. Kezébe 
jutott az a világhirű munka, melyről Napoleon elismerte, 
hogy nagyobb küzdelme volt vele, mint Európával. Ez 
Chateaubriand könyve: ,A kereszténység szelleme." Meg-
tanulta czimezni a katholiczizmus művészeti, aesthetikai 
előnyeit és kimeríthetetlen szépségeit. Lelkesült hatalmas 
szervezet külsőségein, szertartásain és művészeti alko-
tásain, a burkot azonban, a melyben a lényeg zárva volt 
fölfejteni meg sem kísérelte, még csak nem is sejté a 
külső fény, a pompa hátterét, a művészet mélyeiben 
rejtőző Istenség mysteriumait. Majd meg a keresztény 
élet egyik virágának illata bájolta el őt. Egy keresztény 
anya volt ez, tele szenvedéssel, kereszttel, melyet hordo-
zott isteni erővel. Az ifjú bámulattal eltelve állt meg az 
anya képe előtt, megismerni tanulta benne a természetes 
és természetfölötti élet összhangzatát, minden szavában, 
cselekedetében, egész lényében a keresztény elvek meg-
nyilatkozását. A földi „mater dolorosa" elvezette az égi 
„Mater Doiorosá" hoz. Kutatni kezdett, tépelődni, elmél-
kedni, mig végre Isten kegyelme szivébe szállt. Eloszlatá 
lelkéről a kételynek borulatát a hitnek és kegyelemnek 
napja, eddig sivár lelkét betölté a szeretet örömének, a 
természetfölötti élet megindítá titokzatos feljárásait lelké-
ben, és mégis vissza-vissza hullott bűnörvényébe. Mert 
vajmi nehéz a hit zsenge szülötteinek biztosan, ingadozás, 
tétova nélkül követni Krisztust, a kegyelem életének 
napját és Mentorát! Óh minő erőfeszítés és küzdelem ! 
előrehaladni a szenvedélyek torlódó hullámai, a mult 
syrén csábításai és a kísértések zátonyai között. Hányszor 
borult lelke a Megváltó jelképének, a keresztnek tövénél, 
oh hányszor térdelt az esthomályban a szentségház előtt! 
Tanúi valának az éj borulata, az örök lámpa reszketeg 
fénye, a szobrok, képek s padok falra vetett árnyai, mig 
a nagyvilág zajából csupán elhaló hangok s lépések tompa 
hangja hallatszott. „Nicht in Grübeln, nein im Beten 
wird die Offenbarung kommen . . ." mondja a kolostor 
kertjében üdülő Elmár a Dreizehnlindenben. Mit elméje, 
kutató értelme meg nem hozhatott neki, miről lelke 
legnemesebb hevületeiben csak álmodott, a lét prob-
lémáinak megnyugtató megoldását, emberi rendelte-
tése biztos öntudatát, a lét czéljainak fölismerését, a 
kínos nyugtalanságban űzött, de meg nem talált ideálo-
kat, zaklatott szive összhangját, édes békéjét Isten malasztja, 
a hit kegyelme és minden kegyelem forrása az Oltári-
szentség Krisztusa hozta meg neki. 

Az ifjú, m. t. hallgatóim, ki nem az anya ajkairól 

hallotta először Krisztus imádandó szent nevét, ki lelke 
sivár boldogtalanságában vergődött s nem lelhetett ideálo-
kat, az ifjú, ki előbb a lidérczfény imbolygó fényvonalai-
tól elkápráztatva a hitetlenség és bűn pocsolyái fölött 
ténfergett, az az ifjú, ki eleinte sejteni, majd bámulni, 
végre imádni kezdte Krisztus istenségét, az az ifjú, ki 
az uj világnézet fényében uj ideálokéit hevült, kit ez 
ideálok kielégítettek, édes megnyugvással töltöttek el, 
megvigasztaltak : az az ifjú én valék. Az a férfiú, 
ki gyarlóságai és bűnös öntudata mellett naponta élvezi 
a megtalált ideálnak, Krisztusnak kegyelmét az a . . . 
férfi, m. t. hallgatóim, én vagyok. 

Elmondtam, mi lelkemen feküdt, a mit a lelkem 
mélyéből merítettem. Bárha érezték volna önök is, 
mélyen tiszt, hallgatóim ! a szent ihlettség ama föl-
lendüléseit, az isteni kegyelem ama tüzét, mely heví-
tette az agyamat, forróbban lüktette az ereimet és 
lázasabban megdobogtatta a szivemet, mig ezeket le-
írtam. E közben elvonult lelki szemeim előtt mindaz, mit 
meg nem Írhattam. Az idő és helykörülmény józan 
oekonomiára intettek. Egy kép azonban a múltból, a 
magyarság őshonából, mint ezt Beöthy Zsolt bűvös 
ragyogású tollával ecseteié, rem távozott el a lelkem-
ből és a jelen szent pillanatban is állhatatosan mysztikus 
fényben előttem ragyog. „Az ős idők homályában egy 
lovas ember alakja bontakozik ki szemeink előtt, amint 
a Volga melletti pusztán nyugodtan áll és figyel. Hegyes 
kalapjában, párducz kaczagányában, izmos dereka mintha 
oda volna nőve apró lovához. Sas szemeivel végig tekint 
a végtelennek tetsző síkon, melynek részletét élesen meg-
megvilágítja a nap fényes koronája. Nyugodt, nem fel, és 
nem képzelődik, csak az tartozik rá, amit lát, s a pusztai 
képeken és erős világításban edzett szeme mindent világosan 
lát, a mit emberi szem egy pontról láthat. Tegze vállára 
vetve, perzsa kardja oldalán, lesi az ellenséget. Ha csak 
egypáran lesznek, szembeszáll vellük : ha csapatostul jönnek, 
hírt visz a többieknek. Ezekért, a többiekért vigyáz és 
el van szánva mindenre. A beláthatatlannak mondott 
messzeségbe is belát, egy távoli fekete pontban felismeri 
a hullározó sast, az ő istenének gyors, erős és kegyetlen 
madarát. Ez jó jel, megsimogatja Ráró-lova nyakát és 
biztosan nyugtatja kezét kardja markolatán. Várja a 
jövendőt és érzi, tudja, hogy a közös ügynek az ő 
erejére is szüksége lesz." 

Az ősmagyar lovas mesteri ecsettel megfestett 
képében feltalálom a magyar jellem ős vonásait. Látom 
szemlélő erejét, belátásának tisztaságát, felfogásának és 
Ítéletének elevenségét s biztosságát, a mint nomád élet-
módjából, hazája tiszta világitásu és kevés színű sík 
viszonyaiból kifejlődött. A folytonos harcz kifejlesztette 
bátorságát és ügyességét. Az ősmagyar személyes bátor-
sága, őszintesége, nyilt egyenessége kész szembeszállni a 
veszélylyel. Ezen tulajdonságait megőrizte a magyar faj-
iélek és eszményképe maradt nemcsak harczi magatartásá-
ban, hanem erkölcsi fölfogásában is. A közérdek és a 
nemzeti összetartozás érzete, a szabadság szeretete poli-
tikai szenvedélyévé vált, mint Freisingeni Ottó irja. Es 
ezen jellemvonásait, fajlelki typusát a beleolvadt idegen 
s legkülönfélébb népelemek szakadatlan vegyülése daczára 
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is hiven és félreismerhetetlenül megőrizte mind a mai 
napig. Szent István apostoli királyunkkal meglegyintette 
a kereszténység szelleme, mely a pogány erkölcsöket és 
természeti szilajságot megszelídítette, a faji főjellem-
vonásokat fölemelte, megnemesítette és megszentelte a 
genialis Arpád-dynasztia uralma alatt, úgy hogy a magyar 
büszkén vallhatta magát Európa leglovagiasabb nemzeté-
nek, akár nemzeti történelmét, akár társadalmi és magán-
életét tekintjük. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, május 21. X I I I . Leo pápa két szálló-
igéje. — 

A keresztény világ törvényhozó intelligencziájának 
és uralkodóinak azt üzente Krisztus Urunk földi helytar-
tója, hogy szálljanak magukba és térjenek vissza az 
Istenhez. 

A katholikus egyház papságához pedig, rang és 
rendkülönbség nélkül, a pápa hangos, ébresztő sugallata 
így szól : a néphez forduljatok, az ifjúságot neveljétek ! 

XIII. Leo pápának e kettős intelme szállóigéjévé vált 
a XIX. század végének, és a pápai sugallatnak fénye, mig 
egyfelől messze bevilágít a mult mulasztásainak sötét 
útvesztőjébe, másfelől a jövő század hajnalát szebb idők 
reményének sugaraival aranyozza be. 

Az intelligenczia és a nép kereszténynyé és katho-
likussá való nevelése terén, katholikus lakosságú orszá-
gokban, igazán hallatlan dolgok történtek a XIX. század 
folyamában. A szabadkőművesség titkos összeesküvése 
által terjesztett hithagyás (apostasia a religione christiana) 
egyetemes uralomra emelkedett egész Európában, vagyis 
befolyása alá vonta be a trónokat és törvényhozásokat 
teljesen, és az ifjúság nevelését állami és nemzeti köz-
oktatás czimén kiszakította a keresztény vallás vezetése 
alól. Az elkereszténytelenedett, s életében, gondolkozásá-
ban és aspiráczióiban pogánynyá lett intelligenczia ma-
gával ragadta az iskolát, az ifjúság nevelését mind a 
három fokozaton. Hitetlenekké lettek a tudomány-egyete-
mek, hitpusztitókká a középiskolák, hitölővé az elemi 
iskola egész állami levegője világszerte. Mondjátok meg, 
a XIX. század hány katholikus egyetemet tartott fenn a 
múltból katholikus jellegének és működésének sértetlen 
épségében ? Egyetlen egyet sem európaszerte. Franczia-
ország katholikus egyetemeit még a mult század végén 
elsöpörte a nagy vallási forradalom, a mely kimondotta, 
hogy az ifjúsághoz az Istennek semmi köze, mert az min-
denestől a mindenhatóvá lett állam tulajdona. Tovább 
menve, Németország katholikus egyetemeit mind elnyelte 
e század elején az u. n. saecularisatio, magyarán mondva, 
az egyházon végrehajtott fejedelmi rablás. Az egy mün-
t̂erinek romjai menekültek meg, s lefokozva, akadémia 
czimén folytatják tengődő életüket. A többit mind elfog-
lalták — az állam, a protestánsok és a hit nélkül élő 
névleges katholikusok, a zsidóság nagy örömére és hasz-
nára. Mit szóljunk Olaszországról. Ősrégi, világhirü és 
kevésbbé hires egyetemeit mind elnyelte az egységes 
nemzeti olasz állam. Egész Olaszországban nincs jelenleg 
katholikus egyetem, kivéve a IX. Pius és XIII. Leo által 

megmentett római Gregoriánát; ámde az is csonka; orvos-
tudományi kara nincsen s jogtudományi kara is csak imént 
kezdett csirából hajtásba átmenni. Hát Ausztria, a „ka-
tholikus" Ausztria, hogy áll e tekintetben? Nem tartva 
be AEIOU ismeretes jelszavát, nemcsak nem maradt ösz-
szes tudomány-egyetemeinek dekatholizácziójában utolsó-
nak, sőt ezen a téren még Francziaországot is megelőzte: 
II. József, a sekrestyés császár, még a franczia forradalom 
előtt kiforgatta a közoktatást keresztény és katholikus 
jellegéből és szelleméből. Irányadó Ausztria iskoláiban nem 
az isteni kinyilatkoztatás leve, hanem II. József alatt az 
u. n. felvilágosodás, Ferencz óta pedig a Staatsraison, az 
u, n. állami czélszerűség. Magyarországról jobb lesz, ha 
hallgatunk. Facta loquuntur. A dechristianisatio kimon-
dása idején nem volt keresztény, nem volt katholikus in-
telligenczia az országban, mely szólni és tenni tudott 
volna elég erővel az ország keresztény jellegének meg-
mentésére. 

Ez a tudomány egyetemi oktatás terén a XIX. század 
elkereszténytelenedésének, decatholizácziójának kietlen szo-
morú képe. A mi jelenleg katholikus egyetem névre 
hallgat, azt, az egy löweni kath. egyetemet kivéve, mely 
még a 30-as évek elején keletkezett, mind e század 
második felében állították f'el a katholikusok, és pedig 
első sorban a kath. hierarchia, természetesen az alsó 
papság és a buzgó hivek lelkes támogatásával. Igy jött 
létre az 5 franczia katholikus egyetem, a párisi, lillei, 
angersi, lyoni, toulousei institut catholique, melyek vala-
mennyien püspöki tudomány egyetemek, egy-két érseki 
tartomány püspökeinek buzgósága által fentartva. A svájczi 
freiburgi tudomány-egyetemet XIII. Leo szervezte Freiburg 
katholikus kanton és a dömés rend támogatásával. A 
washingtoni katholikus tudomány-egyetemet az amerikai 
püspöki kar élén Gibbons bibornok teremtette. S ennyi 
az, a mit katholikus egyetem czimén Európáról, Ameri-
kát is hozzávéve, ez időszerint mondani lehet. Német-
országban a katholikus tudomány-egyetem eszméje el-
homályosodott. Ott jelszó legújabban az lett, hogy a 
katholikusok foglaljanak tért, a fennálló, elég számos 
tudomány-egyetemen. Ausztriában a salzburgi egyetem 
eszméje még mindig keservesen vajúdik. Olaszországban 
Milanóban kezdenek szabad katholikus előadásokat, egye-
temi szinvonalon, szétszórtan, találomra meghonosítani, 
avval a czélzattal, hogy a csirákból terebélyes fa, tudomány-
egyetem fejlődjék ki. Itt Magyarországban még most sem 
tudjuk, hogy mi lesz, sőt még azt sem tudjuk, hogy mi 
legyen, hogy mitévők is legyünk hát már egyszer. Es ez 
a bizonytalanság mind onnan ered, mert nem tudjuk 
megtudni, hogy mit akar tulajdonképpen velünk az apos-
toli legfőbb patrónatus. No de majd ez is ki fog 
világosodni. Folynak az autonomiai tárgyalások a püspöki 
kar, a kongresszus és a kormány megbízottai közt. 

Azért foglalkoztunk pedig most itt, a népnevelés 
előtt, a nálunk nem létező katholikus tudomány-egyetemi 
nevelés ügyével, mert csak vak nem képes belátni azt, 
hogy katholikus népnevelésről, vagyis a kath. népiskola 
ügyének országos biztosításáról és fejlesztéséről, — katho-
likus intelligencziának, kath. tudomány-egyetemen való 
nevelése nélkül — komolyan beszélni sem lehet. 
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Mi biztosítja vájjon a katb. népnevelést annak ellen-
ségeivel szemben ? A törvény. Ámde ki hozza, ki őrzi, ki 
van hivatva védeni és fenntartani a törvényt? Az intelli-
genczia, a melynek kezébe van letéve az ország sorsa. 

Ergo : siessünk kath. intelligencziát nevelni, mert 
máskülönben a Németországból átplántált nagyhangú 
„keresztyénség8-gel együtt véglegesen elnyel és bekebelez 
magába bennünket katholikusokat, iskolástól, vagyonos-
tól, mindenestől, az — uj pogányság. ?? 

Csanádi egyházmegye. A római zarándoklat után 
főpásztori szózat. — 

Az első szó, melyet a jubileumi szent év alkalmá-
val az örök városba indult magyar nemzeti zarándoklat 
utjának szerencsés befejezése után Krisztusban kedves 
papságomhoz intézek, a legmélyebb hála szava legyen a 
jóságos Isten azon nagy kegyelmeiért, melyekkel ezen 
útban engemet és papjaimnak valamint hiveimnek tekin-
télyes számát elhalmozni kegyeskedett. Nemcsak szeren-
csés utat és rendes hivatásunk munkaköréhez szerencsés 
visszatérést engedett meg, hanem azonfelül elhalmozott 
kegyelmeinek e jubiláris sz. évben bővebben ránk áradó 
bőségével, miután megfeleltünk azon feltételeknek, melye-
ket Jézus Krisztus földi helytartója e czélra előirt. Végre, 
hogy szivünk öröme teljes legyen, megengedtetett, hogy 
Jézus Krisztus földi helytartója, az Anyaszentegyház lát-
ható feje előtt kifejezést adhattunk legmélyebb tisztele-
tünknek, hódolatunknak, tántoríthatlan ragaszkodásunknak 
és legalázatosabb fiúi szeretetünknek iránta és általa a 
katholikus Anyaszentegyház iránt. 

Örök hála és dicsőség e nagy kegyelmekért Annak, 
ki azok kiapadhatlan forrása ! 

A zarándoklatban részt vett magyar püspöktársaim-
mal szentséges Atyánk által külön is fogadtattam és ezen 
alkalommal fiúi szeretetünk csekély jeléül átnyújtottam : 
a szent Atya által 12 éves korában sz. Alajoshoz írt 
költeményének Csicsáky Imre zsombolyai plébános által 
eszközölt magyar fordítását Akantisz festőművész remek 
díszítéseivel, továbbá szent beszédeimnek és egyházme-
gyém „Officia propria" egy-egy példányát, végre a jelen 
évben gyűjtött szeretetadományokat. Mindezeket Szentsé-
ges Atyánk a legkegyesebben elfogadni méltóztatott és 
atyai legkegyesebb jóindulatát kifejezendő megbízott, 
hogy áldását jelentsem egyházmegyém összes papjainak 
és híveinek. Hogy a szent Atya e kegyes jóindulatának 
nyilvánulásáról tudomást szerezzenek egyházmegyém hívei 
is, meghagyom Kr. kedves Papságomnak, hogy azt a 
legközelebbi alkalommal a híveknek a szószékről kihir-
dessék, buzdítván őket, hogy ájtatos imáikban a sz. Atyá-
ért és az általa kormányzott Anyaszentegyház dicsőséges 
felmagasztaltatásáért könyörögjenek Isten trónja előtt. 

Krisztusban kedves Papságom bizonyára örömmel 
veszi azon beszéd szövegét, a melyben a magyar nemzeti 
zarándoklat vezetője, a mi nagyérdemű metropolitánk, a 
sz. Atya előtt a magyarság hűségét kifejezte és a kegyes 
választ, a melylyel azt a sz. Atya fogadni méltóztatott. 
Azért e beszédek teljes szövegét közlöm. (Következik a 
két okmány szövege.) 

Makó, 1900. május hó 12-én. Sándor 
püspök. 

Eger, május 16. Valami az érsekmegyei könyv-
tárról. — 

Michalek Manó, Foglár-intézeti igazgató, jogtanár 
és egyházmegyei könyvtáros, tiszteletre méltó neve választ-
hatatlanul forrott össze Lyczeumunk hatalmaŝ könyvtárá-
nak történetével, gyönyörködtető rendjével. A szakszerű 
czimjegyzék két nagy kötete s a két pótfüzet valóban 
egy élet javamunkájának elismerésre méltó koronája. 

Az egri érsekmegyei könyvtár szakszerű Czimjegyséké-
nek e Il-ik pótlék-füzete az 1894—1899. évek folyamán 
nevezett könyvtárba bekerült s 4336 kötetet kitevő 2920 
munkának czimét tünteti fel. 

E művekkel a bevásárlások mellett részint örökösö-
dés, részint ajándékozások utján gyarapodott a könyvtár. 
Az öröklöttek túlnyomó mennyiségben egyházmegyénk 
kedves emlékben levő egykori papjai, Andrássy Kálmán 
és Balássy Ferencz után szállottak könyvtárunkra. Az 
Andrássy-tói került munkák (870 darab) főleg a külföldi 
szépirodalmat, a bölcsészeti és nevelészeti tudományágakat 
képviselik, mig a Balássy-féle hagyaték (1150 darab) 
javarészben a történelem körébe vág. — Ugyancsak 
örökölés utján, jelentéktelenebb számmal, Dankó Mihály 
és Bydeskúthy Gyula volt főkáptalani tagoktól s Hausner 
Károly volt alkönyvtárnoktól is maradtak ránk könyvek. 
Az ajándékozók közül első helyen hálás tisztelettel a 
főkáptalanról kell megemlékeznünk, melynek kegyes hatá-
rozata folytán 1895-ben az érsekmegyei könyvtár részére 
1126 kötetre menő 656 munkát válogatott ki Michalek a 
nagypréposti könyvtárból. — Siam királyától a ministerium 
utján ajándékba kaptunk 39 darab könyvet, melyek pali 
nyelven (sanskrit-dialectus), siami betűkkel nyomatva a 
buddhista tanokat, az erkölcstant s a tudományok elemeit 
tartalmazzák. — Szmida Viktor, kömlői plébános ur több 
izben becses angol, franczia, német müvek ajándékozásá-
val volt szives tanúsítani a könyvtár iránt való dicséretes 
érdeklődését. — Luga Lászlótól könyvtárunk részére 
Zsendovics József elhalt kanonok papírjai közül Tárkányi 
József kanonok és Kovács Mihály festőművész levelezését 
s más egyéb leveleket vett át, melyek között Pyrker 
Lászlótól valók vagy hozzá intézettek is voltak. — Do-
lánszky Alajos plébános is megemlékezett pár értékes 
munkával intézetünkről. Mezey József az 1848. előtti idők-
ből idegenek részéről magyar honosítást kérelmező folya-
modványokat s 1848/9-iki kiáltványokat küldött be. — 
Néhány szerző kiadott munkájának tiszteletpéldányt, 
Alsó-Fehérvármegye pedig „Monographiájá"-nak eddig 
kijött köteteit volt szives ajándékul megküldeni, miért 
fogadják köszönetünket. Végül, érsek ő nagyméltósága 
1898-ban 2836. szám alatt kelt s a könyvtár gyarapodá-
sára nézve fontos rendeletet volt kegyes kiadni, melynek 
értelmében a lyceumi nyomdában sajtó alól kikerülő 
minden lapból, folyóiratból, füzetes- vagy könyvkiadvá-
nyokból az érsekmegyei könyvtár-nas. egy-egy példány 
szolgáltatandó be. 

A buzgó könyvtáros munkásságának legkisebb jutal-
ma az osztatlan elismerés. H. L. 

E. E. K. 
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Páris, május 15. A kath. missziók a világkiállításon 
X I I I . Leo pápa támogatásával. — 

XIII. Leo pápa megengedte, hogy az itteni világ-
kiállítással kapcsolatosan szervezett misszió-kiállitásba a 
Propaganda tulajdonát képező római Museo Borgiano-ból 
néprajzi tárgyakat lehessen átszállítani, mi által a misszió-
kiállitás világhírű esemény magaslatára emelkedett. 

A misszió-kiállítás titkára, a pápa felhatalmazásával 
a kezében, annak idején Rómába ment és az átveendő 
tárgyak iránt tárgyalást kezdett Vannutelli bíborossal, a 
Propaganda gazdasági főnökével. O emja a bizottság ki-
küldöttjét nagy kitüntetéssel fogadta s teljesen szabad 
kezet adott neki a misszió-kiállitas kiegészítésére szüksé-
ges tárgyak kiszemelésében. Az iotézet igazgatója is, 
Durantini Péter tanár, szintén mindent megtett a maga 
részéről, hogy a válogatás sikerüljön. A tárgyak Franczia-
országba való szállításánál pedig du Teil József báró tit-
kárnak Francziaország vatikáni nagykövete volt nagy 
segítségére. Az apostoli szentszék által átengedett tárgyak 
pápai czimer alatt vannak kiállítva. Rampolla bibornok 
kétszer is fogadta Rómában du Teil bárót s tüzetes tájé-
kozást szerzett a misszió-kiállításnak a világkiállításhoz 
való viszonyáról. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 
népeinek ismertetéséhez a misszió-kiállitás a római Pro-
paganda tárgyai által nagyban hozzájárul. A világkiállítás 
látogatói a misszió-kiállitásban igazán érdekes és tanulságos 
dolgokat láthatnak. A misszió kiállítást érdemes lesz meg-
tekinteni. 

IRODALOM. 
A 

„ K E R E S Z T É N Y S É G V É D E L M E « 
ERKÖLCSI és MŰVELŐDÉSI SZEMPONTBÓL. 

Irta: Weisz A. M. 
(Vége.) 

Az ötödik, a lefejező kötet a tökéletességről szól. 
A tökéletességet a kereszténységtől lehetetlen elvá* 

lasztani ; a tökéletesség a keresztény életnek végső czélja, 
koronája. Ehhez a tökéletességhez vezető utat és ajtót 
mutatja meg a szerző ebben a kötetben. Dicső, de nehéz 
föladat, melyet a szerző a következőképp ecsetel: „Menj 
el és mond meg népemnek hibáit és kötelességeit — így 
szól az Űr. — Akár az előbbiekre utal, akár az utóbbia-
kat egész magasztosságukban irja le, mindkét esetben oka 
van Jeremiással panaszkodni: Az Űr beszéde nekem gya-
lázatomra lett s csufolásomra egész nap. De jól gondol-
kozik és beszél. Ah Uram, Istenem nem tudok beszélni, 
íme én gyermek vagyok. Nem vagyok én próféta és pró-
féta fia, nem fogok őróla emlékezni és nem szólok többé 
az ő nevében. Hiában ! A válasz ismételten igy hangzik : 
Eredj és jövendölj az én népemnek, izraelnek. Ne mondd : 
gyermek vagyok, mert mindazokra, amikre küldelek, 
elmégy és mind amiket parancsolni fogok, beszélni fogsz. 
És igy megyünk mi is és beszélünk egy világnak és kor-
nak, amely Isten és a halhatatlanság felett gúnyolódik, 
amely az uzsora és erkölcstelenség ellen semmi kifogást 
nem talál, amely csak még a mammon, a has, az élvezet 

istenét ismeri, — hogy van valami magasztosabb, mint 
amire ő gondol, hogy lehetséges még ma is tökéletes-
ségre és szentségre törekedni, hogy a mi legszigorúbb 
kötelességünk, nem pusztán igaznak, hanem a szó szoros 
értelmében szentnek lenni, sőt hogy a legczélszerübb 
feladat, a megszentülés tudományát és művészetét uj 
fényre emelni". 

Az embernek kötelessége a tökéletesedésre való 
törekvés, melylyel együtt jár a világ szellemével való 
szakitásnak kötelezettsége, Istennek szentsége megkivánja 
ezt a törekvést, a világ szelleme pedig azt kivánja, hogy 
vele szakítsunk, ha erre törekszünk. A korszellem csak 
kettő között enged választanunk : vagy tökéletességre 
törekszünk, vagy az örvényben elmerülünk. — Az egy-
házra nézve nagy veszély, hogy a világ szelleme beléha-
tolt s igy a kornak egyik nagy hibája, a félszegség, meg-
van az egyházban is. Ez pedig nagyon kárhozatos a hit 
és élet terén, mint a szabadelvűség a hit és erkölcs terén. 
A világ szellemének győzelme a természet fölött valónak 
bukása ; mert a világ szellemével nem lehet béke. 

Ezek az első fejezetnek valamint az egész kötetnek 
vezéreszméi, főgondolatai. 

A fönt rajzolt állapotból csakis a természet fölött 
való gondolkodásnak és életnek teljes komolysága által 
emelkedhetünk föl a tökéletesség állapotára, még pedig 
a természeti és a természet fölött való tökéletességre. 

A második fejezetben megmutatja a tökéletességre 
vezető utat és eszközöket. Ezek pedig : az alázatosság, az 
egyszerűség, az önmegtagadás, a szivtisztaság, az enge-
delmesség. 

A világ szelleme: a kevélység szelleme; a keresz-
tény életnek két alapja : a hit és az alázatosság. Kevély-
ség és hazugság a világ működésének alapvonása ; egye-
nesség és igazság Jézus Krisztusnak és a szenteknek 
szelleme. Az önmegtagadás a korszellem, az egyház- és 
kereszténység szelleme végett szükséges ; még pedig 
háromszoros önmegtagadás : az érzékiségben, az érzékek-
ben és a lélekben. A szivtisztaságnak egyik legszebb 
nyilvánulása a szüzesség, mely megvolt ugyan az ókor-
ban is, de mint erény egyedül a kereszténységben léte-
zik. Az engedelmesség az eszes teremtménynek kitüntető 
előnye és a legfőbb erkölcsi erény ; de egyszersmind a 
legszükségesebb természeti erény is. A hol nincs engedel-
messég, ott nincs Krisztus ! 

A tökéletesség állapota megkivánja a lelki vezetést, 
mely a szellem szabadságát nemcsak hogy nem korlátozza, 
de sőt előmozdítja. Ennek kifolyása a szerzetes élet, me-
lyet a világ a legnagyobb mértékben perhorrescál, már 
pedig a szerzetes rendek szelleme a ruai korban szüksé-
gesebb, mint valaha. A mai kor azt állítja, hogy a szer-
zetek kora rég letűnt ; pedig a szerzetes élet eltörülhetetlen 
és nélkülözhetetlen, s talán soha sem volt arra oly nagy 
szükség, mint napjainkban, midőn a világ telve van 
önzéssel. A szerzetek az egyháznak áldásai, korunk társa-
dalmi bajainak orvosságai, az emberiség menhelyei. 

Igy valósul meg az emberben a tökéletesség, mely-
ről a harmadik fejezet elmélkedik E megvalósulás utja: 
a tisztulás utja, a megvilágosodás utja, az egyesülés 
utja, mert a tökéletességnek lényege a természetinek 
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és a természetfölöttinek egyesülése. Ez pedig a szen-
tekben éri el legfőbb fokát. A szentebben, akik a 
keresztény életnek legszebb apologiái. A világ gyűlöli a 
szentséget, de fölkeresi a szenteket. A szentek koronája, 
a legkisebb a mennyek országában Mária, aki éppen ezért 
legnagyobb a szentek között. Neki, az ő dicsőségének 
szentelvék e fejezet végső sorai, melyek erővel teljesen 
zengik az ő tiszteletének erkölcsi hatásait. 

A negyedik fejezet a tökéletesség bizonyítványáról és 
jutalmáról értekezik. Első sorban a csodálatosról szól a 
szentek életében. Majd a „föld sava" czim alatt bebizo-
nyítja, hogy a szentek népöknek és koruknak legtisztább 
képviselői, a világnak gyógyszerei, bírái ; ők a földnek 
sava, akik bennünket a világgal kibékítenek. Az ő életök 
tanulság a politika, a művelődéstörténelem számára. 

Befejezésül az ismét föltalált paradicsomról és a 
dicsőség koronájáról értekezik s remek szavakkal ecseteli 
a keresztény élet boldogságát, nem habozván kimondani, 
hogy az igazi vallásnak már itt a földön boldogítania kell, 
noha a teljes boldogság csak a túlvilágon érhető el. 

Végtére, meg nem állhatjuk, hogy hosszura nyúlt 
ismertetésünk befejezéseül ide ne igtassuk a külföldi saj-
tónak néhány Ítéletét e műnek első s részben a második 
német kiadásáról. 

Ezek között hadd álljon első helyen a legilletéke-
sebb bírálónak a világhírű nagy apologetának Hettinger-
nek „A litterar. Rundschau"-ban (1888. 10. sz.) megjelent 
következő birálatkivonata: „Kevés könyv van, mely eszme-
gazdagsággal és tudománybőséggel oly szerencsés meg-
figyelő képességet és oly elragadó, lebilincselő előadást 
egyesítene . . . Magyarázatai oly meggyőzők, a tények 
és bizonyítékok által való megokolásai oly megkapok, 
gondolatai oly mélyrehatók, hogy nehezünkre esik néhány 
lapot is elolvasnunk, anélkül, hogy a könyvet félretéve, 
az olvasottak fölött elmélkedjünk . . . Ezen fölül egy ki-
váló előnye van még ennek a műnek, — mely csak 
kevésnek jutott osztályrészül, — hogys zerzője a keresztény 
askezis útjait tapasztalásból ismeri s a benső életben 
teljesen járatos ; azért talál benne a jámbor kedély is 
oly sok mély értelmű megjegyzést, útmutatást, vigasztalást, 
fölbátorítást. Az pedig a legfőbb egy irodalmi munkában, 
hogy annak szerzője bennünket ne csak tanítson, hanem 
föl is emeljen s az eszményi után való törekvésünknek 
nj ösztönt adjon !" 

A linzi „Theol.—prakt. Quartalschr." 1890. 2. füze-
tében a munka ötödik kötetének megjelenését többek közt 
a következőképp üdvözli: „Ritka theologiai, asketikai és 
philosophiai képzettség, az ó-, közép- és újkor klasszikus 
irodalmának bámulatos ismerete, egyesülve a világos, 
népies és mégis fenkölt előadással, — ezek ama tulajdon-
ságok, melyek e munkának oly jelentőséget kölcsönöznek, 
melyre minden katholikus igazán büszke lehet s melylyel 
szemben a bitetlen és nem katholikus irodalom aligha 
fog boldogulni . . . Mindenek fölött pedig a keresztény 
tökéletességről elmélkedő hitszónoknak fog Weisz Apo-
lógiája hasznos szolgálatokat tenni . . . Weisz Apologiája 
nagy értékű, az egyháznak hasznára, a tudománynak 
becsületére szolgáló mű; vajha az ellenségre úgy mint a 
jó barátra nézve megteremné ama gyümölcsöket, melyeket 

a szerző által létrehozni gondolt s a melyeknek létre-
hozására fölötte alkalmas." 

Végül a Mainzban megjelenő „Der Katholik" 1888. 
juliusi számában a többek közt ezeket irja Apologiánk 
második kiadásáról: „Hogy ha e munkának első kiadása 
ujabb apologetikus irodalmunknak legkiválóbb és leg-
szellemesebb termékei közé tartozott, annál inkább állit-
ható ez a második kiadásról. A szerző a művelődés és 
vallástörténelemnek hatalmas tényeit, de egyszersmind 
tévedéseit is nagyszerűen alkalmazta a keresztény igazság-
nak védelmére. A szép és mindig érdekes előadás a munka 
olvasását minden igazán művelt s az emberiség legnagyobb 
kérdései iránt érdeklődő emberre nézve nagy élvezetté és 
a leghasznosabb foglalkozássá teszi". 

Ami a fordítást illetti, ismételjük azt, amit ismer-
tetésünk elején mondottunk : a fordítók törekedtek a mű-
nek hü és mégis magyaros alteregóját adni. Hogy mennyi-
ben sikerült ez nekik, annak megítélését az olvasóra bíz-
zuk, aki, reméljük, tekintetbe fogja venni Ítéletében ama 
sokszor nehezen leküzdhető nehézségeket is, melyekbe 
egy ily philosophiai irányú munkának átültetése már csak 
bölcseleti szótárunk és terminológiánk szegénysége foly-
tán is ütközik. 

Még egy szót. Értesülésünk szerint a magyar fordí-
tásnak első kiadásából már csak kevés példány áll a 
kiadó rendelkezésére: adná az Ég, hogy valamint a német 
eredeti rövid idő alatt két kiadást ért, a magyar fordítás-
nak is jelenhetnék meg minél előbb második, jól átné-
zett kiadása. 

Végül ide iktatjuk a munka árát is, mely a német 
kiadások árához képest nagyon is jutányosnak mondható. 
Ára a 244 8° ivet magában foglaló öt vaskos kötetnek 
összesen 41 korona. 

A megrendelések Makra Imre lelkész czimére, Aracs, 
Torontál m. küldendők. 

— Emlékkönyvecske a keresztény Magyarország 
kilenczszázados évfordulójára. A katholikus fiu- és leány-
iskolák növendékei számára, irta és szerkesztette Ember 
Károly, a „Népnevelő" szerkesztője. A jubileumi ünnep-
ségeket rendező országos bizottság javaslatot tett, hogy 
az egyházmegyei hatóságok minden katholikus iskolánál 
rendeljék el a jubiláris Í9tenitiszteletek és ünnepélyek 
tartását. Az ünnepélyek tárgyrendjére a katholikus tan-
ügyi tanács dolgozott ki javaslatot és ezen javaslat alap-
ján készült a most megjelent Emlékkönyvecske. Alkalmas 
segédkönyv ez az iskolai ünnepélyekhez és e mellett ked-
ves olvasnivalókat nyújt a jubileumi szentévre a katholi-
kus tanítóknak. Vallasos és hazafias szellem lengi át 
minden sorát a paedagogiai érzékkel megirt és összeállí-
tott könyvecskének. Tartalma- A kilenczszázad évfordu-
lóján. (Beszéd a tanulókhoz.) Örvendezzünk. (Alkalmi 
költemény.) A gyermekeknek szánt beszédek : Szent István, 
Szent László, Szent Margit, Hunyadi János. A mohácsi 
gyásznap, Pázmány Péter, Mária Terézia, Az ezredév — 
a magyar nemzet kilenczszázados történelmén vezetik ke-
resztül a gyermeki ártatlan lelkeket A költeményei mind 
alkalomszerűek. Tartalmaz ezenkívül az ünnepélyekhez 
alkalmas énekszövegeket is. Az Ízlésesen kiállított és ké-
pekkel is illusztrált könyvet a Szent-István-Társulat adta 
ki. Ára csak 20 fillér, hogy lehetőleg a szegényebb nö-
vendéknek is módjában álljon azt megszerezni. A meg-
rendeléseket bérmentesen eszközli a Szent-István- Társidat 
ügynöksége, Budapesten, VIII., Szentkirályi-utcza 28. 
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H I V A T A L O S . 

Pályázat a csanádi püspöki papneveldébe való 
felvételre. 

2009. sz. 
A csanádi püspöki papnevelő-intézetbe ez évben fel-

veendő ifjak vizsgálata Temesvárott f. évi julius 3-án 
d. e. 10 órakor fog megtartatni. 

A felvételre jelentkezhetnek azon ifjak, kik a gym-
nasiumi érettségi vizsgálatot sikerrel kiállották, a papi 
pályára hivatást éreznek, és épegészségüek. 

A felvétetni óhajtók személyesen tartoznak jelent-
kezni s bővebb tájékoztatás végett felhivatnak, hogy 
érettségi bizonyítványukkal és keresztlevelükkel f. évi 
julius 2-án délután az egyházmegyei hivatalban meg-
jelenjenek. 

Erről a nt. lelkész urakat miheztartás, azaz a pá-
lyázni szándékozók kellő kioktatása czéljából tudósítom. 

Makón, 1900. május 12-én. Sándor, 
püspök. 

V E G Y E S E K . 
* * * Rómából jött tudósítás szerint, a lisaboni patri-

arka, két érsek és 5 püspök vezetése alatt, 1300 portugáli 
zarándok érkezett, Lourdeson át, Rómába. Respighi bibor-
nok, pápa ő szentségének uj római püspöki vikáriusa, f. 
hó 14-én érkezett Ferrarából az örök városba és ugyan-
aznap uj hivatalát azonnal átvette. 17-én pápai consisto-
rium volt allocutióval. 10,000 franczia zarándok érkezett 
a 24-iki szentté avatásra. 

— A csanádi egyházmegye fáradhatatlan főpász-
tora, Desseívffy Sándor dr püspök ur szent Gellért napjára, 
szept. 24-ére, zarándoklatot szervez Velenczébe s. Giorgio 
szigetére, Magyarország egyik apostolának, a csanádi 
püspökség első főpásztorának, szent Gellért püspöknek 
tiszteletére. A nagyméltóságú püspök ur beleegyezni mél-
tóztatott abba is, hogy e velenczei zarándoklattal kapcso-
latosan szerveztessék Rómába is egy zarándoklat. A ket-
tős zarándoklathoz az ország bármely egyházmegyéjéből 
lehet csatlakozni. A szervezés és vezetés jóságát biztosra 
lehet venni. 

— Nagylelkű adományok. Vogronics Antal pápai 
praelatus, veszprémi apát-kanonok, közelgő gyémántmiséje 
alkalmából, melyet jun. 7-én Arácson fog bemutatni az 
Istennek, mint a „V. H." értesült, a következő adomá-
nyokat tette : a veszprémi papnevelő intézetnek 2000 ko-
ronát, a papi nyugdíjintézetnek 2000 koronát, a marczalii 
templomnak 2000 kor., a tanitók „Gondviselés" alapjának 
1000 koronát, a Dávid árvaháznak 1000 koronát, szent-
misékre 1200 koronát, a veszprémi kath. körnek 400 ko-
ronát, a veszprémi kath. legény-egyletnek 200 kor., a 
veszprémi szegényháznak 400 koronát adományozott. E 
nagylelkű adományok fennen hirdetik a jubiláns fennkölt 
gondolkozását. Isten áldja és éltesse köztünk még sokáig! 

— Az angol episcopalis egyház maga is kezd 
beletörődni Angolország katholikus jövőjébe. Mikor nem-

rég a canterburyi érsek Londonban az episcopalis egyház 
zsinata alkalmából lambethi palotájában u. n. garden 
party-t adott, Vaughan bibornokot is meghívta, a ki meg 
is jelent, és az etikett úgy alakult, hogy az anglikánok 
az elsőbbséget a római egyház bibornokjának engedték 
át. (Revue du Monde Oath.) 

— A kassai egyházmegye méltó öröméről ad 
jelentést a „Felsővidék" május 20-iki száma a fölött, 
hogy Bubics Zsigmond megyés püspök úr ő exja, kinek 
egészségi állapota Budapesten gyógykezelést vett igénybe, 
f. hó 14-én legjobb egészségnek örvendve érkezett meg 
székhelyére, a hol jun. 4-én és 5-én fogja kiosztani a 
bérmálás szentségét. 

— A győri egyházmegyéből nagy öröm hire kelt 
szárnyra és járja most be az országot. Győri jeles lap-
társunk, a D. H., legutóbbi számában következőleg tesz 
jelentést a legújabb pápai kitüntetésről. „Póda Endre 
sopronvárosi apát-plebánost ő szentsége XIII. Leo pápa 
házi prelátusává nevezte ki. A kinevezést tartalmazó 
breve már megérkezett Rómából. Póda Endre neve ismere-
tes nemcsak Győregyházmegyében, hanem az országban 
is. Fáradhatatlan munkás, buzgó pap. Erdemei Sopron 
városában a közügyekben, de különösen a nevelés és tan-
ügy terén elévülhetetlenek. A megérdemelt magas kitün-
tetés nagy örömet keltett Sopron városában és az egész 
győri egyházmegyében. Mi is őszinte szivvel gratulálunk ő 
méltóságának annál is inkább, mert ő szentségének újonnan 
kinevezett házi főpapja sok esztendő óta serényen forgatja 
az újságírói tollat. Kitüntetésének fényéből jut egy sugár 
a katholikus zsurnalisztikára is." Jut onnan szerencsés 
bőséggel más, igen sokfelé is. Éljen a legifjabb magyar 
pápai praelatus ! 

f Hőslelkü halállal halt meg a Jézus társaságának 
egyik fő missiónárius tagja most vasárnap viradóra, itt 
Budapesten, a nagyérdemű atyák ifjú rendházában. P. 
Flódung József ez a szentemlékű halott, a ki, igazán, már 
a halált hordozva magában tartott a mult hét folyamán 
Osli után Berkesden szent missiót s osztotta ki roskadozó 
testtel, elhaló szóval és kézzel a lelkeknek az örök üdvös-
ség igéjét és eledelét. Nevét az ország minden egyház-
megyéjében. minden vidékén tartott sz. missiók országos 
hirűvé tették, s emlékezetét az a nemzedék, a melynek ő 
egész életét szentelte, még az örökkévalóságban is áldani 
fogja. Adjon Isten neki örök nyugodalmat, és ő, az örök 
világosság fénykörében, imádkozzék értünk ! Rendtársai 
következő gyászjelentést adtak ki és küldtek be hozzánk 
is : A budapesti „Jézus-társasági" rendház mélyen szomo-
rodott szivvel jelenti, hogy szeretett tagját, tisztelendő 
Flodung József Jézus-társasági áldozó papot és sok évi 
missionáriust f. hó 20-án hajnali 2 órakor életének 55-ik 
évében, rövid szenvedés és a haldoklók szentségeinek 
ájtatos felvétele után az Űr magához szólította. A meg-
boldogult földi maradványai f. hó 21-én d. u. 4 órakor 
fognak a gyászházban : VIII., Mária-utcza 25. sz. a. a 
róm. kath. szentegyház szertartásai szerint ünnepélyesen 
beszenteltetni és a központi temetőben nyugalomra helyez-
tetni. Az engesztelő szent miseáldozat a megboldogult 
lelkének üdveért folyó hó 22-én reggel 9 órakor fog a 
Jézus Szent Szive templomában a Mindenhatónak bemu-
tattatni. Budapest, 1900. május hó 20-án. Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki ! 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Kinyilatkoztatás és felvilágosodás. 
Irta: Dr Szentimrey Gábor. 

(Vége.) 

II. Tétel. A krisztusi kinyilatkoztatás a hazafisá-
got egyenesen kötelezővé is teszi. 

A szoros é r te lemben ve t t krisztusi kinyi la t -
koz ta tás t megelőző „ó-szövetségi" á l lapota a 
kinyi la tkozta tásnak sajátos theokra t ikus szerve-
zettel b i r t , melyben hivő és polgár, Is ten és haza 
szorosan egymáshoz fűzve, mintegy elválhatatlnul valá-
nak összekapcsolva. Igaz ugyan, hogy a krisztusi 
kinyi latkoztatás , épen az ő egyetemes jel legénél 
fogva a theokrat ikus fo rmá t ó-szövetségi ál lapotá-
ban meg nem hagy ta ; de a Krisztus, a ki az 
ó-törvényt nem felbontani és megsemmisí teni jö t t , 
hanem tökéletesíteni: - az emberben a hivőt a 
polgártól hasonlóképen el nem válasz to t ta s az 
emberben a cselekedetek oly összhangját t e r e m t e 
meg, melynek egyik húr ja az Is ten és egyház, 
másik a haza i rán t i szeretet . Azért mondja : 
adjátok meg az Istennek a mi az Istené, a csá-
szárnak a mi a császáré. Sőt példájával is taní -
tot t , mer t az emberré l e t t Is ten a zsidó nemzeti-
séget is magára vet te s hazájának hű fia volt. 
Szent Pál apostol levelei telve vannak lángoló 
hazaszeretettel , telve a hazaszeretet gyakorlá-
sára serkentő intelmekkel . Az egyház taní tómes-
tere, aquinói szt. Tamás pedig világosan t a n í t j a : 
„Sicut ad religionem pertinet cultum Deo adhibere, 

ita secundario gr adu ad pietatem pertinet adhibere 
cultum parent ibus e t patriae*) 

Azon kérdésre pedig : u t rum pietas sít speci-
alis vir tus ab aliis d i s t inc ta? igy felel: Respon-
deo dicendum, quod aliqua v i r tus specialis est 
ex hoc, quod respicit aliquod obiectum secun-
dum aliquam specialem ra t ionem. Cum a u t e m 
ad ra t ionem ius t i t iae per t inea t , quod debi tum 
alii reddat , ubi inveni tur specialis ra t io debiti 
alicui personae, ibi est specialis vir tus. Debe tur 
autem aliquid alicui specialiter, quia est conna-
tura le princípium producens in esse e t guber-
nans. Hoc au tem princípium respicit pietas, in 
q u a n t u m parent ibus et patriae, e t his, qui ad 
haec ordinantur , officium e t cul tum impend i t . . . * 
majd ismét : pietas se extendi t ad pá t r iám, secun-
dum quod est nobis quoddam essendi p r in -
cípium. 2) 

Távol áll tőlünk annak gondolata , m in tha 
a hazafiságot oly ér te lemben ve t t természet-
fölöt t i e rénynek t a r t anánk , minőek azok, melyek 
a krisztusi k inyi la tkozta tás sa já t lag ve t t gyümöl-
csei; de mégis 

I I I . Tétel. A krisztusi kinyilatkoztatás termé-
szetfölötti segítségét a hazafiság erényének a maga 
teljes egészében való gyakorlásához szükségesnek tartjuk 
és pedig: 

1) Sum Theol. II/2. qu. 101. a. I. 
2) Ibid. a. III. 3. 
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a) A kinyilatkoztatásban rejlő természet-
fölötti segítséget a hazafiság erényének gyakor-
lásához szükségesnek ta r t juk nem egyátalán, 
hanem különös tekintet te l a tizenkilenczedik 
századra. Tehát nem szándékunk a hazafiságnak 
mint természeti erénynek azon dicső példáit, 
melyeket a pogánykorból a történelem megőr-
z ö t t , k é t s é g b e v o n n i . Á m azon nehézségek, melyek 
a hazafiság erényének gyakorlásában lépten-nyomon 
felmerülnek, ma nagyobbak, mint valaha. Az e m b e -
rek szivében az anyagiak után való vágy s 
abból származott önzés mindinkább nagyobb té r t 
hódit, szóval a régi kor bámult jellemei mind-
inkább ritkábbak. Mivel pedig a jól értelmezett 
hazafiság gyakran oly kötelességeket is ró az 
emberre, melyek az ő legönzetlenebbül felfogott 
érdekeivel is ellentétben vannak s gyakran az 
ember vagyonát, életét veszélyeztetik: az önzésbe 
merül t embernek ilyenkor mi fogja az erkölcsi 
-erőt megadni ahhoz, hogy a haza jól felfogott 
érdeke az egyéni érdeken felül emelkedjék? Nem 
kézzelfoghatóan meggyőz-e bennünket az élet 
mindennapi szomorú tapasztalata, hogy azok 
szemeiben, a kik u kinyilatkoztatást, mint cselekedeteik 
erkölcsi alapját nélkülözik, minden s igy a hazafiság 
is üzlet csupán, mely addig kötelesség, mig belőle 
haszon származik? hogy a manap fennen hi rdete t t 
hazafiság üres jelszó, a te t tek idején gyáva meg-
hunyászkodás, nem ri tkán árulás? 

S ha ennyire j u to t t a felvilágosodott ember, 
ha minden nemes eszme iránt való lelkesedés 
kihal t belőle, mi más ül te thet i vissza e lélekbe 
a lelkesedés odaadását mint a krisztusi kinyilat-
koztatás, minden nemes érzés rugója és végbe-
vivője ? 

b) S ha átalán azt tapasztaljuk, hogy a 
mai kor embere a kinyilatkoztatás segítsége 
nélkül a hazafiság kívánta kötelességek legválsá-
gosabb pillanataiban nélkülözi a szükséges er-
kölcsi erőt s ha átalán a haza, az ország fennállá-
sának legbiztosabb és elengedhetetlen alapja fiai-
nak áldozatokra is kész szeretete s a mint e 
szeretet üres jelszóvá válik, meginognak annak 
még oly szilárdul lerakot t alapjai is : a hazafisá-
got éltető kinyilatkoztatást méltán az országok leg-
hatalmasabb támaszának kell tartanunk. 

De különösen is támasza ennek az ország-
nak, melynek ha alakulása nem is, de megszilárdu-
lása ós majdnem csodával határos ezredéves fenn-
állása a kinyilatkoztatás lelkesítette hazafiság 
=elvitázhatatlan ténye. S ha ugyanazon ok meg-

szűnte, mely az eredményt létrehozta ós fenn-
t a r t j a — azt megsemmisíti, nem kell-e félnünk, 
hogy a kinyilatkoztatás emlőiről leszakított haza-
fiság mostohája a felvilágosodás meghamisí tot t 
tejével táplálva — valóban üres jelszóvá fog 
válni ? 

Befejezés 

Minden szerénységet félretéve is, silány 
váza e dolgozat csak annak, a mit a czim magá-
ban foglal. Ám, ha nem sikerült is a kilyilat-
koztatás és felvilágosodás viszonyát a részletekre 
kiterjeszkedő alapossággal bemutatnunk, mégis 
az elmondottakból a dolgozatunk czélját képező 
következtetést levonhatjuk. S e következtetés 
az, h o g y a krisztusi kinyilatkoztatás ellen eredmény-
telen a divatos felvilágosodás minden erőlködése, mert 
az az emberiség előrehaladásának nemcsak nem aka-
dálya, hanem felette hatalmas tényezője, elannyira, 
hogy az ember igazi, a szó teljes és tökéletes értelmé-
ben vett felvilágosodása nem az emberi szellemnek a 
kinyilatkoztatástól való elszakadásában s attól való 
függetlenitésében, hanem a kinyilatkoztatásnak az 
emberi szellemre gyakorolt jótékony segítségében áll. 
A kinyilatkoztatás az ember igazi világossága, 
valamint annak szerzője maga az örök világos-
ság, „az emberek világossága, mely megvilágosít 
minden e világra jövő embert ; és a világosság 
a sötétségben világoskodik, de a sötétség azt fel 
nem fogta," 3) fel nem fogja ma sem. 

A kereszténység és az emberi lélek. 
Irta és a pécsi kath. körben felolvasta : Kozáry Gyula. 

(Vége.) 

Nemzetünk történelme egy lovagias, önérzetes, bátor 
és vitéz nép önfentartó küzdelme, melyben nyugot védő-
falává és az európai mivelődés védőbástyájává lőn. Az ő 
holttetemeiből, vitézi hullásából emelte védőfalát Európa 
kulturája. Társadalmi és magánéletét Európa közel-
ismerése szerint a családiasság, a gavallérság, a bá-
torság, az önérzet, a nagylelkűség, a jog- és az igaz-
ságszeretet, a faj- és hazaszeretet, a nő tisztelete és 
védelme, a vendégszeretet, melynek a világon mása sincs, 
szóval a lovagerények nimbusza ragyogja körül. A 
magyar lelkében a vallás és a haza fogalma egyesül. 
Templom az ő vára, és vára az ő temploma. Szent István 
királyatyai tanácsai fiához, Imre herczeghez, a keresztény 
és magyar uralkodó erényeit fejtegetik. Négy fő-szméje: 
a hitben való hűség; az idegenek és nemzetiségek befo-
gadása s megbecsülése ; a nemzet hagyományainak és 
törvényeinek tisztelete ; a bölcsek és jók tanácsának meg-

3) Szt. János evang. I. 9. és 5. vers 
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fogadása és a hadi népek különös becsületben tartása. Imre 
herczeg ifjan elhalt ; de a tanácsok sarkigazságai marad-
tak a magyar államférfiúi bölcseségnek és politikánknak 
vagyis: nemzeti érdekeinket és fejlődésünket a nyugat-
hoz fűzni, de fel nem áldozni neki ; a szabad nemzet és 
szabad ember kardjával védelmezni közös érdekeinket a 
hitetlenség és vadság ellen, a magunkéit mindenki ellen." 

A magyar faj nemes vonásai teremtették meg a 
kereszténység nemesítő, erősítő, mérséklő befolyásának égi 
ihlete alatt nemzeti hőseinket, az ideális faj magyarokat. 
Ez szülte a honszerző és alapitó Árpád után Szt. Istvánt 
a nagy állambölcselöt, alkotót, szervezőt és föntartót ; az 
Árpádház törékeny liliomát, Szt. Imre herczeget, kinek 
lehullásakor a nemzet apostolával az egész ország borult 
talpig gyászba ; a keresztény magyar lovag eszményét, 
Szt. Lászlót, kinek hőstetteiről regét regére sző a magyar, 
képeit templomaiba festeti, vármegyei czimereibe s arany 
pénzekre véseti és bizik benne, hogy holta után is 
visszaszáll a lelke nemzetének védelmére. A komoly tör-
ténetírás róla feljegyezte: Minden naiv lelkesedése és 
vallásos buzgalma mellett okos s számitó higgadt állam-
férfiuvá fejlődött, a kiről világi dolgokban csak akkor 
lehetett észrevenni, hogy mennyire foglalkozik az égiek-
kel, az örökkévalókkal, mikor a föld gyümölcseiből a 
megérdemlett jutalmat kellett volna kivennie s azokat 
nem kereste, sőt lehet mondani, kicsinyelte.*) Hallgatás-
sal mellőzöm az Árpádház szűzi liliomsarját, szent Margitot, 
hollós Mátyást, Eunyadyt, Zrínyit, kiről költő s hős 
unokája zengé, hogy „az Krisztusért bátran holt és 
a névtelenek duló csatákban elhullott ezreit, kik éltek és 
haltak azért „ki a keresztfán holt szabadságukért" ; csu-
pán honunk és alkotmányunk nemtőjére gondolok, kinek 
végzetes katasztrófája mélyen megrendítette a világot és 
gyászba borított egy nemzetet, Erzsébet ez, ki úgyszólván 
köztünk él, és szépséges homlokát legendaszerü dicsfény-
nyel övezte körül a képzelet és a sziv. Nem volt ő 
magyar fajra, származásra, Bajorhon rózsakertjében fes-
lett, de magyar volt lélekben, szivben, rokonérzésben. 
Szinte kultuszszá emelte magyarságát. Nem mehet feledésbe 
soha az a sikeres közbenjárás, mely hazánk ügyét nehéz 
időkben felkarolta ; nem feledhetjük el azt az édes anyai 
szeretetet, melylyel nemzetét boldogította. A kegyelet, mely 
hálás sziveinkben él, századokkal daczoló tanúságokra 
vágyódik. Szive fölött őzrző angyalához rövid imát hordo-
zott, melyet minden este elmondott és a templomból, hol 
tisztára mosta lelkét és magához vette az Ur testét, indult 
el a hosszú útra, melyből — fájdalom ! — élve nem tért 
többé vissza. 

Es a mint elvonul most lelki szemeim előtt a Volga-
menti nomád lovas képe, s látom a magyar faj fő jellem-
vonásait; a mint e faj vérrel és viszálylyal, de dicsőség-
gel irt történelmét végig gondolom ; a mint a keresztény-
ség által megtisztított s fölemelt eszményi magyar lovag-
jellem vonásait buvárlom : önérzet é9 nemes büszkeség 
fogja el lelkemet. Előttem az eszmény typusa és a faj 
fejlődésének prognostikonja De egyúttal elém mered a 
jelen, Istentől s kereszténységtől elpártolás óráinak rém-

*) Paul er Gyula : Az Árpádházi kir. története. I. k. 144. 1. 

képe, mely elvadíthatja, megronthatja e nemes faj erkö'-
cseit, megemészti fizikai erejét s lovagerényeit, meg-
semmisíti idealizmusát. S a mint e szomorú kép láttára 
elsirdogálom bus elegiámat, a keresztény magyar lovag-
jellem ragyogó példaképei integetnek felém, szent remény-
ségtől ihletve kiderülni látom fejem fölött az ég bolto-
zatát az idők zivataros nehéz fellegei közül, édes bizalom 
kéjes reménysége rezdül át a szivemen és a lelkesedés 
könyeivel szememben hirdetem, hogy a kereszténység 
szelleme által áthatott, eszményített s az egyház malaszt-
eszközeivel vezényelt magyar faj, magyar jellem az ember-
nek, az igazi embernek typusa, eszménye. A nők Ítéletére 
illetve tapintatuk sejtelmére föltétlenül építhetünk. A 
külföldi nők általában elismerik a magyar férfiak első-
ségét és fölényét. A nőkről pedig szabadjon nekem azon 
meggyőződésemnek kifejezést adni, hogy a magyar nők 
átlag erkölcsösebbek, tartalmasabbak és családiasabbak, 
mint sok egyéb nemzet leányai. Egy ilyen fajra, m. t. 
hallgatóim, melynek férfiai és asszonyai ősanyjuktól a 
természettől ilyen előkelő tulajdonságokat örököltek és 
a kereszténység által megtisztított s fölemelt faj géniuszá-
ból annyit merítettek, mint önök, önökre és utódaikra 
bizvást rá lehet hagyni a jövendő századot, mert megőrzik 
a mult tiszteletreméltó erkölcseit és hagyományait, az 
egyenes, őszinte nyiltszivűséget, bátorságot, faj- és haza-
szeretetet, mely a dynasztia iránt jobbágyi hűséggel és a 
szent korona iránt vallásos félelemmel párosul, az önzet-
lenséget és a családi érzelmeket. Ne feledjük azonban a« 
eszményt, mely a természet és kegyelem munkája, az 
ősmagyar faj és a kereszténység erőinek összetétele. A négy 
folyam árja között, a Kárpátoktól az Adriáig, minden 
ember legyen ember, keresztény és magyar. Nemzetünk 
sokszor sodortatott az enyészet örvénye felé s újjászüle-
tésünk talizmánja őseink vallásos erényeiben volt. Ugy 
tegyünk ma is! Ne ingassuk meg a régi alapot! A 
nemzetnek múltját, fejlődését és szokásait keresztény 
eszmék hatották át, ezek óvták meg a hanyatlástól, ezek 
az enyészettől. Vajha az unokák meg ne válnának e 
drága örökségtől, e nagyszerű múlttól, ne dobnák oda a 
dekadens polgárosultság kétes vívmányainak a kegyeletet 
a mult iránt ! 

Es akkor ezt az Isten-áldott fajt, a mi fajunkat, a 
magyart meg nem semmisítheti ádáz végzet vagy földi 
hatalmasság, és az uj ezredév hajnalbasadása szebb, di-
csőbb napokra virradt, mint vala a mult : „Boldog Ma-
gyarország, ha nem engedi magát többé félrevezetni 
Kiáltjuk föl Dantéval. Ekkor bizvást elszórhatjuk a vén 
Európa s az ifjú Amerika tájaira hittel, reménységgel a 
legnagyobb magyar jósigéit : Magyarország nem volt, ha-
nem lesz! 

Csak nemrég hangzott az ország galamblelkü primá-
sának ajkairól a szózat, hogy egyházunk és hazánk iránt 
való kötelességeink változatlanul ugyanazok maradtak,, 
melyek ezelőtt voltak. Higyjék el : Isten és a hit nem 
értéktelen romok és maradványok a középkorból, hanem 
azon erős alapok, melyeken hazánk kilencz századon áfc 
biztosan nyugodott. Csak ez lehet a jövője is. . . . 

42* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, máj. 27. A kilenczszázados jubileum 

megünneplése az iskolákban. — 
Vaszary Kolos bíboros herczegprimás ő főmagassága 

IX. körlevelében a következő magas rendelkezést adta ki 
a kilenczszázados jubileum megünneplése tárgyában: 

Kilencz százada, hogy hazánk szent István király 
apostoli buzgalma és bölcs előrelátása folytán a katholikus 
egyház kebelébe fölvétetett. 

Kilencz század óta élvezi immár nemzetünk azokat 
az áldásokat és jótéteményeket, a melyeket az egyház úgy 
a nyilvános, mint a magánélet minden terén árasztani 
szokott. 

Sokkal nevezetesebb ez évforduló, hogysem azt nyom-
talanul átsurranni engedhetnék. 

Mély hálával eltelve áldjuk az isteni Gondviselés 
kegyét, hogy dicső őseinket egyházának fiaivá fogadta és 
nemzetünket a századok viszontagságai közepett állandóan 
föntartotta és védelmezte. 

Hogy a köteles hála érzelmei minél általánosabb 
kifejezésre jussanak, elrendelem ezennel, hogy főegyház-
megyém összes tanintézetei a katholikus tanitók országos 
bizottsága által kidolgozott és általam folyó hó 7-én 
1890. szám alatt jóváhagyott alábbi programúi szemmel-
tartása mellett kegyeletes ünnepségeket rendezzenek. 

Az ünnepélyek idejét válaszszák és határozzák meg 
& tanintézetek elöljáróságai. 

Végül fölhivom az iskolai hatóságok figyelmét a 
következő munkákra, a melyeket gondos kezek az ünnep-
ségek rendezésének megkönnyítésére készítettek. 

1. Emlékkönyv a katholikus tanintézetekben tartandó 
ünnepségekhez. Irta és szerkesztette Ember Károly. Ki-
adta a Szent-István-Társulat. Budapest, VIII., Szentkirályi-
utcza 28. szám. 

2. A szent-év emléke. Szerkesztették Bertalan Vincze 
és Szokoly István. Kiadta Buzárovits Gusztáv Eszter-
gomban. 

A 900-as évforduló ünnepi programmja : 

A) Tanítók. 
Körönkint díszgyülést tartsanak s ezen a kör vala-

mely tagja ünnepi beszédet mondjon. 

Tárgysorozat : 
1. Szentmise Te Deummal. 
2. „Isten áldd meg a magyart." (Ének.) 
3. Elnöki megnyitó. 
4. Beszéd az ünnep jelentőségéről. 
5. Pápai hymnus. (Ének). 

B) Tanulók. 
Iskolánkint ünnepet tartsanak, a hol lehet a tanulók 

együtt egy teremben vagy az udvaron, a hol ily alkalmas 
hely nincsen, osztályaikban külön-külön. 

Egy és ugyanabban a városban vagy faluban levő 
iskolák egy és ugyanazon a napon tartsák. 

Az iskolai ünnepet megelőző napon úgy a tanitók 
mint a tanulók szent gyónáshoz járuljanak. 

Másnap iskolai ünnepély. 

Tárgysorozat : 
1. Szentmise Te Deummal. A mise alatt a tanitók 

és tanulók áldoznak. 
2. Ha együttesen tartják az ünnepélyt : 
a) „Isten áldd meg a magyart." (Ének.) 
b) Az igazgató megnyitó beszéde. 
c) Két (2) fiú alkalmi szavalata. 
d) Ünnepi beszéd a nap jelentőségéről. Mondja a 

tanítótestület valamely tagja, a kit erre az igazgató 
fölkér. 

e) Két (2) leány alkalmi szavalata. 
f ) Rövid alkalmi beszédek a magyar történelem kö-

réből. Mondják a tanulók. 
g) Elnöki zárbeszéd. 
h) Pápai hymnus. (Ének.) 
Ha osztályonkint tartják, akkor a programm annyi-

ban változik, hogy a megnyitó és zárbeszéd elmarad és a 
szavalatok a tanítványok neméhez alkalmazkodnak. 

Igen kívánatos, hogy úgy a tanitók, mint a tanulók 
egyházi (fehér-kék) és nemzeti szinü szalagokból készített 
csokorral a mellükön vegyenek részt az ünnepélyen. 

Német-Lad. Esperesi kerület adománya az Országos-
Pázmány-Egyesületnek. — 

Nagyságos és főtisztelendő szerkesztő urnák. 
Udvet az Urban ! 

A veszprémi egyházmegyében létező csökölyi espe-
res-kerület papsága t. évi május 17-én Lábadon (Somogy) 
tartván tavaszi gyülésezését azon már rég forrón várt 
esemény fölötti nagy örömének adott lelkes kifejezést, 
hogy az Országos-Pázmány-Egyesület megalakult és 
ünnepélyesen megnyittatott, hogy majdan hatalmas véd-
bástyája legyen az üldözött katholiczizmus kérlelhetlen 
elleneinek lefegyverzésére ; az igaz egyház vitális ügyeit 
győzelemre vinni ; a mihez szellemi erő egymagában nem 
elégséges, hanem szükséges anyagilag is járulni. E vég-
ből a fenjelzett kerület papsága 20 kor. küldött kebeléből 
az Országos-Pázmány-Egyesületnek. Vajha e bár csekély 
lépés buzdító például hatna a többi kerületnek ország-
szerte a magasztos hivatásu intézménynek segítő alapja 
örvendetes gyarapítására, hogy harczolhassuk együttesen 
teljes erélylyel, törhetlen kitartással a nehéz harczot kath. 
szent hitünkért és ezzel szeretett hazánk virágzó fen-
maradásáért a halhatatlan emlékű nagy Pázmány szelle-
mében ! O. P. 

Szombathely. Az emberiség felajánlása Jézus szent-
séges Szivének. — 

Szentséges atyánk „Annum Sacrum" kezdetű, mult 
évi decz. 25-én kelt encyclicájában azon óhajának adott 
kifejezést, hogy a szent évet bevezető ünnepségek kapcsán 
az emberiség ajánlja fel magát Jézus szentséges Szivének. 
Mivel az encyclica későn érkezvén hozzánk a felajánlási 
ájtatosság nem volt megtartható az óhajtott időben, azért 
Jézus sz. Szivének közelgő üunepén fog a felajánlás egy-
házmegyénkben megtörténni. Megyés püspök ur ő mél-
tósága ugyanis most megjelent körlevelében elrendelte» 
hogy a f. évben Jézus szentséges Szivének ünnepén és 
utána még két napon át, junius hó 22., 23. és 24-én, 
minden város és helység plebánia-templomában a délutáni 
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órák egyikén, mely a mezei munkák által igénybe vett 
hivekre való tekintetből legalkalmasabbnak bizonyul, — 
vecsernyét (litániát) tartsanak, a melyen a többi szokásos 
szertartások között végezzék a szentséges Sziv jóváha-
gyott litániáját s utána mondják el a felajánló imádságot. 
— A felajánlási ájtatosság a jelzett napokon különös 
fénynyel fog megtartatni a helybeli székesegyházban. 

Páris, május 17. A világkiállítással kapcsolatosan 
szervezett misszió-kiállítás megnyitása. —. 

Ma volt a világkiállítás területén a katholikus misz-
sziók pavillonjának ünnepélyes megnyitása. Az intéző 
körök kimondották, hogy csendesen, zaj nélkül történjék 
minden; azonban elkerülni azt nem lehetett, hogy az 
összegyűlt fényes közönség jelenléte ünnepélyessé ne tegye 
a de Montarnal tervei szerint készült kis palota fel-
avatását. 

Hála főleg du Teil báró és Grenier titkár urak 
fáradozásának és finom műizlésének, az érdekesebbnél érde-
kesebb tárgyaknak oly tömege került ebben a kiállításban 
közszemlére, a mely mindenkit meg fog lepni és a leg-
fokozottabb kíváncsiságot is ki fogja elégíteni. 

Lafont gróf aladmirális, a misszió-kiállítási bizottság 
elnöke, több bizottsági taggal oldala mellett, maga kalau-
zolta a megnyitásra megjelent főpapokat és missióná-
rius szerzetesek főnökeit a kiállított tárgyak szemlélésé-
nél. Ott láttuk a többi között le Roy alindai püspök 
urat, a du Saint-Esprit congregatio rendfőnökét, továbbá 
Allgeyer, éjszaki zanguebari apostoli vikáriust, mgr 
Péchenardot, a párisi kath. egyetem rektor magnificusát, 
Tournade, Piolet, de Viliéle misszionárius atyákat a 
Jézus-társaságából, Bourgeois, Alazard, Fayard, Ferdinand 
delà Mére de Dieu misszionáriusprokurátorokat a dömés 
rendből, továbbá a picpusiakat, a Mária oblátusait, a kar-
melitákat, Fleury és Grosjean atyákat a külföldi misszio-
náriusok du bac-i rendházából, a lazarista atyák képvise-
lőit. A Propagation de la foi egyesület párisi ágát az 
itteni titkár, lyoni ágát a szent-Ferencz plébánia lelkésze 
mgr Gourgout képviselte, a ki mgr Morel, a „Missions 
Catholiques" czimü világhírű lap szerkesztőjének kíséreté-
ben jelent meg. A további jelenvoltak : mgr Demimuid a 
Szent-gyermekség főigazgatója, mgr Charmetant az Ecoles 
d'Orient képviseletében, de Resbecq gróf a franczia rab-
szolgaság-ellenes egyesület pénztárosa. S ezzel még korán-
sem fejeztem be a szent czélokat szerény és csendes önzet-
lenséggel szolgáló férfiak hosszú sorát. Megjelent Benja-
min Constant festőművész is, a kinek XIII. Leo legújab-
ban ült s a kinek képe itt van a kiállításban s a Museo 
Borgiano üvegszekrénye előtt lesz kiállítva. 

Róma máj. 24. A szentté avatás ünnepéről. — 
Ma érték el a jubileumi ünnepségek egyik kimagasló 

csúcspontjukat. Gyönyörű szép idő kedvezése mellett, 
vagy 60,000 ember jelenlétében, a kik között a francziák 
egymaguk 10,000-rel voltak képviselve, XIII. Leo pápa 
szentté avatta De la Salle ker. János és Rita da Cascia 
Istennek már beatifikált tisztelendő szolgáit. A francziákon 
és olasz zarándokokon kivül főleg németek és portugálok 
voltak még jelen és néhány magyar zarándok. A hivő 
közönség fele része zarándok, fele része római volt. Meg-

jelent a fenntartott helyeken a Vatikán mellett meg-
hitelesített diplomacziai kar teljes fényben, a maltai lovag-
rend képviselete, a római nemesség, a főbb méltóságok és 
sok külön meghívott vendég. A szent atyát vivő menet 
reggeli 1/29-kor indult el a Vatikánból. A menet élén 
a római szerzetes és világi papság haladt. Azután jöttek 
a pápai hatóságok és bizottságok főnökei és az egész 
pápai udvartartás, utánuk a püspökök, érsekek és pátri-
árkák, végül 40 bibornok. A pápát flabellumok közt, 
szokás szerint, sedia gestatorián vitték a templomba. A 
Confessio oltáránál leszállt a sedia gestatoriáról és helyet 
foglalt a trónuson. Ima Után kihirdette a szentté avatás 
decretumát és intonálta a Te Deumot. Ekkor Róma vala-
mennyi templomában megkondúltak a harangok. Te 
Deum után ünnepélyes öreg mise következett. A szent 
Collegium dékánja, Oreglia bibornok ostiai megyés püs-
pök pontifikált. Mise után pápai áldás következett. Jövet-
menet nagy éltetés fogadta a pápát. Este a szent Péter-
tér arkádjai és kolonádjai fényes kivilágítástól ragyogtak. 
Feledhetetlen marad ez az ünnep, a ki csak látta, min-
denkinek. A közel 4 órai szertartást kibíró 90 éves pápa 
életereje pedig igazán csodálatos. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Kath. tanitóink jubiláris kongresszusa. 

A magyar katholikus tanítók országos bizottsága 
egy, a folyó jubiláris évben tartandó katholikus tanítói 
kongresszus megtartását kérelmezte és nyerte meg a püs-
pöki kartól, amely a kongresszusnak védő-elnökéül báró 
Hornig Károly veszprémi püspököt küldte ki. Ez a ka-
tholikus tanítói kongresszus, hogy a magyar katholikus 
tanítóság a folyó évi augusztus 15. napján Esztergomba 
rendezendő hódoló díszmenetben is részt vehessen, aug. 
14. napján fog — kizárólag a hódolati évnek megünnep-
lése czéljából — tartatni Budapesten, a Szent-István-Tár-
sulat palotájának dísztermében. Alulirottakíkartársi biza-
lommal kérik a magyar katholikus tanítók országos 
bizottsága nevében a katholikus tanító-egyesületeket, a 
jelzett kongresszusra kebelükből minden 50 tag után 
2—2 képviselőt választani, illetve felküldeni. Kérik a tan-
egyesületi elnökségeket, hogy a megválasztott képviselők 
nevét a megválasztás után az alantirt országos bizottsági 
elnökséggel (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28. szám) 
közölni szíveskedjenek. A kongresszus tárgysorozatát ké-
sőbben fogják közzétenni és megküldetni. Elszállásolásról 
a bizottság fog gondoskodni. Steinberger Ferencz dr, a 
magyar tanítók országos bizottságának e. elnöke. Ember 
Károly a magyar katholikus tanítók országos bizottságá-
nak v. elnöke. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKEN YSEG. 
Felhivás ujabb zarándoklatra. 

Zarándokat sz. Gellért szülőföldjére és hamvai-
hoz. Mint illetékes helyről értesülünk, Dessewffy Sándor 
csanádi püspök úr abból az alkalomból, hogy Magyaror-
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szag a kereszténység felvételének é9 királysága megálla-
pításának kilenczszázados évfordulóját ünnepli, a magyar 
nemzet nagy apostolának, sz. Gellért vértanú első csanádi 
püspöknek szülőföldjére, Yelenczébe, a f. évben sz. Gellért 
napjára, szeptember 24-re zarándoklatot vezet s ott sz. 
Gellért emlékét ünepiesen megüli. A S. Giorgio szigeten, 
mely a piazzettával szemben egész közel fekszik, a sz. Bene-
dekrendiek templomában, a kolostor felé eső mellék ol-
tárnál, két emléktáblát állít, egyet magyar, egyet latin 
nyelvű fölirással ; ugyanott két magyar nemzeti szinü, 
magyar szentek képével ékesített zászlót helyez el ; ünne-
pies hálaadó szentmisét mond, melyet magyar és olasz 
szentbeszédek követnek. — Velenczében sz. Gellért ereklyéi-
vel három helyen találkozunk. A legjelentősebb, a test 
jórésze, a Murano szigeten, a sz. Donát-templomban van ; 
egy lábszárcsontot a sz. Ferenczrendiek della Vigna neve-
zetű templomában, a Sagredo-családnak, melyből sz. Gellért 
is származott, temetkezési kápolnájában őriznek ; végül 
egy kisebb részt a S. Giorgio sziget kolostorának kincs-
tárában mutatnak. Az emléktáblák és a zászlók elhelyezésére, 
valamint a hódoló istenitisztelet szinhelyéül, a csanádi püs-
pök úr azért választotta éppen a S. Giorgio-templomot, mert 
itt sz. Gellért apáti tisztséget viselt s mert ez a hely 
Yelencze fő részéhez, a sz. Márk templomhoz, a dogé 
palotához, a piazzához és a piazzettához egészen közel 
esik s azért ide minden idők magyar utasai, kik Velen-
czében járnak, rövid néhány percznyi csónakázással köny-
nyen eljuthatnak. A szeptemberben vezetendő zarándok-
latot a rendezéssel megbizottak minden részletében gon-
dosan ki fogják dolgozni s a megállapodásokat jó eleve 
közzé fogják tenni. A rendezők azon lesznek, hogy a 
megállapodásoktól semmi eltérés ne legyen és útközben 
semmi bizonytalanság, méltánytalanság vagy csalódás 
ne érje az utasokat. Mivel sz. Gellért nemcsak a csanádi 
egyházmegyének, hanem az egész keresztény magyar 
nemzetnek apostola, azért a szóban levő zarándoklatban 
remélhetőleg nemcsak csanádi papok és világiak, hanem 
az egész országból számosan részt fognak venni. Sőt 
tekintettel az alkalom nagyszerűségére, az időpont ked-
vező voltára, továbbá arra, hogy még egy nagyobb zarán-
doklatot úgy is kell Rómába vezetni, kívánatosnak látszik, 
hogy a szeptemberben vezetendő velenczei zarándoklattal 
egyidejűleg s azzal kapcsolatosan Rómába is induljon 
zarándoklat, melynek tagjai szeptember 24-re Velenczében 
kiszállnának, hogy a S. Giorgion tartandó istenitiszteleten 
résztvegyenek. Ilykép kiki tetszés szerint, vagy a velenczei, 
vagy a római tervezethez csatlakoznék, aszerint, amint 
csak Velenczébe, vagy egyúttal Rómába is törekszik. 

— A „Katholikus Tanonczokat Védő Egyesület" 
folyó évi május hó 28-án, hétfőn délután 5 órakor a 
II. kerületi „Kath. Tanoncz-otthon" helyiségében (Toldy 
Ferencz-utcza 30. szám alatt) rendes évi közgyűlését tartja. 
A közgyűlés tárgysorozata : 1. Elnöki megnyitó-beszéd. 2. 
Titkár jelentése. 3. Pénztáros jelentése. 4. A pénztárvizs-
gáló bizottság jelentése. 5. Esetleges indítványok. 6. 
Zárszó. 

IRODALOM. 
Hypnotizmus. 

— Szilvek Lajos dr könyve. — 

A hypnotizmus kérdése napjainkban a szó szoros 
értelmében aktuálissá lett s érdeklődik iránta manapság 
már minden kabátos ember a nagy német császártól kezdve 
a legkisebb pikkolóig, a római pápától kezdve az utolsó 
falusi káplánig; belügyminÍ9terek, főispánok, városi kapi-
tányok és hypnotizáló vándor „tanárok" ; törvényhozás 
és közigazgatás ; az élettan, lélektan és therapeutika,; 
theologia és orvostudomány; kulturhistória és igazság-
szolgáltatás külömbség nélkül. 

Ki van mutatva, hogy a suggesztio, amelyről manap 
már a verebek is csiripelnek, hatalmas tényező volt a 
családban, közéletben, politikában, vallásban és orvosi 
tudományban, ősrégi időktől fogva és hogy a művelődés-
történet egy csomó rendkívül érdekes problémája, minők 
pl. a boszorkány-kérdés, a magnetikus gyógyítások, taliz-
mánok és amulettek, a járványszerüleg itt-ott fellépett 
lelki betegségek, az oraculumok, a régiek meseszerű gyó-
gyításai, a fakirók bűbájos mutatványai, némely babonás 
szokások, spiritizmus és occultizmus, clairvoyence és tele-
pathia, — hogy mindezen érdekesnél érdekesebb kérdések 
egész sorozata meg nem oldható a hypnozis kellő isme-
rete nélkül. 

A tudomány szorgalmas kutatása körülbelül egy 
félszázad alatt e tekintetben többet mutatott fel, mint 
őseink évezredekre menő munkálkodása. Egészen uj terü-
letek nyiltak meg előttünk, amelyeket a tudomány és 
igazság szomjúsága érdeklődéssel és élvezettel jár be az 
oszlopos tudósok kalauzolása mellett. 

Ilyen, éveken át folytatott tanulmány gyümölcse dr 
Szilvek Lajos főiskolai bölcselettanár nagyon érdekes 
könyve, a „Hypnotizmus", amelyben sűrűn nyomott 270 
nagy oktáv lapon tárgyalja kérdésünket különösen lélek-
tani, élettani, orvostudományi, történeti és törvénykezési 
szempontból. 

Még élénk emlékezetében van minden olvasónknak 
az az egyetemes szenzáczió, amit Pécsett Neukom 
mutatványai támasztottak s a kérdések egész sorozata, 
amelyeket az oknyomozó érdeklődés ezen alkalomból fel-
vetett. Ezekre és minden e dologra vonatkozó kérdésre 
megadja az érdekes, közérthető felvilágosítást ez a könyv, 
amelynek fejezetei a következők : 

I A hypnosis keletkezése és megszűnése. 
II. A hypnosis tüneményei. 
III. A hypnosis állítólagos tüneményei. 
IV. A hypnotikus tünemények analógiái. 
V. A hypnotikus tünemények magyarázata. 
VI. A hypnotizálás eredményei. 
VII. A hypnosis története. 
VIII. A hypnosis törvényszéki jelentősége. 
Hogy még közelebbről legyen tájékoztatva olvasó-

közönségünk a munka tartalmáról, futtában ideigtatunk 
még néhány részletesebb pontot is a Hypnotismus-ból, 
aminők pl.: Hogyan, kit lehet hypnotizálni ? Lehet-e va-
lakit akarata ellenére hypnotizálni ? Autosuggesztió, égé*i 
sebek, stigmák, magnetikus övek, nyaklánczok, gondolat-
olvasás, second sight, orvosság távolba való hatása, trans-
fert. Micsoda bajokban, hogyan és minő eredménynyel 
használható a suggesztiós gyógyítási módszer? Minő gyá-
szos következményei lehetnek a hypnotizálásoknak ? Köl-
dökszemlélők, boszorkányperek, possessio daemoniaca, 
Vitus-tánz, mesmerismus. Törvénykezési szempontból : 
Visszaélés-e valakit önkívületien állapotba juttatni ? Meg-
kárositható-e valaki akarata ellenére ebben az állapot-
ban ? Lehet-e valakivel suggesztio segélyével büntettekei 
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végestetni? Fordulhat-e a vizsgálóbíró a vallatás érdeké-
ben a hypnozishez és minő sikerrel? Mi a teendő, ha a 
vádlott azzal védekezik, bogy hypüotikus állapotban 
követte el a bűntényeket? Rendkívül érdekes a Czynsky 
eset és annak elemzése. 

A könyv elsőrendű tekintélyek (Charcot, Bernheim, 
Laufenauer stb.) beható tanulmányozásának eredménye. 
Alaposan tudományos, de közérthető; minden egyes feje-
zetében egészen szakszerű, de élvezetes olvasmány. A leg-
többnyire közérthető fejtegetések szürkeségét az ügyesen 
közbeszólt hypnotikus esetek elbeszélése tarkítja. Nép-
szerű pszihologiai fejtegetései mesteri világításba helyezik 
főkérdését és meglepő fénysugarakat vetnek a mindennapi, 
a zavart lelki élet és az álomvilág esetei, — problémáira. 
Feltetszik ezekben, hogy a pszihologia, beleértve az állat-
pszihologiát és az elmebetegségek tanát is, évek óta 
képezik a szerző komoly tanulmányozásának méltó tárgyait 
A IV., Y. és VII. fejezet páratlanul áll az előttünk 
ismert nemcsak magyar, hanem külföldi irodalomban is. 
Nálunk különben is e kérdéssel eddigelé orvosi és némi-
leg törvénykezési szempontból foglalkoztak csak és igy 
könyvünk hézagpótló nyereség irodalmunkban. — Magyar 
vonatkozású dolgok: Neukom, Scharf Móricz és különösen 
a részletesen és érdekesen tárgyalt tuzséri tragédia, a 
Neukom által hypnotizált és hypnozis közben halálát lelt 
Salamon Ella kérdése. Az apologia leginkább a stigmák, 
az occultismus, a csoda, a boszorkányperek, a telepathia 
kérdései körül érvényesül. 

A könyv ára 5 korona, kapható a szerzőnél és 
Dómján, meg Engel utódánál Pécsett Dr X. Y. 

V E G Y E S E K . 

— Â nagyváradi káptalan nevében Vinkler József 
nagyprépost ur átirt a Keresztény Szövetkezetek Országos 
Központjához és kijelentette, hogy — csatlakozik a köz-
ponthoz, mint szövetkezethez, s e czélból a hozzá bekül-
dött aláírási iven 16 üzletrészt 1600 korona értékben 
jegyez. A magyar kereszténység szabadságának érdekében 
anyagi de erkölcsi oldalról is alig lehetne valami jobbat 
és nagyobbat tenni, mint a keresztény szövetkezetek ügyét 
felkarolni és álhatatosan támogatni. Anyagilag szegény és 
függő nép szellemileg is könnyen szolgaságba hajlítható. 
Ne függjön a magyar keresztény nép anyagilag senkitől, 
csak magától és Istentől, s akkor a szabadságnak dicső-
séget hozó kötelességeit csodálatosan fogja teljesíteni. A 
keresztény szövetkezetek ügyét rendkívül melegen s for-
rón ajánljuk mindenkinek érdeklődésébe s pártfogásába. 

— Pünkösd Esztergomban, váczi bir szerint örö-
met fog hozni a váczi egyházmegyének. Akkor fogja fel-
avatni Vassary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi 
érsek úr Csáky Károly gróf rat, legk. kinevezett váczi 
püspököt felszentelt püspökké. 

— A jászóvári praelatus-koadjútor üdvözlése. A 
premontrei-rend kegyelmesen kinevezett koadjútora a na-
pokban tért vissza Rómából, hol részt vett a világ összes 
premontrei provincziáinak ő szentsége előtt történt tisz 
telgésén. A visszaérkezett koadjutornál a jászói anyaház 
küldöttsége tisztelgett kineveztetése alkalmából. A kül-
döttség tagjai voltak : Argalács Márk perjel, Richnavszky 
Ák os alperjel, Szentkirályi Zsigmond magiszter és Vogel-
thon Alajos jászói plébános. F. hó 18-án pedig a kassai 

lelkészkedő papság üdvözölte Kozora Endre prépostple-
bános vezetése alatt a koadjutort. Ad multos annos ! 

— Érdekes vallomás, szomorú valóság. Magyar-
ország fölött a szabadkőművesség uralkodik. Ez tűnik ki 
az országos nagypáholy titkárának egy történeti neveze-
tességű vallomásából, a melynek felfrissítését a lelkes 
„Esztergom" nak köszönhetjük. 1894-ben történt a dolog, 
25 évi jubileumát tartotta a soproni páholy. Az országos 
nagypáholy nevében Gelléri Mór titkár beszélt, és a 
következő vallomást tette. „A szabadkőművesség az utolsó 
negyedszázad alatt derekasan teljesítette kötelességét. 
Mint ssabadkőműves emelt fővel mondom : ha a sajtó élén, 
a parlamentben és a ministeri padokon nem szabad-
kőművesek volnának, a reakczió már régen győzedelmes-
kedett volna a liberalizmus fölött." Az igazi egyházüldö-
zés és Krisztus-tiprás tehát még csak ezután fog követ-
kezni. Eddig az uralom elnyeréseért küzdött a titkos 
társulat s mérsékelnie kellett magát; ezentúl uralma fenn-
tartásáért fog küzdeni ; és mivel nincs kivel szemben 
mérsékelje magát, angol eredete konokságának s franczia 
modorú téktelenségének teljes erejével fogja bemutatni 
magát. Qui vivra, verra! Idősb Andrássy Gyula gróf és az 
ő belügyminstere — felelős Magyarország kultúrtörténeté-
nek e fordulatáért. 

— A győri plébániai hivatalok, közös megegye-
zéssel, a IX. százados magyar kereszténység emlékévét 
lelkileg gyümölcsözővé teendők elhatározták, hogy zarán-
doklatot vezetnek jun. 4-én, pünkösdhétfőn, Pannonhal-
mára., a hol a kereszttel apostolkodó szent királyunk 
többször megfordúlt. Czél : hogy e történeti nevezetességű 
helyen mutassák be hódolatukat a szent keresztnek, a bold. 
Szűznek és szent István királynak. 

— Fel Paray-le Moniálba ! „Coelo gratissímum 
oppidum", igy nevezi XIII. Leo pápa Paray-le-Moniál 
városát, a hol az Ur Jézus b. Alacoque Mária Margitnak 
szentséges szívének titkát kinyilatkoztatta. A jelen jubi-
leumi szent évet a pápa arra kívánja fordíttatni, hogy a 
XIX. század befejezéséül ünnepélyes hódolatok s nagy 
felajánlások történjenek az Ur Jézus szentséges Szivének. 
Hazánkból kettős zarándoklat készül Paray-le-Moniálba ez 
esztendőn. A szentséges Sziv ünnepére, jun. 22-ére, Molnár 
János praelatus gyűjti a zarándokokat (Budapest, VIII., 
József-körut 35.) A kik pedig máskor akarnak ugyanoda 
zarándokolni, Dömötör Gedeon budapest-vizivárosi plébá-
nosnál jelentkezzenek. 

Adakozás 
A szent évnek, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzeti 

jubileumi zászlajára adakoztak 
Tropp Kálmán Győr 2 kor. 
Németh Sándor Battonya 2 kor. 
Dudra Endre Battonya 2 kor. 
Battonyai rk. egyházpénztár 2 kor. 
Gróf Almássy Dénes B-Gyula 200 kor. 
Pellet József v. püspök Esztergom 6 kor. 

Összesen . . 255 kor. 
Zsombolya, 1900. máj. 25. 

Csicsáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 
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A vonatok indulása Budapest keleti pálya-udvarról. 
Érvényes 1900 május hó 1-töl. 

ID é 1 e l ő t t 

vonat- vonat 
szám ! óra perez neme h o v á 

32 6 20 V. V. Nagy-Kanizsa 
604 6 50 gv. v. /Gyulafehérvár.Nagy-Szeben. 

Kolozsvár, Stanislau 
10 6 50 sz. V. Bécs, Grácz 

40-2 7 10 gy- v - Kassa, Munkács 
1002 7 15 

gy- v -
Zágráb, Fiume, Róma 

304 7 30 l Ruttka, Berlin 
! 3 2 0 7 35 s z . V . Hatvan 

906 7 3 5 n Belgrád, Bród, 
1508 7 50 V Kassa, Csorba 
1008 8 00 Zágráb, Fiume, Pécs 

606 8 10 Arad, Brassó 
506 8 30 Kolozsvár, Brassó 

6 8 5 0 gy. v. Bécs, Grácz 
408 8 50 SZ. V. Munkács, M.-Sziget 
1 20 9 00 j y Bicske 

1708 9 15 M.-Sziget. Stanislau 
306 9 3 5 V Ruttka, Berlin 

D é l u t á n . 

1514 12 10 SZ. V. Nagy-Káta 
22 12 25 rt Bicske, Nagy-Kanizsa 

310 12 35 Hatvan 
316 1 30 n Gödöllő 

1302 1 4 5 gy- v. Fehring, Grácz 
504 1 55 3, N.-Várad, Debreczen 
602 2 15 „ Arad, Bukarest 

4 2 20 Bécs, Páris, London 
16 2 30 SZ. V. Bicske 

404 2 35 gy- v. 
» 

Kassa, Lemberg 
904 2 40 

gy- v. 
» Konstantinápoly 

312 2 45 SZ. V. Hatvan 
510 2 55 » Szolnok 

1004 j 3 00 gy- v. Zágráb, Fiume, Róma 
1022 j 3 20 V. V. Adony-Szabolcs, Paks 
910 j 3 3 5 SZ. V. Szabadka 
302 3 45 gy. v. Ruttka, Berlin, 

12 4 30 SZ. V. Győr 
308 5 20 „ Ruttka, Berlin 
508 5 45 Kolozsvár, Brassó 
318 Ö 25 55 Hatvan 

17 0 J 7 05 55 M.-Sziget, Stanislau 
. 2 1 8 7 20 T) Bicske 

24 7 35 55 N.-Kanizsa, Trieszt 
1506 8 00 r> Kassa, Csorba 
1006 8 30 Zágráb, Fiume, Eszék 
406 8 55 55 Miskolcz, Lemberg 

' 48 9 00 tszsz. Bicske 
502 9 15 g y . v . Kolozsvár, Bukarest 

1904 9 35 SZ. V. Gyékényes, Bród 
1304 9 55 55 Fehring, Grácz 

608 10 00 ?? Arad, Brassó 
908 10 20 55 Belgrád, Eszék, Bród 

31510 10 40 gy- v. Kassa, Csorba 
• 8 10 45 SZ. V. Bécs, Sopron 

322 11 10 V . V . Ruttka, Miskolcz 
1 Közlekedik ünnep- és vasárnapokon 

május 15-töl bez. szept. !5-ig 
2 „ junius 1-töl bez. szept. 15-ig. 
3 

« junius 15-től bez. szept. 15-ig. 

A vonatak indulása Budapest-Józsefvárosról. 
JD é 1 e l ő t t 

— l ~ : ~~ — — 

D é 1 -u. t á n . 

324 [ 6 1 50 SZ. V. I Péczel 

A vonatok indulása Budapest nyugoti pálya-udvarról. 
Érvényes 1900 májns hó 1-töl. 

D é l e l ő t t 

vonat- óra vonat 
szám óra perez neme h o v á 

102 1 00 k. ost. iBécs, Berlin, Páris, 
^Ostende, London e. v. 
iBécs, Berlin, Páris, 
^Ostende, London 

1110 o 45 kiál. e. Bécs, Páris, 
166 5 oo SZ. V. Palota-Újpest 
124 6 15 n Érsekújvár 

6102 6 35 Czegléd, Szolnok 
4102 6 45 Esztergom 

168 6 o o n Palota-Újpest 
6012 7 05 V. V. Lajosmizse 
1402 7 30 gy- v - Zsolna, Berlin 
106 8 00 Bécs 
708 8 15 Temesvár, Orsova 
712 8 30 SZ. V. Temesvár 

2142 8 45 n Nagy-Maros 
170 9 15 „ Palota-Újpest 
116 9 25 « Bécs, Berlin 

D é l u t á n . 
6104 12 05 sz. v. Czegléd, Szolnok 

172 12 15 55 Palota-Újpest 
136 12 25 Nagy-Maros 

3 146 12 40 55 Nagy-Maros 
4106 12 50 Dorog 

174 1 15 Palota-Újpest 
104 1 45 gy. v. Bécs, Páris 

3 4108 2 05 SZ. V . Pilis-Csaba 
126 2 15 P.-Nána, Léva 
176 2 20 •5 Palota-Újpest 
704 2 30 gy- v- Bukarest 
144 2 35 SZ. V. Érsekújvár 

4104 2 40 n Esztergom 
720 2 45 Czegléd 

6002 2 55 Lajosmizse 
3186 3 20 „ Palota-Újpest 
716 4 25 n Szeged. 
178 4 30 75 Palota-Újpest 
108 4 45 gy- v - Bécs 
138 4 50 SZ. V . Nagy-Maros 

3148 5 45 Vácz 
180 6 00 n Palota-Újpest 
140 6 20 Párkány-Nána 
710 7 00 Verciorova 

4112 7 10 V. V . Esztergom 
6014 7 20 rt Lajosmizse 

182 7 40 SZ. V . Palota-Újpest 
4128 7 50 Nagy-Maros 
3154 8 20 B Vácz 
218 9 05 tv. szsz. Zsolna, Berlin 
184 9 25 SZ. V. Palota-Ujpes't 
118 9 35 Bécs 
706 10 10 gy. v. Szeged, Verciorova 

3188 10 20 sz, V. Palota-Újpest 
152 10 40 B Vácz 

5 902 H 20 kel. e. v. fBelgrád 
(Konstantinápoly 

6 702 11 30 keleti /Bukarest 6 702 11 30 ost. e. v. »Konstantinápoly 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdö kitérőről. 
D é l e l ő t t 

4002 6 14 sz. v. Esztergom 

D> é 1 -a. t á n 
4006 

3 4008 
4004 
4012 

12 30 SZ. V. 

1 55 
2 29 
7 05 V. V. 

Dorog 
Pilis-Csaba 
Esztergom 
Esztergom 

1 Közlekedik junius 1-től minden csüt. 
2 „ ünnep és vas. május 15-tól. 
3 „ ünnep és vas. május 15-től szept. 15-
4 „ junius 1-töl 
5 ,, minden kedd, csüt. és vas. 
6 „ minden szerd. és szombaton 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-uícza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- | 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton* î 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- | 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása: I 
Budapest, i 

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

Előfizethetni 
minden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövel de-utcza 
8. sz. alatt, hova a 

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, május 30. 43. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
1 ) I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. De la Salle szent János, az iskolatestvérek alapítója. — Necrolog. — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Három prot. egyházkerületi gyűlés. — P á r i s : A világ meglepetése. — Tárcza. M. kir. honvéd Ludovika Akadémia. — 

Vegyesek. 

De la Salle szent János, 
az iskolatestvérek alapítója.*) 

Bevezetés. 

1. A népiskolák any ja a kathol ikus egyház. 
A pogány művel t népek, min t a görögök, 

rómaiak, a népiskolá t nem ismerték. A köznép-
pel, a rabszolgákkal ugy b á n t a k min t az álla-
tokkal . Önálló egyéniségök még a szabadoknak 
se volt. Ok is csak az állam részei gyanán t 
t ek in te t tek . 

Aristoteles az ember t „poli t ikai á l l a tnak" 
nevezi és mikén t Plató, ő is azt kivánja , hogy 
az ember egyedül és kizárólag az állam czél-
j a i ra képeztessék ki. 

A régiek iskolái inkább csak képző, dresz-
szirozó intézetek voltak, sem min t nevelők. 

2. Az ember t emberi vol tának tuda tá ra , 
személyiségét az ember i méltóság magas la tá ra 
a kereszténység emelte, a midőn minden embert , 
nem pedig csak egyeseket, I s ten gyermekének, 
egymás közt egyenlőnek, a mennyország örökö-
sének h i rde te t t . 

A kereszténység senki t se taszi t el magától , 
se gazdagot, se szegényt, se urat , se rabszolgát. 

*) Der selige Johann B. de la Salle, Stifter der 
Congregation der Schulbrüder és Dr Fr. J. Knecht: Der 
ehrw. Johann B. de Lasalle könyvek nyomán irta Fischer 
Ágost. 

Keblére ölel mindenk i t ; ta r tozzék bármely nem-
zethez is. 

Hiszen Jézus Krisztus az apos to lokat az 
egész vi lágra kü ldö t t e ; küldöt te pedig azér t , 
hogy tan í t sanak , még pedig minden nemzete t . 

Ezér t is kathol ikus, azaz egyetemes e keresz-
ténység. 

3. Ha kérdik, hogy mi a kereszténység? 
Er re azt feleljük, hogy iskola, még pedig nép-
iskola. Az ugyanis az ő hivatása, küldetése, a 
mi az iskoláé: t an í t an i minden nemze te t ós 
nevelni. 

Népiskola a kereszténység, mer t nem csu-
pán az előkelőkhöz szól, hanem a néphez is. 
Igy volt ez kezdettől fogva, kezdve az üldözések 
idején. 

Ama fe lnőt tek ugyanis, a kik a keresztény 
egyház tag ja ivá óha j to t t ak lenni, előbb o k t a t t a t -
tak, l e t t ek legyen akár rabszolgák aká r szabadok. 

Rómában, sz. Ágnes k a t a k o m b á j á b a n má ig 
is l á tha tó ké t t e r em a katecheta ka tbed rá j áva l 
és a ka techumenek padjaival . 

4. Az üldözés u tán a plébániákkal együ t t 
iskolák is a lap í t t a t t ak . 

A hatodik s hetedik századbeli zs inatok 
(Yaisoni 529-ben, Tours — 567. — Toledo 624. 
Konsta t inápoly 624) elrendelik, hogy a plébá-
nosok t anu lóka t gyűj tsenek magok köré és őket , 
min t „jó a tyák" oktassák. 
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Midőn Nagy Károly frank király, a longo-
bárdok legyőzése után, 774-ben főpapoktól és 
világi előkelő uraktól körülvéve, Rómába men t : 
I. Hadrián pápa nagy ünnepélylyel, kereszttel, 
zászlókkal, lobogókkal fogadta. 

A király fogadására hosszú sorban az örök 
város tanulói is kivonultak. 

A lángeszű királynak feltűnt a tanulósereg, 
és mély benyomást t e t t reá. Annyira meghatotta , 
hogy tani tókat vi t t magával Rómából és biro-
dalmában az egyháznak, a tan i tás érdekében ki-
adot t rendeleteit, nagyobb nyomaték kedveért, 
•Császári szentesítéssel lá t ta el és végrehajtások-
ról gondoskodott. — 789. 

Az egyházzal egyetértően elrendelte, hogy 
a kolostorok mellett és a püspöki székhelyeken 
iskolák alapíttassanak. 

Theodulf, orleansi püspök 797-ben papságá-
nak meghagyta, hogy az a falvakban és a váro-
sokban iskolákat állítson és a gyermekeket 
oktassa. 

Az aacheni zsinat 802-ben azt kérdi a vilá-
giaktól, ha vájjon gyermekeiket küldetik-e az 
iskolába ? 

A mainzi zsinat 818-ban megparancsolta, 
hogy gyermekét mindenki iskolába tar tozik 
küldeni, vagy kolostorba, vagy valamely paphoz. 

II. Jenő pápa 826-ban felszóllitja a püspö-
köket ós a plébániai híveket, hogy taní tó t t a r t -
sanak, aki a gyermekeket az olvasásban, a sza-
bad művészetekben ós a vallásban szorgalmasan 
oktassa. 

Hasonlóképen rendelkeznek VII. Gergely — 
III. Honór pápák is. 

A 12-ik században, a XI. egyetemes, a III. 
la terani zsinat 1179-ben a 18. Canonban, az 
iskolákra vonatkozólag rendeli, hogy: 

„Minden székesegyház mesterrel birjon, aki 
az ifjú klerikusokat, valamint a szegény tanuló-
kat ingyen oktassa. Hogy pedig ezt tehesse: 
kellő javadalommal lát tassék el. 

Más egyházaknál valamint kolostorokban 
egy tani tó — scholasticus — alkalmazandó. 

Sem a taní thatás i engedélyért, sem a tanító-
képzésért pénzt követelni nem szabad. Iskola-
tartástól , aki erre való képességét igazolta, senki 
el nem ti l tható. A kik ellenkezőleg cselekesz-
nek : javadalmukat veszítsék; mert az egyházat 
gátolják a haladásában, ha birvágyból a taní tás i 
engedélyt árulgatják." 

E rendeletet a IV. laterani zsinat 1215-ben 
III. Incze pápa alat t megújí tot ta . 

Az iskola ügye igy mind jobban és jobban 
fejlődött. Szaporodtak az iskolák és azokkal 
együtt a taní tók és tanítónők. 

A tanítással foglalkozók az egyház főható-
sága ala t t testületet képeztek. Feje e testület-
nek, a püspök megbízása folytán, a schola-
sticus volt. 

A 17. század elején a taní tók e főhatóság 
alól „felszabadulni," emancipálódni vágytak. Kü-
lön tes tületet is képeztek azért ós külön elöl-
járókat is választottak magoknak. Ez elöljárók 
azonban kemény urakká lőnek. A taní tókat a 
törvény elé idézték, adót követeltek tőlök, külön-
félekép nyomták, ugy, hogy az elpártoltak csak-
hamar az egyház főhatósága, a scholasticus 
jogara alá vissza kiváűkoztak és vissza is tértek. 

A katholikus egyház kebelében keletkezett 
szerzetes-rendek kötelezve voltak iskolák ta r tá -
sára is. Keletkeztek azonban oly szerzetes ren-
dek is, melyeknek tagjai kiválólag az ifjúság neve-
lését ós okta tásá t tűzték ki feladatokul. 

1535-ben Mericzi sz. Angela az Orsolyatest-
vérek rendjét alapítá. — 1600-ban Fourrier 
Péter a Notre-Dameokat — 1607-ben Lestonac 
Janka Mi Asszonyunk leányait. — 1610-ben 
Szalézi sz. Ferencz a Sarlós Boldog Asszony 
leányait, Saleziánákat. — 1625-ben keletkezett a 
Kereszt leányainak intézete. — 1636-ban alapítá 
Miramion Magdolna, Párisban, sz. Genovéva leá-
nyai t ; — 1648-ban alakult a mindkét nembeli 
árvák nevelése végett Isten Anyjának Congre-
gatiója. — 1650-ben létre jö t tek Velayben „sz. 
József testvérei", Agen-ben „A hit testvérei." 

Fontenay-ben „A keresztény Unió testvérei." 
1665-ben Tronson ós Martel kisasszony buzgól-
kodása folytán „Nőképző intézet" — 1666-ban 
Rouenben P. Barré alapitá „sz. Mór hölgyeit." 
1679-ben Evreuxben Tulard Magdolna: „A szere-
te t tes tvérei t" és az Ardennekben Morei kisasz-
szony „A Gondviselés leányait." s t b . . . 

A leányok és nők oktatásáról eléggé gon-
doskodhattak a felemlített különféle nevű női 
szerzetek és Congregatiók. 

Kalazanti sz. József szeme a fiukra, mégpe-
dig a szegény fiukra esett. 1597-ben megalapítá 
a Kegyesrendiek, a Piaristák szerzetét. E szer-
zet tagjai papok, akik egészen az ifjúság neve-
lésére szentelik magokat. 
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Kalazanti sz. József iskolája eleinte népis-
kola volt ; idővel azonban felsőbb iskolává vált 
és a latin nyelvet tantervébe felvette. 

Kalazanti sz. József kortársa, t iszteletre 
méltó Búsz Czézár az avignoni kerületben, Cava-
illonban még sz. József előtt 1592-ben, papokból 
és világiakból „A keresztény tani tás Congrega-
t ió já t" alapítá, a melyet VIII, Kelemen pápa jóvá 
is hagyott. 

Czézár 1607-ben meghalt. Halála után taní t -
ványai ingyen iskolát nyitot tak, a mely azonban 
később, úgy mint kalazanti sz. József iskolája, 
szintén felsőbb iskolává lett, a latin nyelv taní-
tásával. 

A lyoni egyh. kerület rendkívüli látogatója, 
Demia Károly, látogatásai alkalmával a nép 
tudatlanságán és az if jak elvadulásán nagyon 
elszomorodott. E bajon segitendő 1667. j anuár 
9-én szegény iskolát nyi to t t Lyonban a sz. György 
városnegyedben. E megnyitás napjá t élete leg-
boldogabb napjának nevezte. Alapí tot t azután 
több helyen is ily szegény iskolát ingyen ok-
tatással. 

Irodalmilag is igyekezett a szegény iskolá-
kat terjeszteni. „Intések" czim alat t a legalsó, 
az elemi népiskolák feladatáról és szocziális fon-
tosságáról értekezett . 

„A jó nevelés hiánya okozza — ir ja ez Inté-
sekben — bogy nincs hű cseléd, hogy nincse-
nek jó munkások, hogy sok az ingyenélő, nap-
lopó, kéregető." 

Iskolai rendszabályt is készített. Ebben az 
előmenetel szerint való osztályozást, a methodi-
kát, a fegyelmezést pontosan elő írja. 

A lelkes iskolabarát maga köré gyüjté a 
papokat és a világiakat. Ertekezleteket t a r to t t a 
tanítókkal, tanácskozott velők, lelkesíté őket. 

1672-ben saját vagyonából egyházi tani tó-
nevelő intézet, tanitóképzőt alapított , hogy abban 
a papok tani tókká is képeztessenek. 

Gondoskodott a leányokról is. Ezek okta-
tására, nem különben a betegek ápolására sz. 
Károly testvérei congregatióját alapítá. E con-
gregatió fennmaradt halála után is, a seminarium 
azonban 1689. október 23-án bekövetkezett 
halálával megszűnt. 

Ez iskolabarát példája lelkesíté La Sallet. 
Demiával egyidőben Párisban a népiskolák 

fellendítésén Paulai sz. Vincze és Olier barátja, 
Bourdoise fáradt. Demia délen, Bourdoise északon. 

A népiskolák szomorú állapota megren-
dítő őt is. 

„Az iskolákban mindenféle gyermek jár — 
irá — de a kereszténység természetfölött i szelle-
mét nélkülözik. Ne csodálkozzunk azért, ha 
közülök később majd csak kevesen élnek keresz-
tény módon. 

Hogy az iskola a tanulókat valóban keresz-
tényekké nevelje ós ez által a kereszténységnek 
hasznos szolgálatot tegyen: ahhoz oly tani tók 
szükségesek, akik necsak ugy napszámos módra 
dolgozzanak, hanem apostoli buzgóságtól áthatva, 
a legnagyobb erőmegfeszítéstől ós fáradságtól se 
r iadjanak vissza. 

Az iskola a kereszténység ujonczháza, min-
den seminarium seminariuma." 

Bourdoise iskolát is nyitott , meg egy ima-
társula tot is alapított , a mely azért imádkozott, 
hogy Isten az egyházi és iskolai elöljárókba, a 
papokba és a tanítókba, az ifjúság neveléseért 
lelkesülő buzgóságot öntsön ós az iskolákba 
vallásos, ügybuzgó, jó tani tókat küldjön. 

Bourdoise forró vágya teljesedett . 
Alakult ugyanis idővel keresztény testvér il-

let, a mely feladatául az elemi népiskolákban 
való taní tás t tűzte ki. 

Alapítója e társulatnak 
De la Salle szent János. 

(Folytatjuk.) 

Necrolog. 
„O a sírboltba vitetik és a halottak 

halmazában vigyáz." Job XXI. 32. 

A mély tisztelet hálás és bánatos nyilatkozatának 
teszek eleget ezúttal, amidőn néhai Szekereik Kálmán 
tomaji cz. apát, újhely-kerületi esperes, sz. széki ülnök 
és sárospataki plébános elhunyta felett, e magasztos irányú 
lapban, rövid emléksoraimat közzéteszem, mint az el-
hunytnak egykori érdemetlen tanítványa. 

Szekerák Kálmán született Kassán 1841-ben. Philo-
sopbiai tanulmányai bevégzése után, a budapesti központi 
papnevelőbe küldetett, a theologiai tudományok elsajátítá-
sára. Ahonnan oly kitűnő sikerrel tért vissza, hogy főpásztora 
az akkoron megüresedett szentirási-tudományok tanszékére 
őt mint fiatal absolutus theologust, azonnal kinevezte. 
Itt töltötte be buzgó szorgalommal tanári pályáját, majd-
nem egy negyed-század leforgása alatt, úgy hogy a kassai 
egyházmegye papságának túlnyomó része, tanítványainak 
csoportját képezi. Modora tiszteletet mintegy késztető 
megjelenésével úgy tünt fel sokak előtt, főképp az ujoncz-
növendékek előtt, mint a lyceum réme. Csak később 
ábrándult ki a fiatalság a félelemből, midőn ismerni 
kezdette őt és eljárási módjával megbarátkozott, mely 
mindenha komoly és jóakarattól áthatott volt. 
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Csanád jelenben nagynevű püspöke, amint 1885-ben 
elhagyta a hires sárospataki javadalmat, Schuszter püspök 
őrködő szeme, a mindig szerénységben példás tanárra, 
Szekerákra esett. O e magas és illustris állást elfogadni 
vonakodott, csakis a főpásztor iránti engedelmesség törte 
meg szerénységét, úgyszintén a herczegi kegyúr hő óhaja. 
Nagy remények és auspicziumok között tartotta bevonu-
lását, a második kálvinista Rómába. Nem rettent vissza 
nehéz állásában semminemű akadálytól. Elődje bölcs 
nyomdokain haladott, ritka tapintatosság, megfigyelő ész, 
megfontolt, következetes eljárás jellemezték őt. 

A hit bátor védelmezésében mindvégig kitartott, 
ellenfeleit sohasem a gyűlölet mérgével, hanem a szeretet 
és igazság mindent átható erejével tudta magának lefegy-
verezni. Mint ilyen exponált helyen levő egyéniség, rövid 
idő alatt ker. esperes és később tomaji cz. apát lett. 
Paptársai őt mint esperest feltétlen tisztelettel környezték, 
jóllehet a rend és fegyelem érdekében nem ritkán emelte 
fel szigorú szavát, de csak azért, hogy ne feledjük sz. 
Péter apostol következő szavait: „szolgáljátok hitetekben 
az erényt, erényben a tudományt, tudományban a mérték-
letességet,, mértékletességben a türelmet, türelemben az 
ájtatosságot, ájtatosságban a testvéri szeretetet és ezen 
szeretetben a testvériség együttérzését 

Váratlanul bekövetkezett halála, ha megrendítette 
Kassát, mely városnak kedvelt egyénisége volt, ha sulyo 
san érintette a rokonságot, ha leverőleg hatott a vidékre, 
— annál fájdalmasabban sújtott le bennünket kerületi 
papokat, kik 14 éven át őt mint főnököt és atyát 
tiszteltük. 

Mint lelkipásztor hivei körében érezte magát jól, 
irántok való kötelmeit buzgón teljesítette nemcsak, sőt a 
legutóbbi terhes húsvéti gyónás hallgatása folyamán oly 
makacs meghűlést kapott, mely heveny-fertőző betegségbe 
menvén át, életét kivánta áldozatul. Hat heti súlyos, de 
keresztény türelemmel viselt szenvedése után, Urunk 
mennybemenetele napján, az Üdvözítővel az ő halhatatlan 
lelke is, a magasba szállt. 

Kinos betegsége ideje alatt kétszer is részesült az 
angyalok eledelében. Ekkor mondotta a következő, meg-
ható szavakat: „Bár ide hívhatnám kóros és halálos 
ágyamhoz az én híveimet, hogy láthatnák és tudhatnák, 
hogyan készül el a halálra egy lelkipásztor és mily bá-
torsággal lép az örökkévalóság kapuja elé!" 

Temetése az őt megillető és érdemlő pompával folyt 
Je, óriási néptömeg gyászos kíséretében, melyben részt-
vett a herczegi koronától fogva, a mágnási családok, 
papok, hivatali karok diszserege az utolsó napszámosig. 
A zöld pázsitos temető közepén emelkedik a Szekerák 
által emeltetett díszes kápolna, melynek sötét sírboltja 
megnyílt — ki hitte volna, hogy oly hamar — az ő 
teteme befogadására. Siralmasan szólt kis harangja, mely-
nek szomorteljes csengésébe belevegyült a mi zokogó 
sóhajunk és imánk is : 

Nyugodjál békében ! 
Breth Gyula. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, máj. 28. Három prot. egyházkerületi 

gyűlés. — 
Időrendben első volt a dunántuli ev. ref. egyházkerületi 

gyűlés. Főnevezetessége Tisza K. alakoskodó beszéde 
vala. Szerinte, nem ók, az atyafiak, a támadók, hanem 
mások, a „reakczió'-sok támadják őket mindig. Ez a T. 
K. csalfa állítása. Eddig ugy tudtuk, hogy a reakcziót 
actio támadás előzi meg és provokálja. Tisza K. szerint fel-
fordúlt a világ: a reakcziót okozók a béke emberei. Ezzel 
a sophismával a nagyerejü protestáns vezér teljesen elal-
tatja hitfeleit abban, hogy bármit tegyenek is ők, az sohse 
lehet támadás mások ellen, hanem bárány-szelidségü csen-
des legelészés csupán a protes'antizmus tág mezején. 

Sokkal magyarabb vagyis igazabb Tisza K. akkor, 
mikor őszintén bevallja és megnyugtatni igyekszik hit-
feleit abban, hogy vallásuk helyzete sokkal kedvezőbb 
most, mint volt valaha, mikor a hatalom ellenök is volt. 
Most, most a hatalom körülbelül már az övék egészen. 
A hires protestáns vezérnek idevonatkozó szavai megér-
demlik, hogy idézzük : 

„Akkor (a régibb időkben), úgymond, egyházunkat 
üldöző ellenséges kormányhatalommal kellett szembeszál-
lani ; ma erről, hála Istennek, nincsen és nem lehet szó, 
ma ama veszélyek nem fenyegetnek senkit;— de kétség-
telenül veszélynek, esetleg romlásnak megy eléje egyházunk, 
ha létérdekeinek ápolásában, hivei buzgalmának elevenen 
tartásában megelőznék mások, s a mi hanyagságunkat 
saját egyházuk javára használhatják. 

Ezt a veszélyt el kell hárítanunk, és erre nem szük-
séges támadást intézni bárki ellen is ; erre csak az szük-
séges, hogy a saját szentegyházunk kebelében tegyünk meg 
mindent az igaz vallásosság, a hitelvekhez való ragaszko-
dás ébrentartására, s ott, ahol az talán hiányzik, föl-
ébresztésére. 

S ebben azután a saját körében kell működni min-
denkinek. Ne vitatkozzunk a fölött: ki mit mulasztott 
eddig, mert az ilyen vita csak eltávolít egymástól ; hanem 
egyetértőleg teljesítsük mindnyájan azt, a mi ezen a téren 
kötelességünk". 

A protestáns vallás másból táplálkozó természetének 
feltűntetésére Tisza K.-nak ez a nyilatkozata igazán klasz-
szikus hely. Az öreg vallásügyi kortesvezér még akkor is 
lázít, mikor csitítani akar. Igazi protestáns természet! 
Való ugyan az, hogy szabatosság tekintetében, mint csak-
nem minden nyi'atkozata az ő csavargós utakon járó 
eszének, úgy az a mondása is, hogy az lenne a veszély, 
ha a protestáns egyház létérdekeinek ápolásában, hívei 
buzgóságának eleven tartásában — az ő egyházukat — 
megelőznék mások, — a magyar szófűzés és ékesszólás 
mintái közé beállíthatóvá semmitéle testegyenészeti eljá-
rással nem lesz tehető soha. Ertjük, nagyon jól értjük, 
hogy mit akart mondani a „mások" felé kacsintgató 
„öreg" úr. 0 hitfeleit, saját egyházuk ügyeiben való buz-
gólkodásra, más valláson levőknek saját egyházuk ügyei-
ben való előbbre haladásának vetélykedést keltő hatásával 
akarja feltüzelni. S ezt akarta kifejezni. De valójában mit 
fejezett ki szavainak egyenes értelmével ? Egy furcsa, 
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elképzelhetetlen helyzetet. Azt, mintha a protestáns egy-
ház „létérdekének ápolásában és hivei buzgóságának 
elevenen tartásában" — másol (akár egyházak, akár 
egyesek, kik nem protestánsok) az atyafiakat „megelőz-
nék*, vagy megelőzhetnék. Bizony-bizony nagy jele az 
időknek és embereknek protestáns részről az, hogy leg-
igazabbnak látszó nyilatkozataikból is hiányzik az ép és 
egészséges tartalom ! 

Az ev. ref. egyházkerületi gyűlések sorában máso-
dik volt a debreczeni. Itt, mintha tisztább volna a protes-
táns levegő és őszintébb az emberek lelke. Meglátszik ez 
azon a fogadtatáson, a melyben a kiválóan a lutheránus 
atyafiak által hajszolt budapesti állami protestáns theologiai 
fakultás eszméje Debreczenben keltett. A lutheránus 
atyafiak azzal vélik megfoghatni a szabadságukra többet 
adó keménynyakú reformátusokat, hogy folytonosan sze-
mük előtt tartják a dolog csábitó oldalát, hogy ime, 
a kontemplált állami protestáns theologiai fakultás a 
budapesti egyetemben benne lesz meg, vagy legalább 
is „mellette" lesz. Mily fenséges gondolat: egyetemi pro-
testáns tanítás — a z eddigi „akadémiai" mellett! Mintha 
bizony főiskola és főiskola nem egy kutya volna ! Hanem 
hát a lutheránus atyafiaknak ezúttal a látszat ragyogása 
elvette a szemük látóerejét s azt gondolják az élesebb 
látású debreczeni kálvinisták sem fogják meglátni a fényes 
„egyetemi" czégér mögött — az „állami" csapdát. Ugy 
látszik azonban, hogy a lutheránus atyafiak ezúttal csalód-
tak, mert a magyar tudomány-egyetemmel már rendel-
kező debreczeni reformátusság sehogysem tud az „állami" 
csapda iránt lelkesedni. Három tudósítás fekszik ebben a 
tárgyban előttünk. Mind a három igen sovány. De mind 
a háromból kitűnik az, hogy az református tudomány-
egyetemére és református tudomány-egyetemi theologiai 
fakultására méltán büszke debreczeni farkasnak nincsen 
kedve a lutheránus rókával egy „állami" csapdába betenni 
akár csak a ballábát is. 

A minden lében kanalas Budap. Hirl. jelentése e 
tárgyban ez : „Vita támadt az állami theologiai fakultás 
kérdésénél. Zsigmond Sándor előadó főjegyző azt kivánta, 
hogy az ügyet a theologiai tanári karnak bizonyos irányt-
adó megokolással adják ki véleményezés végett. Ellenben 
Tisza Kálmán három izben is fölszólalt ez ellen, azt 
óhajtván, hogy csak kellő megfontolás után mondja ki a 
kerület, kívánatosnak tartja-e és minő föltételek mellett 
az állami theologiai fakultás fölállítását." A budapesti 
Prot. egyh. és isk. L. jelentése ez: „Jöttek aztán a kon-
ventről áttett ügyek. Olyik egy kis meglepetést keltett. 
Teszem azt a budapesti egyetem mellett felállítandó prot. 
theol. fakultás kérdése. A hangulat eziránt nem volt ked-
vező ; Tisza Kálmán felszólalása sem. Ugy látszik, csak-
ugyan nem jutunk addig, hogy „állami theol. tanáraink" 
legyenek, a mint sokan gúnyosan emlegetik. Az ügyet 
különben a kerület, véleményezés végett, kiadta a theol. 
tanári karnak." Végre a Debr. Prot. L. jelentése igy 
szól : „Fontos kérdés volt a Budapesten felállítandó pro-
testáns theologiai facultásnak az egyetemen leendő létesíté-
sének kérdése. A kérdés jogos és igazságos voltát a con-
vent elismerte, s fölszólította az egyházkerületet idevonat-
kozó határozati javaslatának megtételére. A határozati 

javaslat elvben ugyan pártolja az eszmét, de annak kivi-
telét nem tartja czélszerűnek. Különben is megfontolaudó, 
hogy ezen theologiai facultás fölállításával nem teszünk-e 
kárt meglevő theologiai tanszakainknak. A körültekin-
tést igénylő kérdés a theologiai tanári karnak adatott ki 
véleményezés végett." 

Hogy mi lesz a dologból, tehát még nem tudhatni. 
Dönteni, ugy látszik, Debreczen fog. Ha lemond a veze-
tésről, más kezébe fog az átmenni, annyi bizonyos. 

Harmadik ev. ref. egyházkerületi gyűlés a tiszán-
inneni volt Miskolczon, melyen a 84 éves Kun Bertalan 
terjesztette elő a leghiggadtabb prot. „püspöki" jelentések 
egyikét, kijelentve általában, hogy „olyanok, úgymond, 
bajaink, melyeket magunk orvosolhatunk", ő is említ 
ugyan „reakcziót" és „hajszát". De melyik igazi protes-
táns ember, még a legszelídebb is, ne volna tele protes-
tálással és panaszszal — az ármányos „pápás"-okkal 
szemben, mert a protestáns akczióra esetleg még reagálni 
is mernek ?! ? ? 

Páris, máj. 28. A világ meglepetése — 
Páris legutóbbi városi képviselőválasztása. Páris, 

Francziaország szive, az európai „elegáns" világ gondol-
kozásának középpontja, az egész földkerekségének fénylő 
napja, la „Ville Lumière", a hol majd az Isten, majd az 
istentelenség kerül imádás tárgyául szent vagy megszent-
ségtelenített oltárra. A mit Páris gondol, azt gondolja és 
teszi néha rohamos, néha lassúbb kifejlődésben, egész 
Francziaország. A sédani szégyennap után egyidőre a pá-
risi Commun lett az imperializmus után Francziaország 
ura és sorsának intézője. A párisi Commun kannibáljai 
gyilkolták le Darboy érseket, Daguerry plébánost és a 
többi túzokat a keresztény vallás elleni gyűlöletből. Es 
a párisi Communárdok istengyülölete lassankint kiáradt 
egész Francziaországra. A szabadkőművesség lefoglalva 
tart ja a maga czéljaira az állami hatalmat és „világi in-
tézmények védelme" szelídnek és ártatlannak látszó színe 
alatt pusztító hadjáratot indított a „holt kéz" (Waldeck-
Rousseau ministerelnök frázisa) vagyis a katholikus vallás 
és egyház ellen. A franczia nemzet szellemében duló sza-
kadás kiélesedése a Dreyfus-féle ügyben történt utolsó 
fölmentő aktus kapcsán érte el tetőpontját. Innen van az, 
hogy a párisi városi képviselőválasztáskor a pártok drei-
fusard és antidreifusard czimek alatt ütköztek össze, és 
győztek a szabadkőműves ministerialis dreifusardok elle-
nében a nationalistáknak is nevezett antidrefusardok, a kik 
alatt nem csupán buzgó katholikusokat kell érteni, hanem 
oly embereket ia vallás- és pártkülönbség nélkül, a kik a 
soczializmusban, communizmusban, radikalizmusban, sza-
badkőművességben rejlő jogtiprásoknak, erőszakoskodások-
nak és felforgatásoknak ellenségei s bár maguk nem buzgó 
követői a katholikus vallásnak, annak gyűlölködő szabad-
kőműves üldöztetését mégis, mint a közjogba és magán-
jogba egyaránt beleütköző meggondolatlanságot, hazafias 
szivök egész erejével ellenzik, kárhoztatják és visszauta-
sítják. 

Ezt a tájékozást kellett előre bocsátani, hogy a 
párisi városi képviselőválasztások eredményéről szóló 
különböző szinezetü következő párisi nyilatkozatokat mi 
idegenek megértsük. 
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A tényállás az, hogy Párisban győzött valami, a mi 
a soczialistákat, kommunistákat, a szabadkőműveseket, a 
Dreyfus-i szellem hiveit, a radikálisokat, a kath. egyház 
gyűlölőit és üldözőit — megszeppentette és dühbe hozta. 
Maga az ország még mozdulatlan, de a szivében már 
kitört a harcz a nemzeti békét jelentő valami és a titkos 
szabadkőműves uralom közt. Mi lesz a vége, még nem 
látszik ; de hogy harcz lesz az egész országban, az már 
világos és kikerülhetetlen. 

De halljuk a különféle nyilatkozatokat az uj párisi 
szellem és élet győzelméről. 

Abbé Garnier a „Peuple Français"-ban a helyzetet, 
a jövőt így lá t ja : „Egészben véve, Páris városi tanácsá-
ban lesz — 51 antidreyfusard, 8 vagy 9 független, és 20 
dreyfus&rd . . . Két szózat összegezi a helyzetet: 

Éljen a szabadság! Le a szabadkőművességgel! 
Francziaországba visszatér a bátorság, a szabadulás 

órája ütött, a szektáriusok saját kihágásaiknak örvényébe 
temetik be magukat." 

Rendu Ambrus a „Soleil"-ben igy nyilatkozik: 
„20 év első izben képfisel a párisi képviselőtestület 

mást mint kerületi érdeket vagy szektát. Hatalmas len-
dület foglalta el e helyet és kezdi sugallatait. Benne a 
„Ville Lumière"-nek, a nagy világvárosnak nemes érzel-
mei testesülnek meg. Erős akaratból születve, a holnapi 
többség, nyugalommal és erővel, azoknak a párisi válasz-
tóknak akaratát fogja érvényre emelni, a kik megnyugta-
tást, egyetértést és muukásságot követelnek". 

Jules Lemaitre akadémikus nyilatkozata az „Echo 
de Par is"-ban: 

„Az összes tegnapi választások közt Louis Dausset, 
a ligue de la patrie française főtitkárának megválasztása, 
nekünk kiválóan kellemes és becses. Az ő ellenjele igen 
figyelemre méltó személyiség vala, nem ugyan magában 
véve, hanem az által, a mi gyászosat és gyűlöleteset kép-
visel. Az a csapás, mely a szabadkőműves páholyok főpapját 
(grand pontife) érte (a neve Lucipia), az egész szabadkő-
műves szövetséget érte, és következésképp, a ministeriu-
mot is, mely utasításait tőle veszi". 

François Coppé akadémikus a „Gaulois"-ban : 
„Mindenek előtt, én Pascal felkiáltását ismételem: 

„Orömkönyeket sír jatok!" arra gondolva, hogy Páris és 
Francziaország (még csak Páris) oly nagyszerűen nyilvá-
nították irtózatukat az árulókkal és megvesztegethetőkl^el 
szemben, ellenben mély szeretetöket a hadsereg és szen-
vedélyes tiszteletöket a zászló iránt". 

Eddig, igy, azok, kik a sikernek örvendenek. 
Most következzenek azok, kik boszankodnak : a szek-

táriusok, szoczialisták, radikálisok stb. 
Cornély a „Figaro"-ban igy gúnyolódik". 
Mit jelent az uj városi többség? 
„Az irgalmas nénék visszatérését a kórházakba, a 

város nevelési subventióiban méltányosságot, olcsó gázt, 
iható vizet bőségesen, könnyű közlekedést és mindenek 
felett — óh mindenek felett! — rendet a város eladóso-
dott financziáiban". 

Ives Guyot a szabadkőműves „Siécle"-ben igy gúnyo-
lódik : 

„A köztársasági választók mai többsége a kard 

és szenteltvizhintő politikáját követi . . . Ha a többség 
következetes akar lenni: akkor mihelyt az u j városi kép-
viselőtestület megalakul, feliratot kell küldenie a szent-
székhez és Ígérnie, hogy Voltaire szobrait a Szajnába 
fogja dobni és hogy a szent szív montmartrei templomába 
zarándoklatot fog tartani". 

Jaurès radikális szoczialista a „Petit Rébublique"-ben 
igy kiált fel mérgében : 

„Tegnap este, a nationalista, katonai és klerikális 
reakczió foglalta el Párist." 

A ki ezekből a szavakból és a fentebbi nyilatkoza-
tokból következtetni tud : az következtethet valamit. 

Qui habet aures audiendi, audiat ! 

T Á R C Z A. 
M. KIR. HONVÉD LUDOVIKA AKADÉMIA. Bu-

dapest, 1900. 8-r. 61 lap szöveg, és 32 db kép. Ára 1 
korona. 

Ez alatt a czim alatt igen díszes és tanulságos füzet 
érkezett a szerkesztőségre czimezve. Baj van. A magyar 
nemzet ifjúsága idegenkedik, tartózkodik a katonai pályá-
tól. Mi ennek a szomorú és végzetessé válható ténynek 
megtudnók mondani a legnagyobb okát is ; ámde akkor 
esedezésünkkel a legfelsőbb hadúrig kellene felmennünk — 
audiencziára. De mi erre kicsinyek és érdemetlenek va-
gyunk. Hallgatunk tehát és szivünk mélyén gondosan 
ápolva a törvénybe foglalt magyar hadsereg eszméjét, 
mély tisztelettel emlékezünk meg a fentczimzett komoly 
figyelmeztetést rejő munka kapcsán a m. kir. honvéd 
Ludovika Akadémiáról, a melynek ép, erős és egészséges 
beléletét közvetetlen szemlélet és megfigyelés alapján van 
szerencsénk ismerni, ajánlva a nagytekintetü Akadémia 
köréből jött következő ismertetést és szózatot a magyar 
if júság nevelőinek komoly figyelmébe. 

Régóta hangzik már a keserű panasz, hogy a m a -
gyar ifjúság idegenkedik a hadi pályától s hogy inkább 
bolyong olcsó eredmények lidérczfénye után, inkább tolul 
seregestül olyan pályákra, hol alárendelt állásért is kö-
nyörögnie, magának és családjának később nyomorognia 
kell, hogysem a hadi pályát választaná, mely a legegye-
nesebben s leggyorsabban czélhoz segít, a legfényesebb 
ma is s a legtöbb dicsőséget nyújthatja. Mig más nemzet 
előkelő fiatalsága ott szolgál az ő hadseregében, a mi 
fiatalságunk a katonai pályától teljesen idegen. Mig van 
ma is hadsereg, hol bizonyos osztályokat kizárnak a 
tiszti rendfokozatból s csak nemesekkel töltik be, addig 
nálunk nemzetünk java az őscsaládok, a hősök ivadékai-
nak sarjadékai, a nemzet értelmisége zömének ifjai a ka-
tonai pályától irtóznak, s a műveltebb ifjúság máskép 
megélni nem tudván, seregestül tolúl csekély hivatalok 
felé, pedig a hadi pályán ezrekre menő tisztség késben 
áll a pályázónak s mindenesetre biztosabb kenyeret és 
állást ad, mint az időnként választás alá eső állások és 
ad legalább is annyit a megélhetésre, mint egy irodai, 
vasúti, postai másodrendű szolgálat, mely felé most annyira 
tolúl a reményteljes magyar ifjúság. 
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Elvitázhatlan tény, mert a statisztika bizonyítja, 
hogy a mig a hivatalnoki állásokért a magyar ifjak 53%" a 

pályázik, addig a katonai pályát csak minden 50 edik 
választja. 

Ezért van azután, hogy a magyar nemzet, mely a 
monarchia közös és kölcsönös védelmének szervéhez, a 
közös hadsereg fentartásához évenkint 42°/0 véradóval járúl, 
a hadsereg vezető elemei között csak alig 10%-kal van 
képviselve. 

Valóban szomorú dolog, hogy nemzetünk, mely 
géniuszának megfelelő hadszervezette!, hadakozással és 
harczi erényekkel tartotta fenn magát annyi évszázadon 
át, a hon védelmének kötelességét elhanyagolja akkor, 
mikor a vén Európának nagyhatalmai világrengető ese-
mények bekövetkeztét várván, körülötte talpig fegyverben 
állanak. 

Az általános védelmi kötelezettség behozatala óta is 
immár egy emberöltő telt el, ujabb nemzedék nőtt a régi 
helyén s az intézmény a nemzet szivében gyökeret még 
nem verhetett; a magyar elem a hadsereg vezérletében 
még mindig nem foglalta el azt a teret, mely őt a vér-
adó arányában megilleti. Pedig a mostani viszonyok között 
a hadi pályától való idegenkedés egyértelmű az öngyil-
kossággal. 

Jóllehet a törvényhozás bölcsesége felismerte a hely-
zetet s az általános védelmi kötelezettség törvénybe igta-
tásával, valamint a katonai nevelő- és képzőintézetek fel-
állításával módot nyújtott arra, hogy fegyveres erőnk 
szám és erő tekintetében a nagyhatalmak haderejével 
szemben helyét megállhassa, de fájdalom, a nemzet zöme, 
élén a főranguakkal, a védelem kötelességét át nem érzi 
s a helyett, hogy egymással karöltve a nagy elv meg-
valósításához tettel, eszközzel hozzájárulnának, azt előbbre 
segítenék : nem gyámolítják, sőt mi több, iránta érdek-
lődést sem tanúsítanak. 

Ha valóban az volt az ok, mivel a katonai pályától 
való idegenkedést eddig mentegették : hogy a magyar 
if júság azért kerüli a katonai pályát, mert rálépve nemze-
tiségét kell feláldoznia, az 1897. évi XXIII törvényczikk 
megszüntette ezt is, mert a honvéd nevelő- és képző-inté-
zetek alapításával megadta a módot arra, hogy a katonai 
pályára készülő if juság magyar intézetekben sajátíthassa 
el a hadi tudományokat, s mint kifejlett önálló férfiú 
lépjen a hadsereg kötelékébe. 

Mi tar t ja tehát mégis vissza az ifjúságot a katonai 
pályától ma, mikor a létért való küzdelem minden pályán 
még ma is nehéz, sőt egyre nehezebbé válik, a katonai 
pályán ellenben a fizetésemelés tűrhetőbb állapotot 
biztosít. 

Immár magyar nevelőintézetek tárt kapui várják az 
ifjúságot, hogy jórészt ingyen neveljék az előkelő tiszti 
pályára, hol maga erejéből magasra emelkedhetik, s mégis 
évről-évre fájdalommal tapasztaljuk a megdöbbentő tényt, 
hogy a Ludovika Akadémia növendékeinek számát betöl-
teni nem képes. 

Kétszer irt már a honvédelmi miniszter a Ludovika 
Akadémiára pályázatot, két iskolaévben kellett volna már 
50—50 if jút felvenni az intézet kebelébe : fájdalom, az 
eredmény a várakozást egyszer sem elégítette ki. A tör-

vényhozás nemes szándéka tehát, hogy magyar nemzeti 
intézményekben nevelt tisztekkel foglaltassa el a hadsereg 
vezérletében ama teret, mely a nemzetet a véradó arányá-
ban megilleti : hajótörést szenvedett. 

Annak oka, hogy a nemzet ifjúsága a hadi pályát 
még most sem keresi, nem lehet más, mint vagy kihalt 
a nemzet géniuszából a harczi erények kultusza s a 
magyar, melyet annyi istenadta tulajdonság tett a hadi 
pályára kiválóan alkalmassá, ősi erényeiben teljesen meg-
fogyatkozva, a züllés lejtőjére jutott , vagy hogy nem 
lévén még az ifjuság kellőképpen tájékoztatva az ú j hon-
véd nevelőintézetek s különösen a Ludovika Akadémiának 
a bécs-újhelyi akadémiával immár azonos szervezetéről, 
azokat nem ismeri s igy nem is keresheti. 

Az elsőt tagadván, az utóbbit kell elfogadnunk. 
A Budapesten alapított M. kir. honvéd Ludovika 

Akadémia jelen szervezetében első rangú katonai nevelő-
és képző-intézet, mely keblébe évenkint ötven 17—20 
éves olyan if jút fogad, ki a középiskola nyolczadik osztá-" 
lyát elvégezte s az intézetben a felvételi vizsgát meg-
állóba. 

A rendszeresített helyek legnagyobb része ingyenes. 
Valamennyi növendék bennlakó, kiket az Akadémia, tekin-
tet nélkül arra, vájjon ingyenes vagy fizetéses helyet 
töltenek-e be, egyenlő ellátásban részesít. 

A katonai nevelés három évig tart, melyből a nö-
vendék kívánságához képest a honvédség vagy közös 
hadsereghez a hadnagyi rendfokozatban léphet be, még 
pedig, miután az intézet úgy a gyalogsági, mint a lovas-
sági szolgálatra egyformán kiképezte ; akár egyik, akár 
a másik fegyvernemhez. 

Az akadémia tehát három év alatt fényes pályára 
ingyen segíti az ifjút , a kinek aztán 20—21 éves korá-
ban évente 2400—2600 korona a jövedelme. Mivel pedig 
megvetette az intézet nála azt az alapot is, mely a tisztet 
a hadi-iskola eredményes hallgatására képesíti, nyitva áll 
előtte az út a vezérkarba s ezzel a legmagasabb rend-
fokozathoz. 

Ha már most azt tekintjük, hogy más pályán csak 
25—28 éves korában, sok anyagi áldozat árán, csekély 
kezdő fizetéssel juthat kevésbbé fényes állásba az ifjú, s 
hogyha katonának való. a hadi szolgálat kötelezettsége 
alól meg nem szabadul, ez pedig nemcsak hogy a válasz-
totta pálya elérésében akadályozza, de anyagi áldozatot 
is követel tőle, továbbá, hogy a szolgálati kötelezettség 
hosszú tartama miatt esetleg még 40 éves korában is 
fegyvert kell fognia s ott hagyva állást, vagyont, csalá-
dot, háborúba vonulnia: éppen nem érthető tehát, hogy 
a katonai pályát oly kevesen választják élethivatásul. 

Vájjon oly nagy sulylyal nehezedik-e az összehason-
lító mérték serpenyőjébe a kényelemszeretet, hogy telje-
sen lenyomja a kötelességek súlyát? 

A Ludovika Akadémiáról 32 illusztráczióval bőví-
tett ismertetés jelent meg, mely az intézet alapításáról, 
fejlődéstörténetéről, mostani szervezetéről, berendezéséről 
és működéséről, a rendszeresített alapítványos helyekről, 
továbbá a pályázatok és felvétel körüli eljárásról minden 
tekintetben kimerítő tájékozást nyújt . Az érdeklődők a 
füzetet az akadémia parancsnokságánál 1 koronáért meg-
szerezhetik. 
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V E G Y E S E K . 
*** Öröm és szomorúság érte a budapesti kir, m. 

tudomány egyetemet. Öröm, mert felséges királyunk leg-
magasabb látogatásával tüntette ki tegnap, í. hó 29-én, 
uralkodása alatt már harmadszor, kijelentve ezúttal nagy 
megelégedését az uj épületben' látottak felett s kihirdetve 
az örvendetes eseményt, hogy az egyetemi templom res-
tauráczióját elrendelő legk. resolutiót is már aláirta. Az 
országai és népei jólétéért fáradhatatlanúl buzgólkodó 
felséges urat a hódoló szeretet szivből fakadó éljenzéssel 
kisérte minden utján, melyet az egyetemi uj főépület 
egyes belső részeinek megtekintése végett tett. Az iutézet 
évkönyvei a fehéges ur látogatását legmagasabb névirás 
által is megörökitettnek fogják hirdetni. A szomoró ese-
mény, sajnos, a mennyire közismeretü megtörtént voltá-
ban ; mivoltában és a közbejátszó tényezőkre nézve annyira 
rejtély és ismeretlen. Csak annyi világos eddig, hogy a 
tényállás szerint a szent korona és az azon levő szent 
kereszt ellen szentségtörést követtek el. Az emberi tudo-
mány gyarlóságának világraszóló szomorú esete valóban 
az a helyzet, melyben a nagy magyar tudomány-egyetem 
evvel a hallatlan ténynyel szemben leledzik. Az emberi 
tudomány rengeteg sokat tud, de mindent nem tud, és 
nem is fog tudni. Nem akarunk a felderítő hivatalos 
vizsgálat elejébe vágni, de annyit már előre kimondunk, 
hogy hit nélkül ebben a szomorú esetben is az összes 
emberi tudomány nem lesz képes kellőképpen boldogulni. 

— Esztergomból jött hír szerint Vaszary Kolos 
bibornok hgprimás és esztergomi érsek űr gr. Csáky Ká-
roly váczi püspök urat Boltizár József és Jung János 
fölsz. püspök urak segédkezésével pünkösd utáni második 
vasárnapon fogja fölszentelni. 

— Samassa József egri érsek úr az 0 . P. E. czel-
jaira 600 koronát adott s kegyesen megígérte, hogy az 
egyesületet ezentúl is támogatni fogja. 

— Dessewffy Sándor csanádi püspök ur Magyar-
ország második metropolisában, a 100,000 lakosú nagy 
katholikus Szegeden és közvetetlen környékén, ezerekre 
menő hiveinek osztja ki a bérmálás szentségét. Történeti 
nevezetességű volt a püspök ur bérmálása a hjres csillag-
börtönben, a hol 75 rabot bérmált meg és részesített 
apostoli szentbeszédének buzdításában és vigasztalásában. 
A nevezetes rab-beszéd gyorsíró feljegyzése szerint ez 
volt: „Krisztusban szeretett Hiveim ! Mint a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, úgy jöttem én közétek, a kik bűnösök 
vagytok és szenvedők. Valamint én is azt mondom, 
inkább a betegeket keresem, mert legfőképpen nekik kell 
az orvos. Ti lelki betegek vagytok és én lelki orvosságot 
hoztam számotokra. Édes jó fiaim, ti a földi javak óhaj-
tása miatt, a földi javak vágyakozása miatt kerültetek 
ide. Pedig a földi javak között csak kettő van, a mit áhi-
tani érdemes. Nem kincs ez, nem muló gazdagság, hanem 
inkább az egészség és a szabadság ! A testetek egészsé-
ges most, talán ez volt ezelőtt is. De a lelketek beteg 
volt már régen, mikor a kísértésnek ellene állni nem 
tudtatok. Es betegebb most, mikor elvesztettétek a szabad-
ságtokat. Ugy-e, nagyon fáj a lelketek, mikor vissza-
emlékeztek a régi időre, mikor eszetekbe jut a csa-
lád, a melyben nevelkedtetek, a ház, a melyben lak-

tatok, a föld, a melyen dolgoztatok, a kert, a melyben 
üdültetek, és a gyermek, a kinek szeretetében üdvö-
zültetek. Ugy-e, hogy fáj az a ti lelketeknek, hogy 
mindezt elvesztettétek. De ne vessetek ezért követ 
senkire. Nem más volt az oka bajotoknak, nem a birák, 
a kik a király igazságában ítéltek titeket, hanem inkább 
magatokat okoljátok. A sziveteket nézzétek. Nem volt 
abban hit, nem volt abban bizodalom és azért győzött 
rajtatok a kísértés. Gyermekeim, édes gyermekeim, nogyan 
feledkezhettetek meg magatokról? hogyan emelhettetek 
kezet felebarátotok ellen ? Hogyan gyilkolhatott ember 
embert és hogyan rabolhatott testvér testvértől ? Hiszen 
tudjátok a gyilkosok sorsát. Az ehő ember, a ki gyilkolt, 
hazátlan lett, folyton futkozó és boldogtalan. Krisztusban 
szeretelt hiveim ! Elf etek további során, kérlek benneteket, 
jusson eszetekbe a ti püspökötök, a ki apostoli útjában 
hozzátok jött, megdorgálni titeket a bűnötökért. De 
jusson eszetekbe, hogy nemcsak megdorgálni jöttem ide, 
hanem, hogy atyai szivem teljes szeretetével a jóra is 
intselek. Mert szeretlek én titeket a szenvedéstek, a fájdalma-
tok miatt. Kérni fogom az Istent, hogy adjon kegyelmet 
nektek, hogy tiszta szívvel szabaduljatok innen, ha az 
ideje elérkezik. És ha intelmeimmel csak egyet is sikerült 
közületek meglágyítani, csak egyet is megmenteni a jóra, 
ugy hálát adok Istenemnek, hogy engem ide vezérelt. 
Örülök, ha gondolok arra a perezre, a mikor innen is 
szabadulni fogtok. És boldog az én szivem, ha meg-
gondolom, hogy megjavulva, megnemesülve jöttök ki a 
ragbságból. Angyalok fognak akkor mosolyogni fölötte-
tek. Kérem a Szentlélek Istent, hogy őrködjön fölöttetek 
és világosítsa föl sziveteket." 

— A legáldásosabb egyesületek egyike, a József 
Ágost ő cs. és kir. fenségének védnöksége alatt álló 
„Kath. Tanonczokat Védő Egyesület", VII. évi Jelentését 
adta ki imént. A 47 lapra terjedő Jelentés tartalma a 
következő : Kivonat az egyesület alapszabályaiból. A 
hatodik egyesületi év. A II. ker. kath. tanoncz-otthon. 
(Képpel. Egy csomó kedves fiu-arcz.) A III. ker. katb. 
tanoncz otthon. (Képpel. Ugyanolyar.) A VI. ker. kath. 
tanoncz otthon. A IX. ker. kath. tanoncz-otthon. Pénztári 
jelentés az 1899 — 1900. egyesületi évről. (Májustól-máju-
sig.) Egyesületi névtár : védnök, tisztviselők, hölgy-bizott-
ság, igazgató-választmány, alapítók (312), rendes tagok 
(617), pártoló tagok (45), jótevők (sokan), különféle ado-
mányok. Szemmel látható az Isten áldása az egyesületen 
és azon a szerény egyházi férfiún, akinek a főváros ezt 
az egyesületet főleg köszönheti. Alapító az a kath. férfiú 
vagy nő, a ki legalább 40 koronát ad akár egyszerre, akár 
négy részletben. Igen sokan többet adnak. Rendes tagok 
kik évenkint. 1 korona 20 fillért adnak akár egyszerre, 
akár 10 filléres részletekben. Pártoló tag az, a ki éven-
kint tetszés szerint ad bizonyos összeget. Ilyen 3-féle t ag 
csak katholikus lehet. Jóltevő lehet más vallású is, aki 
valamit ad az egyesület czéljaira. 

A szerkesztő telefonja. 
Német-Lad. O. P. Külön köszönet az O. P. E. iránt tanúsí-

tott figyelemért. Ezt már a levél közlésekor óhajtottuk kifejezni. 
Egyébiránt az O. P- E. választmánya, sőt közgyűlése is nem fog 
késni a nyilvános köszönettel. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezér eszmék es Tanulmanyon. Pünkösd. — De la Salle szent János, az iskolatestvérek alapítója. — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Terrorizmus az Akadémiában. — E s z t e r g o m f ő m e g y e : Esperes-kerületi nyilt levél. — E r d é l y i e g y h á z 
m e g y e : Főpásztor urunk bérmautja az udvarhelyi esp. kerületben. — Katholikus Autonomia. A kath. autonomia lényeges jogai. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

P Ü N K Ö S D . 
„Betelének mindnyájan Szentlélekkel". 

Krisztusnak fe l támadása u tán t an í tványa i 
megdicsőült a jkairól újból ha l lo t ták az üdv igéit, 
és gerjedezik szivök mindezek hal la tára . Felele-
venedik emiékezetökben az is teni t anoknak igaz-
sága, csak az erősítő lélek hiányzik még nálok, 
ki felgyulasztaná a lelkesedésnek szent tüzé t ; 
ki a homályos ismereteknek világító fényt nyúj t -
son és vigasztalást öntsön a még kétkedő és 
bánatos keblekbe. „Hasznosabb nek tek , hogy ón 
elmenjek ; m e r t ha el nem megyek, a Vigasztaló 
nem jő hozzátok; ha pedig elmegyek, elküldöm 
Őt hozzátok". Sz. Ján . 6. 6. 

Szerény megjelenésű a ház, melynek lakói 
folytonos imádság és elmélkedés közöt t vár ják a 
megigért Szentlelket. Amily egyszerű külsőleg, 
oly magasztos t e t t eknek lesz tanúbizonysága a 
Vigasztaló elérkeztével. Jöj je tek t ehá t ki, elárvult 
halászcsapat nagy dolgokra h iva to t t munkásai , 
a világ szine elé. Hirdessétek a t an t , mely a 
világnak ú j é le t i rányt fog n y ú j t a n i ; mely az 
égből hozot t igazságokkal áldólag fogja az emberi 
kebleket elárasztani, mely egyszerűségével felül-
múl ja a világ eddigi bölcseinek minden tan í tásá t . 
Egyszerű és mégis fenséges vol tának mi ad ta az 
erőt, k i tar tás t , ál landóságot? Csak azon Lélek, 
kinek eljövetelét buzgó szívvel a mai napon 
ünnepel jük. Leszállottál t ehá t és azóta, l á tha ta t -

lanul bár, egyházunkkal tar tasz , és éppen azér t 
a pokol kapui erőt nem vehetnek ra j ta . Pedig 
mily gyakran borul t már el fe le t te az ég, az 
üldözés vi l lámai mennyi re sanyarga t t ák Jézusnak 
e szeplőtelen jegyesé t ! A gőgös emberi ész ki-
ölni igyekezett a h i tnek megbecsülhetet len a ján-
dékát azok szivéből, k ik a lázat ta l e lfogadták 
mint ta l izmánt az élet veszélyekkel te l t u t ja in . 
Fá jda lmasan veszi tudomásul , miképpen üli a bűn 
orgiáit , a penz-moloch mennyi re szedi áldozatai t 
gyermekeinek köréből is. A föld röge becsesebb 
l e t t sok ember előt t a lélek ügyeinél ; az ősi 
erények, melyek mindenha díszére vál tak a 
keresztényeknek — kivesző félben vannak ; az 
érzékiség rab jává le t tek , a h i tközöny u ton-u t fé -
len felüti á tkos fe jé t ! A nemzetek ka ján irigy-
ségtől eltelve alig vár ják az a lka lmat , hogy a 
régóta bensőben táp lá l t gyűlöletüknek fegyver 
á l ta l adjanak kifejezést. S ha nem t a r t a n á n a k a 
nagy h a t a l m a k szövetségétől, harczias kedvöket 
vérözönbe fo j tanák el mihamarabb. Hála a Gond-
viselésnek, mely őrként áll az elvadult szenve-
délyek fele t t és nem engedi végkép megsemmi-
sülni az e láradt féktelenségbe merül t emberiséget. 
Bá t ran szólhatok a mai társadalomhoz, Jézusunk 
szavaival: „Annyi időtől vagyok veletek, és nem 
ismer te tek meg engem." Sz. J án . 14. 9. E szemre-
hányás magyar véreimhez is szól, kikről már 
régóta meg í r a to t t : 
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Kard foglalta el, kereszt t a r to t t a 
Fenn a hazát. 

Szépen fejtegeti ebből kifolyólag értekezését 
Eö. E., midőn maga előtt képzeli az ó-szövetség 
nagy prófétájának alakját, midőn igy szól nemze-
téhez: „az a nemzet és ország, mely nem szol-
gál az Úrnak — elvész". Hogy tehát hazánk 
Tannyi balszerencse közt s oly sok viszály után" 
még létezik, csak annak köszönhető, hogy nem 
veszett ki végképp a hit ; hogy vannak még ájta-
tos keblek, melyekből a napnak minden órájá-
ban hő ima száll fel az egek Urához, azok meg-
téréséért, kik hűtelenűl elhagyták a ker. hit 
zászlaját, és azokért , kik téves hitök és vadsá-
gukban bizakodnak. 

Jöj j el Szentlélek Ur Is ten! áraszd reánk 
kegyelmi ajándékidat, hogy mindenki erősödjön 
meg sz. hitének megvallásában, ós az egy közös 
aklon kivül levők is siessenek visszatérni a bol-
dogító anya-egyház kebelébe. Mert mindaz, ki e 
szent hit ellen emeli fel kezét, a millenniumi 
imádság értelmében, nem a te néped, irgalmas 
Isten. Mely hálátlan tud lenni Istenéhez, nem 
magyar vér foly azok ereiben, nem magyar sziv 
dobog, bűnös, lázadó mellökben. Te ismered őket: 
a kárhozat,, a gonosz lélek gyermekei ők, mert 
az ő akara t já t teljesítik mindenben. 

Breth Gyula. 

De la Salle szent János, 
az iskolatestvérek alapítója. 

(Folytatás.) 

I. 
De la Salle szent János élete. 

Szentséges atyánk, XIII. Leo pápa 1888. február 
19-én a boldogok közé iktatta. Emléknapja: május 4. 
Szentté avatása most május 24-én volt Rómában. 

1651. április 30-án született Rheimsben. 
Atyja de la Salle Lajos a rheimsi felső kerületben 

királyi tanácsos volt. 
Anyját Moët de Brouillet Nicolának hivták. 
7 testvére között ő volt a legidősebb. 
Jámbor szüleik minduyájokat Isten félelmében nevel-

ték. Majd mindnyájan Isten szolgálatára is szentelték 
életöket. 

A kis János szabad idejében kápolnákat, oltárkákat 
készített és az isteni szolgálatot ájtatosan utánozgatá. 

Legfőbb örömét a ministrálásban leié. 
Mint egy angyal, oly áhitattal szolgált az oltárnál. 

Látásán a jelenlevők mindig épültek. El-el hagyta játékait 
is ; a templomba sietett és ott a boldogságos Szűz oltára 
előtt imádkozott. 

Éber figyelemmel hallgatta édes anyját, midőn ez a 
szentek életéből előtte felolvasott vagy egyet-mást el-
mondott. 

Családi ünnepélyt ültek egy alkalommal atyja házá-
ban. János levert volt, nem birt örülni. Vidámították. 
János eltávozott. Egyik jámbor ismerősét kereste fel és 
arra kér te : olvasna fel előtte valamit a szentek életéből. 

A kis Jánost már zsenge korában szentnek nevezték. 
9 éves korában, 1660-ban, a rheimsi collegiumba 

került, a hol szorgalma és példás viselete által csakhamar 
kitűnt. 

Szülei arról álmodoztak, hogy Jánosuk majd valami 
előkelő világi állásban a család dicsőségére fog válni. 

Az Ur Isten azonban Jánost az egyházi pályára 
hivta. János tudtára is adta szüleinek, hogy pap óhajtana 
lenni. Szülei, látva hivatását, belenyugodtak. 

Abban az időben, a papi pályára lépni óhajtók, a 
hajkoronát (tonsurát) korán felkapták. János is 11 éves 
korában — 1662. márczius 11-én részesült eme, reá nézve 
fölöttébb nagy szerencsében és ez időtől fogva a jámborság-
ban még buzgóbb, a tanulásban még szorgalmasabb lőn. 

Nagy áhitata, ritka szellemi tulajdonságai, a tudo-
mányokban való előhaladottsága miatt annyira tisztelték, 
hogy 16 éves korában 1667-ben a rheimsi kanonokok 
közé felvették. 

E magas méltóság nem elbizakodottá, hanem még 
alázatosabbá tette Jánost. Hogy pedig a méltóságra való-
ban méltóvá legyen : még buzgóbbá, még szorgalma-
sabbá lett. 

Közép tanulmányait 18 éves korában, 1669-ben 
fejezte be, még pedig a legfényesebb sikerrel. 

A következő 1670. év október 18-án, szülői bele-
egyezésével a párisi Szent Szulpiczról nevezett papnevelő 
intézetbe lépett, ahol szintén példaképe lőn társainak. A 
szabályokat kezdettől fogva pontosan és lelkiismeretesen 
megtartá. Mindig nyájasan és tisztelettel társalgott. Sen-
kit meg nem sértett. 

1671. julius 20-án meghalt édes anyja, 1672. április 
9-én pedig édes atyja. Vissza kellett azért Rheimsba 
térnie, hogy kisebb testvéreiről gondoskodhassék. Hit-
tanulmányait azonban abba nem hagyta. 

1672. junius 12-én subdiaconussá — alszerpappá, 
1676. márczius 21-én diaconussá, szerpappá, 1678. április 
19-én, 27 éves korában pappá szenteltetett. 3 év múlva 
pedig 1681-ben, 30 éves korában a tudori oklevelet 
nyerte el. 

János gyakrabban gyónt. Gyóntatója, Roland abbé, 
kiváló tudós és jámbor pap, a „Jézus gyermekségéről* 
nevezett apáczanővérek társulatát — congregátióját 
alapítá. Ez apáczák naponkint a város különféle részei-
be jártak leánykákat tanítani. 

Az alapító e társulatot, halála után Jánosra kivánta 
bizni. János nem is ellenkezett. Ámde az Ur Isten más-
hová szánta. 

Maillefer nevű gazdag urnő Rheimsban a szegény 
fiuk számára iskolát óhajtott alapítani. E végből a roveni 
szegény fiúiskola igazgatóját, Nielt Rheimsba hivta. 

Niel Rheimsban meg is jelent. 
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La Salle János Nielt házába fogadta és tőle telhető-
leg segítette is, csakhogy a szegény fiúiskolát az úrnő 
óhajtása szerint megnyithassa. 

Az iskola megnyilt és sikeresen működött. 
Nielt más városba is meghívták; a hol t. i. szegény 

fiuk részére iskolát kívántak alapítani. 
Niel nagy örömmel jár t városról-városra ; rendre 

alapítá és szervezé az iskolákat. 
Rheimsból való távozásakor a rheimsi szegény iskola 

gondozását La Salle János magára vállalta. 
1680-ban a szomszédságában levő házat kibérelte, 

abba fiatal tanitókat vett fel, számukra életszabályokat 
készített, foglalkozásaikra felügyelt, lelki szükségleteikről 
gondoskodott. Az iskolában maga is tanított és mint 
mintatanitó ragyogott előttök. 

E foglalkozása közben támadt amaz eszméje : a 
tanitókat vallásos egyesületbe vonni. 

1681. junius 24-én, nevenapján, Keresztelő sz. János 
ünnepén a tanitókat egyszer s mindenkorra a házába 
fogadta. Nemes eszméjét ezzel kezdé megvalósítani. A 
világ gúnyolta ezért, de La Salle János a gúnyolódással 
mit se törődött. 

A világ gúnyolódásánál La Salle János nagyobb 
bajnak tekinté azt, hogy ő kanonok, hogy neki mint 
kanonoknak, kanonoki kötelességei is vannak és hogy e 
kanonoki kötelességeit is teljesítenie, az iskoláról is kellő-
leg gondoskodnia, lehetetlen. 

Neki választania kellett a kanonokság és az iskola 
között. Vagy a kanonoki állástól, vagy az iskolától s 
ennek vezetésétől kellett azért megválnia. 

Melyiket válaszsza? 
János felvilágosításért a jó Istenhez fordult. Imád-

kozott ; azután pedig választott. 
Az iskolát választá. 
Ez történt 1683 ban 32 éves korában. 
Mit te t t? 
Elhagyta a jövedelmes kanonoki állást, hogy a 

szegény iskolának élhessen. 
Vagyonát, örökségét is, — 40000 livrest, a szegények 

között kiosztá, hogy ő maga is szegénynyé legyen. 
Hősi, nem közönséges erénygyakorlat ez. 
Azonban a káptalan és a püspök ily kiváló férfiu-

tói megválni nem voltak hajlandók. Választásába csak 
nagy nehezen, csak hosszas és ismételt kérésére egyeztek 
bele. 

János végre mégis megválhatott állásától. 
Teljes erejével az iskolának élt. 
Intézetét a szegénységre alapítá és azt ez alapon 

vágyott állandósítani. 
1684. év áldozócsütörtökén kitálóbb tanítóit, számra 

nézve 12-őt összegyűjté és 10 napi lelkigyakorlatokat 
tartott velők. 

A lelkigyakorlatok yégén a tanitók és ő 3 évre 
fogadalmat tettek. E fogadalmak : az engedelmesség, a 
tanításban való állhatatosság és kitartás fogadalmai. 

Intézetüket „a keresztény iskolatestvérek társulatá-
nak" nevezték el. 

Ugyanekkor szerzetesruhát is vettek fel. 

János a tanításra és a rendi életre hajlammal és 
kedvvel biró ifjak részére, előkészítőül, újonczházat, 
noviciátust alapított, majd tanítóképzőt is, a melyben 
világi tanitók képeztessenek. 

E tanítóképzőt internatussal köté össze. 
Az 1688 ik évben, február havában, Párísban a sz, 

Szulpicz-i plébános óhajtására, annak plébániai területén, 
utóbb pedig más helyen is iskolát nyitott. 

A kenyéririgység azonban az elemi és az irástanitó-
kat ellene zúdítá. 

Ezek a testvérek iskoláit eleinte csak becsmérelték, 
később azonban már ki is rabolták és feldúlták. Jánost 
a törvény előtt bevádolták mini olyant, akinek semmi 
joga iskolát nyitni. A bíróság Jánost a vád alól ugyan 
felmentette, de a világi tanitók további üldözésétől azzal 
meg nem menthette. 

Azonban az ellenkezések, az üldözések, a mindenféle 
szenvedés, a szorongatások Jánost el nem csüggesztették. 
Hiszen ő nem a saját dicsőségét, hanem Istenét ; nem a 
saját anyagi hasznát, hanem a lelkek üdvösségét kereste. 

„Hála Istennek!" „Legyen áldott az Ur!" szokta 
volt mondani, valahányszor kedvezőtlen hirt hallott inté-
zete felől. 

Midőn intézetét már eléggé edzettnek és megerősö-
döttnek vélte : azt óhajtotta, hogy a testvérek ő helyette, 
a saját kebelökből válaszszanak magoknak főnököt. Ezek 
azonban hallani sem akartak erről. 

János Isten akaratának nyilvánulását tekintvén a 
testvérek eme viseletében : óhajtásukba belenyugodott 
ugyan, egyszersmind azonban arra is kötelezte őket, hogy 
halála után főnöküknek papot soha sem fognak választani 
és hogy társulatukba papot föl nem vesznek. Ily módon 
remélte, hogy társulatát az elemi iskolák számára meg-
tarthatja és hogy a további üldözésektől megóvhatja. 

János a társulat számára szabályokat állíttatott össze ; 
azokat 3 különböző szerzetesrendbelivel megvizsgáltatta. 
Az ekként átvizsgált, meghányt-vetett szabályokat lelki-
gyakorlatok alkalmával a testvérek elé terjesztette ; akik 
azokat örömmel elfogadták. 

E szabályok sok önmegtagadásnak, buzgó imádság-
nak és könnyeknek gyümölcsei ; a legdrágább kincs, 
melyet János társulatának hátrahagyott. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, máj. 31. Terrorizmus az Akadémiában. — 
A legnagyobb csapások leselkednek egy-egy nemzetre 

akkor, ha a vezető emberek az illető nemzet körében ész 
nélkül kezdenek dolgaikban eljárni, ész ellen kezdenek 
agitálni. 

A magyar nemzet, sajnos, idáig jutott már napjaink-
ban. A szent kereszt leverése a szent korona tetejéről 
polgári bűntény csupán, mert mint egy az öreg verebek 
után csiripelő fiókveréb mondá, a kereszt a magyar 
koronán „nem a kereszténység jele" . . . A magyar tudo-
mányos Akadémiából tudvalevőleg ki van zárva a vallás 
és a politika. És mégis mit tesz az Akadémia többsége? 
A józan ész minden sugallata ellenére bele vitte az 

44* 
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Akadémiát a vallási és politikai villongások leggyülöle-
tesebb alakját t. i. az 5 kálomista és radikális szabad-
elvű világnézletétől eltérő vallási és politikai irányzatnak 
üldözésébe. Mert, bogy Kaas Ivor bárónak, azon a be 
nem vallott, de az egész világ által ismert czimen, bogy 
a nemes báró a keresztény vallás hive, a katholikus egy-
ház jogainak őszinte elismerője és oltalmazója, furfanggal 
kieszelt módon való megfosztása a Bródy-féle akadémiai 
jutalomtól — nem egyéb mint rút vallási gyűlölködés és 
észellenes politikai terrorizmus, az oly világos, mint 
kétszer kettő négy. Rút gyűlölködés, mert a gyűlölködés 
sohse volt szép, nem is lehet. Eszellenes, mert poli-
tikát visz be az Akadémiába, a mely onnan ki van 
zárva. Az észellenességnek legmagasabb foka pedig 
abban csúcsosodik ki, hogy a kik ezt a vallási és poli-
tikai erőszakoskodást az Akadémiában elkövették, azt 
gondolják, hogy eme tettöknek logikátlanságát az ország 
észre nem veszi s el nem itéli. Hiába való a nagy aka-
démiai matadorok minden struczpolitikája. Az egész ország 
látja és nem fogja feledni, hogy Kaas Ivor bárót vallási 
elfogultságból és politikai pártgyülölködésből ütötte el a 
titkosan szavazó többség a Bródy-féle publiczisztikai juta-
lomtól. S mint rendesen, ebben az országos érdekű kényes 
ügyben is, szintén bebizonyult az, hogy a kik a hibát 
elkövették, még azoknak áll feljebb. Kitűnt ez az Aka-
démia hétfői összes ülésén, a melyben viharos csetepatét 
támasztott Ballagi Aladár dr tagnak az az okos indít-
ványa, hogy a Kaas Ivor esetéhez hasonló bajok elkerü-
lése végett, az Akadémia mentse meg magát a politikai 
villongások veszedelmes anyagától, s adja vissza a Bródy-
alapítványt az alapító szabad rendelkezésének. Ennek az 
ülésuek lefolyásáról nagyon részrehajló jelentések jelen-
tek meg a lapokban. Szilágyi Dezső dorongos szereplését 
fensőbb reveláczió számba vette a szabadelvű sajtó. Még 
legtürhetőbb volt a „Magyarország" jelentése, melyet ime 
szórói-szóra át is veszünk, a mint következik. 

„ Vita egy alapítvány körül" „Tegnap délután a M. 
Tud. Akadémia összes ülésen nagyobb vitát idézett elő a 
Bródy-féle jutalomdíj ismeretes ügye. A bizottság tudva-
levőleg báró Kaas Ivor hirlapirónak Ítélte egyhangúlag 
a jutalomdijat, de javaslatát az Akadémia összes ülése 
titkos szavazással elvetette. Szily Kálmán főtitkár most 
azzal az indítványnyal állott elő, hogy az alapítványnak 
rendi szabályzata az alapító hozzájárulásával módosíttas-
sák. Az indítvány elhangzása után Ballagi Aladár kért 
szót. Azt mondotta, hogy az alapítványtevő az ő alapitó 
levelében eleve is kizárta, hogy a dij odaítélésénél poli-
tikai avagy vallási vonatkozások figyelembe vehetők legye-
nek. A Bródy-dijat már két izben ki is adták. A bizott-
ság az idén is egyhangúlag hozta meg javaslatát, a me-
lyet az összes ülés elé terjesztvén, ez titkos szavazás 
utján nagy szótöbbséggel elvetette. A bizottság tagjai 
tudományosau indokolták véleményüket; a kik leszavazták, 
azok nem indokoltak semmit. Már pedig, a hol indokolás 
nélkül tesznek valamit, ott a nyers erő nyilatkozik meg. 
Világos dolog, hogy az illetők tetteit olyan ok vezette, 
a melyet nem mertek bevallani. Ilyen dolgokat a jövőben 
elkerülendő, azt indítványozza, hogy az Akadémia mond-
jon le a Bródy-jutalomról és bocsássa az összeget vissza 

az alapítványtevő rendelkezésére. Szilágyi Dezső szólott 
ezután : nem hagyhatja szó nélkül a gyanúsító felszóla-
lást 0 sem fogadta el â bizottság javaslatát. De nagy 
elbizakodottság (bátorság) kell ahhoz, hogy a bizottság 
ez indítványa ellen szavazókat Ballagi megvádolja. Nyers 
erőszaknak mondja azt Ballagi, hogy indokolás nélkül 
leszavaztuk a bizottság javaslatát. Mi nem szavaztuk le 
indokolás nélkül, csak egyszerűen nem fogadtuk el az 
indokolást. (Minden indokolás nélkül.) A pártoskodás ve-
szélye megvan mindenütt. (Nem kell belemenni.) Igaz, 
vannak kérdések, hogy a vallásnak, politikának nem 
szabad belejátszania, de ott előtérbe lép a meggyőződés 
a lelkiismeretesség. (T. i. a jogosult ellenfél ledorongo-
lásának a „meggyőződése és — furcsa — lelkiismeretes-
sége.") Ballagi támadását és gyanúsításait vissza kell 
utasítani ! (Hiszen Ballagi nem támadott és nem gyanúsí-
tott, hanem megmondta az igazat és védte az Akadémia 
jóhirnevét és érdekét.) — Ballagi Aladár a parlament lég-
körében nőtt okoskodásnak nevezi Szilágyi felszólalását. 
Indítványát fentartja, mert azt óhajtja, hogy Széchenyi 
akadémiája azzá legyen, aminek Széchenyi tervezte ! 
Szilágyi Dezső : Ha valaki az mondja, hogy az Akadémia 
nem alkalmas ilyen dijak kiosztására, az egyéni nézet és 
mint indítvány, megállja a helyét. De az indítványt kisérő 
indokolást újból is visszautasítja. Ballagi kijelenti, hogy 
a kifejezést: nyers erő, szándékosan és nem véletlenül 
használta. Ismétli, hogy a többséget nem vezethette más, 
csakis politikai szempont. Indítványát átadja a főtitkár-
nak. Eötvös Loránd báró elnök kötelességének tartja, 
hogy a Ballagi indítványában foglalt indokolást az Aka-
démia nevében visszautasítsa. Ballagi Aladár kijelenti, 
hogy az elnöki rendreutasítást nem tekintheti egyébnek, 
mint pártállásfoglalásnak. Eötvös Loránd ismétli, hogy az 
indokolást nem teheti magáévá s ezért visszautasítja. 
Miután még Szilágyi Dezső is kifejtette, hogy az elnök-
nek joga van bárkit rendreutasítani s ezért még nem 
szabad őt pártoskodással vádolni, a vihar véget ért azzal, 
hogy Ballagi indítványát kiadták az osztályoknak vélemé-
nyezés végett." 

A többség, ime, most is győzte szóval; de a józan 
Ítélet és lelkibátorság érdemkoszoruját nem volt képes 
senki Ballagitól elragadni. 

Az Akadémia maga teszi a maga tekintélyét tönkre. 
Ezért nem hallgat rá az ország. = 

Esztergomi fömegye. Esperes-kerületi nyílt levél. — 
Tisztelettel felkéretik a főtisztelendő szerkesztőség 

a következő sorok szives közlésére : 
Méltóságos és főtisztelendő Molnár János urnák, 

pápa ő szentsége házi főpapja, apátplébános és orsz. kép-
viselőnek Budapest. 

A komáromi kerület közgyülésileg egybegyűlt papsága 
mély tisztelettel üdvözölni bátorkodik mságodat azon 
alkalomból, midőn az esztergomi kanonoki székre fő-
pásztorilag előterjesztve a nyilvánosság elől elrejtett uton 

i és módon mellőztetett. 
Mindenesetre szokatlan dolog valakit mellőztetése 

alkalmából üdvözölni. De a szokatlan eljárás, midőn közel 
30 éves fáradhatatlan munkásságot, páratlan s ezt ismételjük 
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páratlan lelkipásztori buzgóságot, nagy tudást, feddhetet-
len tiszta életet, tehát a papi erények egész csokrát, 
— mely erényeknek mi, kik szerencsések vagyunk méltó-
ságodat kerületünkhöz számítani, tanúi vagyunk, s melye-
ket a főpásztor méltányolni akart, — mellőztetni látjuk ; 
holott csekélyebb érdemeket, sőt politikai és magán 
szolgálatokat jutalmaztatni láttunk : azt hiszszük teljesen 
indokolja és érthetővé teszi elhatározásunkat. 

Igen szomorú tünet és méltó aggodalmat keltő 
jelenség az egyház életében, midőn az ismert és elismert 
érdem visszautasításban részesül. Rossz idők jelének kell 
tartanunk, midőn a papi erényektől az egyházmegyei 
kitüntetés megtagadtatik, vagy alattomos uton meghiu-
síttatik. ÖnkéntelenüFazlavignoni fogság gyászévei tűnnek 
fel emlékezetünkben, midőn az egyház idegenek és illeték-
telenek befolyása alá került s mely időkre az egyházi 
irók a próféta siralmas énekeit szokták alkalmazni : 
„Emlékezzél meg Uram, mi történt rajtunk ; tekintsd meg 
és lásd gyalázatunkat. Örökségünk idegenekre szakad, 
házaink a külföldiekre. Árvák lettünk atya nélkül . . . 
Sión utai szomorkodnak, azért hogy nincsenek, kik az 
ünnepre jöjjenek stb. stb. 

De mi nem siránkozni, nem könnyeket hullatni 
akarunk, hanem mint férfiak üdvözöljük a férfiút, kit 
„Nec vultus tyranni, neque ardor civium prava iubentium" 
meg nem ingat s el nem tántorít attól a zászlótól, melyre 
a ker. elvek vannak irva. Mságod meghordozta a zászlót 
Magyarország terein, meglobogtatta nem egyszer az ország 
házában, hogy teljesítse az üdvözítő parancsát: „Quod in 
aure auditis, praedicate super tecta." Ezért mellőztetik. 

Üdvözöljük, mivel tudjuk, hogy sem kitüntetés, sem 
mellőztetés nem fogja befolyásolni férfias elhatározását, 
melylyel az egyház szabadsága, és a haza boldogságáért 
való küzdelemre szánta magát. 

Sz. Ágoston szaival üdvözöljük: „Calcari non potest 
nisi inferior; sed inferior non est, qui quamvis corpore 
multa sustineat, corde tarnen fixus in coelo est." 

Ahová gyenge szavunk ez országban elhat, felhívjuk 
paptársainkat, üdvözöljék azt, kit a ker. elvekért és ker. 
tettekért mellőznek. Mságodnak pedig legyen elégtétele, 
hogy főpásztora ismerte el érdemeit, midőn előterjesztette 
s paptársainak ezrei hajolnak meg ez érdemek előtt. 

Mély tisztelettel, testvéri szeretettel és odaadással 
maradtunk. Kelt Ekecsen, 1900. évi május hó 29-én 
tartott rendes tavaszi közgyűlésünkben. A komáromi 
kerület papság : Palkovich Viktor s. k. ker. esperes, 
gútai plébános. Gaál István s. k. alesperes, csicsói plé-
bános. Erdőssy István s. k. érsekiéli plébános. Czenczik 
János s. k. izsai plébános. Vida János s. k. ekeli plébános. 
Schuster Aladár s. k. keszegfalvai h. plébános. Böschatt 
Ferencz s. k. komáromi hely. lelkész. Csepy Pál s. k. 
ekeçsi plébános. Mráz György s. k. ekecsi káplán. 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztor urunk bérmautja 
az udvarhelyi esp. kerületben. — 

Az udvarhelymegyei hivek régi óhaja teljesült, mi-
dőn szeretett főpásztoruk apostoli útjához hozzáfogott s 
átlépte a megye határát; repeső örömmel vártuk mind-
nyájan a legjobb atyát s örömünket fokozta azon tudat, 

hogy Krisztus helytartójánál s a vértanúk sírjánál meg-
aczélozott hite, lángoló lelkesedése legelőször is ide kö-
zénk hozta őt s vele együtt a kegyelmek árját. 

Siettünk is örömünknek külsőleg is kifejezést adni, 
és itt bizonyos jóleső érzéssel kell kiemelnem a nemes 
vármegyét, mely igen szép jelét adá velünk érző nemes 
lojalitásának. 

Az udvarhelyi ker. papság szeretett főnöke a ngos 
apát-főesperes ur Segesváron fogadta püspök ur ő méltó-
ságát néhány paptársával, Ujszékelyen pedig, mint a me-
gye határán a vármegye hattagú bizottsága várta ő mél-
tóságát és üdvözölte derék alispánunk ; a főispán ő mél-
tósága már megelőző napon püspök urunk elé utazott 
vala. Nagyon szép volt, hogy Ujszékelyen a tűzoltóság s 
a többi székely atyafiak is kivonultak és lelkesen éljenez-
ték a római kath. püspököt. 

Lázas izgatottsággal várták már a keresztúri hivek 
és környékbeliek : midőn némi késéssel berobogott a vo-
nat, hatalmas éljen hangzott fel a szalon-kupé ajtajában 
megjelent főpásztor látására. It t első sorban Gállfy fő-
szolgabíró üdvözölte ő méltóságát a járás nevében igen 
talpraesett beszédben, majd Sándor D. képezdei tanár a 
hitközség nevében ; innen vonult ő méltósága folytonos 
ovácziók között a róm. kath. iskolánál felállított „Isten 
hozott" díszkapuhoz, hol püspök urunkat Jakabházy város-
bíró fogadta. Ö méltóságát mindannyi, mint apostoli buz-
galmu főpapot, nagy hazafit és könyörületes lelkű főurat 
ünnepelte s mindenik beszédre elragadó kedvességgel vá-
laszolt a püspök ur. A templom ajtónál Oláh plébános 
néhány paptárssal, lelkes beszéddel üdvözölte ő méltósá-
gá t ; püspök urunk kegyesen válaszolt. A képezdészek által 
ügyesen énekelt „Ecce sacerdos" hangjai mellett vonul-
tunk a templomba, hol a szokásos imák elvégzése után 
szószékre lépett püspök urunk s megmagyarázta idejötté-
nek czélját és okát, kihirdette a teendőket, majd áldást 
adott s aztán visszavonultunk a plébániába, hol a képez-
dei tanári karnak, az egyháztanácsnak, a helybeli oltár-
egyletnek, továbbá a sz.-keresztúri ev. ref. és unitárius 
lelkészeknek tisztelgését fogadta. 

Rövid ebéd után, melyen a papságon kivül a vár-
megye fő- és alispánja, br. Gamera Gusztáv főgondnok, 
Ugrón Zoltán, Szentkirályi Árpád, Gállfy főszolgabíró s 
több egyháztanácsos vettek részt, már d. u. 72^ órakor 
megkezdődött a bérmálandók és más hivők gyónása. Ám-
bár a bérmálandók nagyrésze, kiknek száma a kis hit-
községben 149 volt, már megelőző nap elvégezte gyónását, 
a főpásztori fölhívás folytán elég dolga akadt a fáradhatat-
lan püspökkel együtt hat gyóntató atyának. Gyónás alatt 
az énekkar a megható „Ébredjél fel oh én lelkem", „ Bű-
nös lélek ide siess" éneket adta elő, mi alatt megható 
volt látni, miként sietnek nők és férfiak a töredelem szé-
kéhez. A halottakért végzett megható gyász-istenitisztelet 
után ismét a szószékre lépett a főpásztor s a szt. Szűz 
tiszteletéről oly megható beszédet mondott, mely állandó 
emlék lesz keresztúri hivei szivében. 

Este 8 óra után az áll. tanitóképző-intézet derék 
ifjúsága szerenáddal lepte meg a plébánia magas vendé-
gét ; ez alkalommal is Sándor Domokos, mint az önképző-
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kör elnöke üdvözölte püspök urunkat. Érdemesnek tartjuk 
beszédét egész terjedelmében közölni : 

„A minapában azt mondá egyik szellemes irónk, 
hogy Magyarország még nem a miénk egészen. Teljesen 
a miénknek csak egy második honfoglalás sikeres végre-
hajtása után mondhatjuk és a honfoglalás e munkája a 
tanítókra, a népnevelőkre vár. 

Szerencsésnek érzem magam kegyelmes uram, hogy 
az éppen most említett második honfoglalás czéljából itt 
helyben szervezett hadapródiskola — a sz.-keresztúri áll. 
tanítóképző növendékeinek hódolatát méltóságodnak, mint 
az erdélyrészi róm. kath. népoktatás és népnevelés vezér-
kari főnökének színe előtt bemutathatom. 

Mint a forrongás, átalakulás korszakaiban rendesen 
történni szokott, ugy napjainkban is minden lépten-nyo-
mon találkozhatni összezavarodott, elferdített fogalmakkal, 
iránytévesztő törekvésekkel, a dolgok, viszonyok, hivatás 
eszményi felfogásának elhomályosulásával. 

Az elkorcsosulás e jelenségeinek részletezésére pél-
dákban való feltüntetésére sem helyem, sem időm. Annak 
nyomatékos kiemelését azonban érintenem kell, hogy nagy 
czélok elérését csak olyan vezetők biztosíthatják, a kik a 
hivatás eszményi felfogásával dicsekedhetnek s a kitűzött 
nemes czélt szem elől pillanatig sem tévesztvén, szaksze-
rűen megállapított terv alapján a mozgásba indítható erők 
mindenikét a maga helyén és idejében működtetik, végül 
pedig a körülmények parancsa szerint kezükbe ragadják 
a zászlót és maguk állanak a cselekvőknek legelső sorába. 

A méltóságod magas szine előtt most hódolattal 
megjelent hadapródiskola tagjai közül rövidebb — hosz-
szabb idő multán többen lesznek olyanok, kik a méltósá-
god fővezetése alatt álló hadseregben nyernek alkalmazást. 

Engedje meg méltóságod ez ifjaknak s velők együtt 
társaiknak is szivükre kötnöm : jól megértsétek, jól lelke-
tek táblájára véssétek ifjú barátim e magasállásu férfiú 
képét, kiben a fővezérnek általam elébb halvány karczo-
latban adott jellemző vonásai mind az utolsóig megtalál-
hatók. Mindnyájotoknak adjon a jó Isten az övéhez ha-
sonló buzgóságot és törhetlen hivatásszeretetet, hogy 
abban az óriás munkában, mely magyar fajunk létét biz-
tosítja, a második honfoglalás munkájában a késő utókor 
boldog magyar népének örök bálájára érdemesülhessetek. 
Méltóságodnak pedig adjon az Isten erőtől duzzadó hosz-
szú boldog életet, hogy unokáink is — úgymint most 
előttünk a buzgó keresztényi és hazafias erények áhítattal 
szemlélt példányképeül ragyoghasson. 

Ismételt kérésével annak, hogy őszinte szívből folyó 
mély hódolatunkat kegyesen fogadni méltóztassék: egy 
szivvel lélekkel kiáltjuk, hogy méltóságod éljen!" 

Fölösleges mondanom, hogy a tanítójelöltek ősainte 
és áldozatkész barátja az iránta oly szépen tanúsított 
tiszteletet megköszönő válaszában úgy nyilatkozott meg, 
mint ki egyszerre képes a lelkeket azon világossághoz 
vezetni, mely megvilágosít minden e világra jövő embert. 
A Végler Gyula zenetanár vezetése mellett működő 
képezdei dalkör gyönyörű éneke zárta be a kitűnően 
sikerült ünnepélyt. 

Érdemes volna ugyan a másnapi fényes istenitiszte-
let lefolyását részleteznem ; de az idő rövidsége miatt 

csak azt említem fel, hogy sz. mise alatt a képezdei dal-
kör kiváló énektanárához méltóan működött, s hogy a 
fáradhatatlan püspök ur harmad ízben is hosszabb beszéd-
del kötelezte le magának az ajkain csüngő hallgatóságot. 

K. 

K A T H O L I K U S AUTONOMIA. 

A kath. autonomia lényeges jogai. 
— A jun 18-ára összehívott hármas értekezlet figyelmébe. — 

(S. G.) Létesülni fog-e kath. autonomiánk, vagy 
ismét hajótörést szenved a sok Scylla és Charibdis között? 
Ez a — mondhatni — életbevágó kérdés foglalkoztat 
ma elsősorban minden katholikust, ki az egyház sorsa 
iránt érdeklődik. Es abban is — azt hiszem — körülbelül 
mindenki megegyezik, hogy e kérdés jobbra vagy balra 
dőlése attól függ, sikerül-e az autonómiának valódi tarta-
lommal biró lényeges jogokat biztosítani ama három 
cardinalis pontban : a főpapi állások betöltése, a kath. 
alapokkal való rendelkezés, és a kath. tanügy inté-
zése terén. 

Már, hogy a döntő pontokra nézve mit sikerül 
kivinni az autonómiának, azt —• szerintünk — első sor-
ban a jelea kormány magatartása dönti el, és igy bár-
mint akarták a kormányi intentiók képviselői a szervező 
kongresszust e főkérdésekben a határozott álláspont forma-
szerinti kifejezésében megakadályozni, nehogy a merev 
elutasítás esetében az autonomia meghiúsulásáért a fele-
lősség minden ódiuma a kormányra háruljon, — ez a 
felelősség a kérdéseknek a bizottsági alkudozások útjára 
terelése mellett is lényegében kizárólag a kormányt fogja 
terhelni, sőt az ismeretes emlékirata után terheli már 
most is minden nehézségért. 

A többi tényezőtől nincsen mit tartanunk. Mert hi-
szen, ha az autonomia lényeges fö czélját tekintjük, mely 
minden részlet-kérdés lépcsőin is végelemzésben nem lehet 
más, mint a kath. egyház szabadságának biztosítása, s a 
keresztény jellegéből kivetkezett állam által a kath. egy-
ház beléletére ama három fő pontban eddig is illetékte-
lenül gyakorolt bénitó befolyás megszüntetése ; ha tekint-
jük továbbá, hogy a katholikusok egyeteme képviseletileg 
magában az 1870-i és jelen szervező kongresszusban is 
majdnem teljes egyhangúsággal fejezte ki e három fő 
kérdésben jogos kívánalmait : teljesen kizártnak kell tar-
tanunk annak lehetőségét, hogy a többi tényezők alku-
dozásra kiküldött bizottságai megelégedjenek az autonó-
miának azon holt keretével, melyet a Bánffy-kormánynak 
ez ügyben kiadott emlékirata jelöl ki és a mely az em-
lékiratnak minden sorából kirívó egyházellenes irányzata 
szerint a felekezetlen kormánynak az egyház beléletére 
éppen a főpapi kinevezések, a kath. vagyon és tanügy 
fölötti közvetlen rendelkezéssel eddig gyakorolt lényeges 
befolyását továbbra is érintetlenül hagyná s az egyházat 
leglényegesebb függetlenségében és önkormányzó szabad-
ságában sértő, és a többi felekezetekhez viszonyítva legna-
gyobb mértékben lealázó helyzetet beláthatatlan időkig 
állandósítaná. 

Sőt szeretnők kizártnak tekinteni még azt is, hogy 
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a püspöki kar és kongresszus bizottságai még anuál is 
kevesebbel megelégednének, a mivel az erdélyi kath. 
autonomia bir. Hiszen a magyar közotatás legelső baj-
noka, hazánknak még tévedéseiben is egyik legnagyobb 
államférfia, Eötvös József báró, maga is kijelenté meg-
győződését Simor herczegprimáshoz intézett levelében : 
„Nem csak azért, mert az erdélyi püspöki megye a magy. 
kath. egyháznak egy tagját képezi, hanem azon szoros 
összeköttetésnél fogva is, melybe Erdély Magyarországgal 
politikai és közigazgatási tekintetben lépett, alig képzel-
hető, hogy a kath. egyház az állam irányában Erdélyben 
nagyobb autonómiával birjon, mint Magyarországban s 
hogy ezen tartomány katholikusai iskolai s egyházi ügyek-
ben oly befolyást gyakoroljanak, mely azon katholikusoktól, 
kik Királyhágón innen laknák, megtagadtatik. Az Erdély 
és Magyarország között létrejött unió egységet vagy leg-
alább a lehetőségig hasonlóságot tételez föl az egész 
közigazgatásban s igy azon egyház kormányzatának rend-
szerében is, annál is inkább, miután meggyőződésem sze-
rint azon okok, melyek az egyháznak autonómiáját és a 
világiaknák egyházi és iskolai ügyekbeni részvétét kívána-
tossá teszik, ép úgy léteznek Magyararszágon is. 

„Hogy egyházunk befolyása biztosittassék, — mondja 
továbbá miután előbb az állami gyámkodás mellett e be-
folyás sülyedését hangsulyozá — csak szabadságra van 
szüksége s minthogy az 1848. XX-i törv.-czikknek, mely 
minden vallásfelekezetnek egyenlőségét kimondja, hazánk-
ban más értelme nem lehet, mint az, hogy a kath. 
egyház az autonómiának azon mértékével ruháztassék 
fel, melyet az ország evangélikusai élveznek, én a 
törvényt az egyedüli kedvezésnek tartom, melyet az 
egyház az államtól igényelhet". 

Hogy a kath. püspöki kar maga is ne az államkor-
mányzat illetéktelen és veszedelmes befolyása alól való 
emanczipálást tartaná az autonomia elsőrendű czéljának, 
melynek teljes elérése végett az alsóbbrendű részlet-
kérdésekben a lehető legnagyobb engedmények is okada-
toltak ; — hogy a kath. püspöki kar, annyi tapasztalat 
után, ama három lényeges kérdés megoldásánál inkább 
biznék a változó kormányok ingerencziájában, mint a világi 
kath. hiveinek biztosítandó befolyásban és autonomiai 
intézkedéseiben ; vagy hogy a főkegyúri jogok gyakorlá-
sára nézve közelebb állna a kormány felfogásához, mely 
a Felségnek az egyházi érdekek előmozdításáért kiváltsá-
gul adott ius patronatust, ker. kath. jellegéből kivet-
kezett s felekezetlen volta daczára is, nem csak gyako-
rolni, hanem még az alkotmány-jogok közé akarja iktatni, 
hogy esetleg épen a kath. egyház ellen használhassa 
fegyverül ; mindezeket nem lehet föltételezni a püspöki 
karról, bármint szeretnék akár a kormányhoz közel álló 
körök részéről a fölmerülhető nehézségekért a felelős-
séget legalább részben rájok hárítani, akár bizonyos radi-
kális oldalról eddigi gyakorolt hatalmuk átruházható részé-
nek átengedésében a főczél rovására szűkkeblűségről 
vádolni. *) 

Még kevésbé tételezhető föl az alkudozó tényezők 

*) Megjegyzendő, hogy e tanulmány még a püspöki bizottság 
válasza előtt készült s azóta közlése tér hiányában volt kényte-
len késni. 

másik bizottságáról, a 27-63 bizottság kiküldötteiről, hogy, 
amit a kath. kongresszus legnagyobb része oly határozot-
tan hangsúlyozott, ne a főczél kivívását, az egyháznak 
a felekezetlen állam lényeges befolyása alól való eman-
czipáczióját tartaná első és mellőzhetetlen feladatának s 
a többség elaboratumához, mely mint gyarló emberek 
munkája, nem tekinthető a legcsalhatatlanabb eszköznek 
a czélhoz, makacsul ragaszkodva, a főczél feláldozása árán 
is hajlandó volna megalkudni a körülményekkel. 

Ami végül a legfelsőbb és döntő tényezőt, a főkegy-
urat illeti, mi katholikusok egész bizonyosnak vehetjük, 
hogy, — a mit a főczélra nézve a kath. hivők egyértelmű 
óhajtása, a kath. püspöki kar bölcsesége az egyház javára 
e három főkérdésben lényegesen szükségesnek tart és a 
minek megadása elé a képviseleti kormány sem gördít 
akadályokat, a Felség bizonyára készséggel fogja meg-
adni Es ezt annál inkább remélhetjük, mert a katholikus 
egyháznak eme föltétlenül szükséges emanczipácziója nem-
csak bizonyos megigért recompensatio jellegével bir az 
egyházat az utóbbi egyházpolitikai törvényekkel ért vesz-
teségekért, melyekbe a Felség oly nehéz szivvel egyezett 
bele, — hanem szükségszerű következménye is az állam-
tól fölmondott benső baráti viszonynak, a mely, ha 1848. 
óta közjogilag formulázva nem is, de eddig tényleg fenn-
állani látszott. 

Minthogy eképpen az autonomia megoldásának 
csomója a felelősséggel együtt a kormány kezében van, 
a többi tényezőknek az előzendő czél természete és a 
helyzet kényszerűsége szükségkép előirja az egyedül 
helyes magatartást is : a teljes egyetértést az autonomia 
főczéljában, az összes erők concentrálását ama hármas 
főczél elérésére, s ennek szükségszerű következményeként 
a részletekben és nem lényeges forma-kérdésekben egymás-
közt a kölcsönös bizalmat és engedékenységet. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
- h SZENT BESZÉD. A budavári Mátyás-templom-

ban 1900. évi ápril-hó 30-án — nagypénteken — mon-
dotta dr Walter Gyula. Budapest, 1900. 8-r. 14 1. 

Magasztos alkalom, magasztos tárgy, megfelelő stylus 
és előadásban. Ilyen ez az igazán hatásos beszéd. 

— Falusi Tűzhelyek czimén egyik ismert népies 
irónk, Bodnár Gáspár tanítóképző tanár egy vaskos elbe-
szélés kötetet adott ki. Bodnár zamatos, magyaros stylu-
sával a közélet főbb kérdéseit szövi vonzóan egyes elbeszé-
lésékbe s igy akarja a népet erkölcsösségre, jellemességre 
és hazafiasságra szoktatni. Czéljának elérésére a legalkal-
masabb eszközt alkalmazza, magát a népet szóllaltatja 
meg. Szerző manapság ez irányban egészen eredeti és 
úgyszólván önálló munkásságot fejt ki s fiatalabb íróink 
közül többen követhetnék. Az elbeszélésekben szinte 
érezhető a nép szívverése, eszejárása, eszmemenete. A követ-
választás izgalmaiban összekoczczant kortescsoportok, ősi 
szokását, gubáját szégyenlő községi biró, a pletykázó 
asszonynépség, összeveszett házastársak, a szegény föld-
mivelő úrrá lett fiával, az elaggott földmives, a strajkoló 
munkások, a munkáról hazatérő munkás ember, a szűre-
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telők, a búcsúzó ujonczok, a babonás falusiak és a kaján 
lelkű vádaskodó banya, mintha csak valóban előttünk 
állanánk. A műveltebb körök is élvezettel olvashatják 
emez elbeszéléseket és soha jobbat nem tehetnek, mintha 
az érdemes népet e kötettel megajándékozzál!. Példánvon-
kint egy koronáért kapható a szerzőnél Szatmáron. 

— Magyarország és a zsidóság. Petrássevich Géza, 
a jeles katholikus hirlapiró ily czimű nagyszabású munká-
jának immár megjelent a második kiadása. Irodalmunk-
ban valóban ritka jelenség, ha egy tudományos színvona-
lon álló műből rövid idő alatt uj kiadást kell rendezni. 
Ez bizonyítja, hogy Petrássevich műve mily alaposan van 
megírva. És tény, hogy aki a zsidókérdéssel komolyan és 
behatóan akar megismerkedni, bele akar hatolni a zsidó 
nép jellemébe, ismerni akarja történetét, vallását és pszi-
hikumát, egyszóval egész lényegét, aki a maga elrettentő 
valójában akarja megismerni a zsidóság befolyását Magyar-
ország közgazdasági, kulturális és társadalmi életére, az 
olvassa el e könyvet. A második kiadás ára is csak 3 
korona. Kapható a Szent Gellért katholikus műintézet 
könyvkiadóhivatalában, Budapesten, (VIII., Práter-utcza 44.) 
nemkülönben minden hazai könyvkereskedésben. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából érkezett tudósítás szerint a szent atya 

máj. 27-én 24 bibornok, 28 érsek és püspök és 40,000 
ember jelenlétében végezte a beatificatiót. Az örök városba 
május 15—23. közt érkezett zarándokok száma 70,000. 
Nevezetes, hogy Jeruzsálemből 500, Konstantinápolyból 
150 zarándok volt jelen a kanonizáczión. 

— A belga katholikusok ereje- Az imént lefolyt 
választások eredménye: képviselőház: 84 katholikus, 1 
dissidens (kath.), 29 socialista, 23 liberális, 7 radikális, 
3 eldöntetlen ; senatus : 47 katholikus, 29 szabadelvű és 
radikális. Többség, a képviselőházban 21, a senatusban 18. 

— Pápai kitüntetés apáczának. XIII. Leo pápa a 
nagyszebeni szent-Ferencz-rendi apácza-főnöknőnek, Mayer 
Petronella leánynevelőintézeti igazgatónőnek, az intézet 
felvirágoztatása körül szerzett érdemei elismeréseül, a „pro 
Ecclesia et Pontifice" pápai érdemkeresztet adományozta. 

— Választások az egyetemen. A budapesti k. m. 
tudomány-egyetem négy karában a jövő iskolai évre a 
szabályok értelmében május 31-én voltak a dékáni válasz-
tások. Dékánok lettek : a hittudományi karban dr Breznay 
Béla, a jog- és államtudományi karban dr Mariska Vilmos, 
az orvosi karban dr Bókay Árpád, a bölcsészeti kar-
ban dr Medveczky Frigyes. A jövő iskolai évi Rector 
Magnifikus megválasztása a szabályok értelmében jun. 
8-án lesz. A sor ezúttal a hittudományi karon van. Rek-
torválasztók : a hittudományi kar részéről dr Berger ev. 
János, dr Breznay Béla, dr Demkó György és dr Ka-

nyurszky György ny. r. tanárok ; jogtud. : dr Hajnik 
Imre, dr Kováts Gyula, dr Concha Győző, dr Szentmiklósi 
Márton ; orvostud. : dr Kétly Károly, dr Réczey Imre, 
dr Dollinger Gyula, dr Moravcsik Ernő Emil; bölcsészett.: 
dr Gyulai Pál, dr Lánczy Gyula, dr Lengyel Béla, dr 
Petz Gedeon. 

— Félvétel a Mária-kongregáczióba. A Vaszary 
Kolos bibornok herczegprimás fővédnöksége és Majláth 
Gusztáv gróf erdélyi püspök védnöksége alatt álló buda-
pesti középiskolai Mária-kongregácziók junius 3-án, vasár-
nap délután, felvételi ünnepélyt tartanak a Jézus-társasági 
atyák Jézus Szent Szive templomában. 

— „Művelt" elvadulás. Kassán a „Felsővidék" szer-
kesztőjét, a ki az ottani gazdasági intézet növendékeit, azért, 
mert papokat inszultáltak, megrótta, két intézeti növendék 
arra szólította fél, lakásán, hogy a jól megérdemlett megrovás 
felett — sajnálkozását fejezze ki. A „müveit" ifjúság ter-
mészetesen megfelelő ujabb fensőbbséges rendreutasítás-
ban részesült a derék szerkesztő részéről. De quousque 
tandem ? Mi lesz ebből a Magyarországból, ha már az 
ifjúság is papi személyek inszultálásával fogja dokumen-
tálni Istentől, templomtól, ősi erényektől elvadúlfc „mű-
veltségét" ? 

— A Budapesti Kath. Kör. Házépítő Részvény-
társaság legutóbbi közgyűlése a feloszlást törvényes ala-
pon kimondotta. Most a volt részvénytársaság felszámolá-
sának igazgatósága közhirré teszi, hogy a követelések 6 
hónap alatt érvényesítendők. A kik részvényüket bevál-
taim .kívánják, a fölszámolás elnökénél (ifj. Luczenbacher 
Pálnál, Budapest Ferencz József rakpart 39, sz. I. e. 7. 
ajtó) jelentkezzenek. A kik részvényeiket a körnek aján-
dékozni hajlandók, mit a házépítés nagylelkű, elnökgróf-
jának példája tesz ajánlatossá, a kör titkárjánál, dr Gyürky 
Ödön urnái intézhetik el ezt az ügyet. 

— A jeruzsálemi szentsír uj custos-sza, Padre 
Frediano Giannini, kit a szent Ferencz-rend főnöksége 
Padre Aurelio da Buja helyébe a szokásos 6 évre kinevezett, 
márczius 2 án tartotta bevonulását a jeruzsálemi konventbe. 
Tiszteletére a török kormány egy csapat lovasságot ren-
delt ki. Fogadására kivonultak a konzulátusok is. 

Adakozás. 
A szent évnek, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzett 

jubileumi zászlajára adakoztak 
Vinkler József cz. püspök nprépost N.-Várad. 10 kor. 
Mikó Miklós ny. pleb. Lúgos 3 kor. 
Löschardt Nándor pleb. Zichyfalva . . . . 3 kor. 
Stibrik István lelkész Tisza-Szt.-Miklós . . . 2 kor. 
Molnár János prépost kanonok Kalocsa. . . 10 kor. 
M. Kiss Gusztáv t. esperes N.-Szeben . . . 1 kor. 
Kemenes Ferencz apát-kanonok Veszprém. . 6 kor. 
Babies József országgy. képv. Zsombolya . . 10 kor. 

Összesen . . 290 kor. 
Zsombolya, 1900. máj. 31. 

Csicsáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, junius 6. 45. 

D A L M I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
g§> D I K É V F O L Y A M . . 

SZ. I. Félév. 1800. 

9Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et its. qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er-

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. Egyházi beszéd. — De la Salle szent János, az iskolatestvérek alapítója. — Egyházi 
Tudósitások. B u d a p e s t : A városok kongresszusa. — S z e g e d : Ünnepély a szeged-alsóvárosi zárdában. — S z o m b a t h e l y : Jézus 
Szivének. — V e s z p r é m : Föpásztori bérma-ufc. — Katholikus Autonomia. A kath. autonomia lényeges jogai. — Irodalom. — Vegyesek. 

EGYHÁZI BESZÉD. *) 
Édes Hazám Fia i ! 
Zarándoktársa im ! 

A hazafias érzés melegével, a keresztény 
szeretet bensőségével üdvözlöm Önöket, a kik 
ez órában, e fenséges ha j lékban a magyar kath . 
világot képviselik. 

I t t vannak főpásztoraink és lelki vezetőink; 
i t t van a tudomány, a magas műveltség, a társa-
dalmi állás és jámbor népünk képviselete. Rang-
ban, gazdagságban, értelmességben, foglalkozás-
ban különbözők lehetünk ; de igaz h i tünkben, 
vallásos és hazafias érzéseinkben, Anyaszentegy-
házunk i rán t való hűségünkben és szeretetünk-
ben — mindnyájan egyek vagyunk. 

Összejöttünk ma, hogy még egyszer együt t 
nyi l janak meg a jkaink buzgó i m á r a ; összejöt-
tünk, hogy még egyszer tanúságot tegyünk egy-
séges érzelmeinkről és arról, hogy mi, va lamint 
egy anyának, édes hazánknak vagyunk hű fiai: 
ép úgy egy a tyának, Szentséges Atyánknak 
vagyunk engedelmes gyermekei. 

Áhi ta tunk helyéül, Róma száz és száz tem-
ploma közül ezút ta l azt választot tuk, mely az 

*) Melye t a k e r e s z t é n y s é g 1900 éves és a m a g y a r 
ka tho l i cz izmus 900 éves j u b i l e u m á n a k évében r e n d e z e t t 
m a g y a r nemzet i z a r á r d o k l a t a l k a l m á v a l R ó m á b a n a l a t e -
rán i baz i l ikában 1900- ik évi ápr i l hó 30-án m o n d o t t Fehér 
Ipoly p a n n o n h a l m i f ő a p á t ú r . 

Anyaszentegyház fejének, a római püspöknek 
székesegyháza s a mely annak a nagy pápának 
á ldot t emlékét őrzi, a ki nemzetünke t , 900 
évvel ezelőtt, a kereszténység nagy családjába 
befogadta, apostol-fejedelmünket pedig a királyi 
fenség szimbólumával, a szent koronával meg-
ajándékozta . 

Alkalmasabb helyet valóban nem is ta lá l -
h a t t u n k volna. És én boldognak érzem magamat , 
hogy kedves hazám fiainak, za rándok tá r sa imnak 
gondolatai t , o t thonunkba való visszatérésünk 
előtt, e magasztos helyen én i r ány í tha tom rá 
még egyszer zarándokutunk indí tóokai ra és körül-
ményeire. 

* 
* * 

Néhány nap előt t bucsut ve t tünk o t tho -
nunktól , a Kárpá tok bérczeitől, Erdély havasai-
tól, a t e rmékeny rónák tó l ; bucsut v e t t ü n k csa-
ládi tűzhelyünktől , bará ta inktó l , sze re t t e ink tő l ; 
bucsut ve t tünk, hogy messze ú t r a ke l jünk az 
„örök város" felé. 

S mi hozott , mi vonzot t bennünke t ide? 
Talán az a szándék, mely Róma felé te re l te 

a hunnok r e t t ege t t k i rá lyát , At t i lá t , hogy meg-
os t romol ja a szent város falait , de a k i t egy 
nagy Leo pápa fenséges a lak ja visszavonu-
lásrra b i r t ? 

Vagy ta lán az a vágyakodás vezetet t ben-
nünke t ide, a mely a kincsek, a gazdagság után, 

45 
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szomjuhozót átviszi az oczeánokon, hogy arat-
hassa Amerika buja termését, túrhassa Afrika 
gyémántmezőit, szedhesse Ázsia illatos füveit? 

Avagy talán az a kíváncsiság csalt ide 
'bennünket, mely izgatja a kutató tudóst és a 
szórakozást kereső turistát , hogy lássa a termé-
kenyítő Nílus titokzatos forrásait, megbámulja a 
Niagara rohanó zuhatagait? 

Nem ; nem ezek a czélok lebegtek előttünk ! 
Más eszmék vonzottak, más érzelmek hevítettek, 
más csillagok vezettek bennünket zarándok-
utunkon! 

Eljöttünk, hogy megostromoljuk Róma szent 
falait esdeklő imáinkkal, bensőséges fohászaink-
kal. Es ime, bennünket is egy nagy Leo pápa 
fogadott, egy szent aggastyán; de ölelő karok-
kal; ós mi fiúi hódolattal borultunk lábaihoz, 
hogy vegyük atyai áldását. 

Eljöttünk, hogy gyémántnál drágább lelki 
ikincseket gyűj tsünk; sokat, nagyon sokat ; any-
nyit, a mennyi elégséges egy örök életre; mert 
mi i t t az örök üdvösség vagyonát akartuk ma-
gunk számára biztosítani. 

Eljöttünk, hogy merítsünk a túlvilági élet 
számára fakadó, hi téletünket megtermékenyítő 
kegyelmek forrásaiból; hogy alázatos szívvel oda 
álljunk azok alá a zuhatagok alá, a melyek a 
léleknek legsetótebb folt jai t is hófehérre mossák 
a töredelem szentségében. 

S ezekhez az eszményi czélokhoz teljesen 
méltó volt zarándokutunknak időpont ja : a jubi-
leumi szent év, a mely épen akkor nyi tot ta 
meg Rómában az isteni kegyelmek bőséges for-
rásait, a midőn három nagy időszak záródik le 
egyszerre ; a mikor lezáródik az újkor XIX. szá-
zada ; lezáródik Anyaszentegyházunknak és az ö 
kőszirtjének: a pápaság magasztos intézményének 
immár 19 százados, a magyar katholiczizmusnak 
és apostoli királyságnak pedig 9 százados midtja. 

Használjuk fel búcsúzó ájtatosságunk alkal-
má t s vessünk egy-egy futó pi l lantást e kor-
szakok mindegyikére, a melyek bennünket úgy 
is, mint katholikusokat, úgy is, mint magyaro-
kat oly közelről érdekelnek, s a melyekhez oly 
nagy emlékeket, oly bőséges tanulságokat szol-
-gáltat Róma. _ (Vége köv.) 

De la Salle szent János, 
az iskolatestvérek alapítója. 

(Folytatás.) 

II. Jakab, angol király, midőn protestáns alattvalói 
őt Angolországból kiűzték, Párisba ment Parisban ekkor 
mintegy 50 katholikus irlandi ifjú tanuló is tartózkodott, 
akik hazájokban a tanulástól a törvény által eltiltattak. 

A király az ifjabról gondoskodni kivánt. 
E végből Noailles bíborossal tanácskozott. À biboroa 

azt ajánlá, bizná rá la Salle Jánosra az ifjakat. À király 
megfogadta Noailles tanácsát és megkérte Jánost, venné 
gondozása alá az ifjakat. 

La Salle János kész örömmel teljesité az angol 
király kívánságát. Hogy azonban az ifjakról kellően gon-
doskodhassék : tápintézetet — pensionat — alapított. 

Az angol király kívánsága la Sallenak a tápintézet 
alapítására nyújtott alkalmat. 

János az angol és irlandi ifjakat tápintézetébe fel-
felvette és ott a saját felügyelete alatt nevelte. 

A király a párisi érsekkel együtt meglátogatta ez 
intézetet. Az intézetben tapasztaltak teljepen megnyug-
tat ták. Védenczeinek atyai megnyugtató gondozásáért, 
Jánosnak a legnagyobb hálával, elismeréssel és tisztelettel 
köszönetet mondott. 

János fölötte szivén hordá, nemcsak az ifjaknak a 
romlottságtól való megóvását, hanem az erény útjáról 
letérteknek megjavítását is. 

Többek kívánságára azért javitó intézetet alapított. 
Nem csekély az érdeme a vasárnapi iskolák meg-

nyitásával is. — 1699-ben, — a melyekben az iparos 
inasok oktattattak — számra nézve mintegy 300. 

A roueni érsek kívánságára Rouenben a St. Yon-
nak nevezett várban letelepedést és tápintézetet létesített, 
Ehhez később a növendékek magasabb kiképzésére ipar-
és reáliskolát csatolt; a melyek tantárgyai a következők 
voltak : hittan, nyelvtan, történelem, földrajz, könyvveze-
tés, számtan, mértan, gépészet, építészet, zene, termé-
szetrajz. 

A világi hatóság óhajtására ott még javitó intézetet 
is nyitott. 

A társulat áldásos működésének hire mindinkább 
elterjedt. Számos helyről kértek testvéreket. 

Ennek folytán letelepedések keletkeztek : Rethelben, 
Laonban, Chartreuseben, Calaisban, Troyesban, Avignon-
ban, Marseilleban, Boulogneban. 

1700-ban Párisban képezdét nyitott világi tanítók 
kiképzésére. 

1705. augusztus 28 án Rómába is küldött két 
testvért, hogy intézete az egyház központjában a szent-
székkel szorosabb viszonyba lépjen. 

Nagy nélkülözések vártak azonban Rómában a két 
testvérre. Az egyik csakhamar vissza is tért. 

A másik ellenben, Drolin Gábor, bár a koldusok 
közé állva volt is kénytelen élelmét megkeresni: 

Naponkint maga köré gyüjté a gyermekeket és őket 
a kátéban oktatta. Kitartásának gyümölcse lőn, hogy 
1705-ben egy pápai iskola vezetése reá bizatott. 

26 éven át maradt Rómában. 1724 ben XIII. Bene-
dek pápától sikerült a társulat szabályainak jóváhagyását 
kinyernie. 

A testvérek e jóváhagyás alapján, a pápai bullában 
előirt fogadalmakat, a szegénység, a tisztaság, az enge-
delmesség, az állhatatosság és az ingyenes oktatás foga-
dalmát az 1725. év Nagy Boldogasszony ünnepén letették. 
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Mint minden jónak vannak ellenségei, La Salle ál-
dásos művének is támadtak, mint már említettetett is, üldö-
zői. Legveszedelmesebb ellenségei a janzenisták voltak. 

Kik azok a janzenisták ? 
Felekezet. A 17. században keletkezett. 
Nevét Janzen Kornél yperni püspöktől vette ; aki 

„Augustinus" ezimű munkájában a malasztról, a szabad 
akaratról, megigazulásról tévesen tanított. 

Janzen tanításának követői, a janzenisták, la Sallet 
a magok pártjára törekedtek vonni. De hiába. Sem la 
Salle, sem la Salle tanítványai nem pártoltak el az igaz 
egyháztól. A janzenisták erre la Salle működésének útját 
akarták vágni. A testvéreket igyekeztek la Salle ellen 
ingerelni, őket tőle elvonni. Ármányuk azonban csúf 
kudarczot vallott, mert a testvérek egy szivvel egy lélek-
kel határozottan kijelentették, hogy ők előljárójoknak 
senkit mást nem akarnak, mint egyedül la Sallet. La 
Salle Marseillesben, Délfrancziaország számára novitiatust 
alapított. A janzenisták ez iniézetet kezdetben gyámoli-
tották, de mikor la Salle velők tartani nem akart, nem 
csak a segélyt vonták meg, hanem az intézetet is lerom-
bolták. 

Ámde az üldözés nem tántorítá meg, nem csüggeszté 
el la Sallet, nem ronthatá le munkáját. Az, miként az 
arany, a tüzpróbát fényesen kiállotta. 

La Salle a társulat jövőjéről gondoskodván, annak 
vezetését biztos kezekre kivánta bizni. 1717-ben máj. 
18-án 66 éves korában általános gyűlést tartott. Itt rá-
bírta a testvéreket, hogy utódját saját kebelökből válasz-
szák s hogy az még az ő életében vegye át a társulat 
igazgatását. 

Elöljáróvá Bertalan testvért választák meg. La Salle, 
a következő évben St. Jonba visszavonult. Szigorú ön-
megtagadásban, imádsággal készült halálára. Erzé halála 
közeledését. A munka és a szenvedések erejét fölemészték. 
Állapota 1719. év elején komolylyá vált. Márczius havá-
ban több napon át ki sem mozdulhatott. 

Szent József napján nagyon szeretett volna sz. misét 
mondani. Egész életén át ugyanis kiválóan tisztelte szt. 
Józsefet. Óhajtása teljesült is. 

Szt. József napján oly erősnek érzé magát, hogy 
felkelhetett, a kápolnába mehetett és misézhetett. Este 
azonban betegségébe visszaesett. Nagyhét szerdáján egé-
szen elgyengült. Karingbe öltözve, stólával, — a padlón 
térdelve, magához vette az Oltáriszentséget. 

Másnap az utolsó kenetet kapta fel. Az esti imádság 
után a testvérek ágya köré gyűltek és áldását kérték. 
Éjfél után megkezdődött a halálharcz. 2 órakor eszmélete 
meg visszatért. 4 órakor oly mozdulatot tett, mintha va-
laki elé akart volna menni. Majd összekulcsolta kezeit, 
égre emelte szemeit, és csendesen boldogan az Urban 
elhunyt Rouenben 1719. év április 7-én, nagypénteken, 
68^éves korában. Szt. Szever plébánia templomban temet-
tetett el nagyszombaton. 

XVI. Gergely 1840-ben tiszteletre méltónak jelenté 
ki. IX. Pius pápa 1873. mindenszentek ünnepén La Sáliéról 
kijelenté, hogy ő az isteni erényeket : a hitet, a reményt 
s a szeretetet; nemkülömben a sarkerényeket: az okos-
ságot, az igazságosságot, az erősséget, a mértékletességet, 

valamint a többi erényeket is, hősiesen gyakorolta. XIII. 
Leo pápa 1887-ben mindenszentek ünnepén a La Salle 
közbenjárása által történt három csudát valódinak ismerte 
el, 1888. február 19-én pedig La Sallet a boldogok 
sorába ünnepélyesen felvette; f. évi máj. 24-én szentté 
avatta. 

Valamenyi erények között az ő élő hite tűnik ki, 
mint alkotásainak alapja. Ez élő hiténél fogva törekedett 
teljes erejével arra, hogy a testvéreket az anyaszentegy-
ház iránt való gyermeki őszinte engedelmességben s alá-
rendeltségben megtartsa és megerősítse. Ez élő hitéről 
tanúskodik az 1719. év ápr. 7-én készített végrendelete 
is, a melyben a következőket irja : „A testvéreknek meg-
hagyom, hogy magokat az egyháznak mindig alávessék s 
a római egyház egységétől soha semmi szín alatt el ne 
pártoljanak. Meghagyom nekik, hogy az isteni Megváltó, 
a szt. áldozást, az imádságot, a bold. Szűz Máriát, Szt. 
Józsefet mint az intézet védő atyját, tiszteljék és 
szeressék." 

Az élő hit volt La Salle cselekedeteinek, szenve-
déseinek, béketűrésének alapja. 

E hit indítá arra, hogy vagyonát a szegények között 
kioszsza és magát, társulatával együtt, egészen az 
isteni Gondviselésre bizza. 

E hit indítá arra, hogy fényes állását, és mindazt, 
a mit a világ neki nyújthatott, elhagyja, föláldozza és 
egész életén át a szegénység, a megvetés, üldöztetés a 
legkeserűbb gyűlölet keresztjével Urát kövesse. 

E hit gyulasztá szivében lángra a buzgóságot. E 
hit bátorítá, erősíté lelkét az akadályokkal való küz-
delemben. 

E hit mondatá el vele az üldözések és a csapások 
idején: „Az Ur adta, az Ur el is vette, a mint az Urnák 
tetszett, úgy történt." 

E hit téteté vele az intézetnek első szabályaul : 
hogy az intézet szelleme a hit szelleme legyen, hogy a 
tagok mindent a hit szempontjából tekintsenek ; mindent 
Istenre vonatkoztatva tegyenek, mindenben Istenre gon-
doljanak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, jun. 5. A városok kongresszusa. — 
Magyarország városainak a mult hó végén Győrött 

tartott kongresszusa kicsiben egész Magyarország képét 
állította szemünk elé. Tekintve főleg ennek az ország 
városait képviselő kongresszusnak közvéleményt csinálására 
igen alkalmas voltát, lehetetlen, hogy azokra a tárgya-
lásaira, melyek a mi katholikus egyházunk jogállását és 
jövőjét is közvetetlenül érdeklik, e helyütt vissza ne 
térjünk. 

A magyar városok kongresszusa rövid idő alatt 
aránylag igen nagy dolgokat bolygatott meg. Kimondotta 
egy-két gyenge fenntartással, az iskolaügy államosítását, és 
a patronátusi intézmény megszüntetését. Mind a két ügyről 
Sión őreinek tájékoztatása végett közöljük a tárgyalás 
lefolyásának teljes leirását, a mint következik : 

Az iskolaügyi tervezetnek első pontja a következő-
képpen hangzik : 

45* 
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1. A kisdedóvók alapítása és felügyelete ezentúl is a 
társadalom és a város feladata maradjon, de azoknak 
fenntartása az állam segélyforrásainak igénybevételével 
történjék. 

E pontnál JBulyovszky József nagyváradi polgármes-
ter ismertette a helyi viszonyokat és azt mondja, hogy 
cselekedjenek más városok is ugy mint Nagyvárad, a 
melynek jelenleg tiz állami kisdedóvódája van. 

Kada Elek kecskeméti polgármester véleménye sze-
rint e kérdés két szempontból bírálandó el: vagy azt 
kell alapul venni, hogy ezen intézmény a magyar nyelv 
terjesztése szempontból szükséges vagy paedagogiai szem-
pontból van létjogosultsága. Az első szempontból a ma-
gyar városokban teljesen felesleges, mert a magyar nyelv 
ápolása és terjesztése a magyar városokban úgyis meg-
történik ; pénzügyi szempontból pedig igen látványos, mert 
éppen a fiatalkorban szokott a legnagyobb halandóság 
lenni. Az óvodák felállítása helyett sokkal fontosabb és 
szükségesebb a gyermekmenhelyek felállítása. Szónok azt 
indítványozza, hogy a mely városok viszonyai megfelelnek 
a kisdedóvódák felállítására, azok állítsanak kisdedóvódá-
kat, de a városok ne köteleztessenek erre, hanem csak 
azok, a melyeknek a magyar nyelv fejlesztése és terjesz-
tése szempontjából erre az intézményre szükségük van. 

Juhász Mihály hódmezővásárhelyi polgármester az 
eredeti javaslat mellett foglalt állást. 

Elnök (Czechmeister győri polgármester) azt java-
solja, hogy a szövegbe szúrassanak be e szavak: „a kis-
dedóvódák és menhelyek" és akkor a kérdé3 meg van 
oldva és minden aggodalom eloszlik. 

Ábrahám László nem akarja azt, hogy kötelezővé 
tétessék a kisdedóvódák felállítása. 

Salacz Gyula aradi polgármester szerint e javaslat-
ban nincs is imperative kimondva, hogy fel kell állítani 
a kisdedóvódákat. 

Havranek József Székesfejérvár polgármestere rövid 
felszólalása után a kongresszus az első pontot az elnök 
javaslata értelmében elfogadja. 

A második pont igy szól : 
„ A népiskolák és ezekkel kapcsolatban a tanítókat és 

tanítónőket képező iskolák az egész vonalon áilamo-
sítandók". 

E pontnál az elnök beterjeszti Debreczen városának 
indítványát, a mely azt mondja : 

„Kivánatos lenne, ha az elemi oktatás és azzal 
kapcsolatosan a tanitó és tanitónőket képesítő intézetek 
a magyar nemzeti állameszme szempontjából államosítva 
lennének; azonban az elemi iskolák és ezzel kapcsolato-
san a tanitó és tanitónőket képesítő intézetek létesítése és 
fenntartása hazafias vallásfelekezetek (!) kezében lenne 
meghagyandó különösen akkor, ha a vallásfelekezetekkel 
szemben nemzetiségi tekintetben aggály nincs és a haza-
fias szellemű vallásfelekezetek az elemi iskolákat, vala-
mint a tanitókat és tanitónőket képző intézeteket ön-
erejükből fönntartani képesek." 

Ezt a javaslatot Ábrahám László debreczeni főügyész 
bővebben is fejtegeti. 

Hofbauer Aurél (Marosvásárhelyről) hozzájárul az 
eredeti javaslathoz. 

Bulyovszky József szerint a népiskolák felállítása 
állami szükséglet. Ezt a városok és a vallásfelekezetek 
nem teljesíthetik. 

Aidinger János orsz. képviselő Pécsről szintén 
magáévá teszi ezt az elvet, de kijelenti, hogy az álamosí-
tás nem fog hamarosan megvalósulni, mindazonáltal szük-
séges, hogy e tekintetben a városok kívánságukat nyil-
vánítsák. 

E pontot a kongresszus változatlanul elfogadta. 
A 3-ik pont a következőképpen hacgzik : 
3. Kivánatos, hogy az állam középiskolákat, u. m. : 

gimnázium, reál, felsőbb reál és közép ipariskolákat a 
legszélesebb körben állítson fel. 

E pontnál Havranek József propoziczióval lép fel, 
a mely odairányul, hogy a kormány az állami költség-
vetésbe a városok által fenntartott községi iskolák átvál-
tásához a városok által nyújtott hozzájárulások megszün-
tetésével állami fedezetről gondoskodjék. 

Moletz Dániel (Pozsonybólj azt óhajtja, hogy a 
polgári és leányiskolák államosítása is vétessék föl e 
ponthoz. 

Elnök: A kongresszus tehát efogadja lényegében a 
javaslatot oly értelemben, hogy az állam iparkodjék föl-
állítani uj iskolákat, a fölállítottakról pedig a terheket 
vegye le ; továbbá a polgári és leányiskolák államosítását 
a második pont a felsőbb leányiskolák államosítását ez a 
pont tárgyalja bővítéssel. 

A kongresszus az elnöknek ezt a kijelentését tudo-
másul veszi. 

A 4 és 5-ik pontot változatlanul fogadta el a 
kongresszus. Ezek a pontok a következőképpen hang-
zanak : 

4. Óhajtandó, hogy a felső, az egyetemi oktatás 
szaporíttassék és deczentrálizáltassék. 

5. Az állani minél előbb állítsa fel a szükséges 
számú humánisztikus irtézeteket u. m. : lelenczházakat, 
tébolydákat, vakok és siketnéma intézeteket, szanatóriumo-
kat és javító-intézeteket és mindezeket nem a fővárosban 
összpontosítva, hanem szétszórtan a czélnak megfelelő 
fekvésű vidéki városokban. 

A 6-ik pont igy hangzik : 
6. A városok kegyúri joga, illetve kötelességei végleg 

b esziint etendők. 
E pontnál Aidinger János azt indítványozza, hogy 

ezt a pontot teljesen ejtsék el, mert a kegvuri jogút 
mint teljesen magán jog felett a kongresszus nem kom-
petens határozni. 

Havranek csatlakozik Aidinger indítványához. 
Komlóssy Arthur (Debreczenből) helyesnek tartja e 

pont felvételét, mert a városokra nagy sulylyal nehezedik 
a kegyúri teher. 

Vajai Károly dr Szatmár városának főjegyzője azt 
indítványozza, hogy e pont hagyassák meg, de bővíttessék 
ki azzal, hogy az illetékes tényezők meghallgatásával 

j törvényhozási uton rendeztessék e kérdés. 
E kérdés felett vita indult meg, a melyben a kon-

j gresszus tagjai közül többen vettek részt. Végül is a 
kongresszus Vajay propozicziójához járul hozzá. 
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Mindebből világos, hogy városaink fejei nagy hívei 
a közoktatás, sőt az összes humanitárius akczió államosí-
tásának. A kegyúri intézmény feszegetése által pedig, 
hogy ujabb érvágás terveztetik a kath. egyház ellen, azt 
esak a vak nem látja. 

Sión őrei ébren legyetek és vigyázzatok ! ? ? 

Szeged, május 29. Ünnepély a szeged-álsóvárosi 
zárdában. — 

Nagy és szép ünnepély volt ma az Oltványi Pál 
prépost igazgatása alatt lévő alsóvárosi apácza zárdában. 
Az intézetuek tudvalevőleg az apácza-szerzetnek nem-
régen elhunyt nagylelkű kormányzó anyja uj házat emel-
tetett hatvanezer korona költségen és ezt szentelte fel 
ma délelőtt Dessewffy Sándor megyés püspök úr. 

Az apácza-iskola Szegednek egyik legjobb taninté-
zete és egyike a legnépesebbnek is. Örvendetes dolog 
tehát, hogy az ujabb pedagógia-követelményeknek jobban 
megfelelő helyiséget kapott most. A felszentelési ünnep 
azért keltett Szegeden oly nagy érdeklődést. Mintegy 
másfélezer főnyi közönség nézte végig a felavatási szer-
tartást. Nagyrészben a zárda növendékeinek szülei és 
hozzátartozói. 

A szertartás délelőtt tizenegy órakor kezdődött, 
Oltványi Pál prépost nagyszabású beszédével. A prépost 
a szép beszédben elmondta az intézet keletkezését és 
történetét a mai napig. 1873 óta áll fenn a szegedi 
apácza-zárda és a hozzátartozó tanintézet. Az apácza-szer-
zet kormányzó anyja éppen a Szeged város iránt érzett 
afölött való hálájából, hogy 27 évvel ezelőtt jóindulatu 
vendégszeretettel fogadta be az apáczákat, építtette most 
az uj intézeti házat, amelyet az elhunyt adományozó 
védszentjének, szene Józ&ofnek tiszteletére szentelt fel 
a püspök. 

A szép ünnepség lefolyása ez volt: 
Desseívffy Sándor püspök ur délelőtt féltizenegy 

órakor érkezett az alsóvárosi apácza-zárdába. Kíséretében 
voltak : Németh József fölszentelt püspök ur, Varga Fe-
rencz apát-plebános, Kramp János főesperes, Jászay Géza 
esperes Wittenberger Antal pápai kamarás, Sárgay Tamás 
és több segédlelkész. 

A megérkező püspök urat dr Tergina Gyula tan-
felügyelő vezetése alatt az iskolaszék tagjai fogadták. 

A püspök ur és a papság az intézeti kápolnában föl-
vette egyházi diszöltönyét. Desseívffy Sándor püspök ur 
ezután a kápolnában imádkozó apáczákra apostoli áldást 
osztván, megkezdte a felavatási ünnepélyt Németh József 
fölszentelt püspök ur és a papság segédletével. Az inté-
zet ez alkalommal látott először három püspöksüveges 
főpapot egyszerre. 

Oltványi Pál prépost beszéde után egy intézeti kis 
leányka a püspökhöz itézett verset szavalt el és kérte, 
hogy őt és kis társait megáldja, amit az egyházfejedelem 
a Rómában nyert pápai megbízás folytán meg is tett. 

A felszentelési aktus után Desseívffy Sándor püspök 
ur beszédet tartott, hitbuzgóságra intvén a növendékeket 
és a szülőket. A beszéd során nagy dicsérettel emlékezett 
meg Oltványi Pál prépostról, aki önzetlenül és lankadat-
lan szorgalommal igazgatja az intézetet. 

A beszéd végeztével a Téged Isten dicsérünk kezdetű 
dalt énekelték harmonium kísérettel. 

Az ünnepségen az intézet növendékein kivül részt 
vettek még a rókusi Mária-egyesület leányai, akik már 
kilencz órakor vonultak fel zászlóik alatt alsóvárosra, 
ahol a templomban tiz órakor misét hallgattak. 

A felszentelés ünnepélyén a város képviseletében 
jelenvoltak Pálfy Ferencz polgármester és Bokor Pál 
tanácsnok. 

Az ünnepség 12 órakor véget ért. A püspök innen 
a belvárosi parókiára hajtatott Délután Szatymazra ment. 

Szombathely máj. 27. Jézus Szivének. — 
Mária hónapja után itt van a szép junius, Jézus 

szentséges Szivének hónapja. Különösen nagy jelentő • 
ségü reánk nézve ez a junius hónap azért, mert egyház-
megyénkben most fog az megtörténni, amit a római 
pápa elrendelt: hogy az egész emberiség Jézus Szivének 
ajánltassék fel. 

Az isteni Sziv irgalmának, szeretetének akarja a 
szentséges Atya ajánlani az emberiséget. Az ő akaratából 
az egész egyház leborul az isteni Sziv előtt és irgalomért 
esedezik az emberiség számára. Es az irgalmas Sziv bizo-
nyára megindul az egyház könyörgésén és kiárasztja az 
emberiségre kegyelmeinek kincseit. 

Köszönet szentséges Atyánknak azért, hogy oda-
vezeti az emberiséget Jézus Szivéhez ! Köszönet azért, 
hogy odamutat a kegyelemforrásra, melyből a legnagyobb 
kincseket meríthetjük. 

XIII. Leót elnevezték a munkások pápájának. Es 
joggal : mert a munkás«kérdés megoldására egész Európa 
nem tett annyit, mint a pápa maga. Elnevezhetjük őt 
olvasós pápának : évek hosszú sora óta évenként ád ki 
apostoli körlevelet a szent olvasóról; ennek erejében bizik 
ő is és ezt akarja fegyverül adni minden keresztény 
kezébe. De méltán viselheti ő Jézus Szive pápájának 
nevét is : az ő apostoli szava többet tett, mint bárki is 
eddig, ez isteni Sziv tiszteletének terjesztésére ; az ő apos-
toli szava szétvitte a világba azt a szeretetet, mely ez 
isteni Sziv iránt magának 0 Szentségének szivében ég. 

A szent Atya kiadta a jelszót : Jézus Szivének szive-
inket, önmagunkat, mindenünket! Es az egész földön 
hangzik a felajánlás: Jézus Szivéé legyen mindenünk, 
Jézus Szive legyen mindenünk. Helytartójának szavát 
akarta az Istenember eszközül felhasználni, hogy Szivéhez 
vonhassa az embereket. Es a pápának szava hatalmas 
szózat : elhallatszik napkelettől napnyugatig, meghallják 
azt tudósok és tanulatlanok, visszahangozzák azt hegyek 
és völgyek. Ott is, ahol eddig még nem ismerték Jézus 
Szivének áldásait, imádással borulnak most le az embe-
rek ez isteni Sziv előtt és ennek dicsősége és szeretete 
fogja betölteni az egyházat, ez fogja bearanyozni és — 
reméljük — a 19-ik századnál boldogabbá tenni a 20-ik 
századot. 

Megyés püspök urunk magas rendeletéből a mi egy-
házmegyénk a jövő hónapban Jézus szentséges Szive 
ünnepén fog ez isteni Szivnek felajánltatni. Minden ple-
bánia-templomban ájtatosságok leszuek s a felajánlás plé-
bániánként fog megtörténni. Értse meg mindenki Krisztus 
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helytartójának hívását, és vegyenek ez ájtatosságban minél 
számosabban részt! Vegyenek részt azok, kik már isme-
rik Jézus Szivét : és ezeknek nem kell magyaráznunk, 
hogy miért. Vegyenek részt azok is, kik még nem isme-
rik Jézus Szivét: hogy megismerjék, megszeressék és 
annak kincseiből merítsenek. Ez ájtatosság különös fény-
nyel fog egyházmegyénk főtemplomában, a helybeli székes-
egyházban megtartatni. Es pedig : 

Junius 21-ikén, 22-ikén és 23-ikán naponként reggel 
7 órakor a legméltóságosább Oltári Szentség kitétele mel-
lett csendes szent mise lesz. Utána szent beszéd. Este 6 
órakor újra szent beszéd, utána litánia. — A reggeli és 
esti órákban gyóntatás. — A szent beszédeket a helybeli 
szerzetes és világi papság tagjai fogják tartani. 

Junius 24-én d. e. 9 órakor szent beszéd. 1/2ll-kor 
ünnepélyes szent mise. Ennek végeztével kitétetik a leg-
méltóságosább Oltári Szentség és az egész nép együtt fogja 
a felajánlási imát elmondani. Ezután az Oltári Szentség-
gel a templomtéren körmenet tartatili, melyben testületileg 
vesznek részt a helybeli kath. egyletek (legényegylet, oltár-
egyesület, szt. Vincze-egylet) és a tanidó ifjúság. Körme-
net után Te Deummal végződik az ájtatosság. 

Reméljük, hogy e felajánlásból sok lelki haszon fog 
kiáradni egyházmegyénkre. Jézus Szive nem hagyja cser-
ben azokat, akik hozzá folyamodnak : minden csepp vérét 
kiontotta érettünk; most is készen tartja számunkra ke-
gyelmeit. 

Veszprém, május 26. Főpásztori bérma-ut. — 
Báró Hornig Károly veszprémi püspök ur ő exczel-

lencziája május 22-én érkezett meg a budapest trieszti 
gyorsvonaton a murakereszturi vasúti állomásra, a hol 
Zalamegye közigazgatási hatósága részéről Viosz főszolga-
bíró s a csurgókerületi papság élén Szíjártó Károly es-
peres, csurgói plébánossal fogadták. A vasúti állomásról 
a fellobogózott uton a murakereszturi apátságba hajtatott 
s ebéd végeztével megszemlélte a Péller Pál apátsága 
alatt romjaiból életre kelt kollátszegi apátság gazdasági 
épületeit. Másnap, 22-én reggel Beleznára, a zákányi plé-
bánia népes fiókegyházába ment kiséretével, a hol föl-
szentelte a Zichy Ödön gróf által építtetett u j templomot. 
Ez a templom a gótikus stíl remeke. A nemesszivű s bő-
kező főúr készítette tervrajzát, a mely a hires esslingeni 
gót-templom mása; ő volt az építőmestere, paliéra és 
pazar belfölszerelésével együtt 85 ezer forintba került. A 
püspök a gróf vendége volt, a ki tiszteletére fényes ebé-
det adott, a melyen a gróf rokonai s tisztelői között részt 
vett a kerületi papság nagyrésze. De'lután a püspök visz-
szahajtatott Murakereszturra, a hol másnap, áldozó csütör-
tökön, a murakereszturi és szentmiklósi híveket bérmálta 
meg, számszerint 1350 lelket. Megyéspüspökünk tisztele-
tére itt a kerületi papságon kivül számosan jelentek meg 
a szomszédos zágrábi és szombathelyi egyházmegyéből, 
névszerint : Berkovics József szepetki plébános és káplánja 
Csirisznyák József, Golub János muravidi, Peczek György 
tüskeszentgyörgyi, Mestrics Gábor draskoviczi, Zimmer-
mann Ferencz alsódomborui, Gadó Mátyás légrádi és 
Liszják Lajos kottorii plébánosok. Ebéd alatt ő exczellen-
cziáját a járás főszolgabírója s a házigazda köszöntötte 

föl. A püspök a házi urat, Péller Pál apátot üdvözölte, a 
ki fényesen megfelelt a reménynek és bizadalomnak, a 
melyet bölcsességébe és jellemébe helyezett akkor, a mi-
kor az apátságra kinevezés végett ő felségének a király-
nak fölterjesztette s a ki az apátság anyagi viszonyainak 
rendezésével nagy szolgálatot tett az egyháznak és a ha-
zának. 

25-én reggel Zákányba távozott, hogy a zákányi 
plébánia híveit részesítse a bérmálás szentségében s dél-
ben ismét Zichy Ödön gróf vendége volt. Délután foly-
tatta apostoli útját Iharosba. 

Itt megemlítjük, hogy ő nagyméltósága kíséretében 
vannak : Jánosi Ágoston cz. püspök, Néger Ágoston apát-
kanonok, següsdi főesperes s Simon György dr püspöki 
titkár. 

K A T H O L I K U S AUTONOMIA. 

À kath. autonomia lényeges jogai. 
— A jun. 18-ára összehívott hármas értekezlet fegyelmébe. — 

II. 

A nagyobb egyházi javadalmak betöltésének kérdé-
sében, a főczélt tekintve, azt hiszszük, teljesen mellékes, 
vaijon a hármas kijelölést az igazgatótanács, a püspöki-
kar, a káptalan tegye e meg, vagy együttesen, kombi-
nálva. *) 

Akármelyik jusson érvényre a megoldás eme módjai 
közül, mindenesetre elérjük azt a főczélt, hogy az egyház 
beléletére oly nagy fontosságú főpapi kinevezésnél nem fog 
döntőleg befolyni oly hatalom, mely az egyház érdekeit 
megítélni sem nem hivatott, sem nem képes, s azok elő-
mozdítása iránt felekezetlen és liberális jellegénél fogva 
közönyös, sőt ellenséges indulatu is lehet. Elérjük azt a 
rég óhajtott helyzetet, hogy az egyház változatlan érdeke, 
mely egyszersmind az emberiségnek is lényeges érdeke, 
nem lesz többé kitéve a főpapi kinevezések révén a sok-
szor jogosulatlan és szűkkeblű pártérdekeknek, sokszor 
téves politikai irányzatok hullámzásainak. A teljes függet-
lenség saját fejeinek választásában annyira nélkülözhetetlen 
kelléke minden autonom testületnek, oly mellőzhetetlen 
feltétele minden benső fejlődésnek, hogy anélkül még 
rendes viszonyok közt sem lehet biztosítva az illető tes-
tület által kitűzött czél, s valódi önkormányzat nem is 
képzelhető. Mennyivel nélkülözhetetlenebb pedig e függet-
lenség az egyháznak ennek az Isten által alapított, a czélt, 
a hatalmat, szervezetet egyedül Istentől nyert legtöké-
letesebb társaságnak, mely az egész emberiségre kiterjedő 
változatlan, örök czélokra tör, melynek Istentől megálla-
pított hatásköre ekképp semmi földi hatalomtól sem kor-
látozható jogosan és a melynek, — miután a jelen és 
mult történet tanúsága szerint ez megtörténhetik, — saját 
létét, szervezetét s a czélja érdekében nélkülözhetetlen 
szabadságát sokszor még az államhatalommal szemben is 
megvédeni szent kötelessége. 

Már egy ily küzdelemben lehet-e várni győzelmet 

*) E tekintetben mi a püspöki bizottság Válaszának formu-
láját tartjuk kiindulási alapnak. Szerlc. 
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egy olyan hadseregtől, melynek vezéreit az ellenség 
nevezi ki ? Képzelhető-e egy olyan várnak sikeres védelme, 
melynek legfontosabb belső positióit az ellenség tartja 
megszállva? Pedig jelenleg is nem épen ily helyzetben 
van a kath. egyház hazánkban a protestantizmus, zsidó-
ság, szabadkőművesség hármas szövetségének a mai 
politikát irányzó hatalmi túlsúlyával szemben? 

Nehéz harczokban, egy a támadásra a talajt már 
hosszú idő óta tervszerüleg előkészítő hatalommal szem-
ben épen nem nyújthat elég biztosítékot a vezérek ki-
nevezésénél azon korlát, mely a felség és a szentszék 
megerősítésének jogában áll. Ily nehéz időkben pusztán 
a canoni legszükségesebb kellékek megléte nem elégséges 
a vezérekben. A legelsők, legbuzgóbbak, legképesebbek, 
a legbátrabbak állítandók a harczélre, és nem olyanok, a 
kikről az ellenség bátran elmondhatja: „Ez az én em-
berem, kiben nekem kedvem telik". 

Minő értéke lehet az ősi gyakorlatra, a történeti 
jogfejlődésre való hivatkozásnak akkor, a midőn az azok-
hoz való merev ragaszkodás — miként a jelenben is — 
az egyház legfontosabb érdekeire veszélyt rejt magában ? 
Az az ősi joggyakorlat, amely akkor kezdődött és fejlő-
dött ki, a midőn az egész ország katholikus volt és a 
melynek gyakorlása a kath. vallásnak államvallási kivált-
sága mellett az egyház lényeges kára nélkül a hitegység 
megszűnése után is fennmaradhatott, most a jelleg eltör-
lése és lényegesen megváltozott viszonyok közt nagy ve-
szély nélkül semmiképpen sem maradhat meg többé. 
És a mai állam, ha valóban jóakarattal, jogérzékkel van 
az egyház iránt; ha hü akar maradni létalapjához, a libe-
ralizmusból folyó jogegyenlőséghez s azoD szükségkép irány-
adónak hivatott elvéhez, hogy az egyesnek ép ugy mint tes-
tületeknek jogosult czéljok elérésére megadja a szabadságot 
s biztosítsa belső íejlődésök feltételeit: a mai liberális 
állam semmikép sem zárkózhatik el holmi sophismákkal 
s történeti gyakorlatra való merő hivatkozással e lénye-
ges feltételek megadása elől az egyháznak. Ha oly nagy 
súlyt fektet a történeti joggyakorlatra, miért nem tisz-
telte e jogát az egyháznak az egyházpolitikai kérdések-
nek az egyházra oly sérelmes megoldásánál is ? A törté-
neti joggyakorlat érvének egyoldalú kiaknázása egy a 
maga külön területén szintén souverain, eredetre, czélra 
nézve fensőbb, időre nézve ősibb hatalom lényeges elévül-
hetetlen jogával szemben, minő az egyház, épen nem 
okadatolható eljárás oly hatalom részéről, a mely miként 
a múltban megállapítását, — úgy a jelen és a jövőben is 
fennmaradását az egyház önálló szellem- és erkölcsi erejé-
nek köszönheti. (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
Előfizetési felhivás 

egy monumentális filozófiai munkára. 
A hitetlenség mindenkoron fel tudta használni a 

tudományt s napjainkban is látjuk, hogy a tudomány 
minden ágában képviselve van a hitetlen, vallástalan irány, 
mely a tudomány álarcza alatt, a felvilágosodás nevében 
hadat izen mindannak, a mi a hivő ember szemében szent, 
isteni Igy vagyunk az erkölcsi téren is. Az anyagelvü-

ségnek üdvtelen s veszélylyel fenyegető áramlata az er-
kölcsi világrendben való hitet mélyen megrendítette úgy, 
hogy az erkölcsi életelv az emberben elhomályosult. Ezen 
vallástalan-erkölcstelen irány belopózkodott az erkölcs-
bölcseletbe is. Épen azért igen korszerű, hogy a keresz-
tény ember védekezzék ezen a téren is a hamis s vesze-
delmes áramlatok ellen. 

Szentséges Atyánk intelme szerint az irást Írással 
kell ellensúlyoznunk. Ezen körülmény valamint az erkölcsi 
rend ellen intézett számtalan támadás indított bennünket 
is arra, hogy a korszerűséget és a tudományos értéket 
tartva szem előtt, lefordítsuk Cathrein Győző jézustársa-
sági atyának „Moralphilosophie" czimű jeles müvét, mely 
a német eredetiben néhány év alatt már három kiadást 
ért s ezer meg ezer példányban forog közkézen. Nagy 
fába vágtuk fejszénket. Talán tehetségünket felülmúló 
munkát vállaltunk magunkra, különösen ha tekintjük, 
hogy a magyar bölcseleti nyelv még nagyon gyöngén 
van kifejlődve; de lelkesedéssel, ifjú hévvel fogtunk a 
munkához, s ez öntött belénk erőt, ez adott kitartást, ez 
nyújtott reményt a sikerre ; s hiszszük, hogy ezen lelke-
sedéssel s kitartással végzett fárasztó munkánk nem ma-
rad jutalmazatlanul. 

Hogy miként sikerült a mi kezünkben a fordítás, 
ítéljék meg azok, kik erre hivatva vannak. Most, midőn 
előfizetési felhívásunkkal a t. közönség színe elé járulunk, 
mi csupán az eredeti müvet kívánjuk megismertetni. 

Cathrein Eritőlcsbölcseletét elsősorban jellemzi az, 
hogy a modern gondolkodás és irodalom minden változa-
tát ismeri. Az embert mint egyedet, mint túlvilágra alko-
tott eszesérzéki s mint társadalmi lényt mutatja be. Épen 

j ezért figyelmét semmi sem kerülhette el, mi az emberre 
vonatkozik. Tisztán bölcseleti úton kimutatja azon leg-
főbb czélt, melyre minden emberi törekvésnek irányulnia 
kell. Nyomós érvekkel kimutatja az ember szabadságát. 
S erre támaszkodva jelöli meg az ember kötelességeit és 
jogait. Ellentmondást nem tűrő érvekkel kimutatja az 
erkölcsi kötelezettség forrását, megjelöli az ismérvet, mely 
az emberi cselekvésnek a tulajdonképeni erkölcsi jelleget 
megadja. Legkiválóbb figyelemmel azonban a társadalmi 
kérdéseket kiséri. Ezen kérdések helyes megítéléséhez 
mindenekelőtt a joggal kell tisztában lennünk. Éppen ezért 
Cathrein, mondhatni, legtöbb gondot a jog kifejtésére 
fordított, hiszen a jognak helyes ismerete s felfogása ki-
válóképen szükséges azoknak, kik a köz- és társadalmi 
élet felépítésében részt vesznek, s kiknek a társadalmi 
kérdésekkel, azok megoldásával kell foglalkozniok. E mű-
nek tehát nemcsak a tudós, a bölcselő, a lelkész, hanem 
a jogászok is nagy hasznát vehetik. — Cathrein figyelme 
kiterjed a társadalomnak majdnem minden viszonyára. 
Tárgyalja az egyed jogait, kötelességeit, a családtagok 
közti viszonyt. Helyesen s szabatosan határozza meg az 
állam és az alattvalók, az állam és az egyház között levő 
viszonyt, pontosan határolja az egyes tényezők jogait. 
Kiváló súlyt fektet a társadalmi nagy kérdésekre, tár-
gyalja a nevelés és iskola ügyét s a munkáskérdést. 
Legtöbbet azonban a szoczializmussal foglalkozik. 207 
lapon át feltárja előttünk világosan s kimerítően az egész 
kérdést annak keletkezésétől a mai napig. Világosan festi 
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a mai helyzetet, rámutat a bajokra, s az orvosságokra. 
Az erkölcsbölcseletnek ezen része oly kitűnő, hogy 
Cathreinnek ezt külön is ki kellett adnia, s ezen külön-
kiadás 4 kiadást ért már. Minden képzelhető erkölcsi és 
természetjogi kérdésre megvan e műben a felelet. Éppen 
ezért e könyv valóban az újkori tudományosság színvona-
lán áll. De Cathrein ellenfelei elől sem tér ki. Minden 
kérdésnél előadja ellenfelei ellenvetéseit, s azokra válaszol. 
Röviden, világosan felel s oly erős logikával csoportosítja 
saját elveit, érvei oly határozottak s meggyőzők, hogy 
azok elől kitérni nem lehet. — Előadása egyszerű s még 
sem szűkölködik minden dísz nélkül. Egész művén át 
azon két főjellemvonás vonul végig, melyet maga említ 
előszavában : „ Világosság és igazságosság testvérek, me-
lyek szépen összeférnek egymással". Valóban azon művek 
közt, melyek erkölcsbölcselettel foglalkoznak, fényes csil-
lagként ragyog Cathrein két kötetes Erkölcsbölcselete, 
melyről egyik német bírálója határozottan ki meri mon-
dani, hogy az „a német irodalomnak erkölcsbölcseleti téren 
már évtizedek óta felmutatott termékeinek legjobbika". 

Cathrein Erkölcsbölcseletének említett jelességei bír-
tak bennünket arra, hogy mi azt hazai nyelvünkre is át-
ültessük. Jelen évben az I. kötetet bocsátjuk ki, s még 
junius előtt meg fog jelenni ; a II. kötet egy év múlva 
jelenik meg. 

Árát terjedelméhez képest (I. kötet kör. 650 1., II. 
köt. kör. 750 1.) csekélyre szabtuk. Mig a német eredeti 
16 márka, mi művünk árát kötetenkint 8 koronára, pap-
növendékeknek pedig 6 koronára szabtuk. Nem annyira 
anyagi, mint erkölcsi sikert várunk. Tömeges megrendelés 
(8—10 példány) esetére szívesen szolgálunk tiszteletpél-
dánynyal. Az előfizetést vagy megrendelést lent jeket t 
czimre kérjük. 

Azon hiszemben, hogy nem végeztünk hiábavaló 
munkát, bocsátjuk útnak ez ujabb művünket. Fárasztó 
munkánknak legnagyobb elismerését abban látnók, ha mi-
nél többen érdeklődnének művünk iránt s minél többen 
fizetnének elő. Az irodalom pártfogóinak s ügybarátaink 
szives pártfogását s támogatását kérjük, mert a munkál-
kodásunk iránt való érdeklődés fog bennünket a további 
kitartó munkára serkenteni. 

Temesvár, 1900. május 1-én. 
A Csanádi Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi 

Iskolája. 

V E G Y E S E K . 
— Rómában május hó 27-én történt szt. Péter 

bazilikájában 77 hittéritőnek boldoggá avatása, a kik e 
század folyamán Chinában, Tonkingban és Cochinchiná-
ban vértanúi halált szenvedtek. 

— Bérmálás é s püspökszentelés Esztergomban. 
A bérmálás szentségét f. hó 10-én szolgáltatja ki Boltizár 
József püspök és általános érseki helynök ur a főszékes-
egyházban. O emja, Vaszary Kolos bibornok hgprimás és 
esztergomi érsek ur f. hó 16-án érkezik meg székhelyére, 
hogy 17-én gr. Csáky Károly váczi püspök urat fölszen-
telje. 

— Nagy katholikus Ünnep volt pünkösd napján 
Nagyváradon. Akkor szentelte fel Schlauch Lőrincz bibor-
nok püspök úr a nagyváradi katholikus legény-egylet 
zászlaját gyujtónatásu szentbeszédet tartva az uj katholi-
kus hitéletre támadás, a kath. hithez való rendíthetetlen 
ragaszkodás szükségességéről. 

— Az államosítás által létalapjaiban fenyegetett 
kath. iskolaügy legerősebb oszlopai, sőt rendíthetetlen 
alapkövei — apostoli lelkű főpásztoraink. Az egyház nem 
lehet el iskola, az ifjúság nevelése rélkül. Legújabban 
Samassa József egri érsek úr hozott uj áldozatot e téren. 
Kemecsén 8000 koronán telket vett, hogy iskolát állítson 
és tanítói állomást szervezzen. 

— Uj esztergomi kanonok. A király ő felsége, — 
mint teljesen hiteles forrásból értesülünk, írja az „E." — 
a Csáky gróf váczi püspökké történt kineveztetésével meg-
üresedett utolsó mesterkanonokságot dr Fischer-Colbrie 
Ágoston, császári és királyi udvari káplánnak, az Augus-
tineum igazgatójának adományozta. Az uj kanonok — 
további értesülésünk szerint — a canonicus theologus 
állását fogja betölteni. O felsége ugyanez alkalommal a 
Csáky gróf püspök távozásával megüresedett nyitrai főes-
perességre dr Roszival Istvánnak fokozatos előléptetését 
legkegyelmesebben jóváhagyta. 

— Jubiláris kereszt a pécsi egyházmegyében. 
XIII. Leo pápa szobrokat állíttat Olaszország különféle 
hegycsúcsain a keresztény vallás 19 százados évfordulójára. 
Hetyey Sámuel pécsi püspök úr hazánk 900-ados évfor-
dulóját a megyének ősi bucsájáróhelyén megörökíteni 
akarván, elhatározta, hogy a mária-gyüdi templom feletti 
hegytetőn a szeptemberben megtartandó zarándoklat 
alkalmával egy díszes jubileumi keresztet fog felállítani 
ezen felírással : „Christus vivit, Christus régnât, Christus 
imperat" — ,Krisztus él, Krisztus uralkodik, Krisztus kor-
mányoz." A kereszt elkészítésével már meg is bizta Kiss 
György műszobrászt, aki néhány nap előtt Püspök-Szent-
Lászlón felkereste a püspök urat, hogy nála tisztelegjen. A 
kereszt ugyanazon mintára készül, mint a pécsi havi-
hegyi -kereszt. A kereszt ára 1000 forint. 

— Konkurzus : A nyitraegyházmegyei papnövendé-
kek közé való felvétel julius hó 3-án fog megtartatni. 
Jelentkezhetnek 4., 5., 6., 7. és 8 gymn. osztályt végzett 
azon tanulók, akik az egyházi pályára hivatással birnak. 
A jelentkezők keresztlevéllel, bérmálási és iskolai bizo-
nyítványnyal felszerelve, julius 2-án, délelőtti órákban az 
egyházmegyei irodában fognak beirattatni. 

Adakozás. 
A szent évnek, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzeti 

jubileumi zászlajára adakoztak 
Hollós Jenő kántortanító N.-Czernya. . . . 1 kor. 
Wetzler Mátyás s. lelkész „ . . . . 1 kor. 
Horváth Pius piarista Budapest 10 kor. 
Podolszky Ferencz pleb. Tornya 2 kor. 
Gróf Csáky Károly püspök Vácz 20 kor. 
Hetyey Sámuel püspök Pécs . . . . . . . 50 kor. 

Összesen . . 374 kor. 
Zsombolya, 1900. junius 1. 

Csicsáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1900. 

mPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
idlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

, timus." IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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B é c s : A katholikus jótékonysági kongresszusról. — P á r i s : Richard bibornok főp. levele a Szent-Lélek tiszteletéről. — Hivatalos. — 

Vegyesek. "" j 

EGYHÁZI BESZED. 
(Folytatás.) 

Kezdjük századunkon, mely hozzánk leg-
közelebb es ik; hisz' szülöttei vagyunk, sa já t 
szemeinkkel lá t juk erényei t és bűneit , emelkedé-
seit és sülyedéseit. 

I smer jük el, t agadnunk nem lehet , nem is 
szabad, hogy a XIX. századot vakí tó fénynyel 
v i lágí to t ta be az az isteni szikra,' mely az emberi 
elmében ragyog. Vakí tó volt ez a fény időnkint , 
egész a kápráza t ig ; éles vonásokban t á r t a fel a 
század gyermeke előt t az anyagnak t i tka i t any-
nyira, hogy szinte elmosódtak előt te a léleknek 
ut ja i . Tisztán l á t j a mindazt , a mi közelében van, 
de e lmosódot tan a . t á v o l eső czélokat. 

Mohó kíváncsisággal ku ta to t t , lázas tevé-
kenységgel dolgozott ez a század. S a mi t esze 
k ikuta to t t , a mi t keze megalkoto t t , a r r a mél tán 
megelégedéssel, önérzetesen, sőt büszkén m u t a t -
ha t reá. . r ' 

És mégis; hiányzik megelégedettsége, bol-
dogsága, lelki nyuga lma ; hiányzik, mer t mindezt 
se a tudomány, se a munka nem adta, nem ad-
h a t t a meg nek i ; me r t hisz' mindezek nem az 
agy értelmességében, nem a kéz munkásságában, 
hanem az érzelmek melegágyában, a szivben 
fakadnak és tenyésznek. 

A XIX. század, nagy tudásának, fe j le t t Ízlé-
sének, fá radha ta t lan munkásságának minden 

sikere mel le t t is csak fokozta a lelkek n y u g t a -
lanságát , szapor í to t ta a kie légí te t len v á g y a k a t ; 
inkább gyengí te t te , min tsem erősbí te t te az embe-
rekben való bizalmat , az örök igazságokban való 
hi tet . De ezzel t e t ő p o n t r a is j u t t a t t a a szivek 
epedő vágyát egy t isz tább légkör u tán , oly lég-
kör u tán , a mely ne zár ja el a népek sóvárgó 
t e k i n t e t e elől a derül t eget, a csillagok b iz ta tó 
ragyogását . 

Mert a XIX. század gyermeke sokat, i gen 
sokat tud, csak hinni nem t u d ; ér te lme világos^ 
de lelke se té t ; me r t hiányzik belőle az élő h i t 
világossága. És a magasabb ezélokra hivatot t , 
e th ika i lény, az ember, napról-napra nyomasz-
tóbb módon érzi a kinos dissonancziát az é r te -
lem gazdagsága és a lélek üressége közöt t ; érzi r 

és h inni szere tne; hinni abban, a mi t eddig 
tagadot t , a mire őt korának tudománya nem 
t an í t o t t a meg. Imádkozni szeretne, de nem t u d ; 
mer t lelkéből h iányzanak a felemelő gondolatok, 
szivéből hiányzanak a vallásos érzések. 

Szánalomra mél tó gyermeke századodnak ! 
Jö j j ide; jö j j Rómába. Keresd fel a Colosseumot, 
a hol a vé r t anuk ezrei o n t o t t á k véröket h i tő-
ké r t ; és megtanulsz hinni. J á rd be a ka takom-
bákat , a hol az ős keresztények imádkoz tak ; 
já rd be a fényes templomokat , a hol ma nem-
zetek buzgó imá ja emelkedik az ég felé: és meg-
tanulsz imádkozni. 

46. 
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S ha mindezt végig jártad, te, a ki tudo-
mányodban és műveltségedben elbizakodva, de 
hitedben, vallásos buzgóságodban megfogyatkozva 
léptél az „örök város"-ba : elbizakodottságodban 
ugyan megalázkodva, de hitedben megerősödve, 
kételyeidben megnyugtatva, bajaidban megvigasz-
talódva, boldogan térsz vissza otthonodba. 

Krisztus Urunk az Ö Anyaszentegyházát egy 
kősziklára építette, arra a kősziklára, a melynek 
gyökerei Róma talajában állnak szilárdan, rendü-
letlenül, s a mely kőszikla Sz. Péter t rónjában, 
a pápaság nagy intézményében, immár XIX század 
óta foglalja el kimagasló helyét nemcsak a keresz-
ténység, hanem az egész emberiség tör téneté-
ben is. 

Csodálatos egy intézmény ez a pápaság ! 
Nincs hozzá hasonló az egész világtörténelem-
ben. Párat lanul áll ez az ő magasztosságában, 
tekintélyében, szilárdságában és erkölcsi erejében 
egyaránt. 

Csodálatos volt már keletkezése is. 
Péter az egyszerű, félénk és tanulat lan ha-

lász, a kinek látóköre falujának határán sem 
t e r j e d t tul, s a ki egy szolgálóleány előtt sem 
mer te megvallani mesterét , — egyszerre csak 
kilép szűk köréből, ide jön Rómába, a pogány 
világnézet központjába, a hatalmas és kegyet-
len császárok székvárosába; ós i t t mint hittudós, 
min t szónok nyiltan fejtegeti mesterének uj 
elveit ; bátran élére áll Krisztus egyházának. 

Ily csodálatos módon keletkezett a pápa-
ság abban a Péterben, a kinek Krisztus Urunk 
ki jelentet te , hogy „te vagy Péter, azaz kőszál, és 
én erre a kőszálra építem, az én Anyaszentegy-
házamat11. 

És Péter nyomába utódok léptek; az egyház 
fejlődött , a pápaság izmosodott ; a pogányság 
meg gyengült, a római birodalom mállott . S 
rövid néhány század múlva o t t ál lot t a pápa-
ság az ő egész dicsőségében a Caesarok t rónjá-
nak romjai felett ; o t t á l l m a is, XIX század mul-
tával , és fényes neve be van irva minden század, 
minden világrész, minden nép történetébe. 

A régi Rómának csak emléke maradt meg; 
az örök jövő a pápaságé ! 

Lehet-e emberi intézmény az, a mely ily cso-
dás módon keletkezik, fejlődik és diadalmaskodik, 
a fizikai erő eszközei nélkül? Nem. Csak isteni 
intézmény lehet melyet XIX századnak 

állami és társadalmi átalakulásai, fegyveres és 
szellemi harczai le nem dönthettek, de meg sem 
gyengíthettek. 

Ott áll kőszirtjén a pápaság ma is, mint az 
isteni ige letéteményese, mint az igazság erős-
sége, mint a tekintély fensége. Ott áll, és lobog-
t a t j a az örök igazság fáklyáját, ha az emberi 
elme megtévelyedik; fölemeli intő szavát, ha az 
erkölcs meglazul; kiterjeszti védő karját, ha az 
emberi akarat zsarnokká válik. 

Ez a pápaság fenséges szerepe az emberiség 
küzdelmeiben! Ez előtt a nagy intézmény előtt 
és ennek ez idő szerint való személyesítője, XIII. 
Leo pápa előtt muta t tuk be mi is a magyar 
katholikus világ mély hódolatát, ós háladatosan 
hódoltunk ezzel az Üdvözítő Ur Jézus Krisztus-
nak, hogy Anyaszentegyházát és ennek lá tható 
fejét, a pápaság magasztos intézményében, 1900 
éven át, hitében és erkölcsi erejében gyengítet-
lenül fenntar tani méltóztatott . 

(Vége köv.) 

A magyar kereszténység 900-os jubileumán 
dr Stegmüller Károly ur pápai praelátus beszéde. 
Tartotta a növendékpapság 1900. május 20-iki ünnepélyén. 

D. az U. J . Kr . ! 
Mélyen tisztelt Vendégek ! Főtisztelendő intézeti 

Elöljárók és Tanár "lírák ! Tisztelendő Növendékek ! 
Örömmel üdvözlöm e habár kisded körű, de szép 

jelentőségű ünnepély alkalmával tisztelt önöket mindnyá-
jokat. 

Mintegy félszázad előtt történt, hogy az ország 
szivében, a magyar fiatalság sziaejavát képző központi 
papneveldében nagy horderejű hazafias mozgalom in-
dult meg. 

A tanácskozás tárgyát egy saját körükben létesí-
tendő magyar irodalmi társulat szervezése képezte. 

Épen ez időtájt a honi irodalom a tudományok 
tágas mezején minden iráoyban nagyszerű lendületet tün-
tetett fel. 

Az akkor még e téren mintegy királynőül szereplő 
theologiát a számításból kifelejteni annyit tett volna, mint 
az örvendetesen emelkedő műveltség köréből éppen a 
helyes irányt adni képes legnemesebb alkatrészt elég meg-
gondolatlanul háttérbe szorítani. 

A katholikus egyház a maga egyetemes jellegét 
kezdet óta mindenkor és mindenütt minden téren nemcsak 
hiven megőrizte, hanem mindig korszerű hatással igen 
szembetűnően ki is fejtette. 

A központi levita-sereg tehát egyházias álláspontot 
foglalt el, midőn szikrázó lelkesedéssel az első magyar 
irodalmi iskolát saját körében megalapította. 

A szikrák szétröppenve a felbuzdulás lángját vetet-
ték szét minden felé. 
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Az irodalmi iskolák vidéki papneveldékben is egy-
másután szépen megalakultak és zaj nélkül szerényen 
működtek. 

Sokhelyen gyönyörűen virágoztak is, sőt nem cse-
kély értékű gyümölcsöt is termettek. 

A jó példa nemsokára hozzánk is elhatott és lelkes 
követésre talált. 

Az irodalmi iskola nálunk is már évtizedek óta szép 
csendesen működik és működésének eredményét csak nem 
régen a nyilvánosság előtt is egy közhasznú szép emlék-
ben örökíté meg. 

Az iskola jelen szerénykörü ünneplése a honi törté-
nelem 900 százados nagyszerű emlékein emelkedik fel. 

Kilenczszáz év előtt tűzte ki országunk lánglelkü és 
páratlan bölcseségü apostoli fejedelme a kereszt zászlóját 
a magyar Sión ormára. 

Korának legfelvilágosodottabb egyházi fejedelmei : a 
szent Adalbertek, Asztrikok, Gellértek és más hasonér-
zelmű és határozott jellemű nagy férfiak vetélkedve siet-
tek a magyar királyi udvar szives és előzékeny meghívá-
sára, hogy a nagy és szent czél elérésére, az ország 
állandóságát évezredekre biztosító munkában, képességök 
egész erejével és önérzetes készségével, éltök utolsó lehe-
letéig, törhetlen hűséggel közreműködjenek. 

Az utókor legteljesebb elismerését és örök háláját 
legméltóbban éppen ők érdemlik meg. 

Valóban szent és dicséretre méltó gondolat a nagy-
szerű emlékek minél szélesebb körű felélesztése és örök 
hálánkat méltán megérdemlő közmegdicsőitése. 

Hogy ezen hazafiúi szép tüntetésben intézetünk sze-
rény irodalmi iskolája is részt venni óhajtott, az az elöl-
járók és vendégek teljes elismerését méltán kiérdemli. 

En mint intézetünk ez időszerinti igazgatója e szép 
alkalmat örömmel használom fel arra, hogy mielőtt a mai 
ünnepélyt a kitűzött sorrend szerint megkezdenék, néhány 
bátorító szót intézzek éppen az irodalmi munkásság érde-
kében, szeretett növendékeinkhez, mint egyházmegyénk 
nagyreményű fiatal harczosaihoz. 

Igaz, hogy mi első sorban tanításra vagyunk kül-
detve és kötelezve. De az emberi közműveltség jelenlegi 
fejlődési fokán általános hatásra csak ugy számíthatunk, 
ha az egyszerű igazságokat szép alakban, megnyerően és 
vonzó hatással vagyunk képesek előadni. 

Irodalmi művelés nélkül sem a szó, sem az irás ha-
talmával nem rendelkezhetünk. E nélkül pedig bátran 
előtérbe nem léphetünk, hanem legfölebb meghunyászko-
dásunkban gúny tárgyává lehetünk. 

A fődolog természetesen az, hogy mi egyházi pá-
lyánkon egyenes irányban magasztos hivatásunk elejthet-
len czélját soha szem elől el ne téveszszük. De emellett 
a haza boldogságára és dicsőségére szolgáló minden szép 
és üdvös törekvést is kiváló buzgalommal és kitartással 
felkarolhatunk. 

Az egykor kortársainak műveltségét messze túlha-
ladó szent Izidor szép jelszava legyen papi életünknek és 
tevékenységünknek legbiztosabb vezércsillaga. 

Az egyházi férfiú — úgymond a szt. atya — ha 
szt. életet él, saját örök üdvét biztosan eszközli. De ha a 
különféle tudományokban is jártas, másoknak is hasznára 

lehet. A jókat megerősítheti, az ellenkezőket pedig vagy 
megtéríti, vagy legalább elnémítva megszégyeníthet'. 

Egykor a hazát a támadó veszélyek ellen a kard 
élével kellett megvédelmezni ; most a béke ölében a tu-
dományok fegyverével kell megdicsőiteni. 

Az alap mindenesetre legyen kifogástalanul példás 
papi életünk, mely nélkül minden tudomány csak káprá-
zatos fény, csak hulló csillag, mely pillanatnyi szikrázás 
után nyom nélkül örökre elvész. 

Nekünk nemcsak a templomban, hanem a társadalmi 
téren is kell működnünk. Ott Isten nevében papi hata-
lommal, itt a haza érdekében óvatos bölcsességgel. 

A tekintélyt szerezze meg az állásunk követelte 
feddhetetlen jellem, a befolyást biztosítsa a műveltség 
igényelte finom társalgási modor. 

Papi jellem nélkül olyanok volnánk mint a zengő 
réz és pengő czimbalom. Társadalmi modor nélkül pedig az 
egyoldalú merevség visszataszító szinmázában tűnnénk fel. 

Ez utóbbit kiválóan az irodalmi iskolák czélszerüen 
berendezett gyakorlatai szerezhetik meg. 

Ha az igazságot győzelmesen meg akarjuk kedvel-
tetni, örökre távol maradjon tőlünk a durvaságnak vagy 
érdességnek még csak látszata is. 

Azon franczia kispap pl. aki szünidőben egy párisi 
jóformán üresen levő templomban Condé herczeg által 
ájtatosságában háborgattatott , mily dicső győzelmet ara-
tott finom modorával a nem is ismert herczeg fölött . 
Midőn t. i. ez kíváncsiság sugalta ismételt alkalmatlan-
ságával azt szerette volna megtudni, hogy a kispapok mit 
tanulnak a seminariumban ? a zaklatott növendék végre 
visszafordulva egész tisztelettel csak ennyit mondott : Ké-
rem azt tanulják, hogy a templomban nem szabad beszél-
getni, hanem imádkozni kell. A megszégyenült harczeg, 
megköszönve a szép tanitást, maga is rögtön buzgó imába 
merült el. Képzelhetjük, hogy a durva elutasításnak mily 
egészen más eredménye lehetett volna. 

Vagy midőn Gruscha bécsi bibornok egykor, vasúti 
utazása alatt kénytelen volt a vendéglői közös ebédlőben 
helyet foglalni, ahol a többi vendég őt már kissé meg-
előzte és ezek között néhány éretlen suhancz az imád-
kozó bibornokot hangos hahotával fogadta, valóban finom 
modorával szebb elismerést szerzett magának és érzéke* 
nyebb megszégyenítést a henczegő hitetlpneknek, mint ha 
helyét duzzogva elhagyva a szintérről látszólagos vere-
séggel távozott volna. Uraim ! igy szólott szellemi fenső-
sége sugalta bátor lélekkel, én Gruscha bibornok és bécsi 
herczegérsek vagyok ; társam itt az én oldalkanonokom» 
Mi gyermekkorunktól fogva sajátítottuk el azt a régi 
szép keresztény szokást, hogy csak imádkozva üljünk az 
étkezés asztalához. Most meg ugy hiszem, magas állásom 
feltétlenül követeli is, hogy mindennemű rossz példaadás-
tól teljesen távoltartsam magamat. Uraim ! én tehát mi-
előtt leülnék, bátor vagyok önöktől azt kérdezni, hogy a 
többség osztozik-e a hahotás uraknak felfogásában ? Mert 
ez esetben a tisztelt társaságnak terhére lenni semmikép-
pen sem akarunk, hanem inkább szerényen visszavonulva 
más helyet keresünk. A bátor fellépésnek óriási tapsvihar 
és hangos „Isten ments" volt az alig várható eredménje r 
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mely inkább a hatalmaskodó szellem-óriásokat késztette 
szégyenteljes távozásra. 

Némelykor a finomul alkalmazott élezek biztos ha-
tásra számíthatnak. A gorombaságnak látszatát azonban 
csakis a támadó felnek kíméletlen durvaságai igazolhatják, 
de ezt is csak ugy, ha a visszavágás szellemes és játszi 
modorban alkalmaztatik. 

Midőn pl. egy utazó szent-Ferenczrendü áldozárt, 
kinek neve Pater Antal volt, ugyanazon vasúti kupéban 
ülő 2 fiatal ember éretlen élezeik czéltáblájává óhajtott 
tenni, de anélkül, hogy a szerzetes atya által figyelemre 
méltatva lettek volna, az egyik, a ki bátrabbnak tüntette 
fel magát, végre színlelt tisztelettel e tiszteletlen kérdés-
sel fordult a szerzeteshez: Ha szabad kérdeznem, ugyan 
melyik Antalt tisztel ön : Valljon Antal a szamárral, vagy 
pedig Antal a sertéssel ? A szerzetes játszi kedélyességgel 
válaszolt: Tudja édes barátom: önnel szemben ugy kép-
zelem, mintha Antal a szamárral volnék ; azután a má-
sikhoz fordulva: bocsánatot kérek, úgymond, ha önnel 
szemben azt kell mondanom, hogy Antal a sertéssel va-
gyok. Éppen az ön tisztátalan beszédei jogosítanak fel 
engem a társa által felhozott hasonlat alkalmazására. 

Tudvalevő dolog, hogy paduai sz. Antal igen sok 
képén többi között egy szamár is látható, annak emléke-
zetére, hogy a szent férfiú egykor a szamár hitetlen 
tulajdonosát, ki az Oltáriszentség előtt nem akará térdeit 
meghajtani, hacsak ugyanezt előbb az ő szamara is meg 
nem cselekszi, a kivánt csodával térítette jobb útra. 

A másik Antal pedig t. i remete sz. Antal néha 
csakugyan sertéssel ábrázoltatik annak emlékezetére, hogy 
egykor a sátán által igen hevesen, csakhogy hasztalan 
tisztátalan bűnre kisértetett. A sertés t. i. a tisztátalanság 
jelképeül szolgál. 

Az alapos lefőzés bizonyosan hosszabb időre kedvö-
ket vette a henczegő társaknak hasonló merényletek 
további megkísérlésére. 

Hasonló módon főzte le egykor egy katholikus ér-
zületű diák is gúnyolódó idegen társait a vendéglőben. A 
látszólagos gorombaság élét itt is a támadók saját szavai 
enyhítik és igazolják. 

A fáradt utas t. i. tisztességes szavakkal pénteki 
napon böjti ennivalót kért. A pinczér azonban gúnyos 
válaszszal tudtára adta, hogy ilyennel nem rendelkezik, 
mert ilyent vend 'gei soha sem szoktak kérni. A szomszéd 
asztalnál ülő felvilágosodott diákok erre nagy hahotával 
és diadalmi önérzettel folytatták a gúnyolódást: E j pin-
czér hozzon hát nekünk de csakis húsos eledeleket. Mi 
felvilágosodott emberek vagyunk. Nekünk mindegy. Nem 
válogatunk sem napokban, sem eledelekben. Alig hogy 
teljesítette a pinczér kívánságukat, az előbbi diák újra 
megszólalt: Pinczér, hozzon nekem is egy portio ros-
télyost. 

A kárörvendő kollegák hangosan suttogtak : Ezt a 
tökfilkót ugyan alaposan kijózanítottuk. 

Az öröm azonban nem sokáig tartott, mert a böj-
tölő kollega ugyan feldarabolta a rostélyost, de azután a 
fönnhangu hivásra gyorsan elősiető kutyájának vetette e 
biztató szavakkal : Jer édes Káróm ! te felvilágosodott 
kutya vagy ; neked mindegy, te nem válogatsz sem na-

pokban, sem ételekben; te böjti napon is bátran meg-
eszed a húsos eledeleket. 

Az ügyes visszavágást a többi vendégek ugyan han-
gos nevetéssel jutalmazák, de a felvilágosodott kollegák 
boszus némasággal fogadák. 

Ismeretes tán az egykori henczegő orvosnak nyilvá-
nos helyen fönnen hangoztatott kérkedése : Életemben 
számtalan emberi hullát bonczoltam már fel, de bár mint 
kerestem is, lelket még eddig egyikben sem találtam. 

Tanár ur ! felelt egy jelenlevő áldozár, szabad önt 
iszonyú nagy tévedésére figyelmeztetnem ? Nyílt kalitká-
ban kereste ön a kiszabadult madarat? és nem vette 
észre, hogy az már régen ott fönn a fák lombos ágai 
között vigan csicsereg ? Előbb kutatott volna, a még élő 
testben és a kétségtelen jelenségekből egészen biztosan 
megtalálhatta volna azt, amit később már hiában keresett. 

Vagy nem mondható-e valljon a fenhéjázó tudatlan-
ságnak mindenkor bátran szemébe: ha ön csupán csak azt 
akarja hinni, amit saját szemeivel lát, hát hogy kíván-
hatja, hogy én vagy bárki más is elhigyjük, hogy önnek 
csakugyan esze is van, melyet mégis sem én, sem senki 
más nem látott és nem is fog látni soha. 

Valljon miért hoztam én fel és éppen ma ezen kü-
lönféle tanulságos példákat? Csak azért, mert éppen ma 
irodalmi iskolájok körében működnek és mert óhajtom, 
hogy éppen ezen irodalmi iskolájokban sajátítsák el a be-
széd és írás azon könnyű vonzó és finom modorát, mely 
egykor képesekké tehesse, hogy a hol szükséges a társa-
dalmi életben is papi állásuknak megfelelő üdvös szerepet 
vállalhassanak és viselhessenek. 

Ezennel a jelen ünnepélyt megnyitottnak jelentem ki. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Eperjes, junius 1. A Május-liavi ájtatosság. — 

immár véget ért. A kik állhatatosan kivették belőle a 
részöket, azoknak bizonyára ugy tetszik az egész május 
havi ájtatosság, mintha egy kedves álom merült volna el 
vele — a „mult" özönébe. Igen, egy feledhetlen, jóltevő 
hajnali álom, melytől felüdítve bizonyos lelkesedéssel, 
felfrissült testi-lelki erővel ébredünk a tettek reggelére. 
Tagadhatlanul ugy is van az. Sajnáljuk, hogy elmúlt, 
mint a hogy sajnáljuk a hasonlatként említett álom tova-
lebbenését, de hát a május hava is csak oly véges, mint 
a többi hónaptársa s véges voltán csak annyiban tudunk 
kifogni, hogy élénk emlékét nem engedjük kiveszni szi-
vünkből s a május haván át sok megilletődéssel és buz-
dulással hallgatott oktatások, példák és irányelveknek 
megfelelő katholikus élettel iparkodunk azt táplálni, 
vagyis nagylelkű elszántsággal végrehajtani — ha kell 
megpróbáltatások és áldozatok árán is — mindazt, mit a 
pap ihletett szava s az ennek nyomán erősbült meg-
győződésünk kérlelhetlenül, de minden alkalommal saját 
érdekünkben szeretettel reánk rótt. Nehéz embernek lenni 
s még nehezebb igaz, bátor katholikusnak lenni, olyan-
nak, ki hitét a mai zavaros fogalmu vallás — de főként 
katholikus vallás — ellenes világban bármikor s bármily 
áron megvallani, bebizonyítani s védeni is kész; azért is 
felette üdvös és szükséges időnként az ilyen lélek- s jel-
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lemedző gyakorlat, a minő ez a májusi lelkigyakorlat 
volt. Szeressük megfelelő tettekben a hitünket, hisz ennél 
rai sem boldogíthat jobban; a világ, az emberek sokat 
Ígérnek s keveset vagy semmit sem adnak, a tettekben 
élő hit mindig nagyobb boldogságra vezérel, mint a minőt 
előre elképzelhetünk. Tudják ezt azok, kik gyakorolják. 
Ne legyüuk hát Nikodemusok, vagyis addig katholikusok, 
mig hitünk gyakorlati nyilt megvallása valamelyes anyagi 
vagy egyéb érdekünkbe nem ütközik. Sajnálatos dolog, 
hogy stréber társadalmunk felszínén sok nagyhangú ur 
mozog, kik a „meggyőződés tiszteletbentartásának" elvét 
nagy fennen hirdetik uton-utfélen . . . igen, de csak addig, 
mig az ő meggyőződéseikről van szó. Igy vannak a hires 
„szabadelvűséggel" is. De ne törődjünk azokkal! Azok 
az urak az ő kedvökért netán elhanyagolt hitünkben fel-
található boldogságunk elvesztéseért sohasem kárpótol-
hatnak. Nem is tudnak, nem is akarnak. Legyünk katho-
likusok a szó legszebb értelmében s támogasson bennün-
ket hitünk megvallása s bátor gyakorlatában az égi nagy 
Pátronánk tiszteletére szentelt Május-havi ájtatosságok 
kellemes édes emléke, melyeket Midlinszky, Jézus-társa-
sági atya, mint az ezen ájtatosságok ihletett szónoka, 
valóban szivet ujitó, hitet oltó s reményt, szeretetet fa-
kasztó eredménydus beszédeivel rendkívül nagy számú 
hallgatóság előtt oly feledhetetlenekké tett. Nagy hálával 
s igaz szeretettel adózik neki ezért Eperjes város katho-
likus közönsége, mely nagyszerű beszédsorozatának szeren-
csés hallgatója lehetett s ezúttal is fájó bucsut vesz tőle, 
ama hő vágygyal és reménynyel vajha a viszontlátás édes 
öröme a jövő esztendőben el ne maradna ! 

Székesfejérvár, jun. 2. A megyés püspök haza-
érkezése Rómából. — 

A pénteken délelőtt 5 heti távollét után Rómából 
hazaérkezett főpásztor mint kegyes atya iránt érzett fiúi 
szeretetének és ragaszkodásának szép jelét adta a székes-
egyházi káptalan vezetése mellett a városi papság. Tizen-
egy óra után a püspöki palota termeiben egybegyűlt 
papság nevében Károly János nagyprépost megható 
beszédben üdvözölte a belépő püspököt. Ott volt — úgy-
mond a szónak — méltóságod a világegyház középpontjá-
ban, honnét az egyedül üdvözitő hit elterjed az egész 
világra, ott sz. Péter apostol sírjánál, ott Krisztus földi 
helytartójánál, az anyaszentegyház látható fejénél, ott sz. 
Szilveszter pápa hamvainál, ki szép hazánk állami fenn-
maradásának symboiumát az apostoli keresztet küldte a 
magyar nemzetnek, a mely keresztnek vállásából sz. 
István, sz. Imre, sz. László, sz. Margit, sz. Erzsébet 
adattak e nemzetnek, az égnek, s mig méltóságod a sz. 
helyeken járt, addig mi imáinkkal kértük a jóságos Min-
denhatót, hogy egészségben vezérelje vissza főpásztorunkat 
körünkbe s most midőn ezt megértük, a szerető gyer-
mekek sietnek a jó atya üdvözlésére. — A főpásztor a 
papság érzelmei tolmácsolójának szavaira atyai szive 
szeretetével szólott papjaihoz. Kiemelte, mennyire meg-
erősödött azon sz. hitben, melyhez eddig is oly hűségesen 
ragaszkodott, s hogy annak elveihez, törvényeihez ezentúl 
is utolsó lehelletéig szikla szilárdan ragaszkodni fog. 
Felemlítette, hogy mindazon sz. helyeken, hol megfordult, 
folyton imádkozott papságáért s a gondjaira bizott híve-

kért. A legnagyobb örömmel tudatá, hogy a szentséges 
atyánál két izben is volt kihallgatáson, mely alkalommal 
a szentséges atya kinyilvánitá, hogy főpásztori működésé-
vel meg van elégedve s apostoli áldását adá ugy reá, 
papjaira, mint hiveire ; hogy a szentséges atya mily 
könnyűséggel teljesíti a legnehezebb funkcziókat ; hogy 
mily boldog volt, midőn Nápolyban sz. Januárius meg-
száradt viaszalaku vérének felbuzogásának csodáján jelen 
lehetett. Majd buzdította s kérte papságát, hogy újra s 
újra fogadják meg, miszerint a sz. hithez, az egyház 
törvényeihez hűségesen ragaszkodni fognak s min-
denütt jó példával járnak a hivek előtt s végül minden 
egyes jelenlevőt emléktárgygyal ajándékozott meg. 

Veszprém, jun. 3. Bérmaut. — 
Báró Hornig Károly veszprémi püspök ur ő ex« 

czellencziája május 26-án Iharosban bérmált s mintegy 
1400-an részesültek a Szentlélek megerősítő kegyelmében. 
0 exczellencziáját itt már a csurgói járás főszolgabirája, 
Kacskovics Lajos kisérte. Az első diadalkapunál az iharos-
berényi ág. evang. lelkész üdvözölte az elöljáróság élén 
igen lelkes s remek beszédben. A fogadtatás kiválóan 
fényes volt. A templomból kijövet Steiner József plébá-
nost s tanfelügyelőt látogatta meg ő exczellencziája, ki 
azután Pallini Inkey István báró iharosi kastélyában 
szállt meg, hol az egész család fogadta. A család leg-
ifjabb sarja, Pál báró, szintén részesült a bérmálás szent-
ségében. 

Innen bérmálás után Iharos-Berénybe hajtatott ő 
exczellencziája, hol a báró családot meglátogatta s Csur-
góra utazott, hol Szijjártó Károly esperes-plebánosnál 
szállt meg. A díszesen restaurált plébánia - templom-
ból távozván, fogadta az evang. réf., ág. evang. s 
izraelita hitközség, a róm. kath. hitközség s tantes-
tület, a város, járásbíróság, tanitóképző-intézet tanári 
karának, tűzoltó stb. testület küldöttségét. Este a tanitó-
képző-intézet növendékei fényes lampion-menettel, később 
pedig szerenáddal kedveskedtek a főpapnak, kihez Mátray 
Gyula igazgató mondott gyönyörű beszédet. A növendékek 
ugy itt, mint a templomban a fogadtatás és a bérmálási 
mise alkalmával remek egyházi énekeket adtak elő precziz 
módon. Csurgón Somogy megye főispánja, Tallián Gyula 
is megjelent ő exczellencziája tiszteletére a somogymegyei 
és csurgói urak seregének élén. Csurgóról távozóban az 
alsóki ev. ref. lelkész, Németh Zsigmond impozáns tün-
tetést rendezett ő exczellencziájának ; összes hivei élén 
ünnepi díszben, harangzugás közepette várta a püspököt 
s nagy feltűnést keltő, szépen előadott, magvas beszéddel 
üdvözölte a kath. főpásztort, ki köszönetet mondott a 
lelkes üdvözlésért. 

Május hó 28-án Berzenczén volt a bérmálás, hova ő 
exczellencziája előző d. u. indult kíséretével. Utja ezút-
tal is valóságos diadalmenet volt. A szokásos ünnepélyes 
fogadtatás és a templomban végzett ima után ő exczellen-
cziája azonnal a Kavulák János, tb. kanonok és berzeu-
czei plébános által alapított s az isteni szeretet leányainak 
vezetése alatt álló leánynevelő, iskola és kisdedovó inté-
zet megtekintésére indult kíséretével. Az intézeti szerze-
tesnők és iskolai növendékeken kivűl nagyszámú ünneplő 
közönség várta a püspök urat. A lépcsőházban Babochay 
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urodalmi tiszttartó kis leánykája kedves S7avakkal üdvö-
zölte a püspök urat, szép csokrot nyújtván át neki, mire 
ő exczellencziája a gyönyörűen feldíszített s tágas szép 
kápolnába ment, hol a leánykák énekkel fogadták. Ez 
után a szomszédos díszterembe vonult, hol a számára 
virágokkal s szőnyegekkel díszített emelvényen helyet fog-
lalván, meghallgatta a növendékek által preczizen elő-
adott Mária-éneket, egy iskolás pórleányka s egy kis 
ovóbeli leányka üdvözlő szavait, kik mindketten csokorral 
kedveskedtek a szeretett főpásztornak, kérve atyai áldását. 
0 exczellencziája szokott kegyességgel válaszolt, éltetvén 
az intézet nagyérdemű alapitóját, ki a jelenvoltakkal 
együtt mélyen megindulva hallgatta a megérdemelt el-
ismerés kitüntető szavait. Ezután a püspök ur megtekin-
tette a minden igényeknek megfelelően felszerelt összes 
intézeti termeket, iskolákat, a kisdedovót, melyről meg-
jegyezzük, hogy az fennállására nézve — a budapesti 
után — első az országban. A berzenczei hívőkön meg-
látszik a buzgó lelkipásztor s a keresztény szeretettől 
áthatott szerzetesnők oktatásának eredménye. 

A példás rend, az őszinte, vallásos áhítat tanúi an-
nak,. hogy a berzenczei hivek igazán jó katholikusok 
és buzgó, lelkes magyarok. Jól esett hallani e sorok Író-
jának a vidék vezető uraitól s a hivatalok főnökeitől ama 
nyilatkozatot, hogy a berzenczei embert már belépésénél 
megismerhetni ildomos, tisztességtudó magaviseletéről, 
értelmes voltáról. A Berzenczén megbérmáltak száma 
közel 1600 volt. 

Berzenczéről délután Vízvárra utazott a püspök ur, 
a határnál Ehn, a nagyatádi járás főszolgabirája üdvö-
zölte. A templomban adott áldás után az ünneplőbe öltö-
zött népsokaság s a rendet fenntartó tűzoltók sorfala közt 
szállására, a plébániára hajtatott s fogadta a tisztelgő 
küldöttségeket. Másnap, 29 én 900 hívőnek adta fel ő 
nagyméltósága a bérmálás szentségét. 

Vízvárról Babócsára folytatta ő exczellencziája apos-
toli útját . A határnál Sárközy, barcsi szolgabíró, a kegy-
uraság képviseletében Somssich Géza és Béla grófok, a 
község elején felállított diszkapunál pedig a község birája 
fogadta beszéddel a püspök urat, ki virágot szóró, fehérbe 
öltözött leánykák sorfala között vonult a templomba s 
onnan az említett gróf urak vendégszerető kastélyába, 
hova másnap Somssich Adolf gróf is megérkezett leányá-
val, Eszter grófnővel a főpásztor tiszteletére. Babócsán 
közel 1700 hívőt részesített ő exczellencziája a Szentlélek 
kegyelmében. A plébánián fogadta ő exczellencziája a 
küldöttségeket. Kenyeres Lajos plébános vendégszerető 
asztalánál a házigazda és Somssich Béla gróf igen szép 
felköszöntőt mondtak ő exczellencziájára, ki válaszában a 
kegyuraságot, gróf Somssich Adolfot és fiait éltette. 

Innen diszes bandérium vezetésével tovább utazott 
ő exczellencziája. Komlósdon az ev. ref. templom előtt 
nagy közönség várta a püspök urat, kit a hitközség 
pásztora üdvözölt, mire ő exczellencziája válaszában arra 
kérte a szónokot s hitsorsosait, hogy továbbra is igye-
kezzenek hazánk keresztény voltának fenntartására híveink-
kel együtt testvéri egyetértésben közreműködni. 

Ugyanitt vettek bucsut ő exczellencziájától a babócsai 
hivek is, élükön Somssich Géza és Béla grófokkal, kik 

számos kocsin eddig kisérték ő exczellencziáját ; a búcsú-
szavakat Somssich Béla gróf mondotta, mire ő exczellen-
cziája atyai szeretettel válaszolt s búcsúzott el kedvelt 
babócsai híveitől s a nemes, vallásos érzelmű fiatal 
grófoktól. 

Szentesen betért a püspök ur a hivek áldozatkész-
ségéből emelt szép u j templomba s a közösen végzett 
ima után rövid, szeretetteljes üdvözlő szavakat intézett a 
Schifer Antal barcsi plébános és a községi elöljáróság 
vezetésével összegyűlt hívekhez. 

Szentesről Tarnóczára hajtatott a püspök ur, hol 
Széchenyi Ferencz gróf fényes kastélyában szállott meg 
kiséretével. Másnap, 31-én reggel a tarnóczai házi kápol-
nában feladta ő exczellencziája a bérmálás szentségét a 
fiatal Széchényi Frigyes grófnak s kucsira ülve Barcsra 
hajtatott, hol 2456 hivőt bérmált meg, köztük sokat a 
Slavoniában élő magyarok közül. 

Itt befejezvén ő exczellencziája fárasztó, de áldásos 
bérmautját, kisértetével együtt áthajtatott Szulokra, Reiner 
Gyula esperes-plebános látogatására, a hol Széchenyi 
Ferencz gróf nejével s Ernő és Frigyes fiaival együtt 
megjelent ő exczellencziája látogatására. Másnap, junius 
1-én kora reggel a barcsi állomásra érkezett a püspök 
ur, hogy vasúton folytassa útját hazafelé. Itt nagyobb 
számú intelligens közönség várta & csokorral tisztetelte 
meg a távozó főpapot, kinek tiszteletére az összes állo-
másokon Mura-Kereszturig nagyszámban kivonult a nép, 
az iskolásgyermekek ünnepi díszben, zászlókkal, virágok-
kal a papság, tanítók és elöljárók élén. 

O exczellencziájának ismét volt néhány kegyes szava 
mindnyájukhoz s áldást osztva, áldást kívánva egymásnak, 
búcsúzott el szerető híveitől a viszontlátásra. 

It t megemlítjük, hogy a megbérmáltak száma meg-
közelíti a 12 ezeret. 

Bécs. A katholikus jótékonysági kongresszusról. — 
Mint nem csekély fontosságú eseményt, fel kell em-

lítenünk a május hó 20-ától 22-éig Bécsben tartott ka-
tholikus jótékonysági kongresszust. A kongresszus megkez-
dése előtt az összes jelenvoltak a szent Vincz-Egyletben 
gyűltek össze konferencziára, a melyben Schwarzenberg 
János őrgróf elnöklete alatt a jövő teendőket illetőleg 
többrendbeli üdvös határozatot hoztak. 

A beköszöntő gyűlés vasárnap este folyt le 600 
résztvevő jelenlétében, kiket az osztrák püspöki kar nevé-
ben Gruscha biboros-érsek üdvözölt. Hasonlókép igen szép 
beszédeket mondottak még Kielmansegg gróf, mint hely-
tartó és báró Gudenus alsó ausztriai tartományi főnök, 
továbbá dr Lueger polgármester, kik mindannyian igazán 
megszívlelésre méltó elveket hangoztattak. A tulajdon-
képeni kongresszust megnyitotta Vittinghoff Schell báró, 
mint az előkészitő-bizottság elnöke. A kongresszus elnö-
kévé megválasztatott gróf Belcredi Lajos dr, alelnökké 
Jordan Henrich dr krakói egyetemi tanár, az alelnöknő1 

tisztre pedig Zichy Metternich grófné lett szemelve. 
Egészben véve a kongresszus 4 szakosztályra lett 

felosztva ; ezek : a gyermekvédelmi osztály, az ifjúságot 
oktatók-, társadalmi téren segélyt nyújtók- és szegényeket 
és betegeket istápolók osztálya. 
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A kongresszus második ülése hétfőn tartatott, mely 
fényre az elsőt messze fölülmulta. A német és osztrák 
katholikus elemnek egymás iránti rokonszenve ugy báró 
Frankenstein Móricznak pompás és szivből fakadó beszé-
déből, mint a német katholikusoknak az erkölcstelenségek 
ellen intézett támadása révén hatalmas vonásokban dom-
borodott ki. A magyar katholiczizmus aggastyán vezére, 
gróf Zichy Nándor szokott törhetetlen akaraterejének 
adott kifejezést egy beszédében, melyben a kongresszus 
által szem előtt tartandó irányelveket fejtegette. 

A kongresszusnak fénypontját dr Ehrhardt bécsi 
egyetemi tanárnak beszéde képezte, melyben a Charitas 
szerepét az egyháztörténelemben magyarázta. 

22-én, kedden a városház nagytermében gyülekeztek 
össze a kongresszus tagjai Lueger vezérlete alatt, ki is a 
gyűlés után fényes ozsonnát adott. Este tartották a har-
madik és utolsó gyűlést, a melyen az egyes szakosztályok 
teendői iránt sok és igen fontos határozatot hoztak, ugy 
hogy mindenki előtt nyilvánvaló lett, miszerint a kon-
gresszus kiszámíthatatlan jótéteményeknek fogja forrását 
képezni. A gyűlés végeztével Gruscha biboros-érsek az 
összes jelenvoltaknak őszinte köszönetét tolmácsolta s 
mindannyiukra főpásztori áldását adta. Gyönyörűek főleg 
e záró-beszédnek bevezető szavai,, melyek imigyen hang-
zanak : 

„Midőn e kongresszus megnyitására először egybe-
gyűltünk, nem kétlem, hogy, miként engem, ugy önöket 
is egy fenséges kép ragadta meg, olyan kép, melynek 
hatása nem lehet gyorsan muló, hanem a mely kell, 
hogy mélyen belevésődjék mindnyájunk szivébe és lelkü-
letébe : a Megfeszítettnek képe. Ha a 19-ik század püs-
pökei valaha azt fogják kérdezni önmaguktól, hogy 
vájjon ilyen alkalmakkal, minő a mostani, miféle szavak-
kal üdvözöljék kedves híveiket : akkor e püspökök élükön 
a római pápával egyszerűen csak rá fognak mutatni Arra, 
a ki egyedül illetékes ahhoz, hogy valamennyiünkhöz 
szóljon és a ki a keresztfájáról íme e pillanatban önök-
höz is, mélyentisztelt tagtársak e szavakat intézi: „Ne 
csüggedjetek, bízzatok énbennem, mert ime, én meggyőz-
tem a világot!" 

Szent Pál Apostol, ez a tudományokban magasan 
szárnyaló tanítványa Krisztusnak, valahányszor egy, az 
erkölcstelenség fertőjébe mélyen elsülyedt városba érke-
zett, sohasem lépett föl olyan beszéddel, melyben a csil-
logó kifejezések avagy a földi tudásban bővelkedő esz-
mék megbűvölhették volna a hallgatóságot. Ó nem! Mint 
Urának hü és alázatos apostola leborult a Megfeszítettnek 
keresztje elé is igy szólt: „Mikor hozzátok jöttem kedves 
atyámfiai, nem jöttem a beszédnek vagy bölcseségnek 
fön8égével, hirdetvén nektek a Krisztus bizonság tételét ; 
mert nem véltem közöttetek valamit tudni, hanem cäak 
Jézus Krisztust és pedig a megfeszítettet, . . . hogy a ti 
hitetek ne legyen az emberek bölcseségében, hanem az 
Isten erejében." íme tehát, kedves tagtársak, e szavakat 
intézik önökhöz az egyház Apostolai! Ezek az áldás igéi, 
melyek a keresztről mindnyájunk felé hangzanak! És a 
megfeszített isteni Megváltónak képe arra int bennünket, 
hogy tartsunk ki e kereszt tövében, e keresztnek oltalma 
alatt működjünk az egyház és haza szolgálatában!" 

Páris. Richard bibornok főp. levele a Szent-Lélek 
tiszteletéről. — 

Mult hó 15 én Richard bibornok főp. levelet adott 
ki, melyben a Szent-Lélek tiszteletéről nagy figyelemre 
méltó dolgok foglaltatnak. A főp. levél szövege ez : 

Lelkész Ur ! 
Harmadízben hívjuk fel most az ön figyelmét arra 

a novenára, melyet XIII. Leo pápa 1897. május 15-én 
kelt Divinum kezetű encyklikájában évenkint való meg-
tartás czélzatával rendelt el. 

Azok az okok, melyek a pápát ennek az ünnepé-
lyes könyörgésnek az egész egyházban Áldozó csütörtök-
től Pünkösdig lefolyó napokra való elrendelésre birták, 
napról napra sürgetőbbekké válnak. „Pápaságunknak már 
hosszú idő óta folyó betöltésében, irta XIII. Leo abban 
a levelében, mi nem szűntünk abban munkálkodni, hogy 
elsőben is a polgári társadalomban és a családban ; a feje-
delmeknél és népeknél, visszaállítsuk a keresztény életet, 
mert mindenki számára nincs más igazi élet mint csak 
az, mely Krisztusból származik ; azután pedig, hogy a 
katholikus egyháznak megnyerjük a tőle hitben és enge-
delmességre nézve eltérő nemzeteket, mert Krisztus Urunk-
nak teljes bizonyosságos akarata az, hogy az emberek 
mindnyájan egy akolbau és egy pásztor keze alatt egye-
süljenek." 

Ha most arra tekintünk, a mi e század utolsó évében 
szemeink előtt történik, egyre jobban bebizonyosodik az, 
hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az ő helytartójának itt 
a földön isteni Gondviselésének teljes átértését adta meg 
és adja folytonosan. A hivek a világ minden részéből 
özönlenek ebben a jubileumi évben a szent apostolok sír-
jaihoz; Páris szintén a világ összes népeit látja maga felé 
tódulni, hogy a tudomány éa ipar alkotásait tanulmányoz-
zák a nagy világkiállításban. Jobban mint bármikor kell 
a keresztényeknek most fordulni az imához és segítségül 
hívni a Szent-Leiket, hogy az emberi dolgok, zűrzavara 
(chaos-a) fölé éltető erejét kiárasztva hozza elé a lelkek 
világában az igazságban és szeretetben való ujjáteremtést. 

Készségesen hozzáadjuk mi ehhez, lelkész úr, ré-
szünkről azt a vallomást, hogy mi jobban érezzük mint 
másutt bárhol sürgős szükségességét a Szent-Lélek segítsé-
gül hívásának, hogy termékenyítse meg a jó-nak amaz 
elemeit, melyek Francziaország birtokában vannak, és 
hogy a szent atya szavai értelmében, a keresztény élet 
uj erőre támadjon a polgári társadalomban és a családi 
életben ; s hogy azok, kik tőlünk hitben és vallási enge-
delmességre nézve különböznek, kibéküljenek a katholikus 
anyaszentegyházzal, az ő édes anyjukkal. 

Mi tehát a Szent-Lélek iránt való kilencznapi ajta-
tosságot egész megujult buzgósággal fogjuk megtartani s 
Mária hónapjában könyörgéseinek kiváló fiúi bizadalom-
mal fogjuk Isten elé terjeszteni, kérve a boldogságos szűz 
Máriát, hogy „erősítse, gyámolítsa közös imáinkat kegyes 
közbenjárásával a végett, hogy minden nemzet körében, 
melyek az egész világon szenvednek és panaszkodnak, 
megujúlni lássák a Szent-Lélek által Dávid próféta hírne-
ves jövendőlésének csodáit: „Emitte Spiritum tuum et 
creabuntur, et renovabis faciem terrae." *) 

*) A Divinum kezdetű encyklikából. 
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Az előbbi években adott utasításainknak megfelelő-
leg, a Szent-Lélek tiszteletének novenáját az egyházmegye 
minden templomában és kápolnájában meg kell tartani, 
még pedig május 25-étől junius 2-áig. A legméltóságosabb 
Oltáriszentség kitétele után Veni Creator-1 kell énekelni 
vagy Veni Sancte Spiritus-1, a versiculussal és közimával 
együtt, azután következzék a lorettói litánia vagy a Sub 
tuum, a pápáért és a Francziaországért szóló ima. Ezt az 
ajtatosságot reggel vagy este lehet végezni, a mint a 
lelkész urak előtt legjobbnak látszik. 

Azok a hivek, kik kilencznapos ájtatosságban részt 
vesznek, minden nap hét évi és hét negyvennapi búcsút 
nyerhetnek a teljes búcsúkból (pourront gagner chaque 
jour sept ans et sept quarantaines d'indulgences plénieres) 
ha meggyónnak, megáldoznak és a szent atya szándékára 
imádkoznak, akár a novena valamelyik napján, akár 
pünkösd napján, akár az oktáva valamelyik napján kik 
törvényszerű okból a nyilvános istentiszteletben nem vehet-
nek részt, ugyanezen búcsúkat nyerhetik meg minden nap, 
ha különösen mindennap a novena alatt a Szent-Lélekhez 
külön imádkoznak. Azok, kik az imákat nyilvánosan vagy 
magánosan pünkösd egész oktávája alatt egész Szenthá-
romság vasárnapjáig bezárólag folytatni akarják, ugyan-
azon teljes és részleges búcsúkat kapják meg másodszor 
is. Mindeme búcsúk a tisztitóhelyen levő lelkekre is átvi-
hetők a jelen jubileumi szent év alatt. 

Ezt a főp. levelet fel kell olvasni a szószékről min-
den plébániai templomban, intézeti kápolnában és szerze-
tesi szentélyben, május 20-án vagy Urunk mennybemene-
tele napján. 

Fogadja, lelkész ur, az Uruukban való szeretetem-
nek kifejezését. Richard Ferencz bibornok, 

párisi érsek. 

H I V A T A L O S . 
1142/1900. 

A „Religio" tekintetes Szerkesztőségének 
Budapesten. 

A székesfehérvári egyházmegyei papnövendékek sorába 
felvétetni óhajtó ifjak felvételi vizsgálata az 5-ik gymna-
siumi osztályra és a hittanfolyam első évére a székes-
fehérvári püspöki residentiában folyó évi julius 3-án reg-
gel 10 órakor fog megtartatni. 

Tisztelettel felkérem a tekintetes Szerkesztőséget, 
hogy e körülményt becses lapjában felemlíteni szivesked-
jék, megjegyezvén, hogy azok kik felvétetni óhajtanak, a 
felvételi vizsgálatra keresztlevéllel, iskolai illetve érettségi 
s erkölcsi bizonyítványokkal ellátva személyesen megjelenni 
tartoznak. 

Székesfehérvárott, 1900. junius 6-án. 

Dr Steiner Fülöp 
székesfehérvári püspök. 

V E G Y E S E K . 
= Rómából érkezett tudósítás szerint ő szentsége 

a spanyol zarándok harmadfélórás fogadása alatt kimerült 
s ágyban volt kénytelen pihenni. Nagyobb baj s veszede-
lem nincs. Hogy kimerült, nem is csoda. 90 év és a forró 
nyári római levegő nagy sulylyal nehezednek a megviselt 
testi szervezetre. Tartsd meg Isten szent atyánkat ! 

— A kalocsai fömegyében Császka György érsek 
ur XYI. számú körlevele által az alapitás 900-os évfordu-
lójának napjául Péter-Pál napját állapította meg, miután 
szent István király a kalocsai főszékesegyházat sz. Pál 
tiszteletére szentelte. 

— Az uj Rektor Magnificus. Tegnap, f. hó 8-án, 
a királykoronázás évforduló napján volt a budapesti kir. 
magyar tudomány egyetemen a rektorválasztás nagy aktusa. 
A lapunkban már névszerint felsorolt 16 rektorválasztó, 
Högyes Endre dr e. i. prorektor elnöklete alatt, a jövő 
iskolai évre egyetemi Rektor Magnificusszá dr Rapaics 
Raymünd ny. r. tanárt választotta meg a hittudományi 
karból. A magyar klérus országos hirnevü Rektorunkat 
jobban ismeri és tiszteli, mintsem hogy őt itt e lapban 
ismertetni kellene. O, a ki eddig minden állásra, melyet 
betöltött, diszt hozott, Isten segítségével a rektorságot is 
áldásosán fogja viselni. Vívat! 

— Érdekes vallomás. A Bánffy vezérlete alatt 
Kolozsvárott megindított „református szervezkedés" alkal-
mából a „B. H." vezérczikket eresztett meg, a melyben 
sok figyelemre méltó dolog foglaltatik, a többi közt az 
is, a mi a katholikus autonomiai mozgalomra igen érdekes 
világot vet. Minden teketória nélkül megjelent a „B. H." 
hasábjain az a vallomás, hogy az erdélyi protestantiz-
mus . . . megkíséri é a katholiczizmust és sajátságos egyházi 
szervezetét kiirtani, vagy legalább is a prot. szellemhez 
átidomítani." Nos hát, fölöslegesek voltak a „Religio" 
őrjelzései és vészkiáltásai, az autonomiai mozgalmak fél-
százados küzdelmei alatt ? íme, itt a vallomás. A küzdelmes 
figyelmeztetés tehát nem volt fölösleges. Hanemhát, post 
tot discrimina rerum, ott van a kiszámíthatatlan jelentőségű 
püspöki Válasz, mely a „Religio" által védett álláspontot 
a tanitó anyaszentegyház tekintélyével szentesítette. Ne-
gyedszázados sikerűit munka babérain pihenve, jól esik a 
„B. H.u egyházpolitikusának vallomását tudomásul venni. 

— Köszönet a főpásztornak. Ő méltósága Szmre-
csányi Pál szepesi püspök ur a poprádi róm. kath. hit-
községnek uj iskolaépületre 8000 koronát, azaz nyolcz-
ezer koronát nagylelkűen adományozott, mely nemes 
áldozatért a plébános híveivel együtt a nyilvánosság utján 
is hálás, szívből eredő köszönetet mondanak és főpász-
torukra az ég bő áldását kérik, 

« 
— A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi Osztálya 1900. évi junius 12-én d. u. 5 órakor 
osztály-gyűlést tart, melyre az Osztály t. tagjait és az 
érdeklődő közönséget az elnökség nevében tisztelettél 
meghívja Kaposi József, társulati igazgató. Tárgysorozat.: 
1. Folyó ügyek. 1. Pór Antal: Nagy Lajos király viszonya 
az aquilejai pátriárkákhoz. Történeti tanulmány. 3. Csaplár 
Benedek : A hellén ker. arkeologiai tevékenység ujabb 
eredményei. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, junius 13. 47. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

9Perge 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 lis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er-

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

TARTALOM. Vezereszmék es Tanulmányok. Az Országos Katholikus Nagygyűlés. — Egyházi beszéd. — Mélt. ós ft . dr Takács Menyhért 
jászói coadjutor ünnepélyes bevonulása a prépostság székhelyére. — Egyházi Tudósitás. N a g y v á r a d : A kath. legény-egyleti zászló 

felszentelésének ünnepe. — Katholikus Autonomia. A kath. autonomia lényeges jogai. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Országos Kathoíikus Nagygyűlés. 
Felhívás Magyarország katholikusaihoz. 

Szent és emlékezetes ez az esztendő, melyet 
az isteni Gondviselés kegyelme megérnünk enge-
dett. Határköve egy eseményekben, tanulságok-
ban gazdag évszázadnak, p i rkadása egy szebb s 
boldogabb jövendőnek, melynek küszöbén Anya-
szentegyházunk Jézus Szent Szive elé h ivja hódo-
la t ra a világegyház fiait s megnyi tva az égi 
kegyelmek forrását , szent évnek j e lent i ki ezt az 
esztendőt. 

De kétszeresen szent és emlékezetes az mi 
reánk magyarokra nézve, hiszen kilenczszázadik 
évforduló ja van annak, hogy katholikussá lett nem-
zetünk, kilenczszáz éve annak, hogy a katholicziz-
mus védi, oltalmazza a magyarok hazájá t , hogy 
Is tván első szentünk és apostoli királyunk a 
római pápától koronát kapo t t s hogy ezzel a 
szent koronával — mely azóta ál lamiságunk leg-
főbb palládiuma l e t t — megkoronáz ta t t a magát . 

Illő ós szükséges tehát , hogy mi a magyar 
katholikusok kétszeres lelkesedéssel üljük meg 
ezt a szent évet, hogy há láka t adva az is teni 
Gondviselésnek a múltér t , áldó kegyelmét esdjük 
le a jövőre nézve, hogy kifejezést adjunk törhet-
len hűségünknek, forró szeretetünknek, egyhá-
zunk és hazánk iránt, s fogadást tegyünk : a jövő-
ben is egyforma hűséggel szeretni egyházat és 
házat. 

A Magyarországi Kathol ikus Körök Országos 
Szövetsége e czélből Országos katholikus nagy-
gyűlésre hivja össze Magyarország kathol ikusai t , 
amely kathol ikus nagygyűlés nyilvános hi tval lása 
lesz a magyar katholiczizmusnak a kilenczszáza-
dos évfordulón s amely nagygyűlésen meg fogjuk 
beszélni fe ladata inkat , t eendőinket a jövőre nézve, 
hogy a katholiczizmus a jövő századokban is 
éljen és virágozzék Mária országában. 

Az országos ka thol ikus nagygyűlés augusztus 
17—20 napjain fog meg ta r t an i Budapesten az 
ország fő- és székvárosában. 

Az országos ka thol ikus nagygyűlés rendes 
tagja lehet minden katholikus férfi, ki ezen szán-
dékát / . évi jidius hó 15-ig a nagygyűlést előké-
szítő bizottság i rodájában (Budapest, Molnár-utcza 
11., Kathol ikus Kör) bejelenti s tagsági dij fejé-
ben 4 Koronát fizet. A rendes tagok rész tvehet -
nek a szakosztályi üléseken, a nyilvános üléseken, 
a nagygyűléssel kapcsolatos ünnepségeken s a 
szakosztályi üléseken szólási és szavazási joggal 
birnak. A hölgyek pár to ló tag ja i lehetnek nagy-
gyűlésünknek s tagsági dij fejében ké t ko roná t 
fizetnek. A pár to ló tagok a nyilvános üléseken 
s a nagygyűléssel kapcsolatos ünnepélyeken ve-
he tnek részt. 

Kedvezményes utazásról, olcsó élelmezésről, la-
kásról stb. gondoskodva leend. Mindezekről, vala-
min t a részletes p rogrammról is idejekorán fog-
nak a jelentkező tagok ér tes í t te tn i . 
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A jelentkezéseket, hogy mindennel idejében 
készen legyünk, kérjük julius 15-éig beküldeni. 

Magyarország katholikusai ! 
Akinek szivében él a hit, a lelkesedés, a 

hazaszeretet, jöjjön a mi katholikus nagygyűlé-
sünkre. Papok és világiak, szegények és gazda-
gok, egyesületeink, falvaink, városaink képvise-
lői jöjjenek mennél nagyobb számmal, mennél 
tömegesebben, hogy nagygyűlésünkön képviselve 
legyen az egész magyar nemzet, hogy a magyar 
katholiczizmus kilenczszázados évfordulóján, a 
nemzetalkotó szent Jobb előtt az egész magyar 
nemzet nevében rebegjük el hálaimánkat a múl-
tér t , fogadalmunkat a jövőre nézve: hogy a jövő-
ben is katholikus magyarok akarunk lenni az 
idők végezetéig. 

Budapest, 1900. junius 1. 
A Magyarországi Kath. Körök Orsz. Szövetsége 

nevében : 

Apponyi Géza gróf, 
Bei dl Alajos, 

Boromisza Tibor dr, 
Oerliczy Ferencz báró, 

alelnökök. 

i f j . Zichy János gróf, 
Pintér Kálmán, 

elnökök. 
Gyürky Ödön, 

titkár. 

EGYHÁZI BESZED. 
(Vége.) 

De irányítsuk immár tekinte tünket édes 
magyar hazánk felé. Hisz' Róma halmairól nagy 
perspectivák nyilnak be a nemzetek múltjába, a 
századok mélyébe; és ot t lá t juk e perspectivák 
között azt a földet is, a melynek hármas hal-
mán, 900 év óta, a kettős kereszt ragyog. Ott 
lát juk édes anyai földünket, magyar hazánkat. 

Elvonul lelki szemeink előtt ezer éves mul-
tunknak nagy drámája, s valahányszor egy nagy 
korszak lép a szinre, mindannyiszor az a fény-
sugár világítja azt meg, a mely Rómából, a ke-
resztény hit világosságának forrásából lövel ki. 

A nagy dráma a honfoglalással és a keresz-
tény királyság megalapításával indul meg. S a 
mi lelkünket ez órában ez a kép ragadja meg 
legjobban. Nézzük csak ezt a magasztos képet. 

Mint maroknyi nép lépünk idegen elem 
közé Európa földjére. Letelepszünk a Kárpátok 
árnyékában, a Duna és Tisza síkjain; letelep-
szünk, de azért nyugtalanul bolyongunk, kalan-
dozunk egy századon át. Nemzeti létünk hajója 
egyre inog, egyre hánykódik ; mert nincsen hor-
gonya. 

Ekkor adja nekünk az isteni Gondviselés 
azt a bölcs fejedelmet, a kinek prófétai szeme 
felismeri azt a kőszirtet, melyhez a magyar nem-
zet hajójá t kötnie kell, ha létét biztosítani 
akarja. 

Rómába, II. Szilveszter pápához küldi köve-
tét . a jámbor Asztrikot, azon kérelemmel, hogy 
mint atya fogadja be a magyar nemzetet a 
kereszténység nagy családjába, fejedelmét pedig 
ékesítse fel a királyi koronával. 

Es a magas szellemű pápa ölelő karokkal 
fiaiul fogadja a magyar nemzetet, fejedelmét 
népe apostolává avatja, homlokát királyi koroná-
val díszíti. 

Ezzel: a szent kereszttel és a királyi koro-
nával, a kereszténység atyjának e kettős aján-
dékával indul meg a magyar állam consolidatiója, 
a magyar nép kulturája, a magyar név dicsősége. 
Mindezt keresztény átalakulásának köszönheti 
nemzetünk, nem pedig harczias erejének, vitéz-
ségének. Mert hisz' erősek, vitézek voltak a nép-
vándorlás nagy tömegei is; és e hatalmas nép-
ra jok : a kelták, a germántörzsek, a hunnok ós 
avarok mint muló árnyék tűntek el a föld színé-
ről ; a mi maroknyi nemzetünk meg maradandó 
hazát, államot alkotott . 

Időnkint jöt tek ugyan viharok; el-elhomá-
lyosult a nemzet szerencse-csillaga, meg-meg-
fogyatkozott ereje; de a magyar czimer ket tős 
keresztje ki nem dőlt, szent koronája le nem 
esett. Nem ; mert a nemzet keresztény hite és 
vallásos kegyelete sértetlenül őrizte meg mind 
a ket tőt . 

S ezt a hitet, ezt a vallásos kegyeletet 
nem Ázsiából hozta népünk, hanem Rómából 
kapta, a kereszténység atyjától. 

S most, midőn nemzetünk IX százados év-
fordulóját ünnepli ennek a nagy eseménynek, 
kell, hogy hódolattal boruljunk le az Ur Jézus 
Krisztus előtt, a kinek szent kegyelme az 0 
Anyaszentegyházába vezetett bennünket. Kell, 
hogy mély hálával teljék el szivünk égi nagy 
Pátrónánk, Boldogasszonyanyánk iránt, a ki soha-
sem feledkezett meg rólunk, szegény magyarok-
ról, és az i ránt a dicső szent király iránt, a ki 
számunkra a Boldogságos Szűz oltalmát kinyerte, 
biztosította. Kell, hogy háladatos szivünk örök-
zöldjével koszoruzzuk meg áldott emlékét annak 
a nagy pápának, a ki nemzetünket a szent ke-
resztvíz alá tar tot ta , a ki nekünk az örök üdvös-
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ség és az apostoli királyi fenség jelvényeit 
küldötte. 

Használjuk fel, édes Hazám Fiai, zarándok-
utunk utolsó áhítat-óráját arra, hogy egy nem-
zet nevében leborulva adjunk hálát a Minden-
hatónak a múltért és kérjünk kegyelmeket a 
jövő számára. 

Esdjük le Isten áldását Szentséges Atyánkra; 
Felséges Urunkra, apostoli királyunkra ; édes 
hazánkra; azokra, a kik örök üdvösségünk és a 
kik állami életünk hajóját kormányozzák; azokra, 
a kik hivatva vannak, hogy nekünk üdvös tör-
vényeket alkossanak; és azokra is, a kik véreink 
közöl még nem tartoznak az egy akol és egy 
pásztor nyájához. 

Kérjük a Mindenhatót, áldja meg nemze-
tünket az igaz ós élő hitnek világosságával, a 
nagy ősök vallásosságának bensőségével, a haza-
szeretetnek hevítő lángjával; hogy legyen a 
magyar nemzet erős az ő ősi hitében, hatalmas 
az ő erejében, boldog az ő állami, társadalmi és 
családi életében, és még boldogabb a siron túl 
xeá várakozó örök hazában. Amen! 

Mélt. és ft. dr Takács Menyhért 
jászói coadjutor ünnepélyes bevonulása 

a prépostság székhelyére. 
A jászóvári premontrei kanonokrend beteg főpapja, 

Benedek Ferencz mellé utódlási joggal megválasztott és 
kinevezett coadjutor, Takács Menyhért dr premontrei 
kanonok, a kassai főgymn. igazgatója, f. hó 2-án tartotta 
ünnepélyes bevonulását Jászóra, hogy átvegye a rend 
kormányzását s folytassa azt az üdvös munkát, melyben 
a rend főnökét közbejött súlyos betegsége megzavarta. 
A fogadtatás nemcsak a rend, de Jászó városa részéről is 
ünnepélyesen történt. A város diadalkaput emelt ez alka-
lomra, hol szónok üdvözölte az érkező coadjutort s tol-
mácsolta a város jókivánatait, mire a coadjutor melegen 
válaszolt. A rend részéről történt fogadtatás még sokkal 
szebb, igazán megható, lélekemelő volt. A rendház előtt 
levő park beiáratát diadaliv ékesítette „ Áldott, ki az Ur 
nevében jó" felírással. A rendtagok a conventi épület 
előcsarnokában, élükön Argalács Márk priorral, várták a 
coadjutor érkezését. A prior szónoki hévvel, lelkes han-
gon mondott szép beszédben üdvözölte a coadjutort rend-
társai nevében s kifejezést adott azon meggyőződésnek, 
hogy a rend az ő kormányzása alatt fejlődni, virágozni 
fog. Mint a béke apostola a szeretet megkapó szavaival 
válaszolt a coadjutor, hangsúlyozván, hogy három dolgot 
akar mindenben érvényre emelni : a vallásosságot, a haza-
fiasságot és a testvériességet s a rend múltjához híven — 
megőrizve annak jellegét — azt e hármas szellemben 
óhajtja kormányozni. Az ünnepélyes fogadtatás után tar-

tott gyűlésen átvette a coadjutor a rend ügyeinek inté-
zését. 

Takács Menyhért dr életrajzi adatait röviden a 
következőkbe foglaljuk. Született 1861. szept. 3-án S.-A.-
Ujhelyen. A premontrei rendbe lépett 1879. okt. 5-én, 
fogadalmat tett 1884. jul. 6-án s 1884 nov. 2-án áldozó-
pappá szenteltetett. Tanári működését 1883 ban Rozsnyón 
kezdte meg; 1886-ban a rend tanárképző intézetében a 
paedagogia tanára lett Jászóvárott, 1887-ben főgymn. 
tanár Kassán. Ez intézet igazgatója 1898 óta s ez állásá-
ban érte rendtársai megtisztelő bizalma, midőn f. é. febr. 
20-án tartott választásnál az első helyen jelölték, mit az 
Apostoli Felség is jóváhagyott, midőn őt f. é. ápr. 15-én 
legkegyelmesebben kinevezni kegyeskedett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Nagyvárad, jun. 8. A katli. legény-egyleti zászló 

felszentelésének ünnepe — a magyarországi katholikusság 
keíeti várfokán, Nagyváradon, oly nagyjelentőségű ese-
mény, hogy arról meg nem emlékezni a „Religio"-ban 
nagy mulasztás lenne. Ennek az ünnepnek már pusztán 
méretei is oly nagyok voltak, — harmadfél napig tartott, 
— hogy hazánk és az egyház évkönyveiben Nagyvárad és 
Schlauch bíboros neve után örök időkig emlegetni fogják. 
Részt vett ebben az országra szóló ünnepben minden, a 
mi Nagyváradon és azontúl messze földön katholikus 
kebel előtt tisztelet tárgya. A felszentelt zászlóba szeget 
vertek be ugyanis : Schlauch bibornok kettőt, az Isten, és 
a maga nevében, Gruscha bibornok, a katb. legényegye-
sületek nagy protektora, a kit a szögbeverésnél Schieffer 
Ferencz magyarországi vezérelnök helyettesített, Császka 
György kalocsai érsek, Mihályi Viktor balázsfalvi érsek, 
kiket Vucskics Gyula dr váradi egyleti elnök helyettesí-
tett, Pável Mihály nagyváradi g. kath. megyéspüspök 
személyesen, Németh József fölsz. püspök Temesvárról, 
kinek nevében szintén Vucskics Gyula dr végezte a kala-
pács-ütéseket. Et longus ordo idem petentium decus — 
következett. 

En az igazán nagyszabású és feledhetetlen ünnep-
ségekből két részletet emelek ki : a zászlószentelés tem-
plomi ünnepélyét és a díszgyülés lefolyását, követve 
mindakettőben a mi jeles „Tiszántul"-unk leírását. 

Piros pünkösd napján pont kilencz óra volt, mikor 
a zászlószentelésre kora reggel óta felkészült díszmenet 
bevonult a székesegyházba, a mely már ekkor telve volt 
fényes ünneplő közönséggel. 

A zászlóanyát fogatokon : Schiffer Ferencz kanonok, 
dr Vucskics Gyula elnök, Kugler Albert alelnök kisérte. 
Vele együtt ment férje, b. Gerliczy Ferencz és anyósa: 
özv. báró Gerliczy Félixné. 

A templom szentélyében a főoltártól jobbra felállí-
tott imazsámoly mellett levő zsölyében foglalt helyet a 
zászlóanya, mig mögötte férje, anyósa, Schiffer Ferencz» 
dr Vucskics Gyula, Kugler Albert ültek. 

A koszorús leányok a kanonoki stallumok előtt levő 
padon foglaltak két oldalt helyet, mig az egyleti tagok, 
különösen a dalárda tagjai a szentélyben, a főoltárral szem-
ben foglaltak állást. 
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Dr Schlauch Lőrincz bibornok-püspök díszfogatán 
Fetser Antal oldalkanonok kíséretében érkezett a tem-
plomba s a szentmisét a káptalan tagjai és a kebelbeli 
papság segédletével végezte. 

A templomban jelen voltak élén Távéi Mihály püs-
pök urat mindenki nagy lelki örömmel szemlélte, mint a 
két ritus egy hite, reménye és szeretetének élő zálogát és 
bizonyítékát. 

Szentmise után dr Schlauch Lőrincz bibornok a 
szószékről megtartotta hatalmas ünnepi szónoklatát, a mely 
szépségben, eszme-gazdagságban, mély bölcsességben ismét 
egy szeme annak a drága gyöngysornak, amelyet a bibor-
nok beszédeiből fűzött. A beszéd elején Pünkösd ünnepének 
jelentőségével foglalkozott a püspök. A beszéd e részének 
eszmemenete a következő: 

Az ős keresztény időszámítás szerint ma üli a ke-
resztény katholikus anyaszentegyház XIX százados évfor-
dulóját. Pünkösdkor szállott alá a Szentlélek, melyet Krisz-
tus Urunk igért, hogy felvilágosítsa az elméket, ápolja az 
áldozatkészséget, vezesse a lelkeket a világ végéig. Együtt 
ültek az apostolok és várták a Szentlélek eljövetelét s 
midőn leszállott rájuk : a félénkek bátran léptek elő és 
hirdették Krisztus tanait. Az apostolok a Szentlélek eljö-
vetele által lettek azokká, a minőknek őket Krisztus az 
egyház vezetésére rendelte. Ezért méltán nevezhető pün-
kösd ünnepe az anyaszentegyház születésnapjának. 

Ekkor teremtett a Szentlélek ereje uj országot, u j 
társadalmat s magasztos, természetfölötti életnek nyitotta 
meg az útját. Világra születtek a hit hősei, művelődött a 
társadalom, megszentelődött a család s az egyes ember 
megtalálta az üdvösséghez vezető fonalat. Se Krisztus, se 
az apostolok nem hirdették a világi bölcsességet, nem 
állították vala az észt egyedüli vezetőül, a szivet egyedüli 
tanácsadóul, — örök és magasztos eszméket, igazságokat 
hirdettek. S tanításuk magasztossága mellett oly egy-
szerű, hogy azt megértheti szegény és gazdag egyaránt : 
nem kell ahhoz nagy tudomány, csak egyszerű sziv és 
jóakarat. Olvassuk az apostolok leveleit és látni fogjuk, 
hogy egyszerű nyelvezetük, egész gondolatmenetük, min-
den törekvésük elüt ama könyvektől, melyekben a világi 
tudomány van lerakva. Nem adnak szabályokat a gya-
korlati életre, de arra törekszenek, hogy az emberekben 
az istenes életre való törekvés mindinkább növekedjék. 

Ezen az alapon jött létre Isten országa a földön 
cs állott fön 2000 éven át. S valamerre a kereszt feltűnt ; 
ott fakadt a szivekben, az Istenhez és az emberekhez 
való szeretet. Más megítélés alá kerül az egész erkölcsi 
világ. Jót tenni a pogány világban is lehetett s mi 
katholikusok meghajtunk minden jó cselekedet előtt, 
bárki legyen is a szerzője ; de a jótett akkor bir igazán 
becscsel, ha Krisztusra, Krisztus szenvedéseire való tekin-
tettel történik. Mindent Krisztussal és semmit nélküle ; 
vele kell a napot kezdeni és nevével hajtani álomra a 
fejünket. Ha ehhez vesszük azt a bűvkört, amit Isten 
kegyelme áraszt, felfoghatjuk azt a hatást, amit a katho-
likus egyház 2000 éven terjesztett. Az egyház nem zárja 
ki, a mi természetes, ami észszerű, a katholikus ember is 
ember marad, de rendeltetése, czélja magasztos, mert 
isteni alapra van fektetve. 

Fejtegette ezután a bibornok, hogy milv bámulatos 
eredményeket hozott létre a görög és római kultura. De 
az ész aztán nem volt képes tovább vezetni az emberisé-
get, nem volt képes uj gondolatokat teremteni, nem volt 
képes kielégíteni, megnyugtatni az igazság után sóvárgó 
emberiséget. Ekkor beállott az idők telje, mint a szent-
irás mondja. Uj ideál kellett — s az uj ideált meghozta 
a katholikus anyaszentegyház. A pogány élet elvesztette 
a létalapját, emelkedetebbek lőnek az erkölcsök s nagy 
diadalokat ült az emberi méltóság. 

Igy haladt az egyház 2000 éven át s — töröljük 
ki e 2000 évet az emberiség történetéből ! — mivé lett 
a társadalom?! Mivé lesznek az erkölcsök? 2000 éve 
hirdeti az egyház az elveket, amiket Krisztus és az 
apostolok hirdettek és ma is ezen az alapon állunk, mert 
ez az alap isteni. Megmaradtunk és megmaradunk ez alapon, 
mert az idők bizonyítják, hogy még ez az alap áll, fenn-
marad minden erkölcs és ideál: s ha ez alapról eltá-
vozunk, Isten helyét a gonosz szellem foglalja el. Mert 
valahányszor a Kálvária keresztje ingadozott! ingadozott 
az egész társadalom, a család, a törvénytisztelet és min-
den. ami az emberiségnek boldogsága és dicsősége. 

Megmaradunk az alapon, mert mit akarnak ezért 
cserébe adni? A kétkedést Istenben és önmagunkban? A 
kétségbeesést, mely mindent megöl? A felebaráti szeretet 
helyett a humanitást, mely nem egyébb, mint szép szavak-
ba öltöztetett önzés, ami mellett szivtelen lehet a gazdag 
és éhen halhat a szegény. Mi megüljük a nagypénteket, a 
húsvétot és hálásan leborulunk pünkösd ünnepén, az 
anyaszentegyház születése napján ! Hadd temessék el a 
lelkileg halottak a maguk halottait — mi az élet hirdetői 
vagyunk ! Mi élni akarunk és élni fogunk Krisztusban ' 

És most hozzátok fordulok jó ifjak, kik Legény-
egylet czimén egyesülve e mai nagy napot választottátok 
ki arra, hogy a katholikus anyaszentegyház védszárnyai 
alá állván, nyilvános vallomást tegyetek hitetekről, valo-
mást tegyetek azon meggyőződésről, hogy nehéz munká-
tokban csak egyben biztok, csak egyben reméltek, csak 
egyben találtok vigaszt : az Istenben s az ő anyaszentegy-
házának szeretetében. 

Az anyaszentegyház áldását jöttetek kérni a zászlóra, 
mely jelvénye legyen egyességteknek, bizonyítéka hazafias 
érzelmeiteknek és hirdetője a testvéri szeretetnek, mely 
benneteket összeköt. 

Hajdan is igy volt, csak más formában ; de akkor is 
mint ma, az anyaszentegyház volt az iparnak szerető 
anyja. Az iparos ifjú a mester családjához tartozott; a 
szülői házat helyettesítette a mester családja, az volt az 
ifjúnak második otthona. Vallásosság, tiszta erkölcsök, az 
ősöktől leszármazott becsületesség honolt ott, a hol az 
ifjú iparos merítette jövőjének egész irányát. 

De változtak az idők. Az ipar mindinkább növekedő 
nehézségekkel küzdött, a kornak szelleme, de meg inkább 
a munkaviszonyok azon benső családi viszonyt a mester 
s az iparos ifjú között megbontották. Az ifjú hamar 
maga ura lett, de tapasztalatlanságának martalékává lett 
az üzérkedés minden fajú ármányainak. Az iparos ifjú 
magát elhagyatottnak, támogatás nélkül állónak érezte. 

És ime ismét az anyaszentegyház volt az, mely fel-
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karolta az iparos ifjak ügyét. Amit elvesztettek a mester 
családjában, azt az ő vezetése mellett egyesületekben, a 
szeretet-kör ez önösségében, egymás támogatásában akarta 
és akarja az ifjaknak visszaadni. 

Ti jó ifjak megértettétek a hivó anyának szavát, ti 
is egyesültetek, követtétek ezer és ezer társaitok példáját, 
megalakítottátok a nagyváradi Kath. Legény-egyletet, nek-
tek is mint m i n d e n ü t t a legényegyleteknek jelszavatok le t t : 

1. a vallás és erény, 
2. a munkásság és szorgalom, 
3. az egység és szeretet és 
4. a vidámság. 
Ti ezen jelszavak alatt akartok élni, dolgozni és 

földi, valamint mennyei boldogságtokat eszközölni. Es 
igazságotok van! A vallás nélkül senki sem boldogulhat, a 
munka, a melyen nincsen Isten áldása meddő ! A keresztény 
ember az erénynek alapját a vallásban keresi. A munka 
is erény és azért bármily állásban is legyen valaki, a 
munkásságot mindenütt megbecsüljük. Isten előtt nincsen 
különbség a munkás és munkás közt ; a szorgalom, a tel-
jesített kötelesség és az éghez irányzott jóakarat : ezek 
esnek latba az Isten előtt. 

í r já tok jó ifjak e jelszavakat sziveitekbe és vala-
hányszor ezen megáldott zászló előttetek lobog, jussanak 
ezek eszetekbe. Uralkodjék köztetek az egyesség és sze-
retet, és ha e kettő vezet benneteket, vidámabb lesz az 
élet, és a jó Isten azt, amit tán az élet megtagadott tőle-
tek, a lelki javak özönével fogja pótolni. Amen. 

A diszgyülés ugyancsak pünkösd első napján d. u. 
négy órára volt kitűzve a prem. r. főgymnasium disz-
termébe. A vendégül várt bibornok-püspök fogadására a 
bejárat előtt festői sorfalat állottak a koszorús párok, 
élükön az egylet elöljáróságával. Pontban négykor riadó 
éljenzés közepette megérkezett dr Schlauch Lőrincz püs-
pök ur, az egyesület védnöke s bevonult a diszterembe, 
melyet addig már egészen megtöltött a vendégek serege, 
Jelen voltak : 

Dr Schlauch Lőrincz bibornok, br. Gerliczy Ferenczné, 
br. Gerliczy Félixné, br. Gerliczy Ferencz, Schiffer Ferencz 
kanonok, az orsz. közp. legényegylet elnöke, Radnay 
Farkas, Laurán Ágoston, Fetser Antal, Yiukler József 
püspök, Lindenberger János és dr Némethy Gyula theo-
logiai tanárok, Kotunovich Sándor főgym. igazg. vezetése 
alatt az egész főgymnasiumi tanári kar, Szemethy Géza, 
Pálffy Béla igazgató, dr Grósz Emil stb. valamint a 
legényegylet tagjai teljes számban. 

Az ünnepélyt a legényegylet dalárdája nyitotta meg 
az „Isten áldja a tisztes ipart" legényegyleti dallal, utána 
Vucslács Gyula dr, az egyesület elnöke, mondotta a 

következő megnyitó beszédet : 
Isten áldja a tisztes ipart ! Mélyen tisztelt vendégek ! 

Kedves egyesületi tagtársak ! 
Lelkem egész melegével, a túláradó öröm és hála 

őszinte érzelmeivel üdvözlöm és szivemből köszöntöm 
egyletünk első diszgyülésének nagyérdemű, ilusztris közön-
ségét. 

A nagyváradi Kath. Legényegylet — hála Istennek ! 
há'a égi pártfogónk szent József hathatós szószólásának! 

— felejthetetlenül szép, egyletünk történetében emléke-
zetes, magasztos ünnepet ült ma. 

Nemes szivek, előkelő származású, fenkölt, gondol-
kozású s a ker. felebaráti szeretettől áthatott nők kezde-
ményezése és buzgó fáradozása révén páratlan szép és 
díszes zászlóhoz jutot t egyletünk. A ki a munkát meg-
szentelte ; az Isten egyszülött Fiának, az ő édes Anyjának 
a bold, szűz Máriának s nevelőatyjának : az egyszerű ná-
zárethi ácsnak sz. Józsefnek képe ékesíti e zászlót s egy-
letünk czimere diszíti : a megváltás szent jele a kereszt, 
tövében szerszámok babér és töviskoszorúval véve körül. 

Lélekemelő, megható mozzanat volt, mikor ma ezt 
a zászlót Isten szent házába vittük, hogy ott az Isten 
áldását kérjük reá s egyletünk nemes törekvéseire. 

Egy egyszerű, a kezdet nehézségeivel küzdő alig 
másfél éves múlttal biró s a mi társadalmunk előtt még 
úgyszólván ismeretlen ifjúsági egyletnek zászlaja az és 
ime mégis az országnak, mondhatjuk a világegyháznak 
egyik kiváló főpapja, a római anyaszentegyháznak fényes 
nevü bibornoka, szent László ősi egyházmegyéjének min-
den szép és nemes eszméért lelkesedő áldozatkész főpász-
tora : dr Schlauch Lőrincz bibornok-püspök esdette le e 
zászlóra Isten áldását s az ő ékesen szóló ajkai hirdették 
az igazi felebaráti szeretet áldást fakasztó igéit. 

Egy egyszerű iparos ifjúsági egyletnek zászlója az 
s mégis az ország főnemességének egyik kiváló tagja, az 
apostoli kir. felség régi kedvelt miniszterének kiváló eré-
nyekkel ékeskedő leánya : báró Gerliczy Ferenczné, szül-
Fejérváry Gizella bárónő állott mint zászlóanya e zászló 
mellett s részt vettek e szép ünnepélyen közéletünk jele-
sei, minden rangból. 

Es ha végig tekintek a m. t. közgyűlés sorain, jó-
részt ugyanezt a képet látom. 

Es igy van ez jól m. t. közgyűlés ! 
A munka Krisztus születése óta nem megbélyegző 

szégyen, nem átok többé az emberen, hanem közös kö-
telesség, áldozat, melyet Istennek bemutatunk, nemcsak 
az életfenntartás, nemcsak a kenyérkereset eszköze, hanem 
egyúttal mindnyájunk testi-lelki boldogulásának közös 
forrása. 

Ha nem egyforma a munka, melyet az emberek 
végeznek, ez magában a természet örök törvényében leli 
magyarázatát. 

„Az emberek u. i. természettől fogva sokban és 
nagyban különböznek egymástól ; — úgymond szentatyánk 
XIII. Leo pápa; — nem egyenlők elmebeli tehetségeik, 
szorgalmuk-, egészségük-, erőiknél fogva s e tényezők 
különböző egéből származik a társadalmi állapotok külön-
félesége is. Ez pedig mind az egyeseknek, mind a társa-
dalomnak előnyére válik : a közéletben u. i. különböző 
munkák elvégzésére, különféle tehetségekre és foglalkozá-
sokra van szükség, amire az embereket többnyire családi 
visszonyaik különfélesége vezérli . . . 

De valamint a testben a különféle tagok ugy illenek 
egymáshoz, hogy kölcsönös viszonyukból a legszebb 
összhang támad : éppen ugy intézkednek a termé-
szet a polgári társadalomban is, hogy az a két osztály 
egyetértő kölcsönösségben álljon s állandó egyensúlyba 
helyezkedjék. Amúgy is egymásra vannak utalva; sem a 
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tőke munka nélkül, sem a munka tőke nélkül fenn nem 
állhat. Az egyetértés szépséget és rendet hoz létre, mig 
ellenkezőleg az örökös harczot okvetlenül csak általános 
elvadulás és zűrzavar követheti." 

Ezt a rettegett általános elvadulást, zűrzavart, fel-
forgatást lehetőleg meggátolni, elhárítani s az egyes 
társadalmi osztályok közt a kölcsönös egyetértést és békét 
munkálni van hivatva m. t. közgyűlés a mi egyletünk is. 

Mindnyájan át vagyunk hatva a meggyőződéstől, 
melyet Krisztus tanítása érlelt meg bennünk, hogy a 
fizikai munka éppen oly tisztességes foglalkozás, mint a 
szellemi munka ; ez utóbbi hivatva van irányítani az 
egész társadalom munkáját, de e feladatának nem felel-
het meg a fizikai munka támogatása nélkül. Kérges lehet 
a kéz az erős testi munkától, durva darócz fedheti a 
keblet, — csak a lélek legyen tiszta s a sziv legyen nemes. 

S éppen erre törekszik a Kath. Legényegylet : a 
lélek örök javainak ápolására, fejlesztésére, az elme jó 
irányú kiképzésére s a sziv érzelmeinek nemesítésére. 

A vallás szent igéivel erősítjük az ifjú lelkét, hogy 
az élet nehéz küzdelmei között megtartsa bitét s meg-
szilárduljon a jó erkölcsökben. Ápoljuk lelkében a haza-
szeretet szent tüzét, hogy lelkesedni s ha kell áldozni 
tudjon a hazáért, sz. István országáért, mely a rég le-
tűnt századokban is kiváltságokat adott az ipar művelői-
nek, a szabad polgároknak s a jog és szabadság áldásait 
kiterjeszti minden hű fiára. Ápoljuk egyleti ifjuságunk 
lelkében a hazaszeretet szent tüzét, hogy ellent tudjon 
állani a nemzetközi szocziáldemokrata izgatók hazafiatlan 
csábításainak, melyeknek ma, sajnos oly gyakran van 
kitéve az iparos ifjúság. 

Arra törekszünk az egyletünkben tartani szokott 
előadások s más rendelkezésünkre álló eszközök által, 
hogy egyletünk ifjúsága a tisztes iparnak ügyes, megbíz-
ható müvelője legyen. 

Arra igyekszünk, hogy lehetőleg elvonjuk őket az 
erkölcseikre oly veszélyes mulató helyektől, hogy üditő 
tisztes szórakozást s a családi kör melegét, szeretetét 
pótló kellemes otthont nyujtsunk nekik. 

Ezen czélok lebegtek félszázaddal ezelőtt áldott 
emlékű Kolping atyánk előtt, midőn a kath. legényegyle-
tet megalapította, ugyanezen nemes törekvés lelkesítette 
a mi egyletünk alapítóit, midőn másfél évvel ezelőtt hozzá-
fogtak a Nagyváradi Kath. Legényegylet megalapítá-
sához. 

Sz. László városának iparos ifjúsága megértette, 
hogy az ő legfőbb érdekeiről van szó, lelkesen karolta 
fel az eszmét. S hogy a társadalom is méltányolta ezt, 
tanuja a fényes siker, mit egyletünk másféléves múltja 
felmutat s tanuja kiváltképpen e diszes zászló s e felejt-
hetlen emlékű ünnep. 

Drága emlék, becses talizmán lesz e zászló minden-
kor előttünk. Hirdesse mindenkor a becsülést, melyet a 
tisztes ipar mindig megérdemel, mindenkor kivív magá-
nak. Legyen némaságában is ékesszóló hirdetője a leg-
szentebb eszméknek, legnemesebb törekvéseknek. Legyen 
hathatós előmozditója, legyen diadalmas tanuja a tisztes 
ipar felvirágoztatásának. 

Isten áldja a tisztes ipar t ! 

Szolnok Jenő dr Némethy Gyulának alkalmi versét 
szavalta el mély érzéssel, nagy sikerrel. Tóth Istvánnak, 
az egyesület könyvtárnokának tüzes szavalata után No-
votny S. Alfonz prem. r. kanonok, Hans Sachsról a nürn-
bergi iparos-költőről olvasott fel érdekesen, általános 
figyelem és tetszés mellett. A német irodalom akkori 
állapotainak vázolása után rátért Hans Sachs életére. 

Barza József Lévay Mihálynak „Haza" cz. versét, 
Veress Lajos Petőfinek „Vándor-legény" cz. versét szavalta 
hü jelmezben. 

Azután drVucskics Gy. elnök jelentette be, hogy éppen 
pünkösd előtti szombaton kapta meg a törvényszék mint 
tkvi hatóság végzését, mely szerint a Legényegyletnek 
immár háza is van, ugyanaz a szép emeletes ház, a mely-
ben ezelőtt az újvárosi postahivatal volt elhelyezve. 

A végzés idevonatkozó része igy szól : 
A nagyváradi kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság f. é. ápr. 17-én 6068/1900 tkv. sz. a. hozott 
végzésével utasította a telekkönyvi hivatalt, hogy a nagy-
váradi 2621. sz. betétben A. X 1 r s z . alatt foglalt jószág-
testre a tulajdonjogot vételi jogczimen 50000 kor. vételár 
kitüntetése mellett a „Nagyváradi Kath. Legényegylet" 
javára vezesse be. 

A gyűlés riadó éljenzéssel vette tudomásul az érte-
sítést. 

Ezután az országos katholikus legényegylet elnöke 
Schiffer kanonok, pápai kamarás beszélt. Igen szépen fejtette 
ki, miszerint nemcsak a nagyváradi legényegyletnek, de az 
egész világ legényegyleteinek, ünnepe ez ünnep. Azt 
mondják, hogy túlélték már magukat a legényegyletek; 
nem áll ez, ha jól szemügyre veszszük az egyesület czél-
ját. Mert az egyesület czélja : 1. az egylet tagjait jó 
munkásoknak 2. jó családapáknak nevelni. Mesterlegé-
nyeknek, kiknek hivatásuk van, melynek élniök kell, hogy 
magukat kimiveljék, s erre a kath. legényegylet alkalmat 
ad. A ki a katholikus legényegyletet terjeszti, az hazafias 
kötelességet teljesit. Másik czélja az egyletnek jó család-
apákat nevelni. Család mintájára van szervezve az egylet, 
melyben az elnök az atya, a tagok a testvérek. Az ide-
gen ifjú otthonra talál, ha a kath. legényegylet tagja 
máshol is, hol egylet van. Ez volt a czélja Kolping 
atyánknak, ki az első uj egyletet alapította. Mindezeket 
hallják az egyesületben is elégszer a tagok. De, hogy az 
ott hallott szavakat el ne feledjék, zászlót ad kezükbe s 
hogy tetteikkel be ne szennyezzek ezt a zászlót, felhívja a 
tagokat a következő fogadalom letételére: 

Fogadjátok-e ezen ünnepélyes pillanatban, hogy az 
egyesület alapszabályait, házirendjét meg fogjátok tar tani? 

Fogadjátok-e, hogy az egyesületnek buzgó és rendes 
tagjai lesztek ? 

Fog&djátok-e, hogy annak jó hirét, javát elő fogjá-
tok mozdítani ? 

Fogadjátok-e, hogy az egylet minden tagja iránt 
tisztelettel é3 szeretettel fogtok viseltetni? 

Fogadjátok-e, hogy vallásotok törvényeinek és az 
egyesületben elvállalt kötelességeiteknek eleget fogtok 
tenni ? 

Fogadjátok-e, hogy tagsági dijaitokat rendesen be-
fizetitek ? 
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Fogadjátok-e, hogy az egyesület vagyonát kímélni 
fogjátok ? 

Fogadjátok-e, hogy az egyesületi ünnepélyeken, 
gyűléseken pontosan meg fogtok jelenni ? 

Fogadjátok-e, hogy az egyesület zászlója alatt ki-
vonulásokon, körmeneteken részt fogtok venni? 

Fogadjátok-e, hogy az elnök tudta és beleegyezése 
nélkül más egyletnek tagjai nem lesztek;*) végre; 

Hogy ezen Ígéreteiteket lelkiismeretesen, becsületes 
iparos ifjúhoz méltóan megtartjátok : ezen felszentelt 
zászló alatt a jelenlevő tanuk előtt becsületetekre fogad-
játok-e. 

Az ünnepi ruhába öltözött ifjak valamennyi pontra 
egyhangúlag, lelkesen zúgták: Fogadjuk! Az utolsó pont-
nál mind fölemelt kézzel kiáltották: Fogadjuk, becsüle-
tünkre fogadjuk ! Egyszerre kitört a harsogó éljenzés, 
mely szűnni nem akaróan üdvözölte Schiffer kanonokot. 
Gyújtó szavai valósággal feltüzelték az ifjakat, ugy hogy 
perczekig tartott, mig a csend a teremben helyreállott. 
Ekkor a szónok következő szavakkal fordult Schlauch 
Lőrincz bibornokhoz: 

„Az egész világ egyesületei nevében köszönöm meg 
főmagasságodnak azt a nagy kitüntetést, melyben bennün-
ket részesített és a melyért szavakat sem találok hálám 
kifejezésére. Kolping atya utolsó perczében arra figyel-
meztetett bennünket: tanítsátok a fiatalságot hálára! Mi 
akarunk az elsők lenni, a kik hálásak vagyunk főmagas-
ságod iránt. Elmegyek innen s hirül adom társaimnak, a 
miket itt tapasztaltam, és mi meg fogunk emlékezni fő-
magasságodról minden imánkban, hogy amennyire tudjuk, 
meghálálhasuk kegyességét." 

Viharos éljenzés üdvözölte a bibornok-püspököt, a 
ki erre mély csendben következőleg válaszolt: 

„A mi ma történt, nemcsak Nagyvárad városára, 
hanem rám nézve nagy jelentőségű. Sarjadó nemzedéket 
látok magam előtt, mely ma teszi le alapkövét a jövő 
szép reményeinek, mely helyet kér magának a társadalom 
rendjében és hathatósan előmozdítja a vallásosságot. Én 
is közétek tartozom, mert én egyformán papja vagyok 
minden hívemnek és mert én is munkása vagyok Isteunek. 
Munkások vagyunk mindnyájan, csak a külső módban 
különböznek egymástól a szellemi és a kézi munkások. 
Egy az, a mi mindnyájunkat legerősebben egyesíthet : a 
vallás, a haza. az emberiség javára dolgozni. Ez az én 
czélom, ez a tiétek is; ezt ne feledjétek soha. A szives 
üdvözléseket szivemből köszönöm." 

Az éljenzések elhangzása után a dalárda énekelte 
el Beleznay Antal »Lengj felettünk büszke zászló . . 
kezdetű dalát, a melylyel a lélekemelő ünnepély véget ért. 

K A T H O L I K U S AUTONOMIA. 

Â kath. autonomia lényeges jogai. 
— A jun. 18-ára összehívott hármas értekezlet figyelmébe. — 

(Folytatás.) 

Annál kevésbbé fogadható el alaposnak ez érvelés, 
mert a régi gyakorlathoz való ragaszkodást nem csak 
semmiféle valódi államérdek sem követeli, ellenkezőleg 
minden jól felfogott államérdek az egyház szabad benső 
fejlődésének és megerősödésének biztosítását teszi köte-
lességgé. 

*) Ennek czélja csupán az, hogy az elnöknek tudomása le-
gyen róla, milyen más egyletnek tagjai az i f jak? A tagokat sza-
badsagukban ez nem korlátolja. 

Elsőrendű államérdek az, hogy polgárai rendszerető, 
engedelmes, erkölcsileg jó emberek s alattvalók legyenek ; 
hogy a társadalomban az egyének, családok, testületek 
rendeltetésszerű czéljainak zavartalan elérhetésére bizto-
sítva legyen az állami főczél és létalap, a társadalmi rend 
és nyugalom, a mely a mindenkit egyenlően megillető 
jogok és hatáskörök kölcsönös tiszteletében áll. Ámde 
hol van még hatalom a világon, a melynek annyira 
összeesnék czélja ez állami főczéllal ? Hol van hatalma-
sabb szövetséges társa az államnak e téren az egyháznál, 
ha ez működésének, erőinek szabad kifejtésében jogtalanul 
nem gátoltatik, sőt inkább támogatást nyer ? Azért mondá 
Montesquieu: „Az volna a legboldogabb állam, mely 
csupa jó katholikusokból állana". (Esprit des lois. XXIV. 3.) 

Nincs mit félnie az államnak attól, hogy az egyház 
szellemi és erkölcsi téren független hatalmát a lelkek 
felett az állam valódi feladatának és hatalmának korlá-
tozására akarná kiaknázni. Az egyház sohasem kereste 
és keresi a conflictust az államhatalommal, ellenkezőleg 
az egyháznak mindig és mindenütt az volt ideális törek-
vése, hogy ugyanazon egy embernek egymásra utalt, 
egymást kiegészítő két czéljához a földi és örök czélhoz 
képest az állammal karöltve és barátságos viszonyban 
boldogítsa a népeket. Ezért tűri ugyan de nem helyesli 
az állam teljes szétválását az egyháztól, a melyből kelet-
kező közöny a kölcsönös érdekek iránt könnyen fajulhat 
el az állam részéről ellenséges viszonynyá. Azért nem 
helyeslé annak idejében a belga és franczia katholikusok 
liberalizmusát (Lamennais), a mely a mindenféle tévely-
nek biztosított egyenlő szabadságtól az igazság megerősö-
dését és diadalát várta, holott, — a mint a sajnos követ-
kezmények megmutatták, — az eszközeiben nem váloga-
tós, nagyhangú és erőszakos tévely, mihelyt e nem 
egyenlő eszközökkel vivott harczban a félrevezetett nép 
vállán hatalomra jutott, a neki adott szabadságot arra 
aknázta ki, hogy az igazságot leigázza vele és az egy-
házat szolgaságba hajtsa, (iskolakényszer és monopolium, 
vallástalan iskolával). 

A két önálló hatalom képzelt összeférhetetlenségét 
ugyanazon területen s alattvalók felett, melyet némelyek 
a conflictusok forrásául állítanak, szintén nem lehet 
komoly érvül elfogadni az egyház függetlenségének lehe-
tetlensége és az állami omnipotentia szükségessége mellett. 
Hiszen a két önálló hatalomnak, bár ugyanazon alattvaló 
felett, két külön czélja é« jól elhatárolt de olyan hatás-
köre van, a melynek nemcsak hogy nem zárják ki egy-
mást, sőt egymás támogatására vannak utalva. Az „állam 
nem lehet az állam"-ban-féle phrasis tehát nem egyéb 
egy nagy sophismánál, melyet a Bánffy-féle emlékirat a 
már megbukott német kulturharcz hamis szótárából 
kölcsönzött, ama kulturharczéból, a melynek bevallott 
czélja az egyház leigázása és közönséges társulattá le-
sülyesztése volt a képtelen állami omnipotentia zsarnok-
sága alá, s melynek taláa kissé leplezettebb formája 
képezi ideálját a mai kormányhatalomnak is. 

A conflictusok az állam s egyház között mestersé-
gesen szokták felidézni azok az időnkint felszínre jutó 
áramlatok, a melyek az államhatalom jog- és hatáskörét 
túllépve az egyház saját területére is el elkalandoznak. 
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Tervszerüleg idézik fel azok a nem kath. felekezetek, a 
melyek, miután szellemi és erkölcsi téren elvesztették a 
harczot az egyházzal szemben, a tartalmi gyöngeséget s 
hiányt külső hatalommal igyekeznek pótolni, kész szövet-
séges társai és felbujtói az állam minden egyházellenes 
törekvéseinek, s a kath. egyház gyengítésével, jogaidak 
csorbításával remélték saját felekezetök megerősödését 
előmozdítani. 

Vagy nem felette jellemző éppen e szempontból a 
protestáns Bánffy-áramlat emlékiratának azon több helyt 
kifejezett aggodalma, mi lesz a többi gyöngébb felekeze-
tekből, ha a kath. egyház a teljes jogú és tartalmú auto-
nómiával erőben majd megnövekedik ? Sokszor festi a 
falra az óhajtott felekezeti béke megzavarását, mely ár-
tani fog a hazának, de még — oh mily megható kroko-
dil* könyek ! — magának az egyháznak is. Régi, de, ime, 
mindig megujuló mese ez a farkas és bárányról állami 
kiadásban, a melyből egyszersmind a szoczializmus és 
communismus viharos szellője fújdogál. Mert ugyan mióta 
képes az államfeladatot : a jogegyenlőségnek, jogos szabad-
ságnak egyoldalú megszorításával, sőt konfiskálásával tar-
tani fenn a társadalom egyedei, vagy corporatiói, mondjuk 
felekezetei közt a szellemi, erkölcsi, anyagi erők egyen-
súlyát, vagy létesíteni, ha nincs meg ? Hiszen ha e térre 
lépünk és a féltékeny irigység megakadályozása és a béke 
mindenáron való biztosítása jogot ad az államnak arra, 
hogy a jogosztogatásban kétféle mértékkel mérjen, akkor 
el kellene ismernünk azt a jogot is, hogy minden ver-
senyt és haladást megölve állami hatalmával minden téren 
elnyomja a gyengék színvonalán felül saját erejéből ki-
magasodót; vegye el a tudóstól a búvárkodás eszközeit, 
nehogy tudása sértse a tudatlant; a gazdagtól vegye el a 
nagy vagyon egyrészét, nehogy irigységet keltsen a sze-
gényben ; az erőst akadályozza fejlődésében, nehogy vala-
miképen félelmet keltsen a gyöngében s meglegyen min-
denben az arány és egyensúly. (Folytatjuk.) 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter-
jesztésére az esztergomi székes főkáptalanban dr JRoszival 
István kanonok és czimz. apátnak a nyitrai főesperességre 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ennek foly-
tán megüresedő mesterkanonokságot dr Fischer Colbrie 
Ágoston udvari káplán, pápai kamarás és bécsi augusti-
neumi tanulmányi igazgatónak adományozom. 

Kelt Budapesten, 1900. évi május hó 30-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— XIII. Leo pápa f. hó 10-én 30,000 zarándok 

hódolatát fogadta a Pétertemplomban. Az egyik lap azt 
irta, hogy a pápa sápadt volt, a másik még hozzátette, 
hogy alig állt a lábán. Kilenczvenesztendős embernél, a 

ki életében annyit dolgozott és fáradt, mindez megeshetik. 
Azonban a sápadtság hirdetői vegyék tudomásul a pápa 
kijelentését, hogy az ő órája még nem érkezett el. Még 
mindig fáradni akar. A pihenést még későbbre hagyja. 

— Az ország biboros hgprimása Budapesten, 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás Balaton-Füredről a 

fővárosba érkezett. 17-én lesz Esztergomban Csáky Károly 
gróf püspökké szentelése; a ki Mária-Czellbe ment, hogy 
az ordinatióra szentgyakorlattal készüljön. 

— A kalocsai érsek bérmauton. Császka György 
kalocsai érsek a fővárosból székhelyére utazott, hol az 
urnapi nagymisén pontifikálni fog s ő maga vezeti az 
urnapi körmenetet. Az érsek ur junius 15-én Bács Bodrog-
megyében bérmáló körútra indul és junius 26-ikáig, tizen-
két napon át fogja a bérmálás szentségét kiosztani. 

— Magyar hittérítő a boxerek kezében. Ürge 
Ignácz buzgó utódját, Wílfinger József lazarista atyát, a 
kinai hittéritőt, halálos veszedelem fenyegette a mult hó-
nap 17. és 18. közt való éjszakán. Illés Ferencz szombat-
helyi kanonokhoz küldött levelében maga írja meg a 
derék misszionárius, hogy a katholikus vallás iránt ellen-
séges kinaiak megtámadták, ütötték-verték, kalapácscsal 
is a fejére sújtottak, arczát véresre vagdalták s csak Isten 
különös kegyelmének köszönheti, hogy meg nem ölték. 

— A szegedi fogadalmi templom egyesülete a közel 
jövőben már megkezdi munkálkodását. Megvárják, hogy 
az alapszabályt jóváhagyja a belügyminister, mi ha meg-
történik, nyomban munkába lép. A jövő héten a választ-
mány tart értekezletet, amelyben meghatározzák az 
egyesület legközelebbi munkaprogrammját és kimondják, 
hogy a választmányi tagok számát ötvennel szaporítani 
fogják. 

.. . Adakozás. 
Az Országos-Pázmány-Egyesületre adakoztak az esztergomi 

föegyházmegyében lçvô bajóthi esperesi kerületből : 
Alulírott 2 k t 
Tocsek János plébános 2 k t 
Kemenczy Mihály plébános 1 k t 
Lencz Simon plébános 1 k t 

Összesen . . 6 kt*) 
Dr Miksó István, 

esperes-plebános Szomoron. 

A szent évnek, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzeti 
jubileumi zászlajára adakoztak 

Rezy Vilmos esp.-pleb. Magyar-Czernya. . . 7 kor. 
Hemmen Ferencz prépost-kanonok Temesvár. 10 kor. 
Czerny Ferencz tkpénztárnok Zsombolya . . 1 kor. 
Beidl Alajos praelatus kanonok Győr . . . 3 kor. 
Czöndör László polg. isk. tan. Zsombolya . . 2 kor. 
Bernátsky Ferencz pleb. Hódmező-Vásárhely . 10 kor. 
Szecsányi Vilmos pleb. Nagytapolcsány. . . 10 kor. 

Összesen . 417 kor. 
Zsombolya, 1900. junius 11. 

Csicsáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

*) Forró testvéri köszönet. Az elnökséghez áttettük. Szerk. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 

\ 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, junius 16. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora... Nos interim grati anivú Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er• 

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

TARTALOM. Vezèreszmèk es Tanulmányok. Jézus Szíve. — A katholikus kongrua-bizottság működése. — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Egy indítvány a kongrua-ügyben. — N a g y v á r a d : A káptalan válasza a Sz.-László-templom ügyében. — Katholikus 
Autonomia. A kath. autonomia lényeges jogai. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység. Osztályülés a Sz.-l.-T.-ban. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

MF* FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. 

J É Z U S S Z I Y E . 
„Auctor beatae saeculi" 

I. 
Világ kegyes Teremtője , 

Jézus váltságunk szerzője; 
Is ten fénye szent fényéből, 
Igaz Isten instenségből. 

Szerelmed ar ra v i t t Téged, 
Hogy emberi tes te t végy fel; 
Hogy vissza nyerd a szent kegyet, 
Mit Ádám bűne elvesztett 

Hőn lángoló szereteted, 
Teremté a földet, ege t ; 
Megújulának a népek, 
Kiket megej te t t a vétek. 

Ér tük lobog égő szived, 
Szerelmed gyújtson fel minke t ; 
Elő forrás, Te adsz i tal t , 
Melyért szivünk forrón sóhajt . 

A lándzsa-él keresztül ment , 
Szent sziveden: hogy adj minden t ; 
Szived önté a drága vért , 
Bűn-szenyezett le lkeinkért 

A szent Szív kegyelme. 
II. 

Amint felkel t gonoszságunk, 
És büszke rút , vétkes vágyunk; 
Szent Szívedet vérig sérté, 
Kit a lkot tá l szent emberré 

Pogány vitéz zord lándzsája, 
Hogy Szívedet á t a l j á r t a ; 
Vas éle nem fá j t oly nagyon, 
Mint mentünk bűn u tán vakon . 

Átszúrt szentséges Szívedből, 
Nő t t az egyház kegyelmedből; 
Hogy kegyszerein felmenjünk, 
Szent haj lékodba Is tenünk. 

Hé t szentséget szerzél nekünk, 
Hogy kegyével üdvözüljünk, 
Megtiszt í tot t a keresztség, 
S táplá l az Oltáriszentség. 

Uj bűnünk jobban fá j Néked r 

Mint e lkövete t t más vé tek ; 
Ragyogjunk há t olyan fényben, 
Milyent nyer tünk keresztségben . 

Jézus Szíve ! ezt add nekünk, 
Oh boldogítsd szent I s t enünk! 
Neked dicséret és hála, 
Szálljon le Szíved áldása 

409 



RELIGIO. •406 

A szent Sziv mint áldozat. 
I I I . 

Jézus Szíve t i tkos szekrény, 
Szivedben él a szent törvény; 
Nem szolgaság nagy igája, 
Hanem kegy, s irgalmassága. 

Te megvérzett nagy szeretet, 
Tűrted a sok ütéseket; 
Hogy nyíljanak a vérrózsák, 
Mik szent fejed koszorúzzák 

Égő szerelmed áldozat, 
Kereszteden Szíved muta t ; 
Te vagy a mennyei főpap, 
Ki lenyújtod irgalmadat. 

Ki ne imádna ily Szívet? 
S szeretné azt, ki annyit t e t t ? 
Szivedben birjuk az éltet, 
Vég nélküli üdvösséget 

Dicsőség és mély imádás, 
Neked teljes Szentháromság: 
Szerelmed fogyhatatlan nagy, 
Mennyet Jézus szivedben adj ! 

Balassy István 

A kath. kongrua-bizottság működése. 
A katholikus központi kongrua-bizottság jun. 11. 

délutáni ülésén Samassa József dr egri érsek elnökön és 
Timon Ákos dr ministeri tanácsos központi előadón kivül 
jelen voltak : Angyal József, Bakonyi Géza, Bende Imre, 
Csekó Gábor, Dedek Crescens Lajos, Emmer Kornél dr, 
Győrffy Gyula dr, Gyürky Ödön dr, Horánszky Nándor, 
Kämmerer Ernő dr, Klobusitzky János, Nedeczey János, 
Pallavicini Ede őrgróf, Rosos István, Ruffy Pál dr, Spett 
Vincze, Szabó Jenő, Széchenyi Miklós gróf, Széli Ignácz, 
Szent-Ivány Zoltán, Smialovszky Valér dr, Szmrecsányi 
Lajos, Tost Gyula. Unger Alajos, Várady L. Árpád dr, 
Várossy Gyula dr, Vavrik Béla dr. A jegyzőkönyvet ve-
zette Wolff Nándor gr ministeri segédfogalmazó. 

Samassa József érsek megnyitván az ülést, be-
jelentette, hogy Daruváry Alajos, a kongrua-bizottság 
másodelnöke, betegeskedése miatt tisztéről lemondott. A 
kongrua-bizottság a lemondást sajnálattal vette tudomásul 
•és a lemondott alelnök iránt hálás érzelmeinek jegyző-
könyvileg adott kifejezést. Az elnök indítványára a bizott-
ság másodelnökének egyhangúlag Dessewffy Aurél grófot 
választották meg. 

A bizottság ezután titkod szavazás utján megválasz-
totta a nagyobb egyházi javadalmak jövedelmi bevallásai-
nak fölülvizsgálatára alakítandó albizottság tizenöt tagját. 
A megválasztottak ezek : Dedek Crescens Lajos, Dessewffy 
Aurél gróf, Forster Gyula dr., Horánszky Nándor, Kam-

merer Ernő dr., Laurán Ágoston dr., Nedeczey János, 
Pallavicitii Ede őrgróf, Ruffy Pál dr., Szabó Jenő, Szé-
chenyi Imre gróf, Széli Ignácz, Szmrecsányi Lajos, Várossy 
Gyula dr, Walter Gyula dr. 

Ezután Timon Ákos dr. központi előadó fölolvasta 
jelentését a lelkészi és segédlelkészi jövedelmi összeírások 
fölülvizsgálatára alakított osztályok megállapodásainak 
eredményeiről. A jelentés általános tudomásul vétele után 
következett az előadói jelentésben foglalt határozati javas-
latok tárgyalása, a mely tárgyalásnál hosszabb vita in-
dult meg. 

Timon Ákos dr jelentése. 
A kongrua-bizottság öt osztálya 1899. május 17-től 

1900. május 31-ig folytonos és kitartó működéssel, siker-
rel teljesítette föladatát. Az osztályok hetven ülésben 
elvégezték az összes lelkészi és segédlelkészi jövedelem 
összeírásának felülvizsgálatát, pedig ez 5297 összeírás volt. 
Ezek közül 568 megfölebbezett összeírásánál másodfokulag 
döntöttek a megfölebbezett jövedelmi és kiadási tételekre 
nézve. 

Minthogy a katholikus lelkészi és segédlelkészi jöve-
delmek kataszterének elkészítése főképpen azért történt, 
hogy konstatálni lehessen, mely lelkészségek és milyen 
mértékben szorulnak kongrua-kiegészitésre és figyelembe 
véve azt, hogy a nem katholikus lelkészek, a mennyiben 
a törvénytől előirt minősítésük megvan, 800 forintig kon-
grua-kiegészitésben részesülnek, az előadó szükségesnek 
tartotta érseki tartományok szerint és egyházmegyénkint 
megállapítani, hogy az osztályok megállapodásai következ-
tében hány lelkészség és milyen összeg erejéig szorul^ 
kongrua-kiegészitésre. A számítások eredménye ez: 

1. Esztergomi érseki tartományban. 1. Esztergomi 
főegyházmegyében : 478 plébánia közül 140 plébánia van 
800 forintnál kevesebb jövedelemmel ellátva. Ezek közül 
5 szferzetes plébánia levén, a többi 135 plébánia kongrua-
kiegészitési szükséglete 26.042 frt 32 kr. 2. Besztercze-
bányai egyházmegyében: 111 plébánia közül 72 plébánia 
szorul kongrua kiegészítésre és az általuk igényelt kiegé-
szítési összeg 17.045 fr t 94 kr. 3 . Győri egyházmegyében : 
238 plébánia közül 42 plébánia van 800 frtnál kevesebb 
jövedelemmel ellátva. Ezek közül 2 szerzetes plébánia 
lévén, a többi 40 plébánia kongrua-kiegészitési szükség-
lete 6791 frt 84 kr. 4. Nyitrai egyházmegyében: 149 
plébánia közül 123 plébánia szorul kongraa-kiegészitésre 
és az általuk igényelt kiegészítési összeg 43.343 frt 21 
kr. 5. Pécsi egyházmegyében: 164 plébánia közül 6 plé-
bánia van 800 frtnál kevesebb jövedelemmel ellátva. Ezek 
közül 1 szerzetes plébánia lévén, a többi 5 plébánia 
kongrua-kiegészitési szükséglete 308 trt 24 kr. 6 Székes-
fehérvári egyházmegyében : 92 plébánia közül 19 plébánia 
van 800 frtnál kevesebb jövedelemmel ellátva. Ezek közül 
1 szerzetes plébánia lévén, a többi 18 plébánia kongrua-
kiegészitési szükséglete 2.772 frt 52 kr. 7. Szombathelyi 
egyházmegyében: 186 plébánia közül 87 plébánia van 800 
frtnál kevesebb jövedelemmel ellátva. Ezek közül 2 
szerzetes plébánia lévén, a többi 85 plébánia kongrua-
kiegészitési szükséglete 27.148 frt 21 kr. 8. Váczi egy-
házmegyében: 131 plébánia közül 7 plébánia szorul kon-
grua-kiegészitésre és az általuk igényelt kiegészitési összeg 
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1.735 frt 50 kr. 9. Veszprémi egyházmegyében: 222 
plébánia közül 82 plébánia van 800 frtnál kevesebb 
jövedelemmel ellátva. Ezek közül 16 szerzetes plébánia 
lévén, a többi 66 plébániának kongrua-kiegészitési szük-
séglete 11.281 frt 20 kr. 10. Eperjesi görög szertartású 
katholikus egyházmegyében: 188 plébánia közül 181 
plébánia szorul kongrua-kiegészitésre és az általuk igényelt 
kiegészítési összeg 64.192 frt 27 kr. 11. Munkácsi gör. szert, 
kath. egyházmegyében: 387 plébánia közül 366 plébánia 
van 800 írtnál kevesebb jövedelemmel ellátva. Ezek közül 
1 szerzetes plébánia lévén, a többi 365 plébánia kongrua-
kigészitési szükséglete 121.732 f r t 59 kr. 

II. Kalocsa-bácsi érseki tartományban. 1. Kalocsa-
bácsi föegyliázmegyében: 115 plébánia közül 1 plébánia 
szorul kongrua-kiegészitésre és az általa igényelt ki-
egészítési összeg 135 forint 10 krajczár. 2. Csanádi 
egyházmegyében: 227 plébánia közül 19 plébánia van 
800 írtnál kevesebb jövedelemmel ellátva. Ezek közül 
5 szerzetes plébánia lévén, a többi 14 plébániának kon-
grua-kiegészitési szükséglete 1925 frt 85 kr. 3. Erdélyi 
egyházmegyében: 219 plébánia közül 126 plébánia van 
800 frtnál kevesebb jövedelemmel ellátva. Ezek közül 
24 szerzetes plébánia lévén, a többi 102 plébánia kon-
grua kiegészítési szükséglete 32.077 frt 73 kr. 4. Nagy-
váradi latin szertartású egyházjnegyében : 71 plébánia 
közül 2 plébánia szorul kongrua-kiegészitésre és az 
általuk igényelt kiegészítési összeg 268 frt 58 kr. 

III. Egri érseki tartományban. 1. Egri föegyliáz-
megyében: 198 plébánia közül 16 plébánia van 800 forint-
nál kevesebb jövedelemmel ellátva. Ezek közül 1 szerze-
tes plébánia lévén, a többi 15 plébánia kongrua-kiegészi-
tési szükséglete 1472 frt 47 kr. 2. Kassai egyházmegyé-
ben: 197 plébánia közül 145 plébánia van 800 forintnál 
kevesebb jövedelemmel ellátva. Ezek közül 4 szerzetes 
plébánia lévén, a többi 141 plébánia kongrua-kiegészitési 
szükséglete 36.407 frt 37 kr. 3. Rozsnyói egyházmegyében : 
99 plébánia közül 54 plébánia van 800 forintnál kevesebb 
jövedelemmel ellátva. Ezek közül 4 szerzetes plébánia 
lévén, a többi 50 plébánia kongrua-kiegészitési szükség-
lete 9999 írt 12 kr. 4. Szatmári egyházmegyében : 94 plé-
bánia közül 49 plébánia van 800 forintnál kevesebb jöve-
delemmel ellátva. Ezek közül 2 szerzetes plébánia lévén, 
a többi 47 plébánia kongrua-kiegészitési szükséglete 9921 
frt 43 kr. 5. Szepesi egyházmegyében : 164 plébánia közül 
117 plébánia van 800 forintnál kevesebb jövedelemmel 
ellatva. Ezek közül 2 szerzetes plébánia lévén, a többi 
115 plébánia kongrua-kiegészitési szükséglete 27.310 f r t 
53 kr. 

IV. Gyulafehérvár fogarasi görög szertartású katho-
likus érseki tartományban. 1. Gijulafeliérvár-fogarasi fő-
egyházmegyében: Az összes 707 plébánia kongrua-kiegé-
szitésre szorul. A kongrua-kiegészitési szükséglet 429 236 
frt 31 kr. 2. Lugosi egyházmegye: 161 plébánia közül 
156 plébánia szorul kongrua-kiegészitésre és az általuk 
igényelt kiegészítési összeg 87.416 f r t 74 kr. 3. Nagy-
váradi görög szertartású egijházmegyében : 168 plébánia 
közül 153 plébánia szorul kongrua-kiegészitésre és az 
általuk igényelt kiegészítési összeg 50.458 f r t 79 kr. 
4. Szamosujvári egyházmegyében: 489 plébánia közül 477 

plébánia szorul kongrua-kiegészitésre. Az általuk igényelt 
kiegészitési összeg 240.016 f r t 26 kr. 

V. Zágrábi érseki tartományban. 1. Zágrábi föegy-
liázmegyében : A 22 magyarországi (muraközi) plébánia 
közül 16 plébánia szorul kongrua-kiegészitésre és az álta-
luk igényelt kiegészitési összeg 3.660 fr t 29 kr. 2. Körösi 
görög szertartású katholikus egyházmegyében: Az 5 magyar-
országi plébánia közül 3 plébánia szorul kongrua-kiegé-
szitésre és az általuk igényelt kiegészitési összeg 629-
f r t 93 kr. 

Ha ezek után a kongrua-kiegészitésre szoruló plé-
bániák számát érseki tartományok szerint összegezzük, a 
következő eredményeket kapjuk : 

I. Az esztergomi érseki tartományban 2346 plébániája 
közül 1079 plébánia van 800 fr tnál kevesebb jövedelem-
mel ellátva és az általuk igényelt kiegészitési összeg 
322,393 f r t 84 kr. II. A kalocsa-bácsi érseki tar tomány 
632 plébániája közül 119 plébánia van 800 frtnál keve-
sebb jövedelemmel ellátva és az általuk igényelt kiegé-
szitési összeg 34.407 írt 26 kr. III . Az egri érseki ta r to-
mány 752 plébániája közül 368 plébánia van 800 frtnál 
kevesebb jövedelemmel ellátva és az általuk igényelt 
kiegészitési Ös9zeg 85.110 f r t 92 kr. IV. A gy ula fehér vár-
fogarasi görög szertartású katholikus érseki tartomány 
1525 plébániája közül 1493 plébánia van 800 ír tnál keve-
sebb jövedelemmel ellátva és az általuk igényelt kiegé-
szitési összeg 807.128 fr t 10 kr. V. A zágrábi érseki 
tar tomány 27 magyarországi plébániája közül 19 plébánia 
van 800 fr tnál kevesebb jövedelemmel ellátva és az 
általuk igényelt kiegészitési összeg 4290 frt 22 kr. Az 
osztályok megállapodásai szerint tehát az összes 5297 
latin és görög szertartású katholikus plébánia közül 3096 
plébániának van 800 fr tnál kisebb jövedelme és hogy 
ezen plébániák jövedelme 800 fr t ig kiegészíthető legyen : 
1,253.330 frt vagyis 2.506.660 korona szükséges. 

Ez az összeg a latin és görög szertartású katholikus 
plébániák között olyképpen oszlik meg, hogy 3192 latin 
szertartású plébánia közül 1054 plébánia igényel 260.277 
forintot, vagyis 520.554 koronát, 2105 görög szertartású 
katholikus plébánia közül pedig 2042 plébánia igényel 
993.053 forintot, vagyis 1,986.106 koronát. 

A kongrua-kiegészitéshez járul még a segédlelkészek 
kongrua-szükséglete. Minthogy ennek nagyságáról a tör-
vényben nincs direktíva, az előadó figyelembe véve a 
szomszédos államok kongrua-rendezését, röviden csak 
annak jelzésére szorítkozik, hogy az öt érseki tar tomány-
ban a jövedelmi összeirás szerint 1266 segédlelkészi állás 
van rendszeresítve és ezek közül 875 segédlelkészség van 
500 forintnál kevesebb jövedelemmel, a mely 500 forint 
ugy értendő, hogy abból 250 forint az az összeg, a mely 
a lelkésztől a segédlelkész teljes ellátásáért kiadás gya-
nánt fölszámítható, a másik 250 forinttal pedig a segéd-
lelkész szabadon rendelkezik. A segédlelkészi állások 
jövedelmének 500 forintig való kiegészítése 102.353 frtot,, 
vagyis 204.706 koronát kívánna. 

Az előadó bőven ismerteti azt a fáradságos munkát,, 
melyet az osztályok egy év lefolyása alatt végeztek. Ez 
a kitartó munkásság lehetővé tette, hogy a lelkészi és 
segédlelkészi jövedelem összeírása már alapos tanácskozás 
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alapján mind felülvizsgálva van s igy a lelkészi és segéd-
lelkészi jövedelem katasztere emberi lehetőség szerint elég 
tökéletesen elkészült. Az előadó ezt indítványozza : 

1. A katholikus központi kongrua-bizottság az osz-
tályok által ugy az egyszerű, mint a felebbezett jövedelmi 
összeírásokra nézve hozott határozatokat magáévá tegye 
és ehhez képest az ügyrend 21. § a értelmében a nem 
fölebbezett jövedelmi összeírásoknál az összeirási füzetek-
ben a kiigazítások keresztülvitelét elrendelje, illetőleg 
azok keresztülvitele czéljából az illetékes egyházmegyei 
főhatóságot megkeresse ; 

2. az 1896. évi 878. ein. szám alatt kiadott minisz-
teri rendelet 51. és 52. §§. értelmében rendelje el, hogy 
a fölebbezett jövedelmi összeirásoknál a fölebbező és az 
érdekelt lelkész a fölebbezésnek miként való elintézéséről 
értesíttessék ; 

3 kérje föl a katholikus központi kongrua-bizottság 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, 
hogy a kiigazításoknak az összeirási füzetekben keresz-
tülvitele czéljából a kongrua-iroda részére elengendő 
számú számvevőségi közeget rendeljen ki. 

A kongrua-bizottság jun. 13 án folytatólagosan ülést 
tartott , melyen dr Samassa J. egri érsek elnökön és dr Timon 
Ákos közp. előadón kivül ott volt: Dedeli Crescens Lajos, 
dr Forster Gyula, dr Győrffy Gyula, Horánszky Nándor, 
Klobusitzky János, Nedeczey János, Pallavicini Ede őr-
gróf, Spett Yincze, dr Smialovszky Valér, Szabó Jenő, 
Széli Ignácz, Szent-Ivány Zoltán, Szmrecsányi Lajos, dr 
Városy Gyula, dr Vavrik Béla. A jegyzőkönyvet dr Wolff 
Nándor ministeri fogalmazó vezette. 

Az ülésen a kongrua-bizottság folytatólag tárgyalta 
a dr Timon Ákos jelentésében foglalt határozati javasla-
tokat. Az előadó előterjesztette a mult ülésen tett indít-
ványok szövegének megállapítása, illetve összeegyeztetése 
czéljából kiküldött szűkebb bizottságnak egyhangúlag 
hozott határozati javaslatát, amelyhez képest az előadó 
által tett javaslatok elseje a következőképpen hangzik: 

A katholikus központi kongrua-bizottság az osztá-
lyok által ugy az egyszerű, mint a felebbezett össze-
írásra nézve hozott határozatokat magáévá teszi es az 
ügyrend 21. §-a értelmében, nemkülönben a mai vonat-
kozó határozatra való tekintettel, a nem felebbezett jö-
vedelmi összeirásoknál az összeirási füzetekben a kiiga-
zítások keresztülvitele czéljából az illetekes egyház-
megyei főhatóságot azzal keresi meg, hogy a javadalmak 
ezen ténybeli megállapításából az 1887. évi márczius 
hó 22-én kelt legfelsőbb elhatározás 4. pontja értel-
mében a görög szertartású katholikus plébániák leendő 
szabályozására nézve semminemű következtetést vonni 
nem lehet. 

E határozati javaslatot a bizottság többek hozzá-
szólása után változatlanul elfogadta. Ezek után az előadó 
felolvasta a határozati javaslatok 2. és 3. pontjait, ame-
lyek következőképpen hangzanak : 

Az 1896. évi 878. szám alatt kiadott miniszteri ren-
delet 51. és 52. §§ ai értelmében rendelje el a katho-
likus központi kongrua-bizottság, hogy a fölebbezett 
jövedelmi összeirásoknál a fölebbező és az érdekelt lel-

kész a fölebbezésnek mikénti elintézéséről értesíttes-
sék; végül: kérje föl a katholikus központi kongrua-
bizottság a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urat, hogy a kiigazításoknak az összeirási 
füzetekben keresztülvitele czéljából elengedő számú 
számvevőségi közeget rendeljen ki. 

E határozati javaslatokat a kongrua-bizottság vita 
nélkül elfogadta. 

Az elnöklő érsek a központi előadó jelentésével 
kapcsolatosan szükségesnek tartja, hogy az 1887. évi 
márczius 22-én kelt legfelsőbb elhatározásban megjelölt 
öt nagyfontosságú kérdés tárgyalására a négy szakbizott-
ság az ügyrend 29. §-a értelmében kiküldessék. Az elnök 
indítványára a kongrua-bizottság megválasztván a négy 
szakbizottság tagjait, azok nyomban meg is alakultak a 
következőképpen : 

Az I. szakbizottságnak — mely a kegyúri viszony 
szabályozásának kérdésével foglalkozik — elnöke dr Samassa 
egri érsek, alelnöke gróf Dessewffy Aurél, előadója dr 
Timon Ákos központi előadó. 

A II. szakbizottságnak — amely a párbérszolgál-
tatások kérdésével foglalkozik — elnöke Ivánkovics János 
rozsnyói püspök, alelnöke Széli Ignácz, előadója dr 
Ruffy Pál. 

A III. szakbizottságnak — amely a stoladijak és 
alapítványok, valamint az erdélyi egyházmegye esetleges 
bevonásának kérdésével foglalkozik — elnöke Bende 
Imre nyitrai püspök, alelnök dr Forster Gyula, előadója 
dr Dedek Crescens Lajos. 

A IV. szakbizottságnak — amely a görög szert, 
katholikus lelkészségek szabályozásának kérdésével fog-
lalkozik — elnöke Mihályi Viktor gyulafehérvár-fogarasi 
érsek, alelnöke Pallavicini Ede őrgróf, előadója dr 
Győrffy Gyula. 

Az elnök megköszönte az osztályoknak ügyszeretetü-
ket, melylyel fáradságos munkájukat befejezték és miután 
még Széli Ignácz a bizottság nevében hálás köszönetet 
mondott az elnöklő érseknek az ülések tapintatos veze-
téseért, az ülés véget ért. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 16. Egy indítvány a Jcongrua-

ügyben. — 
Szabó Jenő főrendiházi tag a kongru-bizottságban 

a következő indítványt te t te : 
Indítvány. Minthogy ugy az anyaszentegyház, mint 

a magyar állam érdekei föltétlenül megkövetelik azt, 
hogy a mindkét szertatásu katholikus lelkészek kongruájá-
nak rendezése ne halasztassék azon időn tul, a melyben 
ez a rendezés az akatholikus lelkészekre nézve immár 
törvény álcal biztosítva van ; 

s minthogy különösen, ha a görög-keleti lelkészek 
előbb lépnének a kongrua élvezetébe, mint a görög szer-
tartású katholikus lelkészek — ez az eset alkalmas volna 
arra, hogy a szent Uniónak ugy egyházi, mint állami 
czélzatait veszélyeztesse; 

tekintettel továbbá arra, hogy a kongruának az 
1887. évi legfelsőbb elhatározás értelmében, vagyis a 
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kegyúri jogokkal, párbérrel, stola-illetményekkel, alapít-
ványokkal és a gör. szert, lelkészetek szabályozásával 
kapcsolatosan való rendezése magát a kongrua-rendezést 
beláthatatlan időre elodázná ; 

s tekintve végül, hogy a szent Unióban biztosított 
jogegyenlőség szempontjából a gör. szert, katholikusokra 
nézve sérelmes és megalázó volna az, ha lelkészeik kon-
gruájának élvezete más formában vagy más föltételektől 
tétetnék függővé, mint a minők a latin szertartású lelké-
szekkel szemben érvényesíttetni fognak, — de épp ugy 
sérelmes és megalázó volna az is, ha azok kongruájának 
rendezésére a latin szertartású érsekségek, püspökségek 
stb. fölös jövedelmei vétetnének igénybe; 

határozza el a kongrua-bizottság, hogy kéressék föl 
a vallás- és közoktatásügyi minister ur ő nméltósága egy 
ujabb legfelsőbb elhatározás kieszközlésére oly irányban : 

a) hogy a kongrua rendezése, későbbi esetleges 
helyesbítések föntartásával — az 1887. évi legfelsőbb 
elhatározástól eltérőleg — a kegyúri jogok, párbér, stola-
illetmények, alapítványok és a gör. szertartású lelkészetek 
tekintetében jelenleg fennálló statuszkvo alapján, tehát 
azok végleges szabályozásától függetlenül legyen eszkö-
zölhető ; 

b) hogy a latin szertartású érsekségek, püspökségek 
stb. jövedelmi fölöslegeinek igénybevételére nézve az a 
szükséglet legyen mértékadó, mely a lelkészi jövedelmek 
összeírásának fölülvizsgálata alapján a latin szert, lelké-
szekre és segédlelkészekre esni fog; 

e) hogy az ennek a szükségletnek megfelelő kongrua-
járulék kivetési kulcsát, legfőbb kegyúri jogánál fogva ő 
felsége legkegyelmesebben maga méltóztassék megállapí-
tani és a legközelebbi széküresedések alkalmával kötele-
zővé tenni ; 

d) hogy az ilykép megállapítandó kongrua-járulék, 
továbbá a gör. szert, püspökségekre netán hasonló módon 
kiróható kongrua-járulék, végre a vallásalap rendelkezésre 
illó jövedelmi fölöslegeinek igénybevétele után még fön-
íaradó hiányt az állam pótolja olyképpen, hogy sem a 
i)ngrua kiszabására, sem a kongrua élvezetének föltéte-
lbe nézve a két szertartás lelkészei között különbség 
netétessék és olyképpen, hogy a kongrua rendezése leg-
kéí-bb ugyanabban az időben megtörténjék, a melyben 
ezt törvény az akatholikus lelkészekre nézve előírja ; 

e) tekintettel végül arra, hogy a lelkészek jövedel-
mein t kiegészítéséről szóló törvény az akatholikusokra 
nezve. kongrua élvezetét nem teszi függővé a meglevő 
lelkésze]j apasztásától: őfelsége legfelsőbb elhatározása 
kikéren5) volna még arra nézve is, hogy a gör. szertar-
tású ka 0 i ikus lelkészetek szabályozása is nem volna-e 
arra az ç r e halasztandó, a midőn esetleg ujabb törvény-
hozási in^kedés alapján ez a szabályozás az akatholi-
kus lelkészre nézve is elrendeltetni fog 

Szabó Jenő. 
Nagyva(j jun# 12. A káptalan válasza a Sz. 

László-temph ügyében. — 
A varo8 J a n ^ c s n a k a z u j városház építésével kap-

csolatosan a S László templom újjáépítése ügyében a 
váradi káptalan z idéze t t megkeresésére a főt. káptalan 
a következő vál^ . 

Tekintetes 
dr Bulyovszky József polgármester urnák 

Helyben. 
Azon ügyet, melyet Nagyvárad város érdemes taná-

csa f. évi ápril 25-én tartott üléséből 3969. sz. a. kelt 
nagybecsű átiratával káptalanunk elé terjeszteni szives 
volt, t. i. a Szent László-téri kath. plebánia-templom 
eltávolításának és helyette az utoljára reáliskolául szol-
gált régi püspöki székház helyén egy általunk építendő 
uj plébánia egyháznak eszméjét — káptalanunk minden 
körülményre kiterjedő megfontolással és megszivleléssel 
beható tárgyalás alá vette, annak tudatában és érzetében, 
hogy Isten dicsőségéről, alapító királyunk és védőszen-
tünk cultusáról és úgyszólván ikertestvérünknek : e város-
nak átiratban hangoztatott némely érdekeiről van szó. 

Mindezen szempontokból lefolytatott tanácskozásnak 
eredménye azon egyértelmüleg és egyhangúlag hozott 
határozatunk, hogy ragaszkodunk a kegyuraságunk alatt 
álló ezen plébánia templom jelenlegi helyéhez és mostani 
épületéhez — 

nemcsak azért, mert a szép szempontjából a Dunkei-
féle házzal egy vonalba eső jelenlegi templom a Szt. 
László-tér egyik sarkát betölti és a teret szabályossá 
teszi, mig ellenben eltávolítása esetén a Dunkel-féle ház 
a térre ép oly hátrányos kiugrást képezne, mint annak 
másik sarkában a Kovács-féle ház; 

nemcsak azért, mert e templom miatt az eddig is 
lebonyolított közlekedést akadályozva nem látjuk, még a 
fejlődő viszonyokkal szemben jövőre sem, amennyiben a 
közlekedés ujabb eszközeinek e templom déli oldalán tág 
tere van ; és sok város nagyobb számú lakosság és élén-
kebb forgalom mellett szűkebb téren birja templomát ; 

hanem ragaszkodunk ezen templom jelenlegi helyé-
hez és mostani épületéhez főképen a mult iránti köteles 
és megokolt kegyelet szempontjából, mely kegyeletet 
csak akkor volna szabad mellőznünk, ha e templom a 
rendes istenitiszteletek alkalmára kicsiny, a hozzá tartozó 
hivek száma pedig emelkedőben volna, — aminek az 
ellenkezője áll, — továbbá, ha e plébánia területén más 
kath. templomok a hivek számára nem volnának, vagy 
megfogytak volna, ami szintén nem tör tént ; végül ha a 
tervezett u j templom a vásár és közlekedés zajának szin-
tén csak ugy nem leendene kitéve, mint ki van téve a 
mostani. 

Midőn ezek szerint a hivek lelki üdve munkálásának 
minden tekintetnél magasabb szempontjából u j templomra 
tulajdonképen szükség nincs, nekünk sincs mentő okunk 
magunkat túltenni azon kegyeleten, mely kegyelet amint 
a helybeli ruthén kath. hitfeleinknek is csak fönntartás-
sal engedte át a régibb székesegyház szerény hajiokát : 
ugy és még inkább füz bennünket másfél század emlé-
keivel ezen, bár nem monumentális, de e város fejlődését 
látott épülethez, mint későbbi székesegyházhoz ; sírboltjá-
ban őseink hamvaihoz és ekként mostani helyéhez oly 
mérvben, hogy ha bármely, akár örvendetes, akár szo-
morú esemény csakugyan egy uj plébánia templom építését 
tenné szükségessé : magunk is hisszük, utódaink nevében 
is azt mondhatjuk, hogy az uj egyház méltóan szintén 
csak a mostaninak helyén épülhetne fel. 
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Ezek voltak a tekintetes városi tanács és mindenki 
igazságos, meg méltányos elismerésére számitó okai elül-
jelzett egyhangú határozatunknak. Melyről midőn a tek. 
városi tanácsot ezennel minden tisztelettel értesítjük, egy-
szersmind nagyrabecsüléssel fogadott ajánlatának tárgyát 
további szabad rendelkezésére visszabocsátjuk. 

K A T H O L I K U S ATJTONOMIA. 

A kath. autonomia lényeges jogai. 
— A jun. 18-ára összehívott hármas értekezlet figyelmébe. — 

(Folytatás.) 

Az állam fél a kisebbszámú protestánsok békebon-
tásától, ha a katholikusoknak megadja azon jogokat, a 
melyekkel amazok már régen bírnak ? És nem fél attól, 
hogy a katholikusoknak fogy el a türelmök, ha meg-
tagadja tőlök azon lényeges jogokat, melyek megadását 
nemcsak a törvényben biztosított jogegyenlőség alapján, 
de nagyobb történeti jogczimök, a nemzet-alapítás és 
fentartás körül szerzett sokkal több és nagyobb érdemeik-
nél fogva méltán megkövetelhetik és a mely jogok élveze-
téből eddig is csak a legnagyobb méltánytalansággal volt 
tak oly hozszu időktől fogva kizárva? . . . íme hova 
jutottak a katholikusok a szent István országában hagyo-
mányos báránytürelmökkel és folytonos békeszeretetökkel, 
melyet csak tőlök kívánnak, melyért áldozatot szüntelen 
csak tőlök követelnek. Kiabáltunk, zavarogtunk, béké-
bontottunk volna csak ; — használtuk volna fel csak a 
teljes egyenjogúság kivivására azt a kedvező alkalmat, 
melyet — amint fentebb láttuk — Eötvös báró idejében 
maga a kormány két kézzel kínált: — most bizonyára 
nem iparkodnának a Bánffy s másféle sophismákkal a 
jogainkból való kiforgatásra éppen azon tulajdonságunk-
ból kovácsolni érveket, a mely tulajdonságunknak, ha a 
béke valóban annyira hangsúlyozott állam-érdeket képez, 
éppen a béke kedveért kifejtett annyi türelmünkért jutal-
mul jogaink megadása mellett kellene hatalmas érvül 
szolgálni a jogtalanul békét zavarókkal szemben. Az olyan 
béke, melyet a jogoknak egyoldalú elnyomásával erősza-
kol ki a hatalom a polgárok egy békésebb részétől, mig a 
másik békebontóbb rész ugyanazon jogok teljes élvezeté-
ben hagyatik, nehogy majd esetleg zavarogni találjon, az 
ilyen béke nem az az áldott béke, rend és megnyugvás, 
melyből az állam tisztelete és biztossága fakad, hanem az 
elnyomott rabszolgák nyugalma, melynek külső szine alatt 
a sértett jogok és szabadság elkeseredése gyűjti az erőt, 
hogy előbb vagy utóbb annál hatalmasabban törjön ki. 

Hát kétségen kivül áldáshozó, kívánatos becses jó a 
béke, kivált a társadalmi béke; de még szentebbek és 
sérthetetlenebbek az egyéni, társadalmi, természeti és po-
zitív emberi és isteni jogok, mert hiszen a társadalmi 
rend és béke is csak azért kívánatos jó, hogy az ember 
és az emberekből rendeltetésszerű czélokra alakult társa-
ságok annál zavartalanabbul élvezzék e jogokat s teljesít-
sék a hozzájok csatolt kötelmeket s ekkép aunál bizto-
sabban érjék el lényeges czéljokat, melynek betöltését 
felsőbb sanctióval magasabb hatalom tűzte ki számunkra. 

Azt sem vonjuk kétségbe, hogy az államnak éppen 

ezen lényeges emberi czél eléréséhez szükséges társadalmi 
rend és béke biztosítása végett joga van bizonyos, a czélra 
nem lényeges egyéni vagy testületi jogokat felfüggeszteni 
vagy gyakorlásukat bizonyos korlátok közzé szorítni, de 
csak ugy, ha ugyanazon téren és viszonyban és ugyanazon 
cselekedeteket tekintve a korlátozást mindenkire egyformán 
kiterjeszti. Mert hiszen ugyanazon cselekedet ugyanazon 
viszonyok közt nem lehet egy embernél vagy felekezetnél 
békebontó természetű, egy másiknak pedig békét biztosító. 

A gyöngék, a hátramaradottak támogatása és erőre 
hozása is mindenesetre nemes feladatát képezi az állam-
nak. És teszi is ezt a magyar kormány a protestánsokkal 
bőségesen, sőt majdnem kizárólag. De ez a támogatás — 
ismételjük — nem történhetik jogosan egy másik, erő-
sebbnek, fejlődésre képesebbnek, mert több belső és külső 
erővel rendelkezőnek elnyomásával vagy jogcsorbitásával. 
Sőt vallási téren a gyengébbnek ezen állami támogatása 
is a közpénztárhoz, a melyhez mindenki járul adójával, 
a vallások tartalmi benső ellentéte miatt jogsérelem és 
részrehajlás nélkül csak oly mértékben történhetik, ha a 
segély mértéke nem haladja felül a támogatott felekezet 
által befizetett adó arányát. Kivált a felekezetlen állam-
nak, a mely előtt, bármennyire logikátlan is legyen ez, 
de minden vallás egyenlően jó és igaz, semmikép sincs 
joga egyik vallást a többiek erején és pénzén növelni 
nagyra. Az ilyen államtól nemcsak a vallásokban rejlő 
kisebb vagy nagyobb de tényleg és szükségkép meglevő 
ellentéti viszony, nem csak az állam felekezetlen és igy 
pártatlan jellege, nem csak a valódi szabadelvűség, nem 
csak a paritás követeli ez arány megtartását, hanem 
a méltányosság is, nehogy mig az arányon felül támo-
gatott felekezet csak saját terheit viseli, egy másik vallás 
hivei, a katholikusok, a saját terhökön kivül a másokét, 
elvi ellenségeikét, is viseljék. A felebaráti szeretet, a hu-
manismus szép dolog és a katholikusokat nem is múlja 
felül senki a béke, türelem, áldozatkészség, sőt az ellen 
ségnek is, mint embernek szeretetében; de, ha igázni 
tartják a vallásukat és — amint ez természetes — e g y 
dűl igaznak, az emberben nem támogathatják a tévéit; 
más szóval jogtalanság követelni tőlök, hogy más fel ie~ 
zeteket segitsenek saját pénzökkel erőre. Oly tiszta Mas" 
pont ez, melynek helyességét semmiféle okoskodássá s e m 

lehet megingatni. A felekezetlen állam a maga a l p o n t -
ján tehát csak akkor jár el leghelyesebben és akl r tesz 

; legtöbb szolgálatot a béke ügyének, ha mindegyilpa 'lás-
j nak egyenlően tisztelve és biztosítva a szabad feddéshez 

szükséges jogokat és szabadságot, csak arra üg b hogy 
azok magok is kölcsönösen tiszteletben tartsáegymas-
nak jogait. ( F o j t j u k . ) 

KATH. EGYESÜLETI ÉL? 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Osztályülés a Sz.-I-T.-ba 

Emlékezetes ülést tartott a Sze- I s t v á n-Társulat 
Tudományos és Irodalmi Osztálya fo ly 1 0 1 2 " é n délután 
Kisfaludy Á. Béla dr elnökelete a*- J e l e n voltak: 
Acsay Antal dr, Áldássy Antal d r E é k e f i Rémig dr, 
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Csaplár Benedek, Csajághy Károly, Ember Károly, Fels-
mann József, Kaposi József, Kiss János dr, Reiner János 
dr, Tomcsáoyi Lajos, Z-chy Nándor gróf. A gyűlés folya-
mán a katholikus vallás tizenkilencz évszázados s a ma-
gyar katholiczizmus kilenczszádos jubileumára való tekin-
tettel fölhivatott a figyelem a katholikus egyház azon 
működésére, melyet nemzetünk szellemi életének kifejté-
sében az iskolában végzett. Vállasunknak éppen e terén 
létrehozott alkotásairól tudunk aránylag legkevesebbet, 
pedig éppen ezekből okulhatnánk legtöbbet. Elérkezett 
tehát már a tizenkettedik óra, hogy egybegyüjtsük, meg-
mentsük és közzétegyük azt, ami a katholikus vallás 
kilenczszázéves magyarországi munkálkodásából a közok-
tatás emlékei alakjában ránk szállott. Kifejezésre jutott a 
kívánság, hogy a Szent-István-Társulat Tudományos és 
Irodalmi Osztálya a katholikus vallás tizenkilenczszázados 
jubileuma alkalmából A magyarországi katholikus közok-
tatásügy történeti emlékei (Monumenta Catholicorum Hun-
gáriáé Paedagogica) czimen vállalatot indítson, melyben a 
magyarországi katholikus iskolai rendszereket, törvénye-
ket, tankönyveket, a tanulásra, a tanárokra s egy-egy 
nagyobb korszak oktatásügyére vonatkozó adatokat hű 
másolatban, tudományos feldolgozásban, felvilágosító jegy 
zetekkel, tárgyi magyarázatokkal, szakszerű bevezetéssel 
s pontos tárgy- és névmutatóval adja ki. Az Osztály 
egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy A magyarországi 
katholikus közoktatásügy történeti emlékei czimen válla-
latot indít s azt időhöz nem kötve, nagy nyolczadrét 
alakban, harmincz ives kötetekben, de esetleg kisebb ter je-
delmű fűzetekben is fogja megjelentetni. A vállalat szer-
kesztését a Tudományos és Irodalmi Osztály Békefi Rémig 
drra bizta. 

Az Osztály továbbá benyújtott és a birálók részéről 
dicsérettel és elismeréssel fogadott tervezet alapján meg-
bízta Acsay Antal drt egy a művelt közönségnek szánt 
Neveléstudomány megírásával. 

A folyóügyek elintézése után a felolvasások kerül-
tek sorra. 

Pór Antal rendes tag szolgáltatta az első felolvasást, 
melynek czime : Nagy Lajos viszonya az aquiléjai patriar-
chához. Bevezetésképpen szerző vázolta röviden az aqui-
léjai patriarchátus történetét egész az Anjouk koráig. A 
patriarchatus szorosibb viszonyba hazánkkal 1218 után 
lépett, amikor is III. Honorius pápa a patriarchai székre 
Gertrud királyné öcscsét, Bertholdot helyezi át a kalocsai 
érseki székről. A patriarchatus aztán V. Istvánnal is szö-
vetségben áll az Ottokár cseh király ellen indított had-
járat alkalmából, de tartósabb a viszony az Anjoukkal. 
A szövetség a kettő között első sorban Velencze túlka-
pásai ellen irányul ; Velenczét visszaszorítani terjeszkedési 
kíséreteitől, erre szövetkeztek az Anjouk és aquiléjai 
patriarcha, de e szövetségnek Károly alatt csak nyomait 
találjuk, aktuális az csak Lajos király alatt lesz, amidőn 
a horvátok leverése után Velencze ellen lép fel. A baráti 
viszony, melybe Lajos ekkor a patriarchával lépett, főleg 
a magyar király szicziliai hadjáratánál tűnt ki, amikor 
seregei Bertrand patriarcha területén is átvonultak. Ber-
trand utódja lett IV. Károly természetes testvére Miklós, 
ki alatt a jóviszony továbbra is fennmaradt. Ez kitűnt a 

Velencze ellen indított hadjáratban is. Miklós 1358-ban 
halt el, utódja Delia Turre Lajos lett a patriarcha, ki 
Lajos király segélyét csakhamar igénybe vette az osztrák 
Rudolf berezeg ellenében, ki birtokai kikerekítése czéljá-
ból a patriarchatus területére vetette szemeit. A pápa 
maga is ez ellen Lajos királyhoz fordult, hogy birja rá 
az osztrák herczeget az elfoglalt részek visszaadására. A 
patriarcha szintén Lajoshoz fordult. Ugyanakkor azonban 
1360-ban IV. Károly császár, Lajos király elleni idegen-
kedése által vezettetve, szövetségre lép az osztrák her-
czegekkel és a patriarchatus ellen is megüzeni a háborút, 
megakarván Lajost a szövetségtől fosztani. Megindult a 
hadjárat a patriarcha ellen, ki, hogy szorongatott egyhá-
zán segítsen, Rudolf osztrák herczeggel alkudozásba bo-
csátkozott. A herczeg őt Károly császárhoz utasítá, de a 
patriarcha Bécsben visszatartatott, addig pedig a herczeg 
Velenczét is megjárta, hol őt nagy ünnepséggel fogadták. A 
herczeg és a patriarcha közt megindultak a tárgyalások, 
melyek folyamán az az utóbbitól a patriarchatusnak egy 
nagy területét átengedni kérte, mit az megtagadott. 
1362-ben az osztrák herczeg Lajos magyar királylyal 
találkozott, valószínűleg ennek eredménye volt az egyez-
ség a herczeg és a patriarcha között, mely az előbbi igé-
nyeit tetemesen redukálta. Lajos királynak volt köszön-
hető, hogy a patriarchatus törzsbirtokai a szekulárizácziótól 
megmentettek, de a béke a herczeg és a patriarcha közt 
nem állott be, mert utóbbi az egyezség megsemmisítését 
kérte a császártól, amit meg is nyert, de amire Rudolf 
herczeg tovább folytatta az ellenségeskedést. 1365-ben 
ugy a herczeg, mint a patriarcha halála véget vetett a 
küzdelemnek. 

Delia Turre utódja Rondek Marguard volt. Alatta a 
viszály az osztrák herczeggel folytonosan meghosszabbí-
tott fegyverszünetek által odáztatott el, velük különben 
1374 ben szövetségre is lépett. Ez leginkább Lajos király 
közbenjárására jött létre, ki a Velencze ellen Genua és 
Páduával kötött szövetségbe a patriarchát is befoglalta, a 
turini kongresszuson pedig, mint szövetséges fél, Aquileja 
is részvett, megtartva annak értelmében a hadjárat előtt 
birt birtokait. Marguard utódja d'Alençon Fülöp bibor-
nok püspök lett, ki helyett Lajos király rokonát, Hel-
fensteini Lajost ajánlotta, de utóbb az előbbit mégis el-
ismerte. 

A második fölolvasás Csaplár Benedek rendes tag 
ily czimű értekezése volt : A hellén keresztény archeológiai 
tevékenység ujabb eredményei. Az ősrégi keresztény arche-
ológia mindjobban foglalkoztatja a tudósokat, melytől a 
tudomány, a vallás és a művészetek sokat várnak. Az 
eddig tartott két kongresszus eredményei is világosan 
mutatják a tárgynak rendkivüli fontosságát. A hellén 
keresztény archeologia bennünket magyarokat még köze-
lebbről is érdekel, mivel a hellén nemzet ama korszaká-
nak hitéletére vet világot, midőn a hellének, részben a 
magyarok segítségével, legyőzték a bolgárokat, akiktől 
évtizedeken át oly sokat szenvedtek és a daphnioni 
monostornak mozaik földiszitésével fejezték ki a vallásos 
buzgalommal együtt hálaimájukat is az isteni Gondvise-
lésnek. EÄ a vallásos buzgalom őseink lelkére is fölemelő 
hatással lehetett s a keresztény hit fölvételére buzdította 
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a magyarság vitéz bajnokait. Lampabis athenei egyetemi 
tanár egy szép monográfiában foglalta össze a hellén 
keresztény archeologia ujabb eredményét. Ennek alapján 
ismertette ezt Csaplár, kit már évek óta szívélyes barát-
ság köt az athenei tudóshoz. Értekezése nem csupán 
székfoglaló volt a Tudományos és Irodalmi Osztályban, 
hanem egyúttal köszönet az athenei archeológiai tudomá-
nyos társaságának, melynek a tudós szerző évek óta tagja. 

Az érdekes értekezéseket a jelenlevők nagy figye-
lemmel hallgatták s az illusztris szerzőket megéljenezték. 

IRODALOM. 
— Az esztergom, főegyházmegyei könyvtár közvetíté-

sével a következő művek kaphatók : 
Kollányi Ferencznek legújabban megjelent és igen 

kedvezőleg fogadott müve: „Az esztergomi kanonokok." 
Ara 6 korona. A főkáptalan czimerével díszített táblák 
a Buzárovics czégnél kaphatók. 

Feichtinger Sándornak müve: „Esztergom vármegye 
flórája." A m. t. Akadémia szakosztálya e jeles műért 
az agg tudóst a legnagyobb dicsérettel halmozta el. Ara 
4 kor. 

Némethy Lajosnak monumentális műve: „Series 
Parochiarum," mely a magyar egyházi történelem, a biog-
ráfiái irodalom és a kulturtörtenelem megbecsülhetetlen 
tárháza. Ara 12 korona. 

Ugyanazon szerzőnek legújabban megjelent dolgo-
zata: „A márczfalvi prépostság" melyben szerző egy 
eddig ismeretlen prépostságról okmányokból és necrolo-
giumokból merített adatokat érdekes történetté fűzött 
össze. Ara 60 fillér. 

Palásthy Pálnak : „A Palásthyak" háromkötetes, 
okmánykutatáson alapuló jeles müve. Ara 6 korona. 

Kelt Esztergomban, 1900. jun. 6. 
Némethy Lajos, 

könyvtárnok. 

V E G Y E S E K . 
*** Szörnyű konzekvenczia. A nép követi az ura-

kat. Az uraknak nem kell Isten az államban, csak leg-
feljebb valami olyan kantiánus „Postulat der praktischen 
Vernunft"-féle ködképszerű bálvány: ime a nép, a mun-
kásnép felkapja a tüzes üszköt s ráveti a társadalmi élet 
amugyis már rozoga épületére, hogy az gyorsan elham-
vadjon. Pécsett zászlószentelés volt. A munkásnép zászló-
avató szónoka piros pünköd napján, a konzekvenczia gyil-
kával a szivében, a következő nyilatkozatot merte tenni : 
„Hajdan az Isten, vallás és az egyház nevében avatták 
fel a zászlót. De az régen volt. Ma más idő jár fölöttünk. 
Nekünk nem kell Isten, nem kell vallás, nem kell egy-
ház. Azért is mi egyházi szertartás nélkül avatjuk fel 
zászlónkat Elég volt a rabságból. Isten, vallás 
csak rabszolgaságba ejtették az emberiséget Mi a 
tudománytól, a munkától várjuk boldogulásunkat." Sze-
gény magyar munkásnép, hogy te ily halálthozó hetven-
kedést tanultál a nadrágos és czilinderes osztálytól. Urak, 
Urak, vissza az Istenhez, a kereszt oltalma alá. Más-
különben baj lesz, baj lesz. 

— Zalka János győri püspök úrról, kihez a 
„Religio"-t 40 év előtti szerkesztőségének hálás emlékei 
kapcsolják, az orvosi jelentés igy szól: „Nagyméltóságú 
megyés püspököt f. hó 9-én reggel szélütés érte, minek 
következtében a nyelés jobb felül akadályozott, a jobb 
kar gyengülése miatt az irás lehetetlen, és az azelőtti 
csekély beszélőképesség még jobban meggyengült; — 
igaz ugyan, hogy az előbbi szélütések nagyobb mérvűek 
voltak, de a jelenlegi, a 80 éves aggastyánnál, már a 
harmadik, és állapota annyival is inkább komolyabb, mert 
ő excziája idült gerinczagy-bántalom miatt lábait már 3 
év óta nem használhatja. Győr, 1900. junius 13-án. Dr 
Argay István." 

— Szatmáron két kellemetlen ügy zavarja a katho-
likus hivek békéjét, melyet pedig országos törvények 
biztosítanak, vagy mi. A város a plebánosi állás betöltésé-
ben ellentétbe helyezkedett a megyés püspök ur jogos 
álláspontjával, az iskolákat pedig minden áron államosí-
tani akarják. A kereszttől való elkivánkozásnak, mert ez 
rejlik az iskolaügy mélyén, még Szatmár is meg fogja 
adni az árát. A jog ellen tusakodni pedig annyi, mint 
maga alatt vágni a fát. 

— Hír szerint mozgalom készül megindulni egy peti-
czió érdekében, a mely felkérné urunk királyunk ő fel-
ségét, hogy a keresztény vallás és királyság megalapítá-
sának 900-os nemzeti évfordulója alkalmából az ezidei 
szent-István-napi körmeneten személyesen megjelenni s 
oda magával az országgyűlés mind a két házát elvinni 
méltóztassék. Vajha sikerülne ! Felébreszthetetlenül alszunk ! 

— A szegedi Mátyás-templom renoválása. A sze-
ged-alsóvárosi ősrégi Mátyás-templomot most tatarozzák 
és renoválják. Blaskovics Mihály szabadkai templomfestő 
a napokban megkezdi a templom szentélyének festését, 
Erdélyi Mihály szegedi építész pedig munkáját a templom 
külsején. A szent ferenczrendi atyák mindent elkövetnek, 
hogy e nagy és örökbecsű művet, az Alföld e hires egy-
házát, Szeged városának díszét, a£ utókornak az elpusztu-
lástól megmentsék. Könyöradomány gyűjtésére kértek en-
gedélyt a várostól, amit meg is nyertek. Három ferencz-
rendi áldozópap: Kóczián Róbert, Pesti Manó és Rad-
vánszky József önként vállalkozott a terhes munkára. 

Adakozás. 
A szent évnelc, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzett 

jubileumi zászlajára adakoztak 
Vucsetics István pleb. Horváth-Bóka . . . 2 kor. 
Dr Miksó István esp.-pleb. Szomor . . . . 2 kor. 
Duschek János esp 4 kor. 
Hermán József plep 4 kor. 
Kemenczy Mihály pleb 1 kor. 
Kassai Pál h. pleb 1 kor. 
Tocsek János pleb 1 kor. 
Lencz Simon 1 kor. 
Preininger Emil h. pleb 1 kor, 
Kristóf József s.-lelk 1 kor. 

összesen . . 485 kor. 
Zsombolya, 1900. junius 12. 

Csicsáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Ê Megjelenik e lap heten-
I ként kétszer: 
I gzerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
l félévre helyben s posta-
§ küldéssel 5 frt.. 
§ Szerlcesztő lakása : 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, junius 20. 49. 

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

SZ. I. Félév. 1900. 

9Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper• 

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. A kereszt, a kereszt. — Sz. Alajos társulata. — f Steiniczer Ede gyulafehérvári kanonok. — 
Egyházi Tudósítások. N a g y v á r a d : Dr Schlauch Lőrincz bibornok legújabb alapítványa. — R ó m a : A Vatikánból. — Katholikus 
Autonomia. A kath. autonomia lényeges jogai. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység. Országos Katholikus Nagygyűlés. — Az eucha-

risztikus római zarándoklat. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

§ I Y FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE, - ^ F 
Hogy mi a „Religio" a magyarországi kathol ikus 

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

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

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

A kereszt, a kereszt. 
Csodálatos egy fa ez a keresz t ! A világ 

egyik zugában letörik, a másikban felmagasztosul, 
min t az élet fája, a melyhez az emberiség, a 
nemzetek életének és erejének reményhorgonya 
és éltető érverése van odakapcsolva. Tudjátok-e 
mi tör tén ik most Chinában? Ezer és egy dolog 
az, a mi o t t mindennap történik. 400 millió 

lakosú birodalomban sok minden lehetséges. Ha-
nemhá t mindenről tudnak a p le tykalapok h i r t 
adni ; csak egyet len egy dolog nem merü l t még 
fel a mindentudó ujságirás bölcsesége előt t : az, 
hogy Chinában — „fulget crucis mvster ium." 
Kezdetét ve t t e a 400 millióju rengeteg biroda-
lom összeroskadása és világraszóló, u jabb bebizo-
nyítása annak, hogy pogányságra idő s viszon-
tagságokkal daczoló czivilizácziót alapítani nem 
lehet s hogy az emberiség jövője az egész föld-
kerekségen a — keresztény népeké, a keresz-
tény vallásé. Oh mily h a m a r menne ez, s mily 
régen meg tö r t énhe t e t t volna m á r ez a nagy 
bizonyitás Chinában, ha a keresztény népek egy-
mással meg tud tak volna és meg tudnának egyezni. 
H a j h ! A keresztény emberek közt is, különösen 
a vezetők, a nagyok közt, sok a pogány, sok az 
önző, a kapzsi. Azért nem tudnak megegyezni — 
a keresztény „ nagyhata lmak * a fölött , hogy mi 
tö r t én jék Chinában. S e m i a t t fog a keresztény 
vé r t anuk vére ú j ra pa takokban folyni, és már 
folyik is, a chinai pogány népjel lem megte rmé-
kenyítésére. És a „Budapest i H." ily vi lágtörté-
nelmi magasztosságu helyzetben egykedvüleg 
kérdi , a pápa magasztos kezdeményezését látva, 
hogy nekünk ugyan mi közünk Chinához!? Ö 
nem tudja , hogy mi az a — „kereszt," ő nem 
tudja , hogy „fulget crucis myster ium," a mely-
hez nekünk is közünknek kell lenni. *** 
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Sz . A l a j o s t á r s u l a t a . 

Ifjúsági társulat ez. Az angyali ifjú tisztele-
t é re és követésére szólitja az if jakat . Melegen 
a jánl juk mind az ifjaknak, mind pedig az ifjúság 
vezetőinek. Közel 2000-en iratkoztak már e tár-
sulatba; legnagyobbrészt középiskolai tanulók; 
legtöbben Esztergomból és Egerből; mely két 
helyen majd az összes gymnasiumi tanulók tag-
jai a társulatnak. A társulat szabályait az eszter-
gomi ft. főegyházmegyei főhatóság, még 1894-ben 
3524 szám alatt , megerősítette. Azóta a társu-
latba iratkoztak Esztergomból 487. Egerből 300. 
Kassáról 189. Váczról 124. Pápáról 99. Baróth-
ról (Háromszék megye) 87. Komáromból 81. 
Békésről 57. Szabadkáról 51. Homonnáról 38 
stb . . . 

A társulatba belépni óhajtók Fischer Ágos-
ton spirituálisnál jelentkezhetnek Budapest III. 
ker. O-Buda, Bécsi-ut 163. sz. 

A társulat szabályait az alábbiakban kö-
zöljük. 

Megjegyezzük egyúttal, vajha e társulat a 
Rómába még ez évben indulandó másik zarándokla-
ton szintén képviselve lenne. A szent Alajost hőn 
tisztelő szentséges atya kétségkivül örömmel 
fogadná az angyali ifjú tisztelőit; örömmel adná 
áldását a sz. Alajos társulat i iíjakra. 

Sz. Alajos társulat szabályai. 
I. A társulat czélja : 

Szent Alajos követése az áhítatban é3 az eré-
nyekben. 

II. A társulat áhítata: 
1. az Oltáriszentségre, — 2. Jézus sz. Szivére, — 

3. a bold. Szűz Máriára, — 4. sz. Alajosra irányul. 

III. A tagok főbb erényei: 
1. a tisztaság, — 2. az alázatosság (szerénység), — 

3. az önmérséklet. — 4. a felebaráti szeretet. 

IV. A tagok kötelességei : 
1. az Ur Jézus, a bold. Szűz Máriának, vagy szent 

Alajosnak valamely érmét folytonosan viselni ; 2. a bűnre 
vezető alkalmakat szorgosan kerülni; 3. naponkint a kö-
vetkező fohászokat elimádkozni : a) Imádtassék és végnél-
kül áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség (100 n. b.); 
b) Szelid és alázatos szivii Jézus, tedd, hogy szivem a 
tiedhez hasonlóvá legyen (300 n. b.) c) Szűz Máriának 
édes Szive, légy az én menedékem (300 n. b.) ; d) Szent 
Alajos, az ifjúság pártfogója, könyörögj értettünk! 

V. A tagoknak ajánltatik : 
1. az Oltáregyesületbe, vagy Jézus sz. Szive, — 

vagy a bold. Szűz Mária valamely társulatába való belé-
pés; 2. a karácsonyi és a húsvéti időn kivül a gyakrabbi, 
de legalább sz. Alajos napján, vagy az e naphoz legkö-

zelebb eső két vasárnap valamelyikén sz. gyónás és sz. 
áldozás ; 3. az Oltáriszentség buzgó látogatása ; 4. a sz. 
misének, a mennyire lehet, hétköznapokon is hallgatása. 

VI. A társulat tagjai: 
1. katholikus fiu-gyermekek; 2. katholikus ifjak; 

3. katholikus férfiak lehetnek, akik ebbeli szándékukat 
lelkiatyjoknak bejelentik. 

N. N. 
Szent Alajos társulatába belépett 

190 _ 

„Oh mely szép a tiszta nemzetség fényességben, 
mert halhatatlan annak emlékezete, mivel mind az Isten-
nél, mind az embereknél ismeretes. Mikor jelen vagyon 
követik őt : és kivánják, mikor eltávozik, és koronázottan 
örökké diadalmaskodik, a fertőzetlen viadalok jutalmát 
megnyervén". 

Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál. 
Dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őt. 

Könyörögjünk ! 
Mennyei adományokat osztogató Ur Isten ! ki Ala-

josban, ez angyali ifjúban, az életnek csodás ártatlanságát 
hasonló bűnbánattal egyesítetted : az ő érdeme és ese-
dezései által engedd, hogy kik őt az ártatlanságban nem 
követtük, a bűnbánatban utánozzuk. A mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Amen. 

Az Esztergom főegyházmegyei főhatóság helybenhagyá-
sával (3524/1894.) 

+ 
S t e i n i c z e r E d e 

gyulafehérvári kanonok. 
Szül. 1848. febr. 15-én. f 1900. jun. 3. 

Jun. 9. 

Epen halottért harangoztak székesegyházunkban ; 
szomorúan búgtak a harangok ; még egy feszületet és 
egy kis imakönyvet helyezett el kufferjébe a kanonok úr, 
azután összehajtotta és bezárta azt. A harangok tovább 
is búgtak, mi meghatottan és szótlanul kisértük kocsijá-
hoz s azután nem láttuk többé. Fehérvasárnap délben 
történt ez : d. u. 6 órakor Marosvásárhelyre érkezett 
szerető rokonai körébe, s hat hét múlva, épen pünkösd 
napján d. u. 6 órakor édes anyjának karjai közt meghalt. 

Elhervadt az ártatlanság virága, eltűnt az erények 
példaképe, elnémult az igazság szava. 

Mennyiféle emberrel találkozunk a világban, s mily 
kevés embernek van hatása reánk. A lángelmék nagy 
alkotásait és tudományát megbámuljuk s tehetetlenségün-
ket bevallván, tovább megyünk. Az életnek a legtisztább 

: örömeit szerzik nekünk azon pillanatok, a mikor olv 
emberrel találkozhatunk, a kitől nem tudunk elválni 
anélkül, hogy fel ne tegyük magunkban, hogy jobbak 

! leszünk. Ez emberek közé tartozott Steiniczer is. 
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Született 1848. febr. 15-én Erzsébetvároson, elemi 
iskoláit s a gymn. 4 alsó osztályát is ott tanulta. Az 
5-ik és 6-ik osztályt mint klerikandus, a 7. és 8-ikat 
mint kispap Gyulafehérvárt, a theologiát pedig Insbruck-
ban végezte. 1872. ápr. 8-án szentelték pappá s első 
alkalmazást mint káplán és hitelemző Gyulafehérvárt 
nyert. 1873. augusztusában hasonló minőségben Szebenbe 
küldte főpásztora, 1880-ban pedig Boicara lelkésznek, 
1888-ban a fontos lelki igazgatói tisztet bizta rá főpász-
tora s e tisztét 11 évig vit te; közben kitüntetések is 
ér ték: 1889-ben szentszéki ülnök, 1895 ben tb. kanonok 
s 1899-ben székesegyházi idősbb iskolás kanonok lett s a 
mult nyár folyamán városunk plébániájának vezetését 
bizta rá kegyes főpásztorunk. Négy év előtt könnyebb 
tüdőgyuladása volt, melyből származott torokbaja is ; a 
télen már egészen rosszul volt s a tüdővész t kioltotta 
nemes életét jun. 3-án. 

Ez röriden életrajza Steiniczernek, most jellemrajzát 
kellene adnom. 

A szentekről valahol azt olvastam, hogy azok naiv 
óriások ; naivok azaz egyszerűek, őszinték, tiszták, ártat-
lanok és gyöngédek, szóval gyermekek egészen a bűnig, 
ezzel szemben pedig óriások, azaz legyőzhetetlenek. Ezek 
közé tartozott Steiniczer is, vagy legalább nagyon meg-
közelítette őket. 

Tizenegy esztendőn keresztül szólott e nemes lélek 
az Ur leendő felkentjeihez s nem annyira értelmének 
fénye, nem is tudománya, mint inkább jó szive és min-
denekfelett örökszép példájával ragyogott előttünk, s 
minden nagyítás nélkül elmondhatjuk, hogy egyházme-
gyénknek ifjabb papjai, kiket ő készített el az Ur szolgá-
latára, Isten után neki köszönhetnek a legtöbbet. A jó 
spirituális tett legtöbbet papi jellemünk kialakításáért s 
ezért emléke örökké fog élni szivünkben. 

Döntő befolyással volt életére — a mit maga is 
gyakran emlegetett, — hogy Insbruckban léte alkalmával 
egy asketikus könyv tulszigoru s gyenge szervezetének 
nem megfelelő utmutatását követve, annyira elgyötörte 
magát, hogy szinte belehalt ; ugyancsak Insbruckból való 
tulszigorusága önmaga iránt, mely haláláig kisérte. Papi 
méltósága nagyságának tudata s gyöngéd lelkiismerete ad 
magyarázatot ahhoz, hogy a misében és gyóntatáskor 
remegve és szakadozottan mondta ki az Ur szavait (verba 
sanctissima.) 

Nem akarta magát felszenteltetni, mert kételyei vol-
tak, egyrészt a maga méltó volta felől, továbbá arról is, 
hogy b. e. Fogarassy püspök, ki a vatikáni zsinaton az 
infallibilitás alkalomszerűségét illetőleg az ellenzékhez tar-
tozott, érvényesen felszentelheti-e. Ez alkalommal mondta 
állítólag a nagy püspök : hagyjátok meg őt a nézetében, 
majd ha az élet ledörzsöl valamit elveiből, ugy is marad 
még elég neki. S ez fordulópont is volt életében, mert 
ezentúl lassankint a prudentia is átszövi szép arányban 
erényeinek szálait. 

Önmagának szigorú kritizálása, embertársainak meg-
becsülése s mindenekfölött a jó Isten iránt való szeretete 
e3zközlé azt, hogy magáról semmit vagy csak nagyon 
keveset, másokról csak jót, Istenről és az Ő dolgairól 

pedig a legtöbbet legbensőbb lelki gyönyörrel, nagy buz-
galommal és lelkesedéssel szeretett beszélni. 

Szeplőtlen lelki tisztaságáról prédikált tekintete* 
beszéde és egész élete. 

Jótékonysága határtalan, sokan azt mondják, hogy 
túlzó is volt; de az önzetlen jótékonyságban kevesen van-
nak túlzók. 

A vagyon, gazdagság és pénz iránt csaknem a köny-
nyelmüségig érzéketlen volt, mintha nem is e világból 
való volt volna. 

Boicán történt meg a következő eset ; egy bányász 
téli időben kis fiával elment hozzá, az ajtóban lehúzta a 
fiu lábbelijét s azután a didergő gyermeket beküldötte, 
hogy lábbelire valót kérjen a plébánostól, s ő odaadta 
utolsó öt forintját. 

Szerette a szószéket, de igazán elemében volt a 
gyóntató székben. Mily türelmes és fáradhatlan volt itt, s 
mekkora bölcseséggel párosult okossággal vezette lelki 
gyermekeit. E téren nagy ürt hagy maga után. 

Mennyire szerette hiveit s a növeldében a kis papo-
kat. Többnyire eljött velünk sétára is, tekintet nélkül az 
időre. S ha mi esős vagy havas időben zajongtunk a séta 
ellen, azzal biztatgatott, hogy hagyja csak magister ur, 
— igy hivta a czeremoniák vezetőjét, vagy ductor ur — 
majd ha filiába megy beteghez vagy temetni, még csú-
fabb idő is éri. 

Buzdította, lelkesítette növendékeit a lelkipásztorko-
dás szeretetére s az intézet elhagyása után is folytonosan 
levelezett velük, felvilágosításokat adott, eloszlatta kéte-
lyeiket, mentora, védője volt mindegyiknek. 

Gyakran felkereste társas összejöveteleinket, ilyenkor 
biztattuk, hogy : nagyságos úr vegyen be egy pohárral, 
mire ő csak ennyit mondott : a bányászok is mondták 
(Boicán aranybánya van) s ártatlan tekintete és kezének 
egy mozdulata véget vetett a kinálgatásnak. 

Komoly ügyben nem ismert t réfá t ; ha valamikor 
vitatkozás közben az igazságtól eltérő véleményt koczkáz-
tattunk meg, azt szokta mondani : professzor úr, egy kicsi 
hideg vizet öntsön a fejére. 

A lelkészi életben legnehezebbnek tartotta a háztar-
tást. Jó kedvében elmondta, hogy mikor az ő házvezető-
nője Margit néni úr akart lenni a plébánián, hosszú meg-
fontolás után erélyesen lépett fel vele szemben s kiadta 
neki az útat. 

Hogy mit veszitett Steiniczerben egyházmegyénk, 
azt kifejezte kegyes püspök urunk Karácson apát és fő-
espereshez intézett táviratában, mely igy szól: „Szíves-
kedjék Steiniczer rokonainak mélyen érzett részvétemet és 
főpásztori köszönetemet tolmácsolni a gondos ápolásért, 
melyben egyházmegyénk gyöngyét részesítették. Imádko-
zom buzgó tiszta leikének boldogságáért". 

Ilyen volt Steiniczer, a külső ember, hogy milyen-
volt benne az ima és meditácziók által tökéletesített belső-
ember, azt igazán Az tudja, a kinek hiven szolgált. 

K. E. J. 

45* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nagyvárad, junius 15. Dr Schlauch Lőrincz bibor-

nok legújabb alapítványa. — 
Bibornok-püspökünk áldozatkészsége ujabb jeléről 

értesülünk, mely ismét számos család jövőjét fogja bizto-
sítani. Az 1879. XXXI. t.-cz. előirta u. i. a szakvizsgá-
zott erdőőrök alkalmazását, de nem gondoskodott róla, 
hogy ezeknek a rendkívül veszélyes állásban lévő embe-
reknek a jövőjét szerencsétlenségek esetére biztosítsa. 
Ennek következtében egyrészt nehéz volt a megkívánt 
képzettséggel biró egyéneket kapni, másrészt az alkalma-
zásban lévő erdőőr sem tudta, vájjon egy vadorzó golyója 
nem teszi-e nyomorékká s nem dönti-e legnagyobb nyo-
morba családjával együtt? 

A kor általános mozgalma megjelölte azt az irányt, 
a melyben a törvény hézaga kipótolandó. Mindenütt 
kezdik hangoztatni a munkásbiztositás jelszavát s egyre 
hangosabb lesz a követelés, hogy necsak az aránylag 
legkevesebb életveszélynek kitett hivatalnoki osztály, 
hanem a nehéz munkában élő kis emberek élete is nyug-
díjjogosultság által biztosittassék. 

A kornak ezt az intő szavát értette meg dr Schlauch 
Lőrincz bibornok akkor, a mikor nálunk még a mozga-
lom úgyszólván gyermekkorát éli. Megértette s atyai 
gondoskodásával talált rá módot is, hogy a megértett 
szükségletnek eleget tegyen : eddigi gazdag alapitványai-
nak fényes sorát ujabb 20,000 koronás alapitványnyal 
gyarapította, a mely összegnek hivatása, hogy a püspök-
se'gi erdőőrök nyugdijalapjának magvát képezze. 

Nagy jelentőségű tett ez, mert példát ad az egész 
ország birtokosainak, hogyan lehet a szoczialisztikus 
mozgalmaknak élét elvenni : ugy, ha a földbirtokos nem 
csak ura lesz ezentúl, hanem atyja is alkalmazottainak. 
S ha ^Magyarország nagybirtokosai megértik bibornok-
püspökünk bőkezű alapítványából a kornak feléjük intő 
jelszavát, akkor dr Schlauch Lőrincz nevét nem csak az 
a néhány erdőőr és azok családja, hanem ezrek fogják 
áldani. 

Roma, jun. 12. A Vatikánból. — 
A bibornokok közöl ezidén igen sokan készülnek 

szabadságidőre az örök városból elutazni. Első, a ki üdü-
lés végett elutazott, Ledochowski bibornok, a Propaganda 
nagynevű prefektusa. 0 emja Svájczba vette útját, a hol 
Solothurn kantonban szándékozik a nyarat tölteni. Egész-
ségi állapota a télben kiáltott betegség után sok kívánni 
valót hagy hátra. A bibornokok közöl csak Rampolla 
bíboros államtitkár tesz kivételt. 0 nem utazik el soha. 
Tizennégy év óta, a mióta államtitkár, ki nem mozdúlt a 
Vatikánból. Egy teljes napra sem hagyja el a pápát. 0 
emja nem tudja, mi az a pihenés. A munkabírásnak, ki-
tartásnak mintaképe. 0 szentsége XIII. Leo pápa, a maga 
önkéntes fogságában elzárkózva, nagyon tudja megbe-
csülni hűségei emberének nagy önmegtagadását, és ennek 
számtalan jelét adja. 

Sehol a világon oly nagyarányú papszentelések nin-
csenek, mint itt Rómában szoktak lenni ilyenkor az 
iskolai év vége felé. Respighi bibornok, az uj római he-

lyettes püspök, f. hó 9-én tartotta az első felszentelést a 
kath. templomok anyatemplomában, a lateráni baziliká-
ban. 54 áldozópap, 12 diaconus, 13 subdiaconus, 12 alsóbb-
rendű részesült ez alkalommal ordinatióban. Ugyanezen a 
napon mgr Cepetelli, mirai cz. püspök és vicariusi helyet-
tes, az Apollinaris templomban 16 jelöltet áldozárrá, 18-at 
fő- vagy alszerpapokká szentelt fel, a kisebb rendeket 
pedig 36 jelöltnek adta fel. 

KATHOLIKXJS AUTONOMIA. 

A kath. autonomia lényeges jogai. 
— A jun. 18-ára összehívott hármas értekezlet figyelmébe. — 

III. 

Az állam állásfoglalása az autonomia második lénye-
ges feltételével szemben, a kath. vagyon feletti rendelkezés 
kérdésében is, az előbb kifejtett irányelvek szerint Ítélendő 
meg. 

Ha az állam elismeri, hogy a vallás-, tanulmányi és 
egyetemi alapok kath. czélokra rendeltettek — amint hogy 
ezt a Bánffy-kormány emlékirata is elismeri; — és ha továbbá 
az állam valóban őszintén akarja, hogy azok valóban kath. 
czélokra is fordíttassanak ; teljesen érthetetlen, miért nem 
akarja azok kezelését és a hováfordításról rendelkezést 
azon társaságra, — a kath. egyházra, — bízni, a melyet 
Isten egyedül és kizárólag bizott meg azzal a feladattal 
és csalhatatlan képességgel, hogy meghatározza, mik 
valóban a kath. czélok, és mik e czélokhoz legbiztosab-
ban vezető eszközök : őt bízta meg hivatásszerüleg elő 
is mozdítani minden erejéből ezen kath. czélokat. Nem 
állítjuk azt, hogy az állam maga is nem lenne képes 
általában felismerni, mi válik javára a kath. egyháznak ; 
azt sem állítjuk, hogy az államnak nem tartozik szintén 
egyik feladatához közreműködni azon, hogy az emberek 
lényeges rendeltetésűket, a kath. alattvalók tehát, a kath. 
czélokat, mind biztosabban érhessék el. Ámde minél job-
ban távolodik el az állam, mint ilyen, a keresztény állam 
ideáljától, annál kevesebb garantiát nyújthat arra nézve, 
hogy e két szempontból a leghelyesebb uton jár. Feleke-
zetlen államban pedig erre nézve épen semmi garantia 
sincs, sőt közel áll a veszély, hogy a rendelkezésére bizott 
kath. vagyont rendeltetése ellenére még fegyverül is 
használhatja az egyházzal szemben. Mig az egyház ren-
delkezése alatt egészen bizonyos, hogy valódi kath. czélok 
elérésére fog az fordíttatni. 

De magát pusztán a kezelés kérdését is tekintve, 
nem épen azon hatalom nyújt legnagyobb biztosítékot az 
épségben tartás és gyarapodásra nézve, a melynek leg-
inkább áll az érdekében, hogy a kath. vagyon valóban 
ne csak fenntartassák, hanem minél gyümölcsözőbb legyen? 
Az államnak, kivált a felekezetlennek, a mely elvénél fogva 
minden vallást egyenlően jónak és jogosultnak tart, nem 
állhat ez eminenter érdekében, sőt az ilyen állammal 
könnyen előfordulható confliktusnál még inkább az állhat 
érdekében, hogy a kath. vagyon elvonassék rendeltetésé-

! tői. Nemcsak a tulajdonjog, hanem főkép a garantia, a 
: kath. czél elérhetésének kérdése ez, és ha csak az állam 
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nem akarja e vagyon czélját esetleg meghiúsulásnak ki-
tenni vagy illetéktelenül jogot formálni e czél meghatáro-
zására : legalább a teljes rendelkezést a hováfordításról 
egészen a kath. egyházra kell föltétlenül biznia. 

Az államnak, melynek különben is csak a külső 
rend és jogviszonyok épségben tartása lehet feladata, e 
czélből teljesen elégséges a főfelügyelet arra, hogy e 
vagyon nyíltan rendeltetésével ellenkező czélokra ne 
fordíttassék. Az egyházra nézve azonban, melynek —• 
mint említém — elsőrendű legfőbb feladata a kath. czélok 
előmozdítása, nem lehet elég a csak puszta felügyelet, 
platonikus ellenőrzés vagy utólagos jóváhagyás. A dolgok 
természetéből folyó eme következmények annyira szembe-
ötlők, hogy egészen világosan jelölik ki a szerepeket s 
teljesen értéktelenné teszik az eddigi gyakorlat fönntartása 
érdekében felhozott összes egyéb érveket, a melyek talán 
nyomósak lehettek az állam és egyház közötti régibb 
viszonyban, de a czélt tekintve a gyökeresen megváltozott 
viszonyok közt az egyház kára nélkül többé fenn nem 
tarthatók. 

Még a felekezetlen állam jóakarata mellett sem biz-
tos e vagyon rendeltetésének elérése, mert hiszen az nem-
csak általában kath. czélokra, hanem az alapítók szándé-
kai szerint kifejezetten arra van rendelve, hogy a kath. 
vallást és egyházat minél inkább előmozdítsa, a mi kor-
látolt vagyonnál, a minő'bármily földi vagyon szükségkép 
megköveteli, hogy a kívánatos sokféle kath. czélok közül 
első sorban a legszükségesebbek valósíttassanak meg. Mert 
habár az egyház kath. főczélja változatlan és minden vi-
szonyok közt, minden korban ugyanaz, ámde e főczélra 
eszközül szolgáló alsóbbrendű, tehát szintén kath. czélok, 
a korviszonyok szerint változnak, fontosságra és szüksé-
gességre nézve különböző foknak, és éppen a főczél 
minél sikeresebb előmozdítása kivánja, hogy a korlátolt 
mennyiségű vagyon a kivánatos alsóbbrendű czélok (esz-
közök) közül az egyház azonidőbeli legégetőbb szüksé-
gének vagy hiányának kielégítésére fordíttassék. Hiszen ez 
az irányadó szabály a legegyszerűbb háztartásban is. Es 
éppen itt lehet nagy eltérés az egyház s felekezetlen par-
lamentáris és igy változható indulatu állam között az 
eszközök felsőrendű fontosságának felfogásában, valamint 
még inkább azok kivitelének módjában. Nem lehet 
már erre nézve csattanósabb példa, mint a budai Ferencz 
József-intézetnek oly nagy költségbe került alapítása a 
kath. tanulmányi alapból az állam által, a mely abban 
legkülönbözőbb vallású ifjakat neveltet kath. pénzen és a 
melyben az ifjak tanításától és nevelésétől az egyház 
nagy megalázására törvény tiltja el a kath. papot, ugy 
hogy kath. ifjaink kath. szellemű nevelésére nézve ez in-
tézetben a pár órai vallástanításon kivül semmi befolyása, 
semmi intézményes garancziája nincs a kath. egyháznak. 
Mindezeket nem is véve tekintetbe, kérdjük, vájjon kö-
vetelte-e és igy követelte- e a jelen viszonyok szükségeihez 
képest a par eminentem kath. érdek ezen intézet felállí-
tását oly nagy áldozatokkal? Kath. érdekből nem égetőbb 
szükség lett volna e kath. pénzen egy kath. egyetemnek 
felállítása, mely nélkül a kath. egyház megerősödése az 
Istentől elpártolt tudomány támadásaival szemben, és az 
egyház és vallás iránti hitvallói bátorság és hűség meg-

szilárdítása a kath. felsőbb értelmiségben alig lehetséges ? 
Es ez a példa csak egy a sok közül. Hiszen csak 

az nem látja, a ki behunyja a szemét, hogy bizonyos idő 
óta a kormányzat, mintha csak egyenesen arra töreked-
nék, hogy a tanulmányi alapból fenntartott kir. kath. 
gymnasiumokat, a melyek eddig is úgyszólván csak név-
leg voltak katholikusok, a kath. szellemű intenzív nevelés 
minden garantiája nélkül, supprimálja, az alapokat pazar 
költekezéssel megterhelje, hogy elég ürügy legyen a 
belőle tartott intézetek kevesbbitésére. Yajjon nem ezt 
bizonyítja-e a budapesti Y. ker. kir. kath. főgymnasium 
megszüntetése, és a zsolnainak áll. reáliskolává változ-
tatására irányult s kifejezett szándék, más fennállóknak 
feleslegesen pazar költekezéssel fényes felépítése és be-
rendezése, holott a kath. érdek épen azt kivánná, hogy 
nem csak a meglevő intézetek tartassanak fenn, a leg-
végső határig terjedő takarékossággal, hanem ujak is 
állíttassanak fel? Vájjon, ha az állam azon kath. pénzt 
a melyet számos kir. kath. gymnasiumnál azon párhuza-
mos osztályokra fordít, melyek beállítását kizárólag a 
zsidó tanulók folyton szaporodó nagy száma tehát épen 
nem kath. érdek tesz szükségessé, az alapok világos 
rendeltetéséhez képest inkább a kath. gymnasiumok fel-
szerelésére vagy ujak alapítására fordítná, nem inkább 
felelne meg a kath. alapok kezelésével s a felette való 
rendelkezéssel járó kötelezettségének ? 

Puszta ürügy a kath. alapok állami kezelésének 
fenntartása mellett felhozott azon állítás is, hogy az auto-
nómiában nincs elég garantia a vagyon helyes és jövedel-
mező kezelése iránt. Ez az előlegezett bizalmatlanság a 
mennnyire sértő az egyházra nézve, épannyira alaptalan 
is. Hisz ott van ékes czáfolatul az erdélyi példa, és a 
tapasztaltak után épen az állam lehet legkevésbbé fel-
jogosítva a bizalmatlanságra, mert oly csekély haszonnal, 
a hogy az alapokat az állam kezeli, bizonyára képes 
volna kezelni az autonomia is. Bármint oldassék meg 
azonban a kezelés módjának kérdése, az sine qua non-ja 
az egyházi valódi önkormányzatnak és függetlenségnek, 
hogy a vagyon jövedelmének hovafordítását, a kath. czé-
lok meghatározása és a főczél a viszonyok szerinti meg-
választása a kath. egyház kezébe legyen letéve, nemcsak 
az utólagos jóváhagyás, hanem a kezdeményezés, előké-
szítés és végrehajtás, szóval a teljes rendelkezés jogával 
a főkegyurat megillető jogok épségben tartása mellett. 
A kormány minden lényeges ingerentiáját kizáró teljes 
rendelkezés oly lényeges követelménye az egyházi önkor-
mányzatnak, hogy megalkuvás tárgyát nem is képezheti, 
s csak az engedhet meg discussiót, vájjon e rendelkezés 
joga az autonomia igazgató tanácsára, a püspöki karra, 
vagy valamely más vegyes bizottságra ruháztassék. 

(Folytatjuk.) 

Autonomiai bízottsági ülés. 
A kath. autonomiát szervező kongresszus tizenkettes 

albizottsága hétfőn, kedden és ma a főrendiház üléstermé-
ben Szápáry Gyula gróf elnöklésével értekezletet tartott . A 
jegyzői tisztet Hoványi Gyula dr, a 27-es bizottság elő-
adója teljesítette. A püspöki kart Schlauch Lőrincz dr 
biboros nagyváradi, Hornig Károly báró veszprémi és 
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Szmrecsányi Pál szepesi püspök képviselte. A vallás- és 
közoktatásügyi ministerium kiküldötteiként Tost Gyula 
és Madách Emánuel ministeri tanácsosok, Váradi L. 
Árpád, Fináczy Ernő, Csorba Ferencz dr és Halász 
Ferencz osztálytanácsosok voltak jelen. A tanácskozáson 
még a bizottság tagjai : Molnár Jáno3, Várossy Gyula dr, 
Hayner Lajos dr, Apponyi Albert gróf, Günther Antal 
dr, Hortoványi József dr, Pásztélyi Jenő dr, Rakovszky 
István, TJgron Gábor és Zichy Nándor gróf vett részt. A 
bizottság kimondta, bogy mai tanácskozását teljesen bizal-
mas természetűnek tekinti és ezért arról tudósítást nem 
ad ki. 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Országos Katholikus Nagygyűlés. 

A magyar kereszténység kilenczszázados évfordulója 
alkalmából tartandó Országos Katholikus Nagygyűlés 
ügyében nagyban megindultak immár az előkészületek. 

A nagygyűlés öt szakosztályban fogja tárgyalni a 
magyar katholiczizmusra nézve első sorban fontos kérdé-
seket. A szakosztályok a következők lesznek : I. Katho-
likus közügyek. II. Katholikus irodalom, tudomány és 
művészet. III. Katholikus nevelés- és iskolaügy. IV. 
Keresztény szoczializmus. V. Keresztény kharitasz. 

A nyilvános ülések a Vigadó nagytermében fognak 
megtartatni. 

A nagyváradi „Tiszántúl" legutóbbi számában követ-
kezőket irja a tervezett nagygyűlésről : 

A szent év reánk magyarokra nézve évfordulót is 
jelent: a magyar katholiczizmus 900-ik évét tölti be ez 
évben. Méltó tehát, hogy ennél az ünnepi alkalomnál a 
magyar katholikusok is ünnepet üljenek, amelyen ki-
fejezésre jusson, hogy az egész, többségben katholikus 
magyar nemzet ünnepel. Impozánsnak, lélekemelőnek s 
nemzetinek kell lennie az ünnepnek, melyet rendezünk ; 
olyan helyről kell tehát a kezdeményezésnek kiindulnia, 
hogy már ez egymagában biztosítsa a sikert. Ilyen kezde-
ményező lépést tett a Magyar Katholikus Körök Országos 
Szövetsége, ez a fiatal, de már is tekintélyes egyesület. 
Nagygyűlésre hivja össze az egész ország katholikusait, 
hogy a szent Jobb előtt adjanak kifejezést magyar és 
katholikus voltuknak; a terv nagy, de a kezdeményezők 
személye kezeskedik amellett, hogy az eredmény nem fog 
hátrább maradni a tervnél. 

A jelentkezések a Budapesti Katholikus Kör iro-
dájába (Budapest, Molnár-utcza 11.) küldendők. 

Magyarország minden felnőtt katholikusa, a kit 
hivatása vagy körülményei nem gátolnak, tartsa becsület-
beli kötelességének, hogy a magyarországi katholikusok 
ezévi nagygyűlésére eljöjjön. Eddig tulajdoképpen csak ez a 
kath. nagygyűlés ígérkezik országos jellege által teljesen 
méltónak a 900-os nagy évfordulóra. 

Az eucharisztikus római zarándoklat. 
Az eucharisztikus római zarándoklat előkészitő bizott-

sága f. hó 15-én ülést tartott Kánter Károly apát-plebános 

elnöklete alatt s a következőket határozta el : Az eucha-
risztikus római zarándoklat vezetésével Varga Mihály 
csongrád csanyi plébános lesz megbízva, aki már két év 
előtt s a mult évben is vezette a zarándokokat Lorettóba 
és az idén is szives volt elvállalni a vezetést. A zarándo-
kok két csoportban fognak indulni Budapestről. Az első 
csoport a budai déli vasút pályaházából indul szemptem-
ber 19-én s mindenütt vasúton utazik ; az útirány a kö-
vetkező : Budapest — Kanizsa — Pragerhof— Udine—Cor-
mons—Bologna—Ancona; itt találkozik össze a második 
csoporttal, mely a keleti pályaudvartól indul ugyancsak 
szeptember 19-én Kaposvár—Zágráb—Fiumének s innét 
hajóval Anconába. 

Innét a két zarándoklat együttesen utazik tovább Loret-
tóba, honnét egynapi pihenő után tovább megy Rómába, 
ahol hat napot töltenek s mindegyik csoport az eredeti 
utiránynyal megegyezőleg tér vissza. A részvételi árak, 
daczára annak, hogy Rómában egy nappal tovább időz-
nek, még sem lesznek nagyobbak a nemzeti zarándoklaté-
nál, sőt a hajóval való menetnél sokkal mérsékeltebbek 
lesznek. Mind a két csoport zarándokai bizonyos megha-
tározott számú csoportokra lesznek osztva, kik külön-
külön az eucharisztikus papok vezetése alatt utaznak, kik 
lelki felügyeletet is gyakorolnak s kiknek a csoport tagjai 
engedelmességgel tartoznak, kik tehát lelkivezetőkül is 
tekinthetők; a csoportok jelvénynyel lesznek ellátva a 
zarándok-jegy-igazolvány mellett; az egyes csoportok min-
denütt együtt tartanak s a központból kiadott napirend 
szerint járnak el. Az eucharisztikus zarándoklatra való 
jelentkezés utolsó határnapja szeptember 5., az ezen a ha-
táridőn tul jelentkezők csak súlyosabb feltételek mellett 
fognak figyelembe vétetni. Az eucharisztikus római zarán-
doklatra a jelentkezés Varga Mihály csongrád-csanyi plé-
bánosnál történik, aki részletesebb uti programmal fog a 
jelentkezőknek szolgálni. Adja Isten, hogy az euchariszti-
kus római zarándoklatban résztvevőknek lelki előmenete-
lükre szolgáljon az örök városba való zarándoklás s a 
XIII. Leo pápa ő szentsége által engedélyezett jubileumi 
bucsut minél teljesebben elnyerhessék. 

A Szent-István-Társulat 

igazgató választmánya tegnap, f. hó 19-én, Zichy Nándor 
gróf elnöklete alatt, gyűlést tartott. Kisfaludy Á. Béla 
alelnök előterjesztésére a beteg Hummer titkár helyet-
tesítését Notter Antal dra, az „Alkotmány" munkatársára 
bizták. Kaposi József igazgató bemutatta az ujabb kiad-
ványokat és ismertette a pénztári és ügynökségi fogalmat. 

IRODALOM. 
— H Noldin S. J., De sexto praecepto et de usu 

matrimonii. Cum approbatione superiorum Eccles. Oeniponte 
(C. Pustet), 1900. in 8-o pp. 91. — A mult évben hir-
dettük, hogy az innsbrucki egyetem kitűnő tanára, Noldin 
Jeromos S. J., Summa theologiae morális czim alatt 
közzé fogja tenni katholikus erkölcstanát. Nem rég azt az 
értesítést vettük magától a hires tanár úrtól, hogy művé-
nek egy része (de sacramentis) a jövő őszszel már kikerül 
a sajtó alól. Egyelőre azonban egy kis füzetet adott ő 
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most ki az egyházmegyei ft. hatóság jóváhagyásával, 
mely füzet a legújabb római határozatok s a fiziologiai 
kutatások felhasználásával oly ügyesen van összeállítva, 
hogy azon kényes tárgyról, melyről szól, jobbat eddig 
nem irt senki. Ajánljuk e füzetet theologusainknak, gyón-
tatóinknak szives figyelmébe. 

— Felliivás előfizetésre. Sajtó alatt van ily czimű 
munkám : 

„A jegyesek vizsgálata. Examen sponsorum.« 
E munkának kiadásával az a czélom, hogy, szabatos 
rövidséggel egybeállítva, közöljem azon alapelveket, a 
melyeket a lelkipásztornak, házasságkötések alkalmával, 
az egyházjog, lelkipásztorkodástan és erkölcstanból, — 
továbbá a legújabban hozott, polgári házassági törvények 
közöl, a nagym. püspöki kar által a lelkészkedő papság 
részére kiadott utasítással együtt, — a jegyesekkel szem-
ben, figyelembe kell vennie. 

Más nyelvű irodalomban, igy például a németben, 
ily tartalmú munkák, Brautexamen czim alatt, már na-
gyobb számban jelentek meg; magyar nyelven az álta-
lam jelenleg egybeállított lesz valószínűleg az első. 

Minden egyes alapelvnek letárgyalása után azonnal 
idézem ama forrásokat, a melyekből merítettem, illetőleg 
e munkámat egybeállítottam. 

Ára a nagy negyedrétben megjelenő, körülbelől 
8—9 nyomtatott ivre terjedő munkának, fűzve és postán 
bérmentesen küldve, két korona, vagy erga tria sacra. 

Ugy előfizetést, mint előjegyzést már most elfoga-
dok és a munkát, megjelenésekor, körülbelől, 4—5 hét 
múlva, az illetékes czimekre azonnal megküldöm. 

Szatmáron, 1900. junius 10. 
Dr Lessenyey Ferencz 

papnöveldei hittanár. 

— Megjelent „Castitas a legszebb erény" czimű 
mű I l ik kötete. Csak elismeréssel szólhatunk újra Aster-
nak e könyvéről, mely méltó folytatása az elsőnek. Tisz-
tultabbb a levegő elmélkedéseinek fenséges személyei 
körül s ha olvassuk a szűz Anyáról szóló részt, az meg-
ragad és viszi lelkünket el a hétköznapi élet önzésszülte 
súrlódásaiból, föl az Istenanya magasztos személyéig, 
kinek erényei előtt belátjuk saját gyarlóságainkat, hiu 
törekvéseinket. Egyéb elmélkedéseinek tárgya a psziho-
logusra vall, ki ismeri a modern ember lelki gyengéit és 
siet, hogy felvilágosítson, hogy segítsen és beláttassa az 
emberrel, mennyire téves uton halad. Különösen jók e 
nemben a „Szépség", „Irodalom", „A világ piacza" czimű 
elmélkedések, melyek amennyire korszerűek, annyira tapin-
tatosak és nem kevés világismeretről tanúskodnak. Ajánl-
juk e müvet a papságnak a hivek, kivált a müveitek 
közt való terjesztésre. 

H I V A T A L O S . 

Pályázati hirdetés. 
Az erd. róm. kath. státus főtanhatósága alatt álló 

következő gymnasiumoknál üresedésben levő következő 
tanszékekre pályázatot hirdetünk : 

1. A brassói rJc. fŐgynasiumhoz természetraj s-földrajzi 
tanszékre ; 

2. A csiksomlyói rJc. főgymnasiumhoz magyar-latin 
tanszékre ; 

3. A gyulafehérvári rk. főgymnasiumhoz a rajztanári 
és tornatanítói állásra ; 

4. A kézdivásárhely-kantai gymnasiumhoz a rajztanári 
állásra ; 

5. A székelyudvarhelyi rk. fő gymnasiumhoz a mennyi-
ségtan-természettani tanszékre. 

A helyettes tanár fizetése 1600 korona, a rendes 
tanáré 2400 korona, 200 korona 5 évi korpótlék és 500 
korona lakáspénz. A tornatanitó fizetése 1200 korona 
és 300 korona lakáspénz. 

Az életkort, vallást, családi állapotot, végzett tanul-
mányt, hadkötelezettségi viszonyt és netalán eddigi szolgá-
latot igazoló okmányokkal és tanári képesitő oklevéllel 
fölszerelt folyamodványok f . évi julius hó 4-ig méltóságos 
és főtisztelendő gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi 
püspök úrhoz Gyulafehérvárra adandók be. 

Kolozsvárt, 1900. junius 2-án. 

Az elnök helyett : 
Dorgó Albert, Balázs András dr 
igazgató-tanácsos. jegyző. 

Pályázat. 

A Lackenbacher-féle alapítványból 15—20 bibliai 
versszaknak héber nyelvről arabra való legjobb fordítá-
sáért 1890 korona jutalomdíj tűzetik ki. E jutalomdij 
elnyerésének feltételei a következők: 1. Mózes mind az 
5 könyvéből sorshúzás utján választott 3—4 versszak (a 
geneologiai kimutatások kivételével) héberről arabra fordí-
tandó. Arab szótár használata megengedtetik. Egyenlően 
jó fordításoknál mindazonáltal ezen segédeszköz nem hasz-
nálása előnyt biztosit Legjobbnak a londoni Polyglotto-ot 
leginkább megközelítő fordítás tekintendő. 2. Pályázatra 
jogositvák mindazok az osztrák-magyar monarchia köte-
lékébe tartozó egyének, kik a theologiai tanfolyamot 
ebben az évben, vagy legfőlebb az azt megelőző három 
év alatt a bécsi, prágai vagy budapesti egyetemen végez-
ték és a római katholikus presbyterséget elnyerték. 
Egyenlően jó fordítás mellett előnyben az a pályázó 
részesül, kinek theologiai tanulmányi ideje a legutóbb 
telt le. 3. Ezen jutalomdijért a pályázati verseny a bécsi 
egyetemen 1900 november 21-én, szerdán, a prágai és 
budapesti egyetemeken pedig 1900 november hó 24-én, 
szombaton fognak megtartani és a vizsgálati dolgozat 12 
óra alatt készítendő el. Rövidebb időtartam relativ előnyt 
biztosit. Folyamodók a pályázásra való jogosultságu-
kat az illető egyetem theologiai tanári karának dékán-
jánál 3 nappal előbb okmányilag tartoznak kimutatni. 

V E G Y E S E K . 

*** Római tudósitónk nagv visszatérésről ad hirt 
Keletről. Sohdo Péter szir-jakobita püspök, papságának és 
híveinek naéy többségével, visszatért a katb. egyház ke-
belébe. 
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-f- Esztergom és Vácz. Oly közel esnek egymáshoz, 
liogy ily egymáshoz közel eső két püspöki város több 
sincs országunkban. A kettős jubileum évében azonban 
nemcsak még közelebb ért egymáshoz e két szentemlékü 
város, sőt mondhatni egy szivvé s lélekké torrott össze 
Csáky Károly gróf váczi püspök ur felszentelésén, mely 
f. hó 17-én folyt le Esztergomban megható ünnepélyes-
séggel. Ad m. a ! 

— A magyar protestantizmus dicsősége, — hir-
dette legújabban Nagyváradon Tisza István gróf, — az, 
hogy katholikus vezéremberek vonták és vonják a pro-
testáns érdekek diadal-kocsiját és igáját. Tisza István gróf 
tegnapi vallomása szórói-szóra ez: „Nem a felekezeteknek 
kellett a maguk jogait kivivniok, de egyenesen a római 
katholikus magyar társadalom kiváló egyéniségeinek vezér-
lete alatt vivta ki a magyar állam a maga szabadelvű 
vallási berendezéseit." Azt elhiszszük protestáns atyánk-
fiainak, hogy a katbolikus igavonást szeretnék továbbra 
is fenntartani. 

— Pápai kitüntetések. Csáky Károly gróf, váczi 
püspök ur fölszentelése alkalmából a pápa a váczi egy-
házmegye több papját kitüntette. A káptalannak oszlopos 
tagját, az érdemekben gazdag Spóner József apátkano-
nokot és Ulár István szentesi apátplebánost pápai prelá-
tusokká, Dolenszky Imre tószegi esperesplebánost, Po-
rubszky József tó-almási plébánost és Goszmann Ferencz 
püspöki titkárt pápai kamarásokká, Galcsek György dr 
váczi papnevelőintézeti igazgatót pedig pápai káplánná 
nevezte ki ő szentsége. 

— Lelkészek é s tanitók f igyelmébe! A föld-
mivelési minister egy nagyon hasznos könyvet adott ki 
„A falusi gazda kincsesháza" czim alatt. A könyvet a 
lelkészek és tanitók ingyen kapják, ha egy levélben, vagy 
levelező-lapon a „M. kir. földmivelési ministerium IV. 
főosztályához" (Budapest) fordulnak. A könyv az okszerű 
gazdálkodás minden elemeit felöleli és praktikus taná-
csokkal szolgál a gazdáknak. Azért teljes elismeréssel 
vagyunk a minister irányában. Tanácsoljuk, hogy t. 
olvasóink a kögyvet ne csak meghozassák, hanem taná-
csait kövessék és terjeszszék is. 

— Uj szentszéki ülnökök. Eetyey Sámuel pécsi 
megyés püspök ur a pécsi püspöki szentszék ülnökeivé, 
viola-szinü öv viselésének joga mellett, Körmendy Károly 
szemináriumi aligazgatót és dr Késmárky István joglyceumi 
tanárt nevezte ki. 

— A ker. szövetkezeti ügyért. Katholikus főuraink 
közül, kik lelkes támogatói minden keresztény mozgalom-
nak, sokan lelkesedéssel támogatják a keresztény szövet-
kezeti ügyet is s a központ kibocsátott üzletrészeiből is 
jegyeztek : Esterházy Miklós Móricz gróf 30 darabot, gróf 
Majláth Géza, Gárdony 10 darabot, gróf Majláth György, 

Zavar 20 darabot, ifj. Zichy Nándor gróf 20 darabot, id. 
Zichy János gróf, Nagy-Láng 20 darabot. 

— Templomszentelés. Török-Szent-Miklóson junius 
10-én áldotta meg ünnepélyesen Debreczeni János apát, egri 
kanonok az újonnan épített templomot. A felszentelési 
szertartás 9 órakor vette kezdetét, utána átvitték kör-
menetileg az Oltáriszentséget az ideiglenes templomból. 
10 óra tájban volt az ünnepi sz. beszéd, melyet dr Demkó 
György egyetemi tanár tartott, utána a szertartásos nagy 
mise, melyet Debreczeni János apát, egri kanonok végzett. 

— Szentgyakorlatok papok számára. A lainzi 
jézustársaságiak ez évben is alkalmat óhajtanak adni arra, 
hogy a német nyelvet értő áldozó papok az ő házukban 
közös szentgyakorlatokat tarthassanak. Ezen közös szent-
gyakorlatok minden egyes esetben teljes három napig 
tartanak. Az első julius 23-ikán este kezdődik s tart 27. 
reggelig; a második augusztus 6-ikán este veszi kezdetét 
s tart 10. reggelig ; a harmadik augusztus 20-tól 24-ig és 
a negyedik 27-től tart 31-ig s végre az utolsó szeptem-
ber 3-tól 7-ig. Ezen idő alatt egyesek külön szentgyakor-
latokat nem tarthatnak. A kik ezen szentgyakorlatokban 
részt venni szándékoznak, e szándékukat ft. Bülow Emil 
S. J . lainzi házfőnek (Wien, XIII, Lainzerstrasse 136.) 
mennél előbb bejelenteni szíveskedjenek. 

— Bosco oratoriumok Magyarországon. Don Rua, 
a szalezianusok generálisa elhatározta, hogy a Don Bosco 
születése helyén Asti castelnuova-ban (Turin mellett) a 
magyarok számára papnöveldét fog állítani s azt már ez 
év október havában meg fogja nyitni. A szemináriumban 
magyar származású középisk. 4. oszt. végzett fiukat ne-
velnek fel szaleziánus szerzetesekké, akik a hazánkban 
állandó „oratorium"-ot fogják vezetni. Ezen oratoriumok 
felölelik az iskolai és ipari oktatást, ugy, hogy azokból a 
szegény fiuk mint kész emberek kerülnek ki. Don Bosco 
ezrekre menő utczai suhanczokat mentett meg igy. 

— A németországi katholikusok ezidei nagy-
gyülésöket, mely 1848. óta már a 47-ik f. évi aug. 29-
től szeptember 6-ig bath, művészeti kiállítással összekötve 
tartják Bonnban. 

Adakozás. 
A szent évnek, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzett 

jubileumi zászlajára adakoztak 
Porse Vilmos m. isk. tan. Zsombolya . . . . 1 kor. 
Sáfár József lelkész N.-Komlós 2 kor. 
Springer xav. Ferencz pleb. Kis-Komlós . . . . 7 kor. 
Szatmári növ.-papság Irsik L. főduk. által . . . 4 kor. 
id. Schütz Miklós s.-leik. Resiczabánya . . . . 2 kor. 
Alleram Gyula főgymn. tanuló Budapest. . . . 3 kor. 60 f. 
G. W. Zsombolya — 80 f. 
Schubert Jeromos templomatya Z s o m b o l y a . . . 1 kor. 
Nogáll László pleb. Kétegyháza. . . . . . . 10 kor. 

Összesen . . 466 kor. 40 f. 
Zsombolya, 1900. junius 17. 

Csicsáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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! VI., Bajza-utcza 14. sz., : 
: hova a lap szellemi í 
: részét illető minden : 
: küldemény czimzendö. \ 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, junius 23. 50. 

D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
1JI K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1900. 

9Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper• 

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

TARTALOM. Vezëreszmëk es Tanulmányok. Vallás-béke Magyarországon. — De la Salle szent János, az iskolatestvérek alapítója. — 
Egyházi Tudósitások. P é c s : A hittanhallgatók Szt. Pál-Társulatának záró gyűlése. — S z a t m á r : A plebánosi szék betöltése. — 
P á r i s : Hivatalos merénylet a szent kereszt és feszület ellen Reimsben. — Katholikus Autonomia. A kath. autonomia lényeges jogai. — 

Vegyesek. 

YALLAS-BÈKE MAGYARORSZAGON. 
„Pax — fidei corruptelae materia est." S. 

Ambros. super Ps. 118. Serm. 11. 

Ki ne szeretné, ki ne óha j taná a békét? 
I l i ne volna haj landó a békéér t minden áldo-
za t ra? Hiszen oly ta lá lóan mondá sz. Ágoston: 
„ Si cut nemo est, qui g andere nolit, i ta nemo est, 
qui pacem habere noli t" . (De erv. Dei 1. 3. c. 11.) 
Nincs ember, a ki az örömnek ne örülne s a 
békében boldogságának föl tételét látva, azt ne 
kedvelné. Különösen a keresztény embernek va-
lósággal egyik legnagyobb kiváltsága, egyik leg-
magasztosabb hivatása, hogy a béke embere 
legyen, hogy békét t a r t va a maga lelkében, má-
soknak is békét vigyen, t. i. Krisztus békéjét , 
melynek édessége minden érzésünket felülmúlja. 
Hisz a mi vallásunk is teni a lapi tójának egyik 
legfényesebb czime az, hogy „princeps pacis", a 
béke fejedelme : t ehá t nekünk a békét hozó Is ten 
országa hűséges a la t tvalóinak kell lennünk, 
vagyis ragaszkodnunk kell az Is ten békéjéhez, 
mely i t t a földön tökélet lenül bár, de igazán 
elérhető, a jövő életben pedig zavartalanúl és 
tel jesen osztályrészéül fog ju tn i mindazoknak, 
kik az Ur igazságaiban a halandóság ideje a la t t 
á l lhatatosaknak bizonyultak. „Nihil christiani 
hominis, mondja nagy sz. Vazul, adeo propr ium 
est, quam ut conciliandae paci studeat." 

Különösen a vallás-béke, ós ez különösen 
Magyarországon, oly valami nagy és fenséges 
t á rgya a boldogságért epedő lelkek vágyakozásá-
nak, hogy ta lán sehol a világon nem lehe tne 
oly igazán elmondani azt, hogy a mire az embe-
reknek legnagyobb szükségök van, az a vallás-
béke, t. i. az Is ten igazságainak zavar ta lan birása, 
az ő parancsola ta inak buzgó megtar tása , az ő 
szerete tének s a keresztény felebarát i szeretet-
nek egyetemes uralkodása. 

Kétségtelen tehát , hogy a kik a vallási 
béke érdekében fáradoznak, v i ta tkoznak és nyilat-
koznak, Magyarország érdekében cselekszenek s 
a magyar nemzet jövőjének biztosítása körül 
is az érdemszerzés u t j án járnak. Csakhogy külön-
böző módon. Némelyek kifogástalanul, mások) 
sok és nagy kifogás alá esve. Sőt mondha tn i , 
hogy vannak közöttünk, a k iknek a vallási béke 
érdekében mutatkozó egész maga ta r t á sa és tevé-
kenysége valóságos csapás magára a vallás 
békéjére. Dicunt pax, et non est pax. Békét ós 
életet hirdetnek ajkaikon, és a halál csiráit 
h int ik szét eszméikben. — Mert mi, kérem szépen, 
a béke? „Pax est, mondá egy középkori nagy 
franczia hi t tudós, pax est concordant ium in bono 
an imorum ordinata tranquil l i tas." (Hugo a s. 
Victore, de fructib. carnis et spiri tus a. 18.) 
Tehát a békéhez általában, és igy a vallási 
békéhez is ke t tő szükséges: a) az emberek szelle-
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mének (animorum) egyetértése és együttérzése 
a jóban, és b) a jóban való megyezésnek bizo-
nyos fensőbbséges rend, t. i. a hatalom által biz-
tos í to t t rend alapján csendes nyugodtsága. Az első 
a béke föltétele, a második a béke lényege. Az 
elsőnek a neve — egyetértés, a másodiké maga 
a béke. „Differt concordia a pace, úgymond 
aquinói sz. Tamás, quia concordia impor tâ t unio-
nem appeti tuum diversorum appetent ium: pax 
autem supra hac unionem impor tâ t etiam appe-
t i tum unius appetentis unionem.* (2. 2. q. 29. 
a. 1.) A mikből világosan következik az, hogy 
midőn valakinek törekvése előtt valami olyas 
lebeg, a mi nem jó, o t t a békének alapja és 
feltétele hiányzik, ot t békéről álmodni sem lehet, 
o t t békét hirdetni és másokra rádiktálni akarni 
vagy óriási tévedes, vagy czégéres ravaszság és 
roszlelküség. Neveket nem említünk. Annyit 
vegyen magára mindenki, a mennyi ráillik — 
a tévedésből vagy ravaszságból. Másodszor, az is 
világos, hogy a hol a hatalom épp ellenkezőjét 
teszi annak, mint a mit a vallás-béke érdekében 
tennie kellene, t. i. a helyett, hogy az Isten 
igazságainak uralmát védené, annak ostromlására 
mindenfelől szabad u ta t nyi t s valóságos salvus 
conductust ad, sőt praemiumokat osztogat az 
emberi szellem észnélküli csatangolásainak, ott, 
azt hiszem, joggal mondhatni, hogy az Isten igaz-
ságainak élvezetére kizárólagosan t e remte t t és 
fennen jogosult lelkek tranquillatas-áról, nyugodt-
ságáról, békéjéről szintén nem lehet szó, o t t vége 
van az igazságért reszkedő lelkek csendes nyu-
galma és biztonságának, ot t nincs és nem lehet 
béke. Vájjon melyik higgadtan gondolkodó ember 
ne adna igazat Hugo bibornoknak abban, hogy 
az oly béke, nyugalom, hallgatás ós csendesség, 
a melynek bére a szolgaság, egészséges velejü 
emberek előtt kell hogy undor és visszarettene-
tes tárgya legyen? „Pax cum Servitute turpis 
e s t / Vagy az a béke, csendesség, nyugalom és 
hallgatás, mely az Isten i ránt való tisztelet és 
szeretet buzgóságának kézzelfogható, rengeteg 
statisztikai adatokkal igazolható, szomorú, mert 
nagyíokú megfogyatkozásával jár, vájjon eszes 
lények törekvésének, örömének, dicsőségének, di-
csekvésének és buzdításainak lehet-e méltó tár-
gya? Jól mondja aranyszájú szent János, hogy 
az ily békében élni nehéz munka, néha valóságos 
k ín és nyomorúság. Miért? Mert, úgymond, az 
ily béke az Isten i ránt való köztiszteletnek és 
magántiszteletnek egyaránt megrontója. „In pace 

(t. i. az ilyenben) labor est vivere ; quia pax ipsa 
corruptrix est pietatis". (Horn. 31.) 

Azért há t mit izenünk Tisza István gróf-
nak, a ki Nagyváradon újonnan és nagy garral 
kitűzte az o vallási békéjét ? 

Aranyszájú sz. Jánossal ezt üzenjük: „Illius 
labia dolum loquuntur, qui pacem por ta t in 
labiis, et mali t iam (a katholiczizmus igában 
való ta r tásának hires jóakaratát) servat in corde 
(Horn, super Matth.) 

Es mit ajánlunk Apponyi Albert grófnak és 
Horánszky Nándornak szives figyelmébe, a kik a 
Tisza István hirdette vallási békéhez csatla-
koztak? 

Ajánljuk nekik nagy szent Gergely pápa 
igen okos, és nem minden fensőbb sugalmasság 
nélkül való következő figyelmeztetését: vPax 
praesens i ta tenenda est, ut et diligi debeat et 
contemni: ne si immoderate diligatur, diligentis 
animus in culpa capiatur". (Reg. Past. c. 1 adm. 
23.) 

De la Salle szent János, 
az iskolatestvérek alapítója.*) 

111. La Salle intézete. 

La Salle testvérei társulatot képeznek. E társulat 
fogadalommal ingyen iskola tartására kötelezte magát. A 
társulat tagjai testvéreknek nevezik magokat, más czim-
zést elfogadniok nem szabad. Ha egymásról is szólnak, — 
igy kell beszélniök: „Kedves testvérem N. N. Ruhájok 
hasonló a franczia papokéhoz. 

Az intézet czélja a gyermekeket keresztény módon 
nevelni. A tanulóknak azért, a kik reggeltől estig az is-
kolában felügyelet alatt vannak, tanitóiktól azt kell meg-
tanulniok, hogyan kell keresztény módon élniök. A taní-
tók őket a keresztény igazságokra oktatják, beléjük a 
keresztény alapigazságokat csepegtetik s igy nevelik. 
Nem pusztán tanító iskolák az ő iskoláik, hanem nevelők 
is, nevelve oktatók. 

A testvérek egymást szeressék ; de különös szeretet-
tel egyikhez se vonzódjanak, mindegyikben Krisztus Urun-
kat egyenlően tisztelvén. Egyik a másikhoz tisztelettel 
szóljon, de hízelgés nélkül; jámbor egyszerűséggel, de 
bizalmaskodás nélkül. Egyik a másikat előnyben része-
sítse : azért, ha valamiben választaniok kell, a kisebb vagy 
rosszabb részt válassza magának. Egymásnak ellent ne 
mondjanak s ne czivakodjanak. Kiki ugyanis testvérét 
magánál többre becsülje. Egymásról csak akkor szóljanak, 

,ha szükséges s akkor is csak jót mondjanak. Egymást 
mindig tiszteljék és becsüljék. 

A tanulók iránt szincén szeretettel viseltessenek, de 
velők ne bizalmaskodjanak. A szegényebbeket még jobban 
szeressék mind a gazdagabbakat. 

*) Fischer Ágoston spirituális czrkkének a folytatása. 
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Az intézet szabályai nagyon sürgetik az erényessé-
get. A testvérek a világról, annak pompáiról, dicsőségei-
ről, örömeiről, élvezeteiről teljesen mondjanak le és csak 
magas hivatásuknak éljenek. 

A fogadalmi erényeket a legtökéletesebben gyako-
rolják. 

A sz. alapító, mißt látjuk, szent tanítók seregét kí-
vánta szervezni, a kik nem annyira szóval, mint életükkel 
oktassanak, neveljenek. E végből arra is volt gondja, 
hogy a testvérek a malaszt-eszközöket, a szentségeket 
szorgalmasan használják és ezáltal kötelességeik hü és 
pontos teljesítésében természetfölötti erőt nyerjenek. Min-
den héten kétszer áldozniok, minden évben lelkigyakorla-
tokat tartaniok kell. 

Napi rendjök : 
Télen, nyáron reggel 725-kor kelnek. Erre harang-

gal jel adatik. Az igazgató ekkor hangosan mondja : 
„Éljen Jézus, a mi szivünkben". 
A testvérek felelik: „Mind örökké". 
5—6. imádság, elmélkedés. 
6—y27. sz. mise. 
Y27—x/28. tanulás, készülés az iskolára. 
728—8. reggeli, mely alatt neveléstani könyvből fel-

olvastatik. 
Reggeli után, a sikeres oktatásért, a gyermek Jézus-

hoz, imádság; azután a rózsafűzérből 3-tizedet imádkoz-
nak, még pedig, az otthonmaradók térdelve, a házon kivüli 
iskolába menők útközben. 

8—11. tanítás 
11—7212. tanulás. 
7212. részletes lelkiismeret-vizsgálat, azután ebéd. 

Ebéd alatt felolvasás; előbb az evangéliumból vagy az 
apostolok cselekedeteiből : utána a szentek életéből, épü-
letes könyvből, végre Krisztus követéséből. 

Ebéd után közös társalgás 1 óráig. 
Az oratóriumban szt. József ajtatossága és 3-tized a 

rózsafüzérből. 

722—5. iskolai tanítás. 
5-~y 2 6. Az oratóriumban, az iskolában elkövetett 

hibákról részletes lelkiismeret vizsgálás ; tanulás. 
726—6- lelki olvasmány, előkészület a 
6—7 27. tartandó elmélkedésre. 
1 / i7—7. vallástanulás. 
7. vacsora. Ezalatt felolvasás. Vacsora után közös 

társalgás. 
729. Az oratóriumban esti imádság és a következő -

napi elmélkedés tárgyának felolvasása. 
9. lenyugvás. 
Ez a napirend néha módosul. A mikor nem taní-

tanak, akkor több idő jut a tanulásra és a szórakozásra. 
Tehát 7 óra alvásra. 4' óra imádságra és lelkigya-

korlatokra. 6—7 óra tanításra. 3 óra tanulásra. 3 óra szó-
rakozásra, étkezésre fordíttatik. 

Első pillanatra föltűnik, hogy a testvérek több időt 
fordítanak az imádságra, mint a tanulásra. Ezen azonban 
meg ne ütközzünk. A testvéreknek sokat kell imádkozniok 
önmagokért és tanulóikért. Nap-nap után nehéz és hálát-
lan munkát végeznek, sziveiket azért gyakran kell ama 
felsőbb regióba emelniök, ahol az igazi világosságra és a 

természetfölötti erőre lelnek. Az imádság, az elmélkedés, 
az Isten jelenlétére való folytonos gondolás által akaratjuk 
megerősödik, értelmök megvilágíttatik, érzelmök megne-
mesedik, szivök szent szeretetre gyul, türelemre, kitartásra 
képesül, mennyei vigasztalásokkal megtelik. 

A testvér, aki a tanításra, tanulással é3 imádsággal 
készül, mint egy fensőbb világ követje lép tanítványai 
elé. Arcza sugárzik, szavai kenetesek, mert nemcsak tudja 
azt, amit tanít, hanem attól át is van hatva. 

Imádkozik tanítványaiért, hogy tanítása foganatos 
legyen. Imádkozik, mert tudja, hogy a nevelé.-ben ő csak 
vet és plántál, a termést ellenben Isten adja. Ama fontos 
igazság lebeg szemei előtt, hogy a legfőbb nevelő az Isten, 
és hogy Isten segitő kegyelme nélkül az ember összes 
igyekezete hiába való. 

Imádkozik és tanulóit is az imádságra szoktatja, 
mert tudja, hogy a 1-ghathatósabb nevelési eszköz az 
imádság, s hogy az imádság nélkül való nevelés a nö-
vendékek sziveit igazán megnemesíteni nem képes. 

Ha a paedagogiában Isten neve csak mint doktrinär 
fogalom szerepel nem pedig mint élő, malasztot, áldást 
osztó legfőbb, valóban létező lényé ; ha ez élő Isten nem 
mint a kereszténység Istene, nem mint irgalmas Atya s 
egyszersmind, mint szigorú biró, hanem mint a semmivel 
sem törődő, a világot magára hagyó Isten, a deismus 
istene szerepel; ha Isten a nevelés csarnokából kitaszítta-
tik, ha a tanitó és a tanuló Isten nélkül mindent magok 
akarnak elvégezni ; ha Istenhez a malasztért és áldásért 
való imádságnak szükségét nem érzik s azért nem is imád-
koznak, Istennel nem törődnek : akkor ne csodálkozzunk 
rajta, ha az iskolák, a legmagasabb színvonalra emelve 
is, a tanítók legfőbb képzettsége mellett is, a növendékek 
erkölcseinek nemesítésében oly meddők. 

A testvérek a tanulásra szánt időben csak szak-
tanulmányokkal, paedagógiai munkákkal foglalkozhatnak. 

Az alapító szerint a tanitó, a nevelő soha sem eléggé 
kitanult és elkészült. 

Azért az önképzést sürgeté és arra szabályaiban időt 
is tűzött ki. 

Aki ez időt kevesli, attól kérdjük, vájjon manapság 
is nem tartjuk-e nagyon szorgalmasnak azt a tanítót, ki 
hivatásbeli önképzésére évről-évre naponkint 2—3 órát 
fordít ? 

A testvéreket tovább a közös élet, a szórakozási idő 
eltöltésének módja is segíti. 

A szabály 6. fejezete szerint a szórakozásnak közös-
nek kell lennie s a társalgás csak épületes és tanulságos 
tárgyak körül foroghat. 

A tovább képzést elősegítik a heti konferencziák is. 
Vajha minden tanitó annyi időt fordítana a tanulásra mint 
a testvérek. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

PéCS, jun. 15. A hittanhallgatók Szt. Pál-Társula-
latának záró gyűlése. — 

E hó 10-én, vasárnap délután tartotta a theologia 
Szt. Pál-Társulata ez évi záró gyűlését, melynek elején 
Müller Károly IV. éves theologus, elnök, magas szárnya-
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lásu és tartalmas beszédben búcsúzott el maga és társai 
nevében a Társulat ifjabb tagjaitól. 

Waldinger István, theologiai tanár és társulati igaz-
gató, elismerő szavakban fejezte ki a Társulat nevében a 
távozók iránt érzett szeretetet és köszönetet, s átadta a szót 
Tóth Lajos IV. éves theologusnak s főjegyzőnek, ki rövid, 
de mégis mindent felölelő képet nyújtott a lefolyt év mun-
kásságáról. 

Mint a jelentéséből kitűnik, aránylag csekély számú 
taggal dicsekedhetik ez év végén az irodalmi Iskola, azon-
ban a kifejtett munkásság méltán számithat elismerésre. 
27 ülést tartott a Társulat, melyek közöl néhányat az év 
elején arra szentelt, hogy a viszonyoknak megfelelően 
körvonalazza a közgyűlések programmpontját s a tagok 
kötelezettségeit. A többi ülés már a szabályzatoknak 
megfelelőleg folyt le, melyeknek tartalmasságát igazolja 
az a körülmény, hogy 15 rendes, 9 pályamű, 16 önálló, 
eredeti felolvasás és 17 szónoklat képezik ez év szellemi 
termékeit. Ezúttal e gyűlések szolgáltak érintkező ponto-
kul a tagok és a nemzet életében előforduló nagy ese-
mények közt. 

Igy november 19 én elhunyt királynénk emlékére 
gyászünnepélyt rendezett a Szent-Pál-Társulat, majd meg-
ünnepelte márczius 15-ikét, legutóbb meg Munkácsy 
koporsójára tette le a hála és nagyrabecsülés koszorúját. 

Azonban a Társulat a gyűléseken kivül nagy mun-
kát fejtett ki a harmadszor kiadandó Magister Choralis 
átdolgozásában, mely főleg az elnök buzgólkodása folytán 
majdnem egészen elkészült s a jövő év kezdetén már 
sajtó alá is lehet rendezni. 

Miután a főpénztáros, Glück István és a pénztáros 
Kaufmann András III. éves theologusok is megtartották 
beszámolásukat, a pályadijak kiosztása következett. 

E dijak jó részét a Társulat pénztára fedezi, azon-
ban Wajdits Gyula, Virág Ferencz és Valdinger István 
urak is egy-egy dijjal kegyeskedtek a tagok buzgalmát 
éleszteni. Hálás köszönet érte ez uton is. Pályadijat nyer-
tek : Tóth Lajos IV. éves, Glück István, Kaufmann András, 
Marton Sándor és Schäfer József III. éves theologusok. 

Ezután megejtette a Szt. Pál-Társulat a jövő évre 
szóló tisztújítást. Megválasztatott elnökké Kaufmann András, 
főjegyzővé Marton Sándor, főkönyvtárossá Schäfer József 
III. éves theologus, pénztárossá pedig Csokonay Béla II. 
éves theologus. 

A gyűlés lelkes hangulatban, az igazgató éltetésével 
végződött. 

Szatmár, jun. 13. A plebánosi szék letöltése. — 
Nem akartunk e kérdéshez hozzászólani, mert azt 

hittük, hogy a város valódi érdekeinek és a kath. hivek 
lelki szükségleteinek nyugodt mérlegelése helyes és a 
megoldásnak — mondjuk — egyedül lehető módjához 
fogja vezetni az illetékes faktorokat, — de miután a 
mozgalmak a városi választó közönség egy részétől 
nagyon sajnálatraméltó irányba tereitettek, ugy, hogy 
ma már sokkal több animositással mint prudentiával s 
még kevesebb jóakarattal folynak be némelyek a tárgya-
lások menetébe, kénytelenek vagyunk felemelni szavunkat 

álláspontunk megvilágítása, a kedélyek nyugalma és a 
helyes megoldás sikere érdekében. 

A kérdés geneologiájához talán felesleges is hozzá-
8zólanunk, hiszen köztudomásu mindnyájunk előtt, hogy 
a város választási joga kezdettől fogva megvolt, de a 
püspökség alapítása óta, az akkor tett legfelsőbb rendel-
kezések értelmében csak a kanonokok közül választhatott 
s ujabban ezt a szép jogot pár esetben az egész egyház-
megyei papságra kiterjesztve gyakorolta. Azt is tudjuk 
már püspök ur ő méltóságának a városhoz intézett átira-
tából, hogy az utóbbi esetekben a választás nem törvé-
nyes uton eszközöltetett, mert az alapítólevél rendelkezései 
a felsőbbség által megváltoztatva nem lettek. 

Feleslegesek tehát, sőt az ügy érdemére nézve káro-
sak az olyan eredményű értekezletek, hogy hívjunk meg 
papot, mert nem képzelünk az egyházmegyében olyan 
embert, ki az egyházjoggal ellentétbe helyezkedvén azt a 
meghívást elfogadná, s nincs a világnak az a püspöke, ki 
az ilyen eljárást hozzájárulásával sanctionálhatná. Elte-
kintve attól, hogy ez a fellépés egy városi képviselőtes-
tület vezérférfiaihoz méltatlan volt, mert onnan sokkal 
több komolyságot és majestást vár a közönség, másrészt 
törvénybe ütköző és a jogérzéknek legkisebb látszatával 
sem bir. 

Ne csináljanak tehát a képviselő testület vezetői 
olyan spektákulumot, mely mig egyrészt komikus helyze-
tet teremt, más oldalról sok keserűségnek csiráját hor-
dozza méhében, hanem törvényes uton haladva észszerű 
és jogalapon tegyék meg a további lépéseket. Es ne 
beszéljen jogcsorbitásról senki, midőn az ügy elintézésé-
nek épen az egyedüli jogos formája lett igénybe véve. 
Hiszen a város választási jogán az előbbi gyakorlat 
visszaállítása által nem esik semmi sérelem, mert a két 
utóbbi választás nem jogalapon történt. 

Szerintünk nincs más alternativa, mint a választást 
az alapitólevél rendelkezései értelmében gyakorolni, mert 
az adott helyzetben egyedül ez a törvényes. Es ha az 
egyházmegye főpásztora ily irányban való cselekvésre 
hivta fel a választó közönséget, nem tett egyebet mint 
kötelességét teljesítette tiszteletben tartásával a jognak, 
mérlegelvén a kath. hivek lelki életének fellendítésére 
szolgáló ama rendkívüli előnyöket, melyeknek megítélé-
sében egy egyházmegye főpásztora bizonyára sokkal ille-
tékesebb, mint bárki más, s egyházának érdeke sokkal 
inkább fekszik szivén, mint akármelyik — s miként a 
megtörténtekből látszik — a szenvedélytől elkapott szó-
noknak. 

Nekünk ugy tetszik, hogy a város nyakra-főre 
választani akar, holott nem az volna a fődolog, hogy ez a 
jog meglegyen, hanem, hogy az egyház magasztoâ érde-
keinek megfelelő módon gyakoroltassák, melyek a közügy 
kívánalmaival semmi szin alatt sem lehetnek ellentétesek. 

Ha a város netalán ki akarná terjeszteni az egész 
egyházmegyei papságra választási jogát, mely a püspök-
ség alapításakor megszorittatott, ne ragadtassa magát 
az erőszak és törvénytelenség terére, mert alkotmányos 
államban ezzel úgysem fog czélt érni, hanem válaszsza a 
miniszter által is ajánlott utat, melyen az ügy minden 
keserűség nélkül végleges elintézést nyerhet. 
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Mi azt akarjuk, hogy legyen békesség, hogy a hit-
élet ne szenvedjen a visszavonás miatt, azért mitsem óhaj-
tunk inkább, mint hogy a város képviselőtestülete, ko-
moly és higgadt megfontolás tárgyává tevén a helyzetet, 
ne törekedjék törvényellenes állapotokat teremteni s maga-
tartásával késleltetni az ügy végleges lebonyolítását. 

H. Sz. 
Páris, jun. 16. Hivatalos merénylet a ssent kereszt 

és feszület ellen Reimsben. — 
A vallási háború, melyet a gonosz lélek rabszolgái 

szítanak mindenfelé, Reimsben a legutálatosabb tettek 
egyikére adott alkalmat. Merényletet követtek el egy 
kereszt és feszület ellen, a mely merénylet azonban, 
mint a rossz puska, hátrafelé sült el, és az istentelenség 
titkos társulatának érdekeit sebezte meg érzékenyen. 
Elmondom röviden, mi történt. 

Reims egyik népes külvárosában, egy községi iskola 
falához támasztva, állt 1873 óta egy kereszt és rajta a 
feszület. A nép rendesen „Croix du Jard"-nak nevezte. 
1873-ban Landriot érsek szentelte fel egy másik helyébe, a 
melynek előzői közöl az elsőt 1757-ben állította fel a 
kegyelet. 

Most képzeljék el önök, mily nagy lehetett a bámu-
lás és felindulás Reimsben, midőn néhány nap előtt, 
csütörtöki napon, egyszerre az a hir kezdett elterjedni, 
hogy a Arnouid polgármester (maire) rendeletére a neve-
zett kereszt lebontása van folyamatban. 

A kik e hirre összefutottak, csakugyan egy álványt 
láttak maguk előtt, a melyen kőművesek és lakatosok 
végezték a rút foglalkozást. Arra a kérdésre, miképp jöt-
tek az istentelen gondolatra, szégyenkezve azt felelték, 
hogy a város elüljárója kényszerítette őket erre az el-
járásra. A város szolgálatában vannak. 

Mikor a szentségtörő merényletről a lakosság meg-
bizonyosodott, irja az egyházmegyei „Bulletin," nagy fel-
háborodás vett erőt a vallásos lakosságon. Bouvier ban-
kár és Betrand-Rosé, azok nevében, kik e szent keresz-
tet 1873-ban aláirás utján állították fel, azonnal meg-
jelent a hely színén és egy rendőr által a tényállásról 
jegyzőkönyvet vétetett fel, azután Bouvier bankár kimon-
dotta, hogy fenntartja magának a jogot, hogy a keresztet 
otthonában őrizet alá vegye. 

Kérését csakugyan teljesítették is s úgy 10 óra táj-
ban egy szekér érkezett a helyszínére, a melyen a szent 
keresztet a feszülettel együtt elhelyezték. Mikor a szo-
morú menet megindult, a nők sirni kezdtek és igen tekin-
télyes polgárok hangosan tiltakozva a merénylet ellen 
éltették Krisztust és a keresztet. Vive le Christ! Vive la 
Croix ! A szent keresztet és feszületet azután csakugyan 
elvitték a nemes és bátor keresztény otthonába és ott 
letették az udvar közepére. Az udvar pedig egyszerre 
átalakult fényes szenthelylyé. A falakat minden oldalról 
diszes fehér szövettel vonták be s a földön fekvő keresz-
tet virágcsokrokkal vették körül jámbor kezek. A nép 
egésznap özönlött a feszület lábaihoz imádkozni bocsána-
tért, hogy a közút jogától megfosztották. 

A franczia kath. nép e nagyszerű tüntetéséről 
szívesen közlök majd részleteket is a helyszínén meg-
jelenő „Courrier de la Champagne" után. 

K A T H O L I K U S AUTONOMIA. 

A kath. autonomia lényeges jogai. 
— A jun. 18-ára összehívott hármas értekezlet figyelmébe. — 

IY. 

Talán a főpapi kinevezés, a vagyon feletti rendel-
kezés lényeges követelményeinél is fontosabb azonban a 
kath. tanügy közvetlen vezetésének kérdése, mert leg-
életbevágóbb kelléke az egyház szellemi és erkölcsi füg-
getlenségének, Istentől nyert és igy semmi hatalomtól 
sem korlátolható tanszabadságának. 

Nem czélunk most behatóbban kifejteni e joggyakor-
lás fontosságát az egyházra, sem kimutatnunk azon érvek 
hiábavalóságát, a melyekkel a kormány emlékirata védi 
lényeges befolyását a kath. tanügyre. Csak hangsúlyozzuk 
mi is a 27-es többségi bizottság munkálatával, hogy az 
igazgatók és tanácsosok kinevezése, a tanrendszer, tanterv, 
tankönyvek, rendtartás megállapítása, a tanárok és tanu-
lók fegyelmezése az állami törvények erre vonatkozó 
rendelkezéseinek figyelemben tartása mellett oly mellőz-
hetetlen követelménye a tanszabadságnak, hogy annak 
megadása nélkül legalább is a protestáns vagy erdélyi kath. 
intézeteknek megadott határig képzelhetetlen az egyházi 
önkormányzat lényeges czéljáuak elérése. 

Nincs az államnak egyetlen olyan lényeges érdeke, 
a mely e jogok megtagadását az egyháztól, teljesen oka-
datolhatná vagy csak némileg is elfogadhatóvá tenne. 
Hiszen az államnak, mint az egyéni, családi és testületi 
természetes jogok védelmére, s az ezek zavartalan gya-
korlása végett szükséges társadalmi külső rend es biz-
tosság létesítésére rendelt intézménynek, czéljiból kifolyó 
feladata nem lehet más, a közoktatás terén, mint bizo-
nyos állami functiók teljesítésére szükséges szakismeretek 
mértékét megállapítani és biztosítani leendő tisztviselői 
számára ; — nincs más feladata, mint a gyermekeiknek a 
családban, vagy másutt magasabb képzést adni vagy 
adatni nem biró szülőket abban az esetben, ha ők maguk 
saját erejökből tanintézeteket felállítani nem volnának 
képesek, ilyenek felállításával támogatni ; és ez iskolák-
ban is az államnak a tudnivalók mértékének felállításán 
kivül nincs más feladata, mint pusztán a politikai és 
polgári szempontból való ellenőrzés és annak biztosítása, 
hogy az iskolában semmi sem taníttassék a fennálló al-
kotmány, törvények, társadalmi rend és közerkölcs ellen. 
Am hogy e határok keretében, mit minő szellemben, s 
minő vallási világnézet szerint tanítsanak és mit és hogyan 
ne tanítsanak, annak meghatározására az államnak, mint 
ilyennek, mint egyszerű organismusnak nincs tanitói 
auctoritása, nincs tanitói képessége, nincs tehát tanitói 
joga sem. 

A gyermeknek kiképzése teljes emberrré a bölcső-
től kezdve a teljes emberré levésig kizárólag a szülők 
természetes és lényeges joga és nagy felelősségű kötelme, 
mert ők adtak létet a gyermeknek, hogy Isten ós a 
természet rendelése szerint saját képökre, emberré képezve 
benne és általa testileg ép ugy mint szellemileg tovább 
éljenek és mintegy időtlen időkig procreálják magukat. 
Már csak pusztán természeti jog alapján ő nekik van 
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tehát egyedüli joguk meghatározni a gyermek szellemi és 
erkölcsi fejlődésének irányát és czélját, nekik kötelességük 
ezt az irányt e saját képet biztosítani még akkor is, ha 
gyermekök képzését másokra bizzák, a kiknek egyedül a 
szülők teljesen szabad választása és megbízása jogán 
értelmében s azoknak tovább is fennálló és fennmaradó 
felelőssége mellett van joguk a gyermek képzését vezetni. 
Oly természetes joga ez a szülőknek, de viszont a gyer-
mekeknek is, hogy még ha akarnák, sem mondhatnak le 
róla, mert oly lényeges rendeltetésök betöltéséről van 
szó, a melyet Isten tűzött ki számukra, melyet betölteni 
épen azért nagy felelőséggel is járó elutasíthatlan kötel-
mök. Az államnak tehát mint organismusnak, a mely 
sem nem vett részt a gyermek létrehozásában s igy sem 
nem ő tűzte ki czélját, — nincs semmi joga sem képes-
sége, a saját képére, vagyis inkább a felváltva kormányzó 
egyedeknek képére alkotni az embert. Az ember nem az 
államért létezik, hanem az állam létezik az emberért. A 
gyermek előbb tartozik a családhoz, mint az államhoz, a 
szülők természetes joga felette áll az állam jogának — 
s az állam csak a legnagyobb zsarnoksággal változtathat 
ezen természeti renden. 

Ezen a rendíthetetlen alapon nyugszik az egyház-
nak joga is a gyermek tanítására és nevelésére. Mig a 
szülő testileg nemzé a gyermeket a földi életre, az egy-
ház a sz. keresztség által lelkileg szülte a gyermeket az 
isteni életre. Miként a szülőknek Isten oltotta a termé-
szetbe a természeti jogot és kötelmet, hogy a gyermeket 
földi rendeltetésének betöltése végett saját képére testileg, 
szellemileg befejezett emberré képezze vagy képeztesse, 
akként az egyház szintén Istentől nyerte a jogot és köte-
lességet a rendeltetéssel, hogy a gyermeket Isten képére 
jó keresztény katholikussá képezze. Teljesen analog jogok 
és kötelmek, azzal a különbséggel, hogy, mivel az isteni 
jog felette áll a természeti jognak, de ellentétben nem 
lehetnek egymással: az egyháznak kötelessége ily föl-
merülhető ellentét esetében a szülőkkel szemben is 
érvényesíti jogát a gyermek keresztény nevelésére, annál 
inkább az állammal szemben. 

Már pedig ha az egyháznak rendíthetetlen joga van 
a gyermek kath. nevelését biztosítani, ugyanily joga van 
az erre vezető eszközökre is. A lényeges czél jogosultsága 
feltételezi a teljes tanszabadságot és függetlenséget; ugyan-
ezen czélnak legfőbb rendeltetésszerű volta pedig a föl-
tétlen kötelezettséget az egyházra nézve. Azért küzdött az 
egyház mindenütt és minden időben elszántan a teljes 
tanszabadságért saját iskoláiban és, ha az állam ezt tovább 
is korlátozni akarná, küzdeni szent kötelessége a végsőkig 
a magyar államkormánynyal szemben is. 

Azok az érvek, melyekkel a kormány emlékiratában 
a kath. iskolák feletti lényeges rendelkezéstől megfosztani 
akarja az egyházat, azonkívül, hogy tartalmilag is üresek, 
teljesen eltörpülnek azon lényeges jogok és érdekek súlya 
mellett, melyek a kath. egyház független tanszabadságát 
követelik. A kérdéses iskolák tulajdonjoga és czélja min-
den kétségen kivül áll, ha az alapítók szándékát és ren-
delkezését tekintjük. Azoknak a czél követelte vezetés-
módja pedig, ha az állam hivatalos keresztény jellege 
mellett a múltban az egyház kára nélkül történhetett, — 

mint kifejtettük — a lényegesen megváltozott viszonyok 
közt nem maradhat tovább a felekezetlen állam kezében. 
Azt mondják erre, hogy pozitív törvény áll útjában a 
kétségtelen jog megadásának, a mely törvénynek (az 
1883-nak) megváltoztatása — az emlékirat szerint — tel-
jesen felforgatná egész közoktatási rendszerünket ? Hát 
mire való akkor a törvényhozás, ha nem arra, hogy a 
kétségtelen jogokat még törvénymegváltoztatásával is 
megadja és biztosítsa és az avult törvényeket a paran-
csoló szükségtől követelt uj és jobb törvényekkel helyet-
tesítse? Ámde hiszen pusztán falra festett rémkép ez a 
felforgatás. Hiszen semmi egyebet sem kellene tenni, csak 
azt a kis változtatást, hogy a törvényben felsorolt kate-
góriák 1. pontjából a 15 kir. kath. és a 2. pontjából az 
52 róm. kath. középiskolát elvenni és a 3. kategóriájába 
tenni, oda, ahol a protestáns, gör, keleti, unitárius isko-
lák vannak 59-en. Nem kell tehát egyetlenegy uj kate-
góriát sem felállítani, hanem a törvény többi részének 
érintése nélkül pusztán csak egy meglevőt néhány inté-
zettel megszaporítani. Hát ez volna az a teljes felforgatás, 
melynek rémét az emlékirat oly átlátszó szándékkal festi 
a falra ? Hát a protestáns iskoláknak az államiakétól külön-
böző jellegű kategóriája megállhat e rendszerben, és 
csak a kath. iskoláknak felruházása e jelleggel képezne 
gyökeres felforgatást? . . . Hiszen az állam most már azon 
ürügyhez sem folyamodhatik többé, a melybe annak ide-
jében Csáky minister kapaszkodott, hogy nem lesz mit 
adminisztrálni az államnak, ha a kath. iskolákat rendel-
kezése és vezetése alól az egyháznak adja át, — mert 
hiszen már vannak feles számmal állami iskolák is, nincs 
tehát semmittevésre kárhoztatva a mindenáron rendelkezni 
óhajtó minister. 

Az emlékirat többi érvei is amily szépen hangzók, 
közelről tekintve ép oly tartalmatlanok. Nagyon szép és 
tagadhatatlanul kívánatos egy nemzetben a szellemek 
egysége, az egyöntetűség az eszmékben és törekvésekben, 
s azért is sajnálható a hitegység megszűnése : — ámde 
ha már megvan és pedig lényeges eszmékben, a különb-
ség, az államnak nincs sem hivatása, sem képessége a 
lelkek, a szellemek felett mert — mint mondottuk —• 
nincs semmi tanitói auctoritása. De ezt nem tekintve, 

, kivihetetlen dologra is vállalkoznék. Hiszen az államnak 
; még az emberek testei felett sincs teljes alkotó, korlátozó 

hata lma: hogyan lehessen ez a lelkek, a szellemek felett, 
melynek lényege a teljes szabadság, és lényegileg és 
rendeltetése szerint, mely még a teljes tanitói auctoritás-
sal biró más szellemnek sincs alávetve csak az ebben létező 
igazságnak, ha az ott valóban megvan. Hogyan követelheti 
tehát a legborzasztóbb zsarnokság nélkül a szellemek aláveté-
sét magának az állam, vagyis inkább az állam élén álló 
néhány kormányzó, a kik mint ilyenek szintén semmi 
tanitói tekintélylyel sem bírnak, mint magán egyedek 
pedig még ha igazság honolna is szellemökben, a miről 
pedig nem lehet csalhatatlan biztosítékuk, csak a bennök 
levő igazság nevében kívánhatják, de semmikép sem 
octroyalhatják az állam nevében és hatalmával mások 
szellemére. Ily jogtalan szellemi zsarnokság az állam 
részéről, a szellemeknek erőszakos centralisatiója Nyugat-
Európa összes művelt nemzeteinek tapasztalata szerint 
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nemcsak kivihetetlen, de megkísérlése mindenütt a tudo-
mányok és szellemi előhaladás nagy sülyedését idézte elő. 
Mert hiszen szellemi téren még inkább, mint az anyagin, 
az előhaladásnak, az igazság győzelmének, uj igazságok és 
eszmék keletkezésének, a szellemek szabad versenye, az 
eszmék ellentéte és a versenyben szabad küzdelme adja 
meg a hatalmas impulsust. Es Isten is talán épen azért 
engedi meg a tévelyek fölmerülését és uralmát egy-egy 
időre még vallási téren is az igazsággal szemben, hogy 
encek a fénye, diadala és nélkülözhetetlensége annál 
szembetűnőbbé válljék. (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából érkezett hír szerint f hó 17-én volt 

a Vezuvon az observatorium mellett annak a jubileumi 
keresztnek megszentelése, melyet ott XIII. Leo pápa 
rendeletére állítanak fel. Prisco bibornok nápolyi érsek 
végezte a szertartást. 

— Az esztergomi püspökszentelés alkalmából a 
„Religio" a következő táviratot intézte az uj váczi püs-
pök úrhoz : Méltóságos gróf Csdlcy püspök urnák Eszter-
gomban. Hódolattal és minden jókivánattal tiszteleg a 
„Religio" szerkesztősége. Erre a hódolatra a következő 
kegyes válasz érkezett: „Religio szerkesztőségének. Meg-
emlékezésüket örömmel és köszönettel vettem. Csáky 
püspök." Az esztergomi püspökszentelés emlékezetéhez 
tehát a Religiót kegyeletes monumentumok fűzik. 

— A nemzeti római zarándoklat országos bizott-
ságának albizottsága Városy Gyula dr pápai praelatus és 
papnevelőintézeti kormányzó ur elnöklése alatt ülést tar-
tott, a melyben elismerést szavazván a tavaszi zarándoklat 
érdekében legtöbbet fáradt Áldássy tanár pénztáros-
nak és König pápai kamarás főrendezőnek, a bizottság 
áttért arra a kérdésre, rendezendő-e még egy második 
nemzeti római zarándoklat. A bizottság az őszi nemzeti 
római zarándoklat szükségességét mondotta ki. A bizott-
ság f. hó 27-én tanácskozását folytatni fogja. Meggondo-
landó, nem volna-e legczélszerübb a második nemzeti 
római zarándoklatot épp a jubileum záró ünnepségére 
tervezni. Igaz, hogy ez télre esnék ; de finalénak leg-
magasztosabb volna mindenesetre, ha az egyház évkönyvei 
azt hirdethetnék, hogy a jubileumi zarándoklatok sorát a 
magyarok nemzeti zarándoklata zárta be. 

— Népmisszió Ó-Kigyóson. A vallásos lelkű és 
fenkölt gondolkozású főrangú hölgy, Wencklneim Krisztina 
grófnő, kigyÓ8Í ősi uradalmának népeit — és a közel 
fekvő községeknek hiveit is — a népmissziónak drága 
lelki ajándékaival ajándékozta meg. Ft. P. Bota ugyanis, 
a Jézustársaság fővárosi rendházának tagja junius hónap-
ban minden vasár- és ünnepnap lerándul a fővárosból 
O-Kigyósra és a helybeli, úgyszintén a szomszédokból 
összesereglett nép között d. e. 10 és d. u. 5 órakor Jézus 
sz. Szivéről tartott megindító szónoklataival eredményesen 
terjeszti ezen legszentebb Sziv tiszteletét. Ezen misszió 
módja annyiban újszerű, hogy nem tartják napokon ke-
resztül megszakítás nélkül, hanem minden vasár- és ünnep-
nap és igy a munkától nem vonja el a népet és a hallott 

isteni igazságok megszivlelésére több idejük van a hí-
veknek. 

— KettŐS Ünnep. Nyitramegyei Komjáthon f. hó 
12-én kettős ünnep volt. Akkor tartották meg a magyar 
kereszténység 900 éves jubileumát fényes templomi és 
iskolai ünnepélylyel s ugyanaznap ünnepelte a hitközség 
és a vidék Turcsányi Mátyás cz. kanonok és plébános 
lelkipásztori működésének 40-ik évfordulóját. 40 évig egy 
helyben plébános lenni kiváló lelki tulajdonságokra valló 
érdem, melyet Isten áldása kísér már itt e földön. Turcsá-
nyi Mátyás kanonok urat hivei ez alkalomból önkéntes 
adományokból begyült 450 koronáról szóló betéti köny-
vecskével lepték meg azzal a kéréssel, hogy azt az ő 
nevéről nevezendő iskolai alapítványon fordítani kegyes-
kedjék. Telálóan mondotta az áldott lelkű kanonok ur, 
hogy 40 év lefolyása alatt sok minden megváltozott, csak 
egy dolog maradt változatlan : az ő hivei iránt való sze-
retete. Hogy mennyit áldozott ez a szeretet vagyonban is 
az ő híveiért — egyebeket nem is tekintve — álljon itt a jó 
tétemények következő összeállítása: Az iskola építéséhoz 
hozzájárult 2400 K.-val ; a kántortanitó gazd. épületének 
felépítéséhez 200 Kor., iskolás gyermekek részére énekes 
könyvecskékre 40 Kor., 1885—1899. 3 tanítónak évenkint 
60—60 Kor = 1440 Kor., tanszerekre és különféle iskolai 
szükségletekre 116 Kor., kántortanitói istállók építési 
költségeire 400 Kor., 1889-ben az iskolaépület javítási 
költségeire 100 Kor., 1890—1893-ig a tanitók fizetésére 
évenkint 480 Kor. = 1880 Kor., 1893-ban 8000 Kor. 
Turcsányi Mátyás-féle alapítványt tett a tanitók fizetésé-
nek javítására, 1894-ben ugyanazon czélra 4000 Kor. 
alapítványt létesített, 1894. a tanitók fizetésére 380 Kor., 
1898-ban orgona-javitásra 200 Kor., 1897—1900. 3 tanitó 
fizetésének kiegészitésére évenkint 100—100 Kor. = 900 
Kor., 1900. egy tanítónak hátralékos korpótlékra 150 
Kor., ismét egy tanitó további 372 évi korpótlék-fizeté-
sére 350 Kor., 1900-ig a hiányzó tandijat évenkint 
40 — 100 Koronával sajátjából pótolta, a nagyszombati 
tanitóképezdénél több éven át egy-egy tanulót évi 80 
Kor. segélyezett, több éven át különféle apró iskolai 
szükségletekre 220 Kor. = 44.178 Koronával. Ezen kivül 
elég tekintélyes összeggel járult hozzá a csornoki tem-
plom építésének költségeihez is. 

A szerkesztő telefonja. 
K. L. Hiába való minden erőködés. Zichy Nándor grófot és 

az ő követőit nincs mód bennne hogy valaki a pápa ölelésétől és 
áldásától — és e kettőnek kiszámíthatatlan hatásától — valaha 
megfoszthassa. Factum infectum fieri nequit. A konzekvenczia ellen 
való tusakodás, az is, szintén haszontalan, kárba veszett, menthetet-
len, jóvá aligha tehető idő- és erőfecsérlés. És korántsem kell ám 
bevárni az utolsó Ítélet napját, hogy ez kitűnjék. Ki fog ez tűnni 
azonnal, mihelyt az egyház ellenségei újra meg fognak tudni 
egyezni az utolsó nagy támadásra, és ha ez a már javában készülő 
támadás az egyház ellen — egyenetlenségben és visszavonásban 
fogja találni az egyház védelmére hivatott tényezőket. Ekkor fog 
kitűnni teljes nagyságában, hogy Magyarország baját nincs senki, a 
ki jobban ismerné Xll t . Leo pápánál. O a'döntő csatározások idején 
már valószinüleg az örökkévalóságban fog imádkozni érettünk, és 
szemrehányás az örök Biró részéről azon a czimen, hogy Magyar-
országgal szemben nem tette meg kötelességét, bizonyára nem 
fogja őt érni. De ez a kis figyelmeztetés, világos, hogy nem önnek 
szól, hanem azoknak, a kiknek menthetetlen huzavonájáról, még 
inkább pedig azoknak, a kiknek önző ellenakcziójáról szólott az ön 
szives tudósítása. A ki nincs a pápával, nincs az egyházzal ; a ki 
nincs a püspökkel, nincsen Krisztussal egységben és összhangzásban. 
Ezen az isteni törvényen nem lehet változtatni. 
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: Megjelenik e lap heten- \ 
\ ként kétszer : 
Î szerdán és szombaton, § 

Előfizetési dij : \ 
: félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 frt. § 
I Szerkesztő lakása : \ 

Budapest, : 
{ VI., Bajza-utcza 14. sz., | 
I hova a lap szellemi : 
: részét illető minden l 
: küldemény czimzendő. E 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, junius 27. 51. 

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

SZ. I. Félév. 1900 
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OBT FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. 
Hogy mi a „Religio" a magyarországi katholikus 

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

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

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

Kir. Magy. Tud. Egyetemünk 
a krakói egyetem 500-os jubileumán. 
F. hó 7-én ünnepelte a Universitas Jagelloniana 

Krakóban megújhodásának ötszázados évfordulóját. 
A lengyelek ősrégi egyetemét ez alkalomból a világ 

összes tudomány-egyetemei ünnepelték. Képviselőket kül-
döttek Krakóba, hol ezek az egyetemi templomban tar-

tott díszülésen sorban elmondták üdvözletüket s átadták 
ajándékukat, vagy emléktárgyaikat. 

Bennünket magyarokat a krakói egyetemhez a hálás 
emlékezésnek többszörös szálai fűznek. 

Budapesti kir. magyar tudomány-egyetemünket a 
tudományok fényes nemzetközi ünnepén dr ponori TheivreivJc 
Emil e. i. Rector Magnificus képviselte, a ki külön rövid 
latin beszédben nyújtotta át egyetemünknek alább követ-
kező ünnepi átiratát. Rektorunk átadó beszédének követ-
kező zárószavait: „Valamikor 16 várost adtunk zálogba 
Lengyelországnak, de azokat megint visszakaptuk. Ma a 
magyarok szivét hozom nektek. Tartsátok meg örökre", 
— lengyelül mondván el, rendkívüli hatást ért el. 

Az ünnepi átirat szövege.*) 
Amplissimo Senatui 

Universitatis Cracoviensis 
Rector et Senatus 

Universitatis Budapestin en sis 

s. P: B. 
Summa nos lae t i t ia affecerunt l i t te rae Ve-

strae, quibus cert iores nos fecistis venerandam 
Univers i ta tem Yestram hoc anno, die VII. men-
sis Junii , memór iám quinquiens saecularem in-
s t a u r a t i o n s suae ce lebra turam esse. 

Senatus Univers i ta t i s nost rae in consilio die 
mensis Maii XIX. habi to communi sen ten t ia 
const i tu i t , u t in his sollemnibus Rector ipse 

*) Eredetiben még sehol sem jelent meg ez a szép latinságu 
okmány, mely e. i. Rector Magnificusunk, a classica philologia 
tanárának tollából származott. 433 
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praesens personam Universitat is sustineat atque 
hac epistula Vos consalutet. 

Hac occasione si históriám Polonorum et 
Hungarorum repetimus, fieri non potest, quin 
animi nostr i ad multa atque ea quidem certa 
luculentaque mutuae concordiae mutuique amo-
ris revocentur test imonia. 

Universitas Cracoviensis anno MCCCLXIY. a 
Casimiro Magno, Quinque-Ecclesiensis autem, quae 
ad aeadem usque Mohácsianam, annum videlicet 
MDXXVI. floruisse perhibetur, anno MCCCLXVII. 
a Ludovico Magno condita est. I taque inter pri-
mas Poloniae et Hungáriáé universi tates condi-
tas nonnisi t r iennium interiacet . 

Utraque universitas ad exemplum universi-
t a tum Bononiensis et Patavinae const i tuta iisdem 
iuribus et privilegiis ornatur . 

Triennio post Polonia et Hungaria unione, 
quae vocatur, personali coniunguntur. 

Post mor tem Ludovici magni autem Hedviga, 
filia eius natu minor, anno MCCCLXXXIV. facta 
est Poloniae regina, quam cum Vladislaus Jagelló 
uxorem duxisset, anno MCCCLXXXVI. regnum 
Poloniae ei delatum est. Hoc modo per filiam 
regis Hungarorum regnum Poloniae adepta est 
ilia domus regnatrix, ex cuius nomine Universi-
tas Cracoviensis Universi tas Jagellonica appel-
latur. 

Vladislaus ille. filiae regis Hungarorum ma-
ritus, ins tauravi t Universitatem Cracoviensem, 
cuius rei magnitudine praestabilis memoria nunc 
post quiugentos annos celebratur. 

Sed non solum iis rebus, quas commemora-
vimus, verum etiam similitudine quadam morum, 
studio vicinitatis et quadam na turae coniunctione 
et convenientia, quibus hae duae nationes inter 
se continentur , fiebat, ut iuvenes Hungáriáé Cra-
coviam studiorum causa migrarent . In hac urbe 
habebant iuvenes Hungáriáé scholas academicas 
f réquentantes peculiarem quandam bursam, cuius 
regestrum („Regestrum Bursae Hungarorum Cra-
coviensis ") in bibliotheca Univers i ta t is Craco-
viensis et iam his temporibus asservatur. Tanta-
que erat in hac universi ta te iuvenum Hungáriáé 
frequentia, u t inde ab anno MCCCCXCIII. usque 
ad annum MDLYIII. in numerum civium acade-
micorum MDCCCXCII. adscriberentur. Neque vero 
casu qnodam factum esse videtur, u t inter bur-
sae Hungaricae sodales nunquam iuvenes Cibi-
nienses, Neosolienses. Cremmicienses, aut Schem-
nicienses, sed plerumque Budenses, Pestinenses, 

Segedinenses et Magno-Yaradienses versarentur. 
Ad cognoscendum praeterea illustrissimum est, 
quod ex bursae Hungarorum sociis CCIX. bacca-
laurei facti, XLI. autem ad gradum magistr i pro-
moti sint. Sed bursa Hungarorum Cracoviensis, 
quae inde ab anno MCCCCXCIII. usque ad an-
num MDLYIII. DCCCXXIII. sodales habebat, 
Turcorum bellis distracta est, atque id quidem 
non multo ante (anno MDLYIII.), quam Stepha-
nas Báthory, quem item hominem Hungarum 
fuisse constat, anno MDLXXY. ad regnum Polo-
niae pervenisset. 

Quo mortuo Hungari et Poloni inter se con-
cordare non desinebant. Etenim Joannes Szobieszky, 
fortissimus ille Polonorum rex, hac re optime 
meri tus est de Hungaria, quod fractis Turcorum 
ad Vindobonam opibus (anno MDCLXXXIII.) 
Hungaris gravissimus auctor exstiti t , u t bello 
per sedecim annos ad l iber ta tem recuperandam 
gesto a Turcorum imperio l iberarentur. Neque 
eius rei Hungaros cepit oblivio. Nam cum Poloni 
pro l iber ta te sua pugnaverant, Hungari semper 
cum iis sentiebant. Cumque anno MDCCCXXX. 
Poloni claram illam pugnam pro l ibertate tuenda 
pugnarent , Franciscus Deák, vir ille sapientissi-
mus, in regni comitiis anno MDCCCXXXII. habitis 
t am excelse tamque magnifice dixit pro l iber tate 
Polonorum, u t hac oratione habi ta concordiam 
Hungarorum cum Polonis in omne tempus con-
firmaret. Quam quidem concordiam et Poloni 
probaverunt , et Hungari etiam nunc probant, 
quandoquidem ex fortissimis illis viris. qui in 
societatem pugnae annis MDCCCXLYI1I. et 
MDCCCXLIX. pro l ibertate recuperanda factae 
venerunt , praecipue Josephum Bern, paterculum 
et virum ilium bello insignem magni aes t imant 
nomenque eius in aeternum gratissimum prose-
quuntur animo. 

Quae omnia si considerantur, nemo sane 
est, quin Hungaros pietate et gratia Polonis 
devinctos esse intellegat. Atque his quidem rebus 
commota Regia Scientiarum Universitas Hunga-
rica Budapestinensis par tem capessit illorum 
Kollemnium, quibus memoria Universi tat is Jagel-
lonicae denuo const i tutae nunc post quingentos 
annos celebratur, maxime exoptans, u t iirmum 
illud vinculum mutuae concordiae mutuaeque 
amicitiae, quod adhuc Polonorum et Hungarorum 
animos cont inuent , in dies etiam arctius fiat et 
ad gloriam laudemque consequendam quam plu-
r imum valeat. 

Datum Budapestini die XIX. mensis Maii a. 
MDCCCC. 

Dr. Aemilius Thewreick de Pan or 
R e c t o r M a g n i f i c u s . 

Jalsowszky 
Secretarius Senatus. 
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De la Salle szent János, 
az iskolatestvérek alapítója. 
IV. La Salle mint paeclagogiai újító! 

A tulajdonképeni népiskola alapítója La Salle, a 
mennyiben a népiskolai oktatás alapjául a latin nyelv 
helyébe az anyanyelvet tette. 

La Salle franczia volt. Francziaországban, valamint 
egyebütt is, a tanulók olvasni latin könyvekből tanultak. 
E végből leggyakoribbak voltak oly latin könyvek, a 
melyekben a Magnificat, Salve Regina, Nunc dimittis, 
voltak meg. Csak ha latinul már jól olvastak, akkor 
kezdtek az anyanyelven olvasni tanulni. 

Igy 4 — 6 év kellett, mig olvasni megtanultak. 
La Salle ezzel szemben az olvasás tanítását nem a 

latin, hanem az anyanyelven kezdette el. 
Az első könyv, a melyet az abc után a gyermekek 

kezébe adott, összefüggő elbeszélést tartalmazott. A 
második könyv, mondá — keresztény oktatások gyűjte-
ménye legyen; a 3-ik könyvet az igazgatók a főnökkel 
válaszszák meg. Egy-egy leczke mindenkor befejezett 
egészet képezzen, akár gondolat, akár olvasmány, elbe-
szélés vagy bármi legyen is az. 

A latin olvasásnál tankönyvül a zsoltárokat hasz-
nálta. 

A latin olvasásra azonban csak azokat vélte okta-
tandóknak, a kik már francziául jól, tökéletesen olvastak. 

La Salle ezzel azt érte el, hogy tanítványai előbb 
és tökéletesebben tanultak meg francziául olvasni, mint 
azok, akik az olvasástanulást a latin nyelven kezdték. 
E mellett pedig már léleknemesítő olvasmányokat is 
olvashattak, a mikor a latinolvasók csak a holt betűket 
tanulgatták. 

Hogy La Salle a franczia olvasás tanítását bizto-
sítsa : intézetében a latin nyelv tanulását és tanitását 
egyszer s mindenkorra megtiltotta. 

Ellenségei emiatt „tudatlanok"- nak nevezték el 
testvéreit. E gunyolással azok illették, akik az iskolát a 
latin és a görög nyelv nélkül képzelni sem tudták. 

La Salle alapítá az első preparandiát is. 
Nagy érdeme az is, hogy az iskolalátogatást elő-

segité s a szegény szülők ezreit amaz erkölcsi köteles-
ségök tudatára ébreszté, hogy gyermekeiket keresztény 
iskolába küldjék. 

Hogy a szülőket az iskolának megnyerje, a tan-
tervet lehetőleg gyakorlativá tette s pontos utasításokat 
adott arra nézve, hogy a testvérek miképen szüntethet-
nék meg az iskolai mulasztásokat. Utasítása a következő : 

„a) Szóljanak a testvérek előbb a szülőkkel. Szólja-
nak lelkükre !" 

b) Minthogy a mulasztók szülei legtöbbnyire szegé-
nyek s alamizsnára szorulnak, azért a mulasztók névsora 
adassék át a plébános uraknak, hogy a feljegyzettek ala-
mizsnát ne kapjanak s némileg ezzel is köteleztessenek, 
gyermekeiket az iskolába küldeni. 

c) A legfőbb : a gyermeket az iskolának megnyerni, 
hogy ezek mintegy jótéteménynek tekintsék az iskolát. 

La Salle az iskolai mulasztásokért nagy részben a 
tanítókat teszi felelősekké. 

La Salle az iskolai felügyeletet és vezetést is sza-
bályozta a következőkép : 

Minden házban egy igazgatónak kell lennie (nálunk 
ez a plébános) a kit a generális 3 évre kinevez. A testvérek 
az igazgatót, mint atyjokat tiszteljék, szeressék, s neki 
napi dolgaikról beszámoljanak. Az igazgató az iskola fel-
ügyelője is, (főtanitó.) 

Ha több felügyelő szükséges a házban, ezek heten-
kint 2-szer tartoznak az igazgatónak bejelenteni, mikép 
tanít egy-egy testvér és vájjon a tanulók előhaladnak-e 
a tanulásban vagy se ? Az igazgató a fiatalabb tanítók 
gyakorlati képezését is szemmel tart ja. 

Az igazgatót ellenőrzi a vizitátor, (kerületi tanfel-
ügyelő, esperes) a ki minden házat évenkint meglátogat. 

A központi kormányzat, a generális (egyházmegyei 
főtanfelügyelő) kezében van, a kit az assistensek segíte-
nek. A generálist a testvérek életfogytiglan választják. 
Az assistenseket pedig az általános káptalan 10 évre ; 
számra nézve jelenleg 12-őt. 

La Salle nem merőben külső fegyelmet akart, ha-
nem az ember belső nevelését kivánta. Minthogy ez 
csak a vallás által és annak segítségével érhető el, azért 
a vallásosságot tette a nevelés alapjává. Az Isten félelme 
és szeretete kell, hogy uralkodjék a testvérek iskoláiban. 
Isten felelmére és szereletére pedig a tanulókat a tanitók 
példája vonja. Minden félórában azért az egyik tanulónak 
hangosan kell mondania: „Emlékezzünk meg, hogy Isten 
jelen van!" 

La Salle testvérei ekkor a tanítást megszakítják s 
mindnyájan, a tanulókkal, egy Üdvözlégy tartamaig vagy 
közösen vagy csendesen röpimádságot mondanak. Ezzel a 
a gyermekek arra szoktattatnak, hogy napjában többször 
gondoljanak Istenre akkor is, ha nincsenek iskolában. 

A tanulók tiszteljék és féljék tanítóikat. A tisztelet 
azonban nem követelendő, hanem kiérdemelendő. E vég-
ből a tanitók hivatásukat nagyrabecsüljék és alapos eré-
nyeik által magokat rá méltókká tegyék. 

A szigort szelídséggel és szeretettel kell összekap-
csolniok. 

„Kerülnie kell a tanitónak minden olyat, a mi őt 
keménnyé és elviselhetetlenné tenné. Legyen határozott, de 
ne indulatos. Nehéz igával ne terhelje tanulóit ; ne ját-
szón nagy urat előttök, ne legyen durva, haragos, türel-
metlen, hogy a tanulók tőle s igy Istentől el ne idegen-
kedjenek. 

Tanítóit főleg a következő hibáktól óvta: 
1. bőbeszédűség, — 2. nagy élénkség és nyugtalan-

kodó buzgóság, — 3. könnyelműség és szórakozottság, — 
4. türelmetlenség, keménység, harag, — 5. boszúság, — 
6. részrehajlás, — 7. hanyagság, — 8. kislelkűség és 
gyengeség, — 9. csüggedés és kedvetlenség, — 10 bizal-
maskodás és enyelgés, — 11. csufolás, — 12. állhatat-
lanság, — 13. érzékenység, féltékenység, — 14. túlságos 
zárkózottság, — 15. idővesztegelés, — 16. önhittség. 

Ellenben a következő erényekre serkenté : 
1. alázatosság, — 2. okosság, — 3. bölcsesség, — 

4. önmegtagadás, — 5. buzgóság, — 6. jámborság, — 
5 1 * 
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7. állhatatosság, — 8. szilárdság, — 9. nagylelkűség, — 
10. áldozatkézség, — 11. éberség, — 12. igazságosság. 
— 13. szelídség stb. 

Inti tanítóit, hogy különös éberséggel óvják a tanu-
lókat a bűnöktől. Nem a türelmetlenség, hanem éberség 
segítségével lehet a tanulókat megjavítani. 

„A gyermek a jót ne jutalomért, hanem önmagáért 
tegye," mondják, akik a jutalmazásoknak nem barátai. 
Nagyon szép kijelentés ez, de hát csak olyan „Nesze 
semmi, fogd meg jól", amely bizony a gyermeknevelésen 
ugyancsak nem sokat lendít. 

Ama kijelentés megjelölheti a czélt, amelyre a ne-
velés törekedjék, de az nem lehet a nevelés eszköze. Mert 
kérdjük : 

Szabad-e, kell-e olykor büntetni is vagy se? 
Hogyne szabadna, hogyne kellene t. i. okkal és mód-

dal. De ! ha szabad, ha kell büntetni, miért ne szabadna, 
mért ne lőhetne jutalmazni is? 

A büntetés visszatart a rossztól, a jutalmazás a 
jóra serkent. Elég-e csak rosszat nem tenni? Nem. Ez 
csak negativ eredménye lenne a paedagógiának. Positiv 
eredményt várunk, jó cselekedeteket. — Ez eredményhez 
a jutalmazás segit. Ki bölcsebb Istennél? Isten pedig 
jutalmaz és büntet. 

Az egyház is a paedagógiában nemcsak büntet, de 
jutalmaz is. A jó gyakorlása ugyanis önmegtagadással jár, 
méltó azért az a jutalomra. 

La Salle is jutalmazta tanulóit, de okkal móddal; 
— előnyökkel, képekkel, jó jegyekkel. 

1. Legfőbb jutalom a jóviseletet illeti, 
2. ezután az előmenetelt 
3. ezután a szorgalmas iskolalátogatást és a taní-

tásra való figyelést. 
A jámborság jutalmai szebbek legyenek, mint a 

többiek. A szorgaloméi nagyobbak, mint az értelmiségéi. 
A jóakarat, az igyekezet többre becsültetik a tehetség-
nél. A legeslegfőbb jutalom a legfőbb kötelesség pontos 
teljesítéséért jár. A jutalmazás szigorú igazságot kíván. 

A büntetéseket illetőleg tudni való, hogy a 17. 18. 
században az alsóbb és felsőbb iskolákban sok és szigorú 
büntetés alkalmaztatott. „Szidás, dorgálás, pirongatás, 
verés és hasonlók a leghatalmasabb eszközei voltak a 
fegyelemnek s a nevelésnek. A népiskolák azért a nép és 
a gyermekek előtt, mint durvasági és fegyintézetek voltak 
ismeretesek" mondja Heppe. 

La Sallenak magasztosabb fogalma volt az iskoláról, 
azért a durva fegyelmet elveté. Szelídebbet, nemesebbet 
alkalmazott. 

„Ha jól rendezett iskolát akarunk: ritkítsuk meg 
benne a büntetéseket. 

A tekintély sokkal inkább megőrizhető az iskolában 
a jellemszilárdsággal, állhatatossággal, komolysággal, hall-
gatással, sem mint veréssel, keménységgel, durvasággal. 
A sok iskolai mulasztásnak főoka: a büntetések sokasága." 

„Hogy a büntetés használjon, a következő 10 tulaj-
donsággal birjon : 

Legyen a tanító részéről: 1. részrehajlatlan, 2. 
szeretetteljes, 3. igazságos, 4. a hibákhoz mért, 5. mérsé-

kelt, 6. indulattól ment, 7. előrelátó, 8. önkéntes a tanuló 
részéről: 9. tisztelettel összekötött, 10. csendes-szelíd. 

Büntetésre méltó esetek: 
1. Ha a gyermek önhibájából későn jön, akkor 

először csak komolyan figyelmeztetendő. Ismétlődés esetén 
8—14 napon át már jelen kell lennie, mikor az iskola 
megnyittatik. 

2. Ha leczkéjét jól nem tudja olvasni, annak egy 
részét kivülről tanulja be. 

3 Ha írásbeli dolgozata csúnya, vagy hibás, akkor 
otthon egyes szavakat vagy mondatokat gonddal írjon le. 
A büntetés czélja az ellenkező erény gyakoroltatása volt. 

A bezáratás La Salle iskoláiban ismeretlen, — hátra-
ültetés ritka volt. 

A testi fenyítést elvileg ugyan nem tiltá meg, annak 
alkalmazását azonban csak rendkívüli esetben kivétel-
képen s csak az igazgató beleegyezése mellett engedé meg. 

„Isten s^ent szerelmére kérem, ne verjen. A verés 
nem von Istenhez, nem indít erényre. — Szégyelni való 
az is, a ki a gyermekeket csúf névvel illeti. Ez csak 
példaadás a csúíolásra." Igy szól a tanítókhoz. 

A testi fenyítés ki is küszöböltetett a testvérek 
iskoláiból. „A testvérek — írja Blain 1733 ban, — verés 
nélkül tanítanak s tartanak fel iskolákat, úgy, hogy kez-
dettől fogva kitilták a verést az iskolából. Sok helyen új 
iskolákat állítottak s bennök verés nélkül nagy sikerrel 
működtek. — Az igy nevelt gyermekek szelídebbek s 
tanulékonyabbak." La Salle a büntetésnél, valamint az 
egész nevelésnél az egyedhez alkalmazkodott. 

A tanító lényeges tulajdonságát képezi : hogy a 
rábízott gyermekeket jól ismerje s igy hozzájok alkal-
mazkodjék. Az emberek a tapasztalás bizonysága szerint, 
— egyféleképen mind nem vezethetők, hanem az egyik 
szelídséggel, a másik szigorral; az egyik türelemmel a 
másik feddéssel. 

Az egyedek kiismerésének tulajdonságát a nevelő 
imádság segítségével igyekezzék megnyerni. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 27. Az országos kath. nagygyűlésről. — 
Örömmel adunk jelentést arról, hogy az országos 

katholikus nagygyűlés ügyében nagyban folynak az elő-
készületek. 

Az előkészítő bizottság a nagygyűlés fővédnökségére 
Vaszary Kolos bibornok herczegprimást kérte föl. A 
védnöki tisztre pedig a nagyméltóságú püspöki kar tagjait. 

Bende Imre nyitrai püspök ez ügyben a következő 
levelet intézte ifj. Zichy János grófhoz, az előkészítő 
bizottság elnökéhez : 

Méltóságos gróf ur ! 
A magyarországi katholikus körök országos szövet-

sége által folyó évi augusztus hó 17., 20. napjaira, a 
magyarországi katholiczizmus kilenczszázados évfordulója 
alkalmából Budapest fő- és székesvárosban rendezendő 
országos katholikus nagygyűlés eszméjét örömmel üdvöz-
löm s a nagyméltóságú magyar püspöki karnak, az elő-
készítő bizottság által felajánlott s méltóságodnak mint 
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a katholikus körök országos szövetsége elnökének folyó 
hó 9-én kelt nagybecsű levelével nekem is tudomásul 
hozott védnökséget a püspöki karral együttesen ezennel 
szivesen elfogadom. 

Midőn még méltóságodat tisztelettel értesíteném, 
hogy az e téren megindított lelkes mozgalmat mindenkor 
éber figyelemmel kisérni s a nagygyűlést ugy papságom, 
mint hiveim meleg pártfogásába legközelebbi körlevelem-
ben ajánlani el nem mulasztom, egyszersmind buzgó, s 
egyházunk és hazánk javára irányuló fáradozásuk sikerére 
főpásztori áldásomat szivesen adom. 

Egyébiránt fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. 

Nyitrán, 1900. évi junius 16-án. 
Bende Imre, 
nyitrai püspök. 

Pécs, jun. 21. A magyar katholiczizmus hílenczszáz• 
éves jubileuma Pécsett. 

— Felhívás a hívekhez. — 
A magyar katholiczizmus kilenczpzázéves jubileumá-

nak pécsi ünnepségeit előkészitő bizottság a napokban a 
következő felhivást bocsájtotta ki : 

Pécs szab. kir. város mélyen tisztelt Polgáraihoz. 
Tisztelt Polgártársak ! 

Egy eszme hatja át a sziveket, egy lelkesítő gon-
dolat : a kereszténység egy diadal-ünnepet ül, emlékezetét 
annak, hogy a „magyarok tündöklő csillaga" keletről jött 
népünket a világ Megváltójához elvezeté ; 900-as évfor-
dulóját annak, hogy a hármas bérez legmagasabb ormán, 
a királyi koronán, felragyogott az Üdvözítő szent kereszt. 
Szelid fényétől lehultak a pogány magyarnak lelkéről a 
féktelen erőszak örvei s életre kelt és virágfakadásra 
bontakozott a nemzet állam-alkotó ereje. Homályba ve-
szett zord Hadúr oltárain az áldozati tűz, összeomlottak 
a bosszú és önzés korlátai s a romokon fölépült az 
isteni szeretet tabernákuluma, kigyúlt a szentély örök 
lámpája, mely megvilágosította a nemes ideálokra törekvő 
haladás, a békességes fejlődés ösvényét a nemzetnek. A 
krisztusi szabadság eszméi megihlették, a keresztény test-
vériség szép tanításai megtermékenyiték szivét, hogy a 
czivilizáczió és humanizmus áldásaitól boldogítva teljesítse 
a népek és nemzetek oekonomiájában az isteni Gondvise-
léstől reá mért feladatát. 

Ez előtt a kereszt előtt borul le most az egész ke-
resztény Magyarország, hogy nemes szive megindulásával 
adjon kifejezést ünnepi hálaérzetének. Hódolunk előtte 
mi is Pécs városának keresztény lakói, polgárai annak a 
városnak, melynek még első szent királyunk adott oly 
fontos szerepet a keresztény vallás terjesztésében és vé-
delmében. 

Tisztelettel kérjük azért városunk összes polgárait, 
hogy ünnepeljenek velünk együtt s maguk részéről is 
tegyenek meg mindent, hogy ez az ünnep, a keresztény-
ség megasztos ünnepe minél fényesebb legyen. Különösen 
két alkalom leszen erre: f. é. junius hó 29 én, szt. Péter 
és szt. Pál apostoloknak a vártemplom és az egyházme-
gye védőszentjeinek ünnepén és szept. hó 8 án, a Magya-
rok Nagyasszonyának születése ünnepén, mikor a megyés-

püspök ur ő méltósága nagy zarándoklatot vezet megyénk 
kegyelem helyére, Mária-Gyűdre. 

A jun. 29-ki ünnepély rendjét igy állapítottuk meg: 
1. Kérjük m. t. polgártársainkat, hogy e hó 28-án 

d. u. a vecsernye után (3 órakor) lobogózzák fel házaikat. 
2. Jun. 28-án este 6 órakor a Rókusdombon a 

katonai lövőtéren és a Havihegyen petárdázás jelzi az 
ünnep kezdetét. 

3. Esti Y29—9-ig a templomok összes harangjai 
zúgnak. 9 órakor a város kivilágítása és tűzijáték a vár-
templom előtt. Alatta Hoffer Károly vezetése mellett a 
„Pécsi Dalárda", a „Pécsi Polgári Daloskör", a „Pécs 
Bányatelepi Daloskör", a főgymnazium, főreáliskola és 
tanítóképző intézet énekkaraival kiegészítve „monstre 
hangversenyt" ad a cs. és kir. 52. gyalogezred zenekará-
nak közreműködésével a következő műsorral: 

1. Wagner : Bevonuló a „Tannhauser"-ből, előadja 
a zenekar. 

2. Himnusz, zenekar-kísérettel előadja az énekkar. 
3. Wagner : Ouverture a „Rienzi" c. operából, elő-

adja a zenekar. 
4. Hoffer : Pápai himnusz, zenekarkisérettel előadja 

az énekkar. 
5. II. Yilmos német császár : Dal Aegirhez, előadja 

a zenekar. 
6. Hoffer : Király-himnusz, zenekar-kisérettel elő-

adja az énekkar. 
7. Blon : Induló, előadja a zenekar. 
A kivilágítás idején a székesegyház előtti térre csak 

a várplebánia alatti boltiven keresztül belépő-jegyei lehet 
jutni. 

4. Junius 29-én reggel 4—x/25 óráig harangzugás 
az összes templomokban, 5 órakor petárdázás a már emii-
tett helyeken. 

9 órakor a vártemplomban hálaadó ünnepi isten-
tisztelet és magyar szent beszéd, a mely alkalommal 
belépő-jegyekkel lehet a dómba bemenni. A templomba 
be nem térők számára a templom előtti tér déli (a püs-
pöki palota felőli) oldalán a horvát, az éjszaki a (vár-
plebánia felőli) oldalán a német ajkúak számára szent 
beszéd. Utána tábori csendes mise lesz. Kedvezőtlen idő 
esetén a német ajkúak istentisztelete az apáczák tem-
plomában, a horvát ajkuaké a ferencz-rendiek templomá-
ban lesz. 

Akik a 28-iki kivilágítás alatt a vártemplom előtti 
térre, valamint a 29-iki istenitiszteletre a vártemplomba 
belépő jegyeket óhajtanák, szíveskedjenek azokat f. é. jun. 
hó 23., 24. és 25. napjain délután 4—8 óráig a Kath. 
Kör. földszinti helyiségeiben átvenni. 

Polgártársainkat pedig tisztelettel kérjük, vegyenek 
részt ünnepünkben, világítsák ki jun. 28-án este 9 óra-
kor házaikat s jelenjenek meg ünnepségeinken minél na-
gyobb számban. 

Pécsett, 1900. junius 10. 
A jubileum rendező-bizottság : 

Erreth János, elnök. Spies János elnök. 
Bitter Blés, jegyző. 

Ábrahám István, Angster József, Ángyán Aurél, Ágh 
Timót dr, Bahula József dr, Bodó Aladár dr, Csarch 
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Jenő, Ciglányi Béla, Dischka Győző, Eizer János, German 
Ferencz, Hanuy Ferencz dr, Hinka László, Hoffer Károly, 
Hoffman I., Kaffka József, Károly Ignácz, Kelemen Mihály 
dr, Kindl József, Krausze Ignácz, Kremling Nándor, 
Krum Péter, Lammer Károly dr, Magenheim József, 
Májer György, Mihálffy Árpád, Oberhammer Antal, 
Piátsek Gyula, Pleininger Ferencz, Pozsgay József, Rebe-
rics Imre, Reeh György, ifj. Rézbányay János, Rézbányay 
József dr, Rozsics Sándor, Szuly János, Ternovszky 
Alajos, Vaszary Gyula, Virág Ferencz, Wurster József, 
bizottsági tagok. 

Vácz, jun. 24. Károly Emmánuél püspök. — 
Fényes és előkelő közönség és a hivő nép ezreinek 

jelenlétében, egyházi és világi kitűnőségek környezetében 
kente fel az egyház szivet-lelket indító szertartásai között a 
mult vasárnap, f. hó 17-én, — mely mint felszentelési évfor-
duló ünnepe lesz majd évről-évre a váczi egyházmegyének, 
— Vaszary Kolos herczegprimás a püspöki rendre Csáky 
Károly grófot. 

Az apostol utódok száma tehát egy uj ifjú munka-
bíró taggal gyarapodott és a magyar katholikus püspöki 
kar immár ismét teljes számmal áll élén annak a katho-
likus tábornak, mely az ő intéseiket várja, az ő szavuk-
nak engedelmeskedik ebben az országban. 

A váczi egyházmegye árvaságának megszűnése 
ugyan már attól az időtől kezdődött, a mikor a pápa és 
az apostoli király Csáky Károly gróf ő méltóságát jelölte 
és nevezte ki a váczi püspöki székre, de az az árvasága 
a váczi egyházmegyének a szó legszorosabb értelmében a 
vasárnapi konszekráczióval szűnt meg teljesen, a mikor 
atyánkká avatta három püspöknek kézfeltétele és imád-
sága, a szent krizmával való megkenés, a pápa és király 
által püspöki rendre kijelölt és méltónak itélt Csáky 
Károly grófot. 

Az ősi Esztergom és a hasonlóképen ősi Vácz 
zászlódiszt öltött ezen a napon, és a két püspöki város 
katholikus népének imádsága és szivének örömérzete 
között szállt le a Szentlélek bőséges kegyelme Csáky 
Károly grófra, a ki igy lett a váczi egyházmegyének, a 
mint hivatalos Írásaiban maga ő méltósága használja: 
Károly Emmánuel püspöke. A ki nem tudja annak a 
második névnek jelentését talán különösnek is találta, 
hogy új püspökünk, daczára, hogy első neve is szent név, 
kettős nevet használ; de a ki tudja, hogy az a második 
név „Velünk az Isten" t jelent: csak még jobban tudja 
tisztelni a magyar püspöki kar Benjáminját, a ki már a 
nevével is kifejezi, hogy vele van az Isten kegyelme és 
mióta püspökké szenteltetett, vele a Szentlélek Isten ke-
gyelmeinek teljessége. 

Mi, a kik oly szerencsések voltunk, hogy jelen lehet-
tünk ő méltóságának püspökké szentelési ünnepélyén és 
részesültünk az uj apostol utód zsenge szent áldásában és 
tanúi voltunk a mi püspök atyánk mély áhítatos megha-
tottságának ; a kik nem láttuk ugyan, de tudtuk mikor 
szállott reá a Szentlélek Isten kegyelmének teljessége : 

csak hálát adunk az isteni Gondviselésnek, hogy Csáky 
Károly gróf püspökben, főpásztort és atyát rendelt a mi 
egyházmegyénknek és egyben óhajtjuk, hogy a papi eré-

i nyekben és tudományos műveltségben épp úgy, mint 
nemes származásban előkelő főpásztornak kormányzása 
minél dicsőségesebb és fényesebb legyen egyházra és ha-
zára egyenlőképpen ! 

A következő sorokban megyéspüspökünk ő méltósá-
gának életében legfontosabb és leglélekemelőbb ünnepé-
lyekről, a püspökké avatásról akarunk megemlékezni. 
Emiitettük már, hogy a szentelést maga az ország legfőbb 
papja Vaszary Kolos bgprimás végezte Boltizár József 
és Jung János püspökök társaságában, fényes assisztenczia 
mellett, melyben dr Csernoch, dr Rajner, Vézinger, Bellet, 
Maszlaghy, Bogisich, Kittenberger, dr Walter, dr Klinda 
esztergomi és Bálás Lajos váczi kanonokok, dr Gudenus 
báró, dr Andor György esztergomi udvari papok, Goss-
mann Ferencz püspöki titkár és Matzenatter Oszkár püs-
pöki szertartó vettek részt. 

Az apostolavatásra rengeteg nép egész búcsújárást 
tartott a sziklán épült hatalmas bazilikába, a hol a szen-
télyben már minden helyet elfoglaltak a fölszentelendő 
püspök magas rokonai, a papság, a kik közölt Csávolvszky 
József és Újhelyi István kanonokok a váczi káptalant 
képviselték, a küldöttségek, különösen Vácz város kül-
döttsége a diszmagyarba öltözött dr Zádor Jdaos polgár-
mester vezetése alatt. Annyi váczi közönség volt jelen a 
szentélyben, sőt a templom hajójában is, hogy meg se 
kíséreljük az Összeírást, mert teljesen lehetetlennek tart-
juk. Az egyházmegyei papság is szépen volt képviselve, 
a mennyiben ott láttuk Illek Vincze újpesti, Uivira Ru-
dolf nógrádi, Chobot Ferencz rákospalotai, Lévay Mihály 
ujszászi, dr Gallovich Viktor rákoscsabai, Bodonyi János 
Antal szendehelyi plébánosokat, továbbá Baesek István, 
dr Galcsek György és Bazsó István theologiai tanárokat, 
dr Varázséji Béla újpesti hitoktatót és Pálinkás Antal 
karkáplánt stb., a kik mind a szentélyben foglaltak 
helyet. 

Közvetlenül tiz óra előtt érkezett meg Csáky gróf 
pompás fogatán, utána a herczegprimás a millenniumi 
diszfelvonulásról ismert és emlékezetes fényű hintaján. A 
nép lelkesen megéljenezte a főpapokat, kik nagyszerű 
kíséretükkel bevonultak a bazilikába. Odabenn pedig 
megzendült az „Ecce sacerdos magnus." Az énekkart 
Kersch karnagy vezényelte. 

A főoltárhoz vonulás után Klinda Theofil felolvasta 
a püspökké való megerősítés pápai okiratát, mire az u j 
püspök Vaszary bibornok kezeibe letette a hitvallást. 
Ezután megkezdődött az ünnepélyes szentmise, mely közben 
Csáky grófot az ismeretes szertartások közt püspökké 
konzekrálta Vaszary esztergomi érsek, Boltizár József 
és Jung János fölszentelt püspökök közreműködésével. 

Fölszenteltetése után Csáky püspök misemondó ruhát 
öltött, fölment az oltárhoz és a herczegprimással együt-
tesen mondotta el az ünnepélyes szent misét, mely alatt 
az énnekkar művészi latin misés-énekekkel emelte az 
istenitisztelet áhitatosságát. 

Megható jelenet volt az, mikor az immár fölszen-
telt püspök a mise végén pásztorbottal kezében és infu-
lával a fején lejött az oltár lépcsőjéhez és ott intonálta 
az „Ad multos annos"-t, a mit két-két lépcsővel fölebb, 
emeltebb hangon ismételt az őt fölszentelő kardinálisra, 
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a ki nem fogadta el immáron egyenrangú püspöktársa 
kézcsókját, hanem őt megölelte és ugy váltotta vele a 
Charitas csókját. Ezután Csáky gróf püspök kiséretével 
végig vonult a bazilika főhajója hosszában és áldását 
adta az Isten áldásának fogadására előtte térdre borult 
hívekre. Igy mutatkozott be az uj püspök a hivek előtt. 

Visszatérve, az uj püspök az oltárnál intonálta a 
nagy áldást, melyet a belső, lelki megindultságtól resz-
kető hangon fejezett be: Benedicat vos omnipotens Deus, 
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. 

Itt emiitjük meg, a mit mi vettünk észre az áldás-
osztásnál, hogy a mint püspöksüveggel a fején és pásztor-
bottal a kezében megindult az uj püspök, hogy az egész 
templomon végig haladva, mindenütt áldást oszszon, az 
áldások legelseje bizonyára ductu Spiritus Sancti a főoltár 
szent leczke, tehát a baloldalon térdeplő váczi egyház-
megyei papságnak jutott, holott természetszerűleg a jobb-
oldalon kellett folytatnia az áldásosztást. 

Az áldásosztás befejezése és a „Te Deum" után 
egyházi ruháit letette a püspök és ekkor ismét egy meg-
ható jelenetnek voltak szemtanúi azok, a kik a szentély-
ben állottak. Az új püspökhöz sietett a család számára 
fenntartott helyről a püspök nővére, a ki megcsókolta 
az uj püspök kezét. Majd egymás kebelére borultak és 
sirtak az örömtől. Csáky püspök még a kijárat főkapujá-
nál is könyes szemeit törülgette. 

A diszebéden mondott felköszöntőkről jövőre. 

K A T H O L I K U S AUTONOMIA, 

A kath. autonomia lényeges jogai. 
— A jun. 18-ára összehívott hármas értekezlet figyelmébe. — 

(Vége.) 

A nemzeti szellem biztosításának érdeke is, a melyet 
minden alkalommal oly tetsző érvül használnak fel, 
valahányszor a kath. egyháztól és csak ettől kívánnak 
áldozatokat s jogokról való lemondást, szintén kevés jogo-
sultsággal bír. Mert egy nemzetben a nemzeti nyelv fen-
tartása és terjesztése a sajátos nemzeti jó tulajdonsá-
goknak megőrzése mindenesetre jó és kivánatos dolog; 
— da nem oly nemzeti első rendű érdek, a melynek 
minden más jogot és érdeket feláldozni szabad volna. 
Hiszen ha ez érdeket mindenekfelett állónak kellene 
tekintenünk, akkor az mindenre is feljogosíthatná az 
államot. Elvehetné bátran az állam a magánosok kezei-
ből saját vagyonuk kezelését, ha nem biznék bennök, 
hogy hasznosan kezelik, mert a vagyonosodás szintén 
nemzeti érdek. Joga volna az államnak, a gyermeket 
kivenni a szülők kezéből, mint Spárta megtette, hogy 
erőssé, magyar vitézzé nevelje, mert hiszen ez is nemzeti 
tulajdonság, nemzeti érdek. Már pedig, ha a magán 
pénzhez, vagyonhoz nem nyúlhat az állam nemzeti érdek-
ből ; ha a testi nevelést sem ragadhatja ki a szülők kezé-
ből nemzeti érdekből : hogyan nyúlhat a gyermekek lel-
kéhez és formálhatja őket bizonyos általa felállított egy-
öntetű mintára? Az emberi lényeges jogoknak védelme 
és szabad gyakorlásának előmozdítása a legelső nem-
zeti érdek, a melyet semmiféle üres frázisért sem áldoz-

hat fel az állam, s ha ezt mégis megtenné, oly zsarnok-
ságot követne el, a melynek első sorban maga a nemzet 
vallaná a legnagyobb kárát. Azokat a nemzeti érdekeket, 
a melyek valóban fontosak, minők a nemzeti nyelv, nem-
zeti alkotmány, megvédheti az állam a tanszabadság meg-
szorítása nélkül is az állami szigorú főfelügyelet által, a 
tanárok s tanítóktól megkövetelt qualificatiók, az általános 
politikai és polgári szempontból szükséges tudnivalók mér-
tékének nemzeti irányban felállítása és megkövetelése által. 

Ámde szó sem lehet róla, hogy a kath. egyháznak 
szabad rendelkezése saját iskolái felett, melynek megadá-
sát joggal követeljük, jobban veszélyeztetné a nemzeti 
érdeket, mint a protestánsok ily rendelkezése a saját 
iskoláik felett, a mely joggal ők már birnak. Ha a kath. 
egyházban vannak is oly csekély számú elemek, a kik 
külön nemzetiségüket hitvallásos iskoláik által is ipar-
kodnak érvényesíteni, vannak ily elemek bőven a protes-
tánsoknál is; épen azért az állam részéről a legnagyobb 
méltánytalanság és részrehajlás volna ugyanazon a czimen 
megtagadni az egyik vallástól azt, a m't a másiknak 
már régen megadott, és a legnagyobb jogtalanság volna 
az egyház és szülők természeti jogai ellen, ha tanszabad-
ságuk korlátozásával akarná érvényesíteni azt a nemzeti 
érdeket, melyet a nemzetiségi törvények megváltoztatá-
sával, behatóbb állami ellenőrzéssel, vagy esetleg lényeg-
telenebb jogok gyakorlásának felfüggesztésével is elég 
jól megvédelmezhet. 

Az állam tehát nem tagadhatja meg a kath. ön-
kormányzattól a kath. iskolák feletti rendelkezést, viszont 
az önkormányzat uj formáját megalkotni hivatott ténye-
zőknek nem lehet hatalmukban e lényeges jogról lemon-
dani vagy azt csak alku tárgyává is tenni. Más és discutiál-
ható mellékes kérdés az a főczélra nézve, vájjon a kath. 
egyház önkormányzatában minő közegek által és mi 
módon gyakoroltassák e szabad rendelkezés. Ez minden 
esetre még ezután lesz alaposan az ügy fontosságá-
hoz képest nagy körültekintéssel megállapítandó feladat. 
Mert kétségtelen, hogy a mi az administrate szervezetét 
illeti, a kongresszusi többség tervezetében ez a leghiányo-
sabban kidolgozott rész. Kétségtelen dolog, hogy a közös 
tanügyi czél miatt a főbb dolgokban szükséges egyöntetű-
séget, a sokágú állandó tevékenységet, ellenőrzést, fegyelmi, 
paedagógiai, didactikai irányítást, administrationalis rész-
letmunkát kivánó vezetést csak szakférfiakból álló és 
pedig állandóan működő központi és ezzel szervesen 
összefüggő vidéki delegált hatóság, hivatal végezheti. A 
hitközségi és egyházmegyei tanügy vezetésére megvan 
már ezen állandó hatóság kerete a plebánosi, esperesi és 
egyházmegyei tanfelügyelői intézményben, csak hatás-
körüket kellene még részletesen megállapítani, a hol 
szükséges kiterjeszteni, mindenek felett egymásközt és 
egy országos központi állandó kath. tanügyi hatóság 
hatáskörével szerves összhangba hozni, nem érintve a 
közokt. kormánynak a protest, iskolák felett gyakorolt 
meghatározott terjedelmű felügyeleti jogát, és a püspöki 
karnak, továbbá az erdélyi szerzetesi s községi kath. 
iskolák felett az illető hatóságoknak eddig gyakorolt 
jogait. Mindez azonban a mi dolgunk, melyet könnyen 
eligazíthatunk. 
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A fő lényeg a valódi önkormányzáshoz föltétlenül 
szükséges ama három cardinalis pontban a szabad rendel-
kezés jogának alkuvást nem tűrő érvényesítése. Ennek 
lehetősége pedig — amint láttuk — egyedül a kormány 
magatartásától függ. 0 fogja tehát viselni kizárólag a felelő-
ség súlyát a jelen és utókor előtt, ha jogtudósainak 
törvényt magyarázó sophismái közé sánczolva magát ezzel 
meghiusítja a katholikusoknak a viszonyok által föltét-
lenül megkövetelhető jogos emancipatióját. 

A kongresszusnak ez esetben nem marad más hátra, 
mint a katholikus egyház jogainak ünnepies fenntartásával 
re infecta befejezni tanácskozásait, appellálni a főkegyur-
hoz, appellálni egy jövő kormány nagyobb igazságérzeté-
hez, addig is pedig az elbukott ügy zászlaját kezökbe 
ragadni s mindmegannyi apostoloknak szerte hordozni az 
országban és a reá irt jogok alkotmányos uton kivivá-
sára szervezni a katholikusokat. Igy küzdöttek jogaikért 
az elnyomott németországi katholikusok ; igy küzdöttek 
régebben hazánkban is rendületlenül a protestánsok : és az 
eredmény mutatja, hogy nem hiába küzdtek. Mert a 
jogot elhomályosíthatják a sophismák, de meg nem szün-
tethetik ; az igazságot elnyomhatja az erőszak, de meg 
nem ölheti. Mert az erőt megdönti az erő, az igazság 
napja keresztül tör a tévelyek fellegein, és a jognak nem 
áshat sirt senki, — csak a kislelkű lemondás. 

Sarmaságh Géza. 

Az autonomiai bizottság üléseiről. 

miután a titoktartás, különösen a kormány sürgetésére teljes 
szigorúsággal kimondatott, nem adtak ki a dolog érdemével 
foglalkozó jelentéseket. A mit tudni lehet a következő : 
18 án, hétfőn, azután kedden, szerdán és csütörtökön voltak 
az ülések. Hétfőn általánosságokról volt a szó; kedden a 
ministeri megbizottak részletesen előterjesztették a minis-
terium álláspontját, a melyről azt hallani, hogy több 
mint szűkkeblű ; szerdán folytatták és befejezték a kor-
mány kiküldöttei előterjesztéseiket; csütörtökön volt a 
tárgyalásokról szóló jegyzőkönyv hitelesítése és egyúttal 
a 12-es albizottság, mintegy végső kísérletül, egy 3 tagu 
szűkebb bizottságot küldött ki Szapáry Gyula gróf, 
Apponyi Albert gróf és Bajner Lajos dr pápai praelatus 
személyében, hogy magával a vallás- és közoktatásügyi 
ministerrel keresve az érintkezést tegyenek meg a mit 
megtehetnek a félszázados autonomiai mozgalommal czélba 
vett nagy katholikus emanczipáczió érdekében. Tartunk 
tőle, hogy, amint annak idején is kifejezésre juttat tuk, 
Horánszky Nándor, midőn a híres elnapolási indítványá-
val fellépett, maga is már becsapott fél vala. Csodálatos 
vakság verte meg valóban a mi katholikus világi lumen-
jeink jóhiszeműségét. Mindig becsapják őket és ők mégis 
mindig újra kezdik az idegen iga tolásának sisyphusi 
hálátlan munkáját. Hanem az autonomia azért még nem 
bukott el ám véglegesen. Az egyháznak szabadnak kell 
lenni. Ezt halogatni, akadályozni lehet még egy ideig ; 
lehetetlenné tenni nem lehetséges. Ez a szabadság még a 
koporsóból is kikel, és „eget fog kérni". 

V E G Y E S E K . 
— Nagy szó, nagy igazság. Régen megmondot-

tuk mi már, hogy Magyarországon mi a teendő, hogy 
a katholikus magyarság vezető képességét fenntartsa. 
Katholikus intelligencziát kell nevelni. „Ha nincs magyar 
intelligencziánk elég, a föld népéből kell azt kitaposnunk," 
mondja ugyan a K. N. Minden kath. pap, minden kath. 
tanitó szent kötelességének tartsa a nép gyermekei köré-
ből a tehetségesebb, jó lelkű, ártatlan szivű sarjadékokat 

j kiemelni, taníttatni segíteni, tanácscsal, ajánlással, párto-
lással. Csak igy nevelhetünk egyre növekedő nagy katho-
likus intelligencziát. 

— Vaszary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek úr az esztergomi püspökszentelés után dr 
Kohl Medárd kanonok pápai praelatus kíséretében Bala-
ton-Füredre utazott, a honnan aug. 10-én tér vissza 
székhelyére. 

— Császka György kalocsai érsek ur nagy bérma-
utja közben Mélykúton 5000 frtot ajánlott fel a község-
ben építendő nőzárdaiskolára. 

— Francziaországban is egyre szaporodnak a ke-
reszt elleni merényletek. Saint-Yallier községben (Saône-
et-Loire megyében) a szoczialista-elvű községtanács elhatá-
rozta, hogy a község területén minden keresztet és más 
vallási jelvényt elcávolit és mint közönséges anyagot 
elárvereztet. A vallásos lakosság tiltakozik, de ez nem 
használ semmit, mert a hatalmat kihagyta siklani a 
kezéből. Élelmeseké a világ s ezt a mindenféle választá-
sok idején kell megmutatni. A nép nem tud, vagy nem 
akar választani, midőn erre alkalma nyilik, élhetetlen s 
maga az oka, ha ellenségei nyakára hágnak. Franczia-
országban már az is széltében járja, hogy a községi elül-
járók a körmeneteket egyszerűen azon a czimen tiltják 
be, mert „a vallásos szertartások nem felelnek meg az uj 
elüljáróság Ízlésének." 

— A Szent-László-Társulat folyó hó 27-én dicső 
védszentjének, Szent László királynak ünnepén, a ferencz-
rendiek belvárosi templomában reggel 8 órakor ünne-
pélyes szent mise és utána szent beszéd volt. 

Adakozás. 
A szent évnelc, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzeti 

jubileumi zászlajára adakoztak 
Őrgróf Pallavicini Edéné Budapest 50 kor. 
Delin Ferencz esp. pleb. Krassova 3 kor. 
Pazmaneumi növendékek Bécs 6 kor. 
Országh Elek és családja Nagy-Ölved 2 kor. 
Káplár Mihály pleb. N.-Czernya 2 kor. 
Sujánszky Antal v. püspök, nagyrépost Esztergom 10 kor. 
Dr Kunc Adolf praelatus csornai prépost Tiirje . 20 kor. 

Összesen . . 559 kor. 40 f. 
Zsombolya, 1900. junius 24. 

Csicsáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1900 

sPerge alacriter m coepto tuo: praeliare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et lis, gw open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezëreszmek es Tanulmányok. Egy félév napirendje- — De la Salle szent János, az iskolatestvérek alapítója. —• 
f Winter Ágoston, pozsonyi kanonok. — Egyházi Tudósítás. V á c z : Főpásztori felköszöntők a püspöki felszentelésen. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 
Hogy mi a „Religio" a magyarországi katholikus 

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

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

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

Egy félév napirendje. 
Nekünk, magyarországi katholikusoknak, a 

lefolyt félév alatt , a ket tős jubileum mellet t , 
főleg az autonomia, a kongrua és — a kereszt 
volt napirendünkön. 

A jubileumból egész az év végéig fog még 

folyni az isteni malasztoknak kivételes nagy 
áramlata . Csakis tőlünk, a papság buzgóságátóL 
és a hívek élő hitében gyökerező életrevalósá-
gától függ, hogy ez a ket tős jubileum ha-
zánk katholikus társadalmának életében szeren-
csés fordulatot hozzon létre. Nagy remények-
kel, gyors teljesedést igérő biztatásokkal nem 
igen kecsegtethetjük magunka t ; hisz a király-
ság, az országgyűlés, a hatalom, szinte érzéket-
lenül áll a magyar keresztény királyság meg-
alapításának 900-os nagy fordulójával szemben. 
A keresztény szellemre nézve a magyar állami-
ság ugy látszik, mintha halot t vagy legalább is 
tetszhalott volna. Megkönyörül-e az Isten r a j t a? 
Meg, ha lesz elég imádságos ember, a kik ezt 
az inaszakadt országot az Isten malasztjának 
gyógyitó vizében megfürdetik. Nem, — ha nem 
lesz ilyen ember elég számban. 

Az autonomia ügyének fejlődése uj évtől 
egész a mai napig a „Religio" jelen félévi folya-
mának hasábjain a lehető legteljesebben, leg-
világosabban van fel tüntetve. Vérmes reménye-
ket e tekinte tben sem igen táplálhatunk. Bizo-
nyos csak egy : az, hogy az egyház ellenségei 
és az ezeknek szolgálatában álló katholikusok^ 
szépszerivel nem fognak tági tani államomni-
potencziás kedvencz elméleteiktől s a kath. egy-
házat természetével ellenkező szolgaságos álla-
potában fognak igyekezni megtartani . Az egyház 
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szabadságát kemény és keserves küzdelemmel fog 
kelleni kivívni. Optimismustól és pessimismustól, 
ha valaha, most kell őrizkedni. Feladni nem 
szabad semmi t ; megragadni, meg kell ragadni 
mindent , még a legcsekélyebb kezdetet is. Leg-
nagyobb vigasztalásunk, sőt dicsőségünk, a püs-
pöki kar határozot t , minden kétséget kizáró 
apostol i állásfoglalása az egyház ellenségeinek 
a m a nyi l tan bevalot t czélja ellen, mely isteni 
szervezetű egyházunkat a schismák és haeresisek-
hez hasonló emberi in tézménynyé aka r j a átala-
kitani , a hierarchiának a laicarchia becsempé-
szésével való megtörése által . Az erdélyi protes-
tant izmus alapelve, mely uralkodása idejében nem 
t ű r t meg kath. püspököt Erdély területén, 
átszál lot t az anyaországbeli pro tes táns vezető-
férfiakra i?, és ezeknek a révén le t t országos 
szállóigévé a „B. H." ál tal nyi l tan h i rde te t t amaz 
elv, hogy a hierarchia ellen mindent kész tenui , a 
„hierarchiának semmit" sem haj landó j u t t a t n i 
au tonomia czimén a modern szellem. Es ennek 
az ármányos szellemnek égető lángjában sok 
fegyelmezetlen és vigyázatlan kathol ikus lélek 
b i t t i sz taságának l i l iomfehérségén eset t kár, csorba 
és megkormozódás, úgyhogy emberi erőködés 
nem, hanem csak az Isten malaszt ja lesz képes 
az ily magyar kathol ikus „lumen"-ek igazhivő-
ségét az ő tulajdon szabadelvüségök romjaiból 
ú j életre kelteni és felvirágoztatni . 

A mi a kongruát illeti, erre nézve tel jesen 
friss emlékezetben vannak mindazok, a mik a 
kongrua-bizot tság legutóbbi üléseinek kész ered-
ményei gyanánt nyi lvánosságra kerül tek. Az 
a lapvető munká la t be van fejezve, a szükséglet 
az utolsó krajczárig ki van muta tva . Most követ-
kezik a szükséglet fedezéséről való gondoskodás, 
és főleg ennek a módja. E r re nézve Szabó Jenő 
kúriai birónak az indi tványa nagy figyelemre-
mél tó u j muta tás t ta r ta lmaz. A gondolat, mely e 
memorandumszerű indi tványt sugallta, görög 
kathol ikus tes tvéreink szive mélyéből van merítve. 
Igazságosság ós méltányosság az alaphangja. Meg-
hallgatása és követése sok bajon vezetne keresz-
tü l s nem kevesebbnek venné alaposan s ideje-
korán elejét. 

Negyedik főtárgy a lefolyt félév napirend-
jében katholikus társadalmunkra , sőt az egész 
magyar tá rsadalomra nézve — a kereszt vala, a 
napirendre kerülhető legkényesebb dolgok leg-
előkelőbbje, legszentebbje. A kereszt ügye napi-

rendre kerülésének módja ismeretes. A merénylet 
tárgyi ál ladéka is köztudomásra kerül t s egészen 
világos. Konok megátalkodot tság az egyetemen több 
izben letördelte a jelvény diszitményül alkalma-
zot t szent koronák tetejéről a kereszteket . Ez a 
„gyalázatos" t ény tárgyi álladéka. A tény alanyi 
álladéka physikai i rányban, ugy látszik, mennél 
tovább halad az idő, annál megfoghata t lanabb 
myszter iummá lesz, ebben a myszteriumokban 
hinni nem akaró korban ; e thikai i rányban is a 
tény alanyi álladéka körül szintén valóságos 
bábeli nyelvzavar t ö r t ki mind já r t kezdetben. 
És ez a nyelvzavar, melyben az egyik ember a 
másikat meg se érti , ugy látszik, véglegesen meg 
fogja ülni a magyar társadalom elméjét s egy-
önte tű Í téletre nem fog kerülni a dolog csak 
valaha, majd a tör ténelem részrehajlat lan Ítélő-
széke előtt, midőn a mai, selejtes tudására any-
nyira büszke nemzedék — »por, hamu, semmi" 
se lesz. Pedig szent Pál apostolnak egy világ-
hírű, nem emberi kaliberű, hanem isteni sugallat 
végtelen magas la tán álló nyilatkozata minden-
kinek kezébe adná a kulcsot, ha ezt használni 
akarnák . 

A kereszt ér te lmét és lényegét a golgotai 
keresztáldozat óta nem az teszi, hogy két darab 
fa, vagy vas, vagy más anyagból való hosszúkás 
tes t egymáson keresztül van téve, hanem az, 
hogy egy ily keresztalaku fa-állványon az em-
berré le t t Is ten Fia i r án tunk való szeretetből és 
irgalomból kínos és gyalázatos halállal hal t meg 
az emberiség bűneinek megváltásaért , az örök 
üdvösségnek a mennyben, és a pára t lan keresz-
tény czivilizácziónak a földön való megvalósítása 
véget t . Ez a kereszt mai, igazi és teljes értelme, 
é r te lmének lényege: az kiválóan vallási jelvény, 
még pedig a legszentebb és legmagasabbik vala-
mennyi közt. Minthogy a keresztnek ez a szel-
leme a magyar társadalom egy részében nem élt 
soha, másik részében pedig vagy egészen kihalt 
vagy egészen érzéketlenné lett , és csak egy har-
madik részében él és kezd kötelességeinek teljes 
t uda t á r a ébredni : ennélfogva a szent koronán 
levő kereszt ellen e lkövete t t merényletek a ma-
gyar társadalomban e három fokozat szerint a 
következő megítélésben részesülnek. Első í té le t : 
Meggondolatlan, könnyelmű csíny az egész. En-
nek a felfogásnak nem fáj sem a korona, sem a 
kereszt. Második í té le t : Vakmerő, bűnös merény-
let. Ennek a felfogásnak csak a korona fáj, a 



RELIGIO. 439 

kereszt nem. Harmadik Ítélet : iszonyú, vérlázitó 
szentségtörés. Ennek a felfogásnak a korona is, 
de a kereszt is nagyon fáj. 

Hogy hová, melyik Ítélet zászlaja mellé áll-
nak az emberek, ha ebben az ügyben lelkiisme-
retökben megszavaztatnak, megmondta szent Pál 
apostol abban a hivatolt világhirű mondásában: 
„Nos autem praedicamus Christum cruciűxum: 
Judaeis quidem scandalum, Gentibus autem stid-
titiam, ipsis autem vocatis Iudaeis a tque Graecis 
Christum Dei virtutem, et Dei sapientiam". I. Cor. 
1 ; 23, 24. 

Az első álláspont, az elsőfokú „i té le t" : a 
megátalkodot t zsidó ál láspont; a második állás-
pont, a másodfokó „Ítélet" : az őspogány és a 
kereszténységből kivetkőzött szabadelvűek uj 
pogány, földön csúszó, uti l i tárius álláspontja, fele-
kezeti különbség nélkül. A harmadik álláspont, 
a harmadfokú „Ítélet" : az igazi keresztény hi-
vek, és a keresztény czivilizáczió szeretet-szelle-
mének fensége előtt meghajló zsidók és pogá-
nyok magasztos ál láspontja. Amazoknak nem fáj 
sem a koronán, sem a kereszten esett sérelem. 
A középsőknek ret tenetesen fáj a korona ellen 
elkövetet t merénylet, de a kereszten esett sére-
lem iránt érzéketlenek, mint a tuskók. A har-
madik állásponton levőknek kimondhata t lanul 
fáj mindakét sérelem. És ez az utóbbi az igazság 
és következetesség álláspontja. 

Ezeknek világos és határozot t kifejtésével 
tar toztunk a sz. korona teljes épségének és szent-
ségének, a szent koronán levő kereszt fenséges 
jelentőségének, és végül Annak, a ki a keresztet 
és az által a mi királyi koronánka t is az isteni 
szent Felség ha ta lmának ós irgalmas szereteté-
nek körébe felmagasztosította, a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak, a kinek hála és dicsőség legyen 
mindörökké. 

Ez a mi félévi munkánknak is záró röp-
imája. *** 

De la Salle szent János, 
az iskolatestvérek alapitója. 

V. La Salle tanítási módja. 
1. La Salle idejében a tanitó minden tanulóval 

külön foglalkozott. Külön adott fel kinek-kinek leczkét, 
külön-külön kérdezte is őket ki. Ezzel a tanítási idő 
nagyon felapróztatott, úgy hogy 45 tanuló közöl 4 órai 
tanitá-i időből 1—l-re csak 5 perez esett. 

E tanitási mód a tanitóra nézve nagyon fárasztó; 

az eredmény pedig mégis csekély: az előmenetel lassú, a 
fegyelem és rendtartás lehetetlen. 

E helytelen mód helyébe La Salle az osztály (töme-
ges) tanítást állitá. 

Már Comenius is, ki 1671-ben halt meg, hirdette, 
hogy a tanitó [minden tanulóval egyszerre foglalkozzék, 
őket egyszerre oktassa. Szava azonban a pusztában el-
hangzott. Munkáit a könyvtárakban por lepte el. 

Hogy La Salle ismerte-e Comenius munkáit, bizony-
talan, sőt valószínűtlen. Hiszen Németországban a 18. 
század végéig még ama régi slendriánság járta. Furier 
és Demia ellenben már La Salle előtt megkisérlették a 
leányiskolákban az osztálytanitást. Gyakorlativá e rend-
szert La Salle tette, azért „La Salle módszerének" is 
neveztetik, ugy miként a kisegítők váltakozó rendszere 
Bell-Lancasterinek, Bt l l és Lancasterről, akik a kisegitős 
váltakozó rendszert gyakorlativá tették és elterjesztették. 
La Salle rendszere most, — 200 év múlva is uralkodik 
iskoláinkban. 

E módszer behozatala nem ment oly könnyen, mint 
azt gondolnók. Az oly osztályokban, a melyekben a tanu-
lók egyenlőképességüek voltak, ott csak ment, de a test-
vérek iskoláiban különféle gyermekek valának. 

2. La Salle a tanulókat számok arányában 3 részre 
osztotta: 1. gyöngékre, — 2. középszerűekre, — 3. jobb 
tanulókra. 

Minden csoportnak megvolt a maga helye. Egyik 
csoport a másikkal össze nem keveredett. Mindegyik cso-
port külön, de közösen taníttatott. 

Hogy a közös tanítás sikeres legyen, evégből azon 
iparkodjék a tanitó, hogy minden tanulója ügyeljen ; 
hogy pl. az olvasásnál mindegyik magában csendesen 
olvasson. Időről időre más és mással olvastasson, a mint 
az ma is szokás. 

La Salle utasítást ad a káté — a szépírás, a helyes-
írás, tanítására is. 

Az osztálytanítás megkönnyítése végett a falakra 
ABC-és olvasási táblákat függesztett, hogy azokat a tanu-
lók azonnal lássák. 

Más táblákra rövid mondatokat irt. E táblákat is 
kifüggesztette, hogy a rájok irt mondatokkal a tanulókat 
kötelességeik teljesítésére figyelmeztesse. 

A rend és a figyelem főeszközeül La Salle 
1. a tanulók szüntelen foglalkoztatását, 
2. a csendet, hallgatást ajánlja. 
A csendtartásban maga a tanitó adjon példát. Nem 

hangos szóval, hanem csenddel uralkodjék az iskolában. 
Egyhelyben maradjon. 
Csak a legszükse'gesebbet mondja és azt is csak oly 

hangosan, hogy megérthessék. Csak akkor beszéljen, ha 
magyaráz: vagy, ha oly hibát igazít ki, melyet a tanulók 
maguk kijavítani nem tudnak. 

E csenddel 1. a tanitó a saját erejét kíméli; 
2. a tanulók jobban hozzászoknak a figyeléshez és a 

nyugodt üléshez; 
3. nagyobb ön munkásságra serkentetr.ek ; mert nekik 

kell dolgozniok. 
52, 
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Mig ellenben a folytonos beszéddel a tanitó a gyer-
mek elméjét kifárasztja, s tanításának sikerét koczkáz-
tat ja. 

Hogy a csend minél ritkábban szakíttassék meg : La 
Salle a szó helyett bizonyos jeleket használt. 

E végből jeladó készüléke volt. E készülék 
1 ütésére a tanulók a tanítóra tekintettek. 
1 ütés és a tanitó imádkozásra összeteszi kezeit ez 

az imádság jele. 
2 gyors ütés jelzi, bogy az olvasásnál hiba történt. 
1 ütés és a jeladó vége felfelé tartatik ; jelzi : hogy 

hangosabban kell olvasni. 
Ki akar a tanuló menni: Felemeli kezét, „kimehet" 

— a tanitó az ajtóra mutat. 
„Nem mehet", — a tanitó leülésre int stb. 
E jelekkel sok zajnak vette elejét. 
La Salle a gyengébb tanulók mellé az értelmesebb 

tanulók közöl — segítőket, ismétlőket rendelt. Ezek a 
reájok bízottakkal félórával a tanitó belépése előtt ismé-
telni tartoztak. Ez ismételgetés az ismételgetőknek is 
hasznukra vál t ; mert minél jobban és többet tanítgatták 
társaikat ; annál jobban tanultak ők magok is. 

Alkalmazott az iskolában felügyelőt is, aki a rendre 
felügyelt ; feladat szedőt is, a ki a büntetési feladatokat 
feljegyezte és összeszedte. 

Belső tanítási módszere. 
La Salle nem elvont fogalmakon tépelődött. Gya-

korlati czél lebegett szemei előtt. 
Számot vetett azzal, hogy a testvérek tanulói csak 

rövid ideig járhattak az iskolába. 
A legszükségesebbekre rövid idő alatt kellett őket 

megtanítani ; ugy hogy a közlött ismereteket emlékeze-
tükbe véssék. Rendeli azért az emlékezet gyakorlását és az 
ismétléseket. 

Nagy gondot fordított azonban az értelem fejleszté-
sére is. Megkívánta, hogy a tanulók feladataikat átértsék. 
Evégből — mondja: „amit a tanitó az iskolában felolvas-
tat azt előbb ő maga olvassa át és értse meg." 

Mikor a tanulók már folyékonyan olvasnak : értesse 
meg velők, miért nevezzük az egyik betűt hangzónak, a 
másikat mássalhangzónak; hol kell szünetelni; hol hogyan 
hangsúlyozni ; mily írásjelek, hol használandók ; mi az 
olvasott szavaknak, szakaszoknak értelme. Kikérdezendők 
a tanulók, hogy a tanitó meggyőződjék, vájjon megértet-
ték-e ő t? A helytelen kiejtésekről, tájszólásokról leszok-
fatandók. 

La Salle tehát nem elégedett meg a mechanicus 
olvasási készséggel; hanem hangnyomatos és értelmes olva-
sást kivánt. A tájszólásra is figyelt. 

A számolásnál időről-időre való felkérdezésekkel győ-
ződjék meg a tanitó, ha vájjon tanulói figyelnek-e? 

Ha az egyik tanuló az iskolatáblán hibát követ el; 
azt a jobb tauuló javítsa ki, ő csak akkor javítson, ha a 
hibát egy tanuló se tudja kijavítani. 

A tanítás legyen ösztönző és értelem fejlesztő. Ezt a 
kérdezéssel lehet elérni. 

A tanulók magok dolgozzanak. Szellemi erejöket 

önmagok önállóan használják ugy, hogy a legutolsó is 
bizonyos tévékenységre serkentessék. 

A tanitó a feleletnél ne igen segítse a tanulót. Törje 
eszét a gyermek. A tanitó azért necsak maga kérdezzen 
és adjon fel feladatot, hanem sarkalja a gyermekeket, 
hogy ők is intézzenek kérdéseket és találjanak ki fel-
adatokat. 

Adjon házi feladatokat is ; pl a kijavított dolgozatok 
letisztázását. 

A tanítás nyelvezete a gyermekek felfogásához képest 
egyszerű legyen ; mert különben az egész tanítás kárba 
vész. 

Legfontosabb a vallásoktatás. Mindennap azért 1/2 

órai vallásoktatás tartassák — katekétikai módszerben. A 
hitoktató ne szónokoljon, hanem kérdések segítségével 
értesse meg az igazságokat. 

A visitatornak arra is kellett ügyelnie, vájjon a 
tanitó a vallásoktatást módszertanilag végzi-e? A vallás-
oktatás vallási énekkel kezdendő. 

A szépírásra nézve részletes utasítást nyújt. Az 
irni-kezdőknek kezeibe tollszár nagyságú pálczát ad; 
amelyen a tollattartó 3 ujj számára 3 bevágás van. Ele-
inte ezzel gyakorolják magokat az Írásban és a testtartás-
ban e gyakorlat akkor — 200 év előtt — igen előnyös 
volt, mert akkor palatáblát nem használtak. 

Hogy a szépírás az észre és a szívre is hasson : a 
leírandó mondatokat a szentírásból és erkölcsi mondások-
ból vette. 

Voltak ugyan abban az időben külön szépirási mes-
terek is ; de azok drágán tanitottak, az irást is nagyon 
czifrázták és ily módon nehezítették. — La Salle az irást 
egyszerűsítette. 

Utána más iskolákban is súlyt fektettek az irásra is, 
nem csupán az olvasásra. 

Á helyesírásnál a nyelvtan, a polgári ügyiratok, a 
levelezések is szerepeltek. 

Elve volt : Kevés szabály, sok gyakorlat. Önálló-
ságra vezetendők a gyermekek. Magok is állitsanak ki 
nyugtákat, számlákat, jelentéseket, bevételezéseket, költ-
ségvetéseket. 

La Salle tantervébe felvette tehát a valláson kivül 
az irás és nyomtatás olvasását, a szépírást, a helyesírást, 
a nyelvtan elemeit, a számolást, a mérték, pénz, suly 
ismeretét, a rajzolást, az éneket, a kereskedelmi ügyeket. 

Tantervébe, amint látszik : a természetrajz, a termé-
szettan, a történelem és a földrajz még nincs fölvéve. 

A természettudományi tárgyakat fel nem vehette. A 
természettudomány akkor még nem bírt oly nagy jelentő-
séggel, mint manap. 

A földrajzt és a történelmet, ahol lehetett ; a hol 
t. i. a tanulók hosszabb időn át jártak az iskolába, fel-
vette. Ne feledjük, hogy akkor a tanulók később léptek 
az iskolába és korábban távoztak onnan, mint nap-
jainkban. 

Bajos volt azért sok tárgyat felvennie és azt be is 
tanítania. 

A természettudományi tárgyak egyébként a tanítási 
tervből kizárva nincsenek. Azok a felsőbb osztályok tani-

' tási tervébe felvehetők. A tanítási tervbe való felvételük 
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és tanításuk fölött az igazgató dönt ; amidőn a felsőbb 
osztályok, a jobb tanulók számára való könyveket hatá-
rozza meg. A természettudományi tárgyakat a mi isko-
láinkban sem tanulja minden tanuló ; hanem csak a job-
bak a kik t. i. a felsőbb osztályokba jutnak. 

La Salle tanítási tervét, valamint összes paedagogiai 
és didacticai módszerét a testvérek, az idő haladtával, 
fejleszteni, tökéletesíteni igyekeztek. Raj ta voltak és 
vannak ma is hogy iskoláik a kor színvonalán maradja-
nak, hogy azokban a felsőbb hatóságok által kívánt tár-
gyak is mind előadassanak. 

VI. De la Salle, mint paedagogiai iró. 
Paedagogusaink tekintve működésöket három osz-

tályba sorozhatok. 
Az egyik osztályba azok tartoznak, akik irtak ugyan 

paedagogiai munkákat, de ők maguk, mint paedagogusok, 
nem igen működtek. (Rousseau, Fichte.) 

Ezek elméleti emberek. 
A másik osztályba azokat sorozzuk, akik tanítottak, 

neveltek ; de nem irtak. 
Ezek a gyakorlati paedagogusok. (Kindermann). 
A harmadik osztályban végre azokat találjuk, akik 

tanítottak is, irtak is. 
Ezek elméletiek is, gyakorlatiak is. 
La Salle a paedagogusok e harmadik osztályába tar-

tozik. 
Nemcsak tanított ; nemcsak intézetet alapí tot t ; de, 

mint paedagogiai iró is működött. 
Iratai, mindmegannyi paedagogiai kincstárak. 
Munkái : 
1. „Szabálykönyv". Az intézet szabályait foglalja ma-

gában. 
2. „A keresztény iskolák kalauza". (La Conduite des 

écoles chrétiennes.) 
3. „Illemszabályok és a keresztény udvariasság" 

(Les régles de la bienséance et de la civilité chrétienne). 
4. „A keresztények kötelességei". 
5. „Példatár" „Register" és más iskolai könyvek. 
6. „ Utasítás a Visitatorok számára 
7. „Elmélkedések a vasár- és ünnepnapi evangéliu-

mok fölött". 
8. „Rövid elmélkedések a tanítók és nevelők részére 
9. „Tanácsok a tárgyak tanítására, a testvérek szá-

mára". 
10. „A jó tanitó 12 erénye". E 12 erényt de la 

Salle csak felsorolja. 
Azok ismertetése, megmagyarázása Agathon generalis 

műve; aki e müvét 1785-ben ki is nyomatta. 
A „Kalauz", la Salle halála után egy évre jelent 

meg 1720-ban, Avignonban. A munkán a testvérek ké-
sőbb, a káptalanok alkalmával itt-ott változtattak ugyan ; 
de lényegében mégis változatlanul hagyták. 

Három részre oszlik. 
Az I. rész az iskolai teendőket adja elő ; a tanuló-

nak az iskolába való belépésétől kezdve annak hazabo-
csátásáig. 

A II. rész az iskolai rend és fegyelem fenntartására 
szolgáló eszközöket nyújtja. 

A III. rész az iskolai felügyelőről ; a tanitó-képző 
intézetről és a növendékek neveléséről szól. 

Az I. részben az iskolai teendők közt fel van sorolva: 
a tanulóknak és a tanítási anyagnak felosztása, a leczke 
megmagyarázása és megtanulása, feladatok. 

Ezt követi az egyes tárgyak módszertana: az olva-
sásé. írásé (írószerek, írásmódok, előírás, test és tolltar-
tás, javítások, irkák) ; a helyesírásé, a számolásé, a föld-
rajzé és a rajzolásé. 

A következő fejezet a versengésről, a jutalmazásról, 
istenitisztelet látogatásáról, kátéoktatásról szól. 

Ez I. részt a tanításról, az iskolai imádságról, az 
iskolából való távozásról szóló fejezetek zárják be. 

A II. rész tárgyát, a tanítónak az iskolában való 
ébersége, gondossága, a gyermekek foglalkoztatása, a 
rendhez, hallgatáshoz, csendhez való szoktatása, az iskolá-
ban használatos jelek, a jegyzékek, az iskolai büntetések 
(dorgálás, büntetési feladat, a büntetés nemei és tulajdon-
ságai, szelídség és szigor; vádló és vádlott, az egyediségre 
való tekintet), az iskolai mulasztások és az azokkal való 
elbánás, a szünetidő, a tandíj s az iskolai hivatalok (vi-
gyázó, ismétlő) az iskolai épület és iskolai hatóság . . . . 
képezi. 

A III . rész arra oktat, hogy az iskolai felügyelő, aki 
egyszersmind a tanítójelölteket (noviciu«okat) neveli; mi-
képp nevelhet derék, jó tanítókat. I t t szó van a jó tanitó 
tulajdonságairól, viseletéről, valamint a hibákról is, ame-
lyektől a tanítónak óvakodnia kell. 

Örökbecsű e könyv. Gyakorlati felfogással, lélektani 
ismeretekkel, gazdag tapasztalatokkal megirt észrevétele-
ket, tanácsokat tartalmaz. 

Az „Illemszabályok és a keresztény udvariasság" 
könyve 1713-ban Troyesban nyomatott. 

Nagy hullámokat vert e könyv. La Salle ezzel a 
könyvével az illemtant megjavitá. Keresztény szellemet 
lehelt bele. A keresztény parancsolatokból vonta le s a 
szentírásból vett idézetekre alapította. 

Ez udvariassági szabályokat a testvérek iskoláikban 
tanitották. A szegény szülők gyermekeinek ily oktatás 
fölötte szükséges is volt, a mint az napjainkban is 
ugy van. 

„A keresztények kötelességei" és a „Példatár", vala-
mint más, iskolai könyvei, a franczia forradalom idején 
elvesztek. 

„Utasítások a Visitátorok számára" 1725-ben nyo-
mattak ki. 

„Elmélkedések az evangéliumok fölött" a testvérek 
által megőriztettek és ma is használtatnak. Sok paedago-
giai gondolatot, eszmét tartalmaznak, valamint : 

„Levelei" is sok paedagogiai igazságot és tanácsot 
tárnak elénk. 

„A jó tanitó 12 erénye" munkából, melyet la Salle 
szellemében tulajdonképpen Agaton generalis irt. — Gi'oárt 
iskolatestvér magyar fordításában, a Népnevelő 1899-ben 
egy részt közölt. Mielőtt azonban e testvér a fordítást 
befejezhette volna, a halál kiragadta kezéből a tollat. 

Gibárt testvér fordítása az első kísérlet : la Salle 
irodalmi munkáit honi nyelvünkre átültettni. 
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Befejezés. 
Mi magyarok, valljuk meg, La Salle munkásságát 

alig ismerjük. 
Sturm 9—10 osztályú gymnasiumát ismerjük. Be-

szélünk Trotzendorf iskolájáról is, mint a melyből kike-
rült ifjak a legjobban beszéltek latinul. 

Emlegetjük Bacont ; mint az inductio, a behozó 
módszer megalapítóját, továbbá 

Ratich Farkast, mint az anyanyelvi tanítás szószó-
lóját. 

Dicsőítjük Amos Oomoeniust ; mint a paedagogia 
nagymesterét, a szemléltető oktatás úttörőjét. (Orbis pic-
tusával). 

Hangoztatjuk Lockeval az elvet: mens sana in cor-
pore sano. 

Lelkesedünk Rousseauért. — Emiljére — majd, 
hogy nem esküszünk. 

Hirdetjük a pbilantrop Basedov érdemeit is. 
Magasztaljuk Rohov Frigyest, a porosz iskolák meg-

alapítóját ; 
Heinicke Samut, az első süketnéma-intézet felállí-

tó já t ; 
Pestalozzit, mint az újkori paedagogia korszakalkotó 

egyénét. 
Franke intezete ámulatba ejt. 
La Sáliéról ellenben alig, hogy megemlékezünk. 
Eletét és működését magyarul 1889-ben ismertette 

dr Gyürky Ödön, az „Egyházi Közlönyében ; mely ismer-
tetés azután külön lenyomatban is megjelent. 

Paedagogiai könyveink csak röviden szólnak róla. 
Pedig de la Salle nem holt nagyság. 0 él, nemcsak, 

mint az egyház szentje ; de, mint paedagogus is. 
Basedov Philantropíuma, virágzása idején is 52 tanu-

lónál többet nem számlált — 19 éves fennállása után 
pedig megszűnt létezni. 

Pestalozzi intézetei, — még alapitójok életében fel-
oszlottak. 

Trotzendorf Bálint intézete — alapítójának öregsé-
gére at.nak erejével együtt — hanyatlik. 

Ratich — az ő iskoláival kudarczot vallott. 
Comoenius — iratokat hagyott ugyan hátra, de 

intézetet nem. 
Szintúgy Rousseau, Bacon, Locke . . . 
Franke — La Salle kortársa, azt vállá, hogy : 

„Könyvírás által a nevelést nem javítjuk meg. It t egye-
dül a tettek vezetnek czélhoz." 

La Salle irt is, tett is. 
Mondják, hogy Franke és a pietismus fellépésének 

köszönhető az árvaházak, a népiskolák, a szegény isko-
lák, a reáliskolák . . . keletkezése. 

Am, — a honi nyelv alapjára helyezett népiskolá-
nak, — a népiskolai tanítóképzőnek, — a vasárnapi — 
az ipar — a reáliskoláknak, — a konviktusoknak, — a 
javitó-intézeteknek bölcsőjét nem La Salle ringatta- e 
Francziaországban ? 

Igen. Ez intézeteknek keletkezése és terjedése La 
Salle nevével van egybeforrva. 

Ha azért — csillagok, ha fénylő csillagok a paeda-

gogia egén ama felsorolt nagyságok : első rangú csillag, 
fénylő, ragyogó csillag La Salle is. 

Ha csillagok azok: sorsok az üstökösökéhez hasonlít. 
Rendkivüliségükkel feltűnnek. Hirtelen jönnek ; egy ideig 
szemeink előtt lebegnek és azután — ismét eltűnnek. 

La Salle nem ilyen. La Salle — fényét nem veszítő, 
hanem még folyton ragyogó, külső nagyságában nem 
fogyó, hanem folyton növekvő, folyton fénylő csillag. 

JL 
T 

Winter Ágoston, 
pozsonyi kanonok. 

Épp miután a szerdai számot kinyomatták, kaptuk 
baráti kézből a következő gyászjelentést, mely Magyar-
ország, különösen az esztergomi főegyházmegye egy Isten 
szive szerint való buzgó papjának haláláról ad tudósítást. 

A pozsonyi társas káptalan szomorodott szívvel 
jelenti nagyságos és főtisztelendő Winter Ágoston úrnak, 
pozsonyi kanonoknak, a szt. Imréről nevezett kisebb pap-
nevelde kormányzójának, folyó hó 25-ére éjjel, szívszél-
hűdés következtében, életkora 66 ik, áldozársága 43 ik 
évében, bekövetkezett gyászos elhunytát. Az engesztelő 
szentmise áldozat f. hó 27 én, d. e. 9 órakor fog érette a 
Mindenhatónak a helybeli társaskáptalani és városi fő-
templomban bemutattatni ; hült teteme pedig, ugyanazon 
nap délelőtti 11 órakor, fog a szt. Andrásról czimzetc 
temetői kápolnából, ugyanazon temetőben örök nyuga-
lomra elhelyeztetni. Pozsony, 1900. junius hó 26-án. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

Winter Ágoston született Pesten 1834. szept. 30-án. 
Alsó és középiskoláit ugyanitt, a theologiát Esztergom-
ban végezte. Áldozópappá szenteltetett 1857. okt. 20-án. 
Segédlelkész volt Nyergesujfaluban, 1858. óta hitelemző 
Pesten, 1869. óta belvárosi káplán. Mint ilyen szeplőtelen 
egy házias szelleme, fáradhatatlan buzgósága s főleg a 
kath. időszaki sajtó terén kifejtett áldozatos irói munkál-
kodása által tűnt ki. 0 volt a „Havi Füzetek" (1875—9.) 
czimű vállalat kiadója és szerkesztője, s maga iá több 
tartalmas, szellemes, szókimondó röpiratot bocsátott e 
vállalat keretében nyilvánosság elé. Zeliiger „Egyházirók 
csarnoka8 11 et említ fel czim szerint. Előbb is már, de 
különösen a „Havi Füzetek" megszűnése után kiválóan a 
„Religio"-t kereste fel mindig egy házias és tanulságos 
dolgozataival. Már Pa'ásthy idejeben feltűntek Avispa 
névvel aláirt gunyoros hadakozásai a magyar társadalom-
ban mutatkozó szabadelvű törekvések ellen. A „Religio"-
ban a „Havi Füzetek" megszűnése után közlött tárcza-
szerű dolgozatai külön lenyomatban is megjelentek. Evek 
hosszú során át kiváló papi szellemről tevén teljes tanú-
ságot Si mor primás részére! az a kitüntetés érte, hogy a 
Pazmaneum lelki igazgatója, 1885-ben alkormányzója, 

i 1889-ben helyettes kormányzója lett. O felsége 1892. nov. 
5-én nevezte ki a minden tekintetben érdemesült férfiút 
pozsonyi kanonokká. Ebben a stallumban mint az Eme-
ricacum nevű kisszeminarium kormányzója halt meg, vélet-
len, de bizonyára jól előkészített halállal, mint olyan, a 
kinek egész élete papi foglalkozás, itra és munka volt. 



•443 RELIGIO. 

A „Religio" és annak szerkesztője egy régi benső 
barátját és pártfogóját siratja benne. Emlékezete áldott 
marad. 

Have pia anima, have, have! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
VáCZ, jun. 29. Föpásztori felköszöntők a püspöki 

felszentelésen. — 
Az első felköszöntőt Yácz uj püspöke, Csákij Károly 

gróf mondotta. Röviden, de apostoli ihletséggel ő szent-
ségére a következő protestácziót rögtönözte: 

Semmi sem természetesebb, mint hogy e pillanat-
ban lelki szemem Róma felé irányul. Mert mi is egy 
püspök Róma nélkül? Kép kegyelem nélkül; test éltető 
szellem nélkül. Ubi Petrus, ibi Ecclesia : ahol Péter, 
ott az egyház. Ha akarok, — pedig erősen akarok — 
Isten Szive szerinti püspök lenni, Péter utódját kell föl-
keresnem, tőle küldetést nyernem, vele szoros összekötte-
tésben maradnom, neki mindenben engedelmeskednem. 
Igenis, Leo pápától, Péter utódjától nyertem a küldetést, 
hogy legyek a váczi egyháznak főpásztora : neki fogadtam 
hűséget és engedelmességet és lelkem mélyéből hozzá 
tettem : Isten engem ugy segéljen ! 

Most pedig legmélyebb tisztelettel és soha meg nem 
szűnő hálával fölemelem poharamat a kilenczvenéves 
aggastyánra, ő szentsége XIII. Leo pápára, ki, daczára 
magas korának, csodálatos erélylyel és bámulatos bölcse-
séggel kormányozza az egyház hajóját. Isten tartsa őt az 
egyház dicsőségére és javára még nagyon nagyon sokáig! 

A zajos tapssal fogadott felköszöntő után az uj 
püspök ő felségéről emlékezett meg a következőleg: 

Hogy pedig ő szentsége, a római pápa ily kikülde-
tésben részesített és ily fontos és magasztos egyházi 
méltóságra emelt — köszönhetem ő felségének, királyom 
és uram legmagasabb kegyének, ki is apostoli jogánál 
fogva váczi püspökké kinevezni kegyeskedett. Midőn 
ezért legmélyebb hálámat kifejezendő audienczián járultam 
ő felsége legmagasabb szine elé, e szavakat intézte a 
király hozzám: Örömmel neveztem ki. Bizom, hogy jó 
püspök lesz önből. — Eme valóban biztató atyai szavak 
mélyen bevésődtek szivembe és naponkint kérni fogom 
az Istent, hogy adjon malasztot és erőt, hogy a királyi 
bizalomnak mindvégig lelkiismeretesen megfelelhessek. 

Most pedig igaz szivem sugallata szerint azt kivánom 
az Istentől, hogy áldva legyen királyunk és urunk minden 
lépte és hogy az isteni Gondviselés őrködjék drága élete 
fölött. 

Végül a biboros főpapra, ezentúl érsekére és metro-
politájára emelte poharát a következő remek gondolatok 
kíséretében : 

Most pedig — úgymond — engedje meg kegyel 
mes eminencziád ! kegyes atyám és metropolitám ! hogy 
főmagasságodhoz fordulhassak. — Ha gyümölcsfát ültet-
nék, azt mívelném és gondoznám s ha az a gyümölcsfa 
beszélni tudna és igy szólna hozzám : Köszönöm, hogy 
ültettél! — de ha ugyané fa azután gyümölcsöt nem 
hozna, azt kellene mondanom : Nincs köszönet a köszöne-

tedben ! Igy eminencziád is, ha még oly ékes szavakkal 
köszönném is meg eminencziádnak irántam tanúsított 
kegyességét, de nem iparkodnám kötelességemet egyházam, 
királyom és hazám iránt teljesíteni, kénytelen volna mon-
dani, hogy köszönetnyilvánításommal be nem érheti. 

Azért én ez ünnepélyes pillanatban szivem legmélyé-
ből igérem eminencziádnak, hogy Isten segítségével ipar-
kodni fogok eminencziádnak mindenkor becsületére válni. 
Óvjon meg az Isten ama szerencsétlenségtől, hogy emi-
nencziád valaha kényszerüljön fölöttem ama szavakban 
kitörni, a melyeket egykor az Isten a vizözön előtt az 
emberekről mondott : Poenitet me eos fecisse ! — azaz 
hogy eminencziád azt volna kénytelen mondani: Bánom, 
sajnálom, hogy Csákyt fölszenteltem! 

Nem eminencziád, hanem amaz isteni kegyelem, mely 
főmagasságod közvetítésével ma osztályrészem lett, meg 
fog óvni e szerencsétlenségtől — ez bizalmam, ez erős 
reményem. Most pedig engedje meg eminencziád, hogy 
ama szavakat, a melyeket ma hozzám a konzekráczió 
alkalmából intézni méltóztatott, teljes szivemből vissza-
mondhassam: Kivánom és kívánjuk mindnyájan, ut Eccle-
siae et plebi sibi commissae diutissime adhuc sit auctoritas, 
sit ei potestas, sit ei firmitas ! 

0 eminencziája sietett a megható szavakra vála-
szolni. Az esztergomi főkáptalan — úgymond — ma 
egy jeles tagot veszített, a váczi egyházmegye egy szerető, 
gondos atyát nyert. Azok a szálak, a melyek az uj 
püspököt az esztergomi egyházmegyéhez fűzték, ma el-
szakadnak — de megmaradnak a szeretet kötelékei, a 

! lelki rokonság, melyek őt — mint az egykori gróf Csáky 
prímás utódját — hozzá fűzik. Kérelemmel konkludált a 
biboros főpap : Legyen hűséges segitő társam — úgy-
mond — nagy és nehéz feladatomban, de csak akkor és 
addig, a mikor s a meddig az egyházért és a magyar 
hazáért küzdök. 

V E G Y E S E K . 
*** Római tudósitónk igen érdekes beszélgetést ir 

le, mely XIII. Leo pápa és Constant Bemjamin festő-
művész közt folyt le, midőn ez utóbbinak a pápa első 
napon ült, hogy lefesse. A pápa által érintett sok tárgy 
közöl csak annyit emiitünk, hogy midőn Constant ki-
jelenté azt, hogy az arczképet, melynek megfestésére Ma-
thieu bibornok közbenjárására nyert engedelmet, a pápá-
nak szándékozik ajándékozni, akkor XIII. Leo gyorsan 
megjegyezte, hogy kívánsága, miszerint ezt a képét a 
világkiállítással kapcsolatos missio-kiáliitás helyiségében 
állítsák ki a párisi Trocadéron. Mikor végül a jubileumi 
zarándoklatokra került a sor, a pápa egész valója átvál-
tozott s a csendes, nyájas tónusból az erő és méltóság 
hangjába emelkedve, igy szólotta pápa: „Valóban meg-
ható látni ezt a nagy keresztény világmozgalmat, a meg-
számlálhatatlan zarándokoknak ezt a nagy katholikus 
vonzódását és özönlését Rómába, a legnagyobb uraktól 
kezdve a falusi viskók legszegényebb lakóiig; és a jósá-
gos Isten engem elhalmoz avval a kegyelmével, hogy 
nekem erőt ad, hogy fogadhattam és megáldjam őket 
mind. Hittel és evangeliummal, ah mily könnyű lenne az 



444 RELIGIO. 

emberiséget ezen a földön a teljes boldogság felé vezetni. 
Az evangelium valóban az örök bölcsesség és a legfőbb 
jóság könyve. Minél gyakrabban olvas az ember benne, 
ezt annál jobban látja." 

— Jubiláris Ünnep volt szent Péter és Pál napján 
Kalocsán és Pécsett. Amott Csúszka György érsek ur 
rendeletére és vezetése alatt a kalocsai érsekség alapítá-
sának 900-os évfordulóját ünnepelték. Emitt Hetyey Sá-
muel püspök ur rendeletére és vezetésével általában a 
magyar kereszténység alapításának 900-os emlékünnepét 
tartották meg, nemzedékek hosszú sorára kiható emléke-
zetességgel. 

— Â budapesti mariánus sz. ferencziek és a bu-
dapest-ferenczvárosi plébánia ügye akkép nyert szerencsés 
megoldást, hogy a mint a legutóbbi esztergomi főpásztori 
levél kihirdeti, a mariánusok rendjéből kilépett és az esz-
tergomi főegyházmegye világi papságának körébe fölvett 
eddigi administrátor, Kurtz Vilmos megmaradt administrá-
tornak, (a városi tanács már plébánossá jelölte), kápláni 
minőségben pedig hozzá rendeltettek a szintén esztergom-
főmegyei papokká lett Bán Sándor volt fáradhatatlan 
guardián, Fertői Rikárd és Siposs Ágoston volt rend-
társai. 

— Paray-le Monialbol a legszentebb szív revela-
cziójának szentélye mellől az a jelentés érkezett, hogy ez 
a junius-hava, mely Urunk szentséges isteni szivének tisz-
teletére van szentelve, szakadatlan ünnepélyek közt folyt 
le. Mindjárt az első napon 2000-nél több zarándok hul-
lámzott a szentváros utczáin. 17-én Coullié lyoni bíboros 
érsek pontifikált az apparitio templomában. Az ajtatosság 
éjjel-nappal szakadatlanul folyt. Ima, litania, szent beszéd, 
ének, igy folyt ez egyhuzamban egész éjjel. 

— Csodálatos nagy templomot szentelt fel f. hó 
21-én Párisban Richard bibornok : a montmartrei nemzeti 
fogadalmi templomot. Eddig t. i. csak a krypta és a 
szentély volt az istenitiszteletnek átadva. Ennek a temp-
lomnak alapjai 50—60 méternyire a Montmartre h e g j -
nek fenekéig hatolnak be. 1875-ben tette le az alapkövet 
Guibert bibornok. Reményre építette, arra az Istenba 
vetett bizalomra, hogy majd lesznek adakozók. Es az ég 
megn}ilt a főpásztor imájára s leszállt a szivekbe az áldo-
zathozás szelleme. Milliók milliókat adtak össze, és most 
egy negyedszázad multán készen áll a franczia nemzet 
fogadalmi temploma Jézus szentséges szivének tiszteletére. 
Mihelyt kész lesz a mi örökimádásunk temploma, azonnal 
hozzá kell látni a Gellért-hegyen építendő nagy nemzeti 
fogadalmi templom építéséhez. Az óriási királyi palotá-
hoz mérve a koronázó templom arányai miniatűr arányok. 
Ily világraszóló nagyságú királyi palotával szemben csak 
a Gellérthegy egész tetejét elfoglaló óriási templom jöhet 
arányos párhuzamba. Es sietni kell a dolog megkezdésé-
vel, mig valamely uj pogány eszmét nem kezd megteste-
síteni ott a fiatal-óriás szabadelvű szellem. 

— Misszió Pápán. Az 1900-iki szent évet a katho-
likus hivek missziókkal ülik meg, nehogy a szent év a 

nem szent évek színvonala alá sülyedjen. A Pápán jövő 
adventben jézus társasági atyák által megújítandó szent 
misszió czéljaira báró Hornig Károly megyés püspök ur 
a sájátjából Kriszt Jenő plébánosnak 200 koronát helye-
zett kilátásba. A jó Isten örvendeztesse meg ő nagy-
méltóságának vallásos, jó, a katholikus szellemnek és az 
egyházias érzésnek felébresztését óhajtó szivét legszebb 
áldásaival ! 

— A kolozsvári főtéri templom remeke. A kolozs-
vári főtéri szent Mihály templom közel hatszáz éves, 
Zsigmond király alatt épült és mint a góth stilű építészet 
egyik remekművét, felvették a műbecscsel biró épületek 
közé és közelebbről az építészeti műemlékek országos 
bizottsága a gyulait hérvári kaihedrálisunk helyreállítása 
után állami költségen ezt fogja restaurálni. Ennek a 
templomnak egy olyan műépitészeti ritkasága van, a 
miről századok óta nem tudott senki. Évszázadok előtt 
leomlott tornyában ugyanis egy titkos lépcső vezetett, 
melynek épitészeti rendszere annyira ritka, hogy ilyen 
lépcsővel ellátott templom az egész föld kerekén csak 
kettő van még: Lüttichb en és Kölnben. — E lépcső be-
járója a templom baloldali részén a mellékoltár mellett 
van. Egy prédikáló szék fedi el a bejáratot. Pákei Lajos 
főmérnök, a technológiai iparmuzeum igazgatója fedezte 
fel ezt a lépcsőt és felhivta reá a dómok épitészeti mes-
terének, Schmidt bécsi főmérnöknek a figyelmét, Schmidt 
leutazott Kolozsvárra és konstatálta, hogy ez a lépcső a 
műépitészetnek egy oly ritka remekműve, a melynek cso-
dájára fog járni a világ. A lépcső két oldalról indul csiga 
vonalban. Kettős oszlopzat tartja és fogja össze a kes-
keny kőlépcsőket. A csigaalakban felhaladó két lépcső 
minden két méternyi magasban 8-as alak módjára egy-
mást keresztezi. A keresztezés fölött szép ivezet hajlik. E 
ritka müvet Pákei Lajos társaságában a minap megtekin-
tették .a fa és fémipari szakiskola tanárai, Gámán Zsig-
mond iparkamarai titkár, több érdeklődő és néhány elő-
kelőbb iparos. A lépcsőn alig a második 8-as hajlásig 
lehet felhatolni, mert azontúl omlanak le a kövek, sőt alant 
is meg van repedve a lépcsőház mennyezete. A lépcső ez 
idő szerint a templom fedelére vezet és apró ablakokkal 
jól meg van világítva. 

— A papi lelki szentgyakorlatok Kalocsán a 
Jézustársaságiak kollégiumában ez évi augusztus 6-án 
este kezdődnek s tartanak 3 napig világi papok és szerze-
tesek számára. Az ezen lelki szentgyakorlatokban részt-
venni óhajtók szíveskedjenek szándékukról megjelenési 
idejök jelzésével alulírottat értesíteni. Napi eltartási 8 
lakdij két koronával födöztetik; szűkebb anyagi helyzetű 
azonban teljes készséggel fölmentetik. Breviáriumon kivül 
Kempis Tamást is szíveskedjenek magukkal hozni. Kalo-
csán, junius hó 19. 1900. Speiser Ferencz S. I. házfőnök. 

A szerkesztő' telefonja. 
M. L. Az országos katholikus nagygyűlésre tagul okvetlenül 

mennél előbb kell jelentkezni a budapesti Kath. Kör titkári hiva-
talánál (Molnár-utcza 17.) 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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