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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „ R e l i g i o - V a l l á s " 1 9 0 4 . I. f é l é v i f o l y a m á h o z . 

Yezéreszmék és Tanulmányok. 
Újévi üdvözletül és tá jékoztatásul . X . P i u s karácsonyi allocutiója. 1. 
Gróf Csáky K á r o l y püspök újévi főp. szózata. 1. 
X . P in s pápa levele Respighi bibornokhoz az egyházi zenéről. 2. 
X . P iu s pápa utasi tása az egyházi zene ügyében. 3, 4. 
Gustavi Caro l i e comitibus Mailátli episc. ad clerum exhortatio. 3, 4. 
Jézus Krisztus az igazi pap-nevelő. Dr Steinberger F. apá t közp. 

papn. int. rektor beszéde. 4, 5, 6, 7. 
t Riniely K á r o l y püspök. (1825—1904.) 5. 
D e c r e t u i n S t r i g o n . seu Cassoviensis Beatif. seu Declar. Martyrii 

VV. SS. Dei Marci Crisini Can. Strigon., Stephani Pongrácz, 
Melchioris Grodecz Sacerdotum Soc. Jesu. 6. 

Némi statisztika Budapest plébániáiról. I r ta Zubriczky Aladár dr. 
7, 8, 9, 10. 

Az Oltáriszentség, mint Krisztus kínszenvedésének és halá lának élő 
emléke. Schiveitztr József prelátus könyvéből. 11, 12, 13. 

Langénieux biboros rheimsi érsek és Richard biboros párisi érsek 
közös levele a köztársaság elnökéhez. 11. 

Yasza ry Kolos bibornok hgpr imás és esztergomi érsek úr 72-ik 
születésnapja. 13. 

SS. D. N. Pii P P . X . Li t terae Encyclicae de Jubileo definiti dog-
matis de Immacula ta B. M. Y. Conceptione. 14, 15. 

Draskovics György és Mária királyné. I r ta dr Zubriczky A. 16, 17. 
A szent kehely. I r ta dr Némeihy Gyula. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 28, 30. 
A kassai vértanúk boldoggá-avatása i ránt római határozat . 17. 
Yilágkiálli tás a B. Sz. Mária tiszteletére. A római középponti 

bizottság felhívása. Szerk. 18. 
A ka th . hi t térí tés Japánban. Koreában, Mandzsuországban, ha jdan 

és most. Szerlc. 19. 21. 
SS. 1). N. P i i P P . X . Lit terae Apostolicae, De academicis in S. 

Scriptura gradibus a Commission^ Biblica Romana conferendis. 20. 
Keresztény jótékonyság. Mihályfi Ákos dr előadása a budai kath . 

körben. 22, 23, 25, 26. 
X. Pius p. első nevenapja a pápai széken. 23. 
SS. 1). N. P i i P P . X . Liitterae Encyclicae ad saecularia solemnia 

s. Gregorii Magni Pontificis. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
Vexilla regis prodeunt. Legenda az ősmagyar keresztény kor 

ha jnalhasadásának idejéből. (Költ.) Iharos-tói. 26. 
Hirdessétek az ő erejét, Al le lu ja! Dr Kádár Ambrustól . 27. 
Diadalmas bevonulás. (Költ. Hugó Viktor után.) Kálmán Károly 

összegyűjtött költői munkáiból . 27. 
P IVS P P . X. Motu Proprio de Ecclesiae Legibus in unum colli-

gendis. 28. 
A kánonjog kodifikálása. Hanuy Ferencz drtól. 31. 
Melyik és milyen az a homilia, melyre X. Pius pápa nagy sz. 

Gergely pápa homiliái közöl hivatkozott min t alkalmas papi 
lelkigyakorlati olvasmányra ? Szeri-. 32. 

Püspökök királyi kinevezése. 33. 
.Modern tkeologia." Ir ta Zubriczky Aladár dr. 33. 35, 36, 37. 
Az uj püspökök. Dr P á r v y Sándor és R a d n a y Farkas. Szerk. 33. 
Prohászka Ottokár beszéde a Társ .-Tudományi Társulat ápr. 19-i 

ülésén. 34. 
Néhány szó Vészi József o. képviselőhöz, mint a T.-T.-Társ. socialis 

vita-kurzusának egyik vitázójához. Szerk. 35. 
Az olmützi érseki szék betöltése. Hanuy Ferencz drtól. 36. 
A strassburgi egyetem theologiai karának öt évre terjedő tanfolya-

máról és a h i t tanhal lgatók papnevelő-intézeti életéről. Szerk. 37. 
Ünnepi szent beszéd, a Sz.-Imre-Kör. székesfejérvári vándorgyűlése 

alkalmából, mondot ta dr Prohászka Ottokár. 38. 
Még egyszer a strassburgi egyetem kath. theol. karának ötévi 

tanfolyamáról. Szerk. 39. 
OROKIMADAS. Az örökimádás budapesti templomának alapkőleté-

tele alkalmából. Szerk. 40. 
. Jö j j el" Szentlélek Úristen, és „el ne hagy j ! " Szerk. 41. 
Szmrecsáuy i P á l dr püspök euchar. kongresszusi beszéde. 41. 
Mihályi Vik to r dr érsek beszéde ugyanott . 41. 
Samassa József dr érsek beszéde az ö. i. templom alapjainak a 

király jelenlétében történt beszentelésénél. 41. 

Védnöki beszéd, melylyel báró Hornig' Károly dr v. p. a Sz. Istv. 
T. közgyűlését megnyi tot ta . 42. 

Az Oltáriszentség társadalmi vonatkozásai. Főp. beszéd, melyet az 
Euch. Kongresszus diszülésén elmondott dr Yárosy Gyula szé-
kesfejérvári püspök. 42. 

Xav. sz. Ferenczről mint a Hit terjesztő Társula t védőszentjéről 
pápai törvény. (Litterae Apostolicae, quibus Pio Operi Propagat . 
Fidei Pat rónus coelestis da tur Franc. Xav.) 43. 

A sarutlan karmel i ták rendjének legújabb kitüntetése. 43. 
Ünnepi beszéd a M. Vörös Ker. E. 25 évi fennállását ünneplő dísz-

ülésen, báró Hornig Károly dr v. p.-től. 43. 
Lubricli Ágost egyetemi munkássága. Rés J e t Acsay Antal dr 

emlékbeszédéből. 46, 47. 
,,Koldulásról és koldusokról. I r ta dr Zubriczky Aladár, 46, 47, 48, 49. 

Jézus szivének országa. (Jun. 10-ére.) Pcczkó Antaltól . 47. 
Hogy ülte meg a Jézus-társasági kalocsai érseki főgimnázium a 

koronázás évfordu ló já t? 47. 
Nemzetközi női kongresszus. Dr Gallovich Jenőtől. 48. 
A magyar katholiczizmus életképessége. Hanuy Ferencz drtól. 50. 
A népoktatásügyi reform. Szerk. 51, 52. 
Szent Péter és Pál ünnepe. Prath Gyulától. 52. 

I M M A C U L A T A . 
„Én vagyok a Szeplőtelen Foganta tás" Peczkó Antaltól. 1, 2, 3, 4. 
A B. Sz. Mária tiszteletére tervezett római világkiállítás pro-

gram mj a. 20. 
Emléksorok a budapesti Egyetemi Mária-Congregatió zászlószente-

léséhez. 46. 
A B. Szűz szeplőtelen fogantatása . Mutatv. Tréfán Leonárd sz. 

Fer. r. áld. „Emléksorok^ cz. füzetéből. 48. 

Bibliai Tanulmányok. 
A pápai bibliai-bizottság pályatétele. 16. 

Egyházi Okmánytár és Szentté Avatások. 
Decretuin. Urbis et Orbis, quo SSmi D. N. Pú PP. X. Motu Proprio 

sub forma Ins t ruc t ions de Musica Sacra vim legis pro universe 
Ecclesia obtinere declaratur. 5. 

Decretuiu Aurelian. V. Servae Dei Joannae D'Arc Virginis vulgo 
dictae Puellae Aurelian. 7. 

Motu Proprio. De electione Episcopor. ad Supremam S. Congre-
gationem S. Officii avocanda. 8. 

Motu Proprio. S. Congreg. indulgentiis et ss. reliquiis praeposita 
S. Rituum Congregation! perpetuo coniungitur. 12. 

X . Pius pápa Brevéje a római Szent-Tamás-Akadémiához a ker. 
bölcseletnek XIII Leo irányítása szerint továbbmiveléséről. 13. 

Decretuin Belliceu. Beatif. et Canoniz. V. S. Dei Joannis Bapt . 
Vianney Parochi vici Ars. 18. 

Decretuin S. Congr. Concilii, De clericis ad Americam et ad 
Phil ippinas Insulas profecturis. 19. 

SS. D. N. Pi i P P . X . Indictio Visitationis Apostolicae omnium 
ecclesiarum et locorum piorum Almae Urbis. 30. 

Eiusdein Li t terae in forma Brevis, quibus amplissimae facultates 
pro Apostolica Visitatione in Urbe peragenda conceduntur. 31, 32. 

Decretuin Bellicen. Bentif. et Canoniz. V. S. Dei Joann. B. Vianney. 33. 
SS. 1). N. Pius PP . X . Episcopo Transsylvaniensi concedit facul 

ta tem quatuor Praelatos capitulares nominandi. 37. 
Pius P P . X . Motu Proprio Dionysio Schuler Ord. Minor. Ministro 

Gen. de edit. Opp. S. Bonaventurae. 39. 
Archidiaconis actualibus in Dioec. Transsylv. mozzetta et pallium 

canonicale privilegii instar tr ibuitur. 39. 
S ta tu tum Episcopi super usum pontificalium in Dioec. Transsylv. 3P. 
Decretuin Alerien. et Papien. Canoniz. B. Alex. Sauli Episc. Alerien. 

et postea Papiensis. 40. 
S ta tu tum de Vestitu clericali in Dioec. Transsylv. 40. 
Decretuin Abyssin. Beatif. seu Declar. Martyrii VV. SS. Dei Aga-

thangeli Vendomensis et Cassiani Nannetensis, O. Capulat. 45. 



Egyházi Tudósítások. 
A) Belföld. 

Belényes. Szmrecsányi püspök úr belényesi bérmálása mint a római 
és görög szertartás hitbeli egysége fényes megnyilatkozásának 
alkalma. 51. 

Beszterczebánya. Az egyházmegye káptalani kormányzójának 
gyászjelentése a főpásztor elhunyta alkalmából és imák elrende-
lése. 8. Az elhunyt főpásztor, a papnevelő-intézet s az egyház-
megyei papság jóhirnevének védelme. 14. — Rimely püspök emlé-
kének és az egyházmegye papságának elégtétel. 24. — A kápf. 
helynök kihirdeti az uj püspök kinevezését. 34. — Üdvözlet az u j 
íop ásztornak. 35. 

Budapest. I. A katholikus nevelés hitvallói. 1. — A „Pester Lloyd" 
félszázados jubileuma alkalmából. 2. — II. A katholikus nevelés 
hitvallói. 2. — Szigorú, de találó itélet. 3. — Üdvözlet Magyar-
ország őskirálykoronázó anyavárosának. 5. — X. Pius pápa 
reformja az egyházi zene terén és Magyarország. 6. — X. Pius 
pápa allocutiója a magyar vértanuk és Jeanne d'Arc szentekké 
avatása ügyében. 7. — Bánffy Dezső báró riadója a „Debreczeni 
Prot. Lap"-ban. 8. — Bánft'y Dezső báró a „bibliáról" és más 
egyebekről. 9. — A budapesti református lelkészségek négyre 
szaporításáról. 10. — A hitélet köréből. 11. — A magyar állam 
„bűnlajstroma" a két protestáns felekezettel szemben. 13. — A buda-

^pest-belvárosi plébániai templom és plébánia sorsa. 14. — Meg-
^ gondolni való protestáns atyánkfiainak. 16. — „Emlékezzünk 

régiekről!" Magyar kulturharcz a látóhatár szélén. 17. — T i t k o s 
értelmű beszéd. 19. — Az „Osservatore Romano" örömhíre. 20. — 
Baksay Sándor superintendensi programmjához néhány megjegy-
zés. 25. — A két protestáns felekezet együttes követelése eddigi 
dotácziój oknak közel 5 millió koronával való fölemelése iránt. 
26. — Az anyakönyvi törvényt módosító bizottságban mondottak 
és egyebek. 27. Református logika. 28. — Dr Tüdős István 
„egyelőre" meg lesz elégedve. 29. — A polgári házasságról szóló 
törvény első képviselőházi megszavazásának 10-ik évforduló 
napján. 30. — Az iskolatestvérek védelmére. 31. — A magyar 
szabadelvűség meg van rőkönyödve. 33. — Hogy valahogy pusz-
tában kiáltónak szózata ne legyen ! 35. — Vaszary Kolos biboros 
ligprimás érsek ur főp. rendelete a jubileumi bucsu ügyében. 36. — 
Jókai vallásossága. 38. — A király szózata a nemzethez a 
Rákóczi emlékére nézve trón és nemzet közt létre j ö t t egyetértés 
fejlesztéséről. 39. — Férfias szó az ország házában a kath. pap-
ság kongruája ügyében. 40. — Az ember mindenütt csak ember. 
42. — Magyarország és a Mária-tisztelet. 44. — A Sz.-Ist -Társ. 
irodalmi akcziója a magyar kath. nép érdekében. 45. — Don 
líosco és az ő világraszóló csodálatos müvei. 45. — Hatalmas 
lépés előre a keresztény munkásügy és ker. tömörülés ügyében. 

— Egy kis megérdemelt ostorsuhogtatás a szegedi katho-
likusok felett. 47. —• A közoktatásügyi költségvetés bizottsági 
tárgyalása. 48. A kath. központi kongrua-bizottság legutóbbi 
négyévi működéséről. 49. — A Ker. Szövetkezetek Orsz. Központ-
jának közgyűlése. 49. — A kath. egyházi vagyon elkobzásának 
gondo'ata. 51. — Protestáns hangok a népiskola-ügyi reform-ter-
vezeiről. 52. — Protestáns nyilatkozat a zsidó kerületi elnökök 
jun. 6 iki közgyűlésének követeléséről. 52. 

Csanádi egyházmegye. Főp. szózat az újév alkalmából. 4, 5. — 
Felhívás zarándoklatra Rómába. 10. — Főp. felszólítás Péter-
fillér gyűjtésére. 11. — Főp. buzdítás imára esőért. 46. 

Ihinamente. Jelenségek a magyar protestantizmus egén. 39. 
Eger. A katekizmus-revízió ügye. 26. 
Esztergom. Az újév első főpásztori körlevele. 8. — A papi segély-

alap kamatainak felhasználásáról a jövőben főp. levél. 19. — 
Prohá-zka Ottokár dr buCsuzása Esztergomtól. 32. — Főp. rende-
let esőért való ima ügyében. 47. — Felhívás a magyar kath. 
tanítói és lelkészi karhoz. 51. 

Garam-Szt-Kereszt. Rimely püspök temetése. 6. 
Győr. Főpásztori levél az egyházhoz mint a tekintély és rend 

őréhez való ragaszkodás kötelességéről. 8, 9. - Káptalani érte-
sítés az egyházmegyei alapítványi hivatal működéséről. 16. — 
A győr egyházm. papság kilenczvenéves Nesztorának élete és 
halála. 18. Országos oltár-egyesületi kiállításról, a soproni 
Kath. Körről, az egyházmegyei papi nyugdíjintézet uj alapszabá-
lyairól tőp. levél. 20. — A kegyeletes adakozás fenséges képe a 
győri egyházmegyében. 23, 24. — Győr polgárságának állás-
foglalása a szabadkőművességgel szemben. 32. 

Gyulafehérvár. Nagyböjti főp. körlevél. 12. — Az Immaculata 
.lubileumának egyházmegyei megünnepléséről főp. levél. 20. — 
A Fogarasy-féle kath. egyetemi alapítvány ügyének tisztázásá-
hoz. 22. — Főp. előzetes intézkedés a kassai vértanuk boldoggá-
iivatásának megünneplése iránt. 27.. — Főp. intézkedés a teljes 
bucsu kihirdetése és megnyerése iránt. 33. 

Kalocsa. Főp. szózat a hívekhez a karácsonyi szent békének meg-
őrzéséről. 1. - A szeplőtelen fogantatás jubileumának egyházm. 
megünnepléséről főp. levél. 19. — Főpásztori körlevél „de medi-
tatione mortis et ad earn praeparatione". 21, 22. — A főpásztor 
neveiiapja a szeretet kettős ünneplésével. 34. 

Kalocsai főinegye. Majorosy püspök bérmautjának befejezése. 50. 
Kassa. Az egyházmegye százéves fennállásának megünnepléséről 

főp. körlevél. 36, 37. 

Marosvásárhely. Főp. látogatás és alkotások. 26. 
Nagyszombat-Vidéke. Az uj nagyszombati kanonokok. 35. — A 

kassai vértanuk tetemeinek megvizsgálása. 50. 
Nagyvárad. Főpásztori körlevél válaszul az újévi üdvözletekre. 7. 

— Visszhangok a gyémántmisés nagyprépost ünnepeltetése köré-
ből. 30. — A kath. szabad líceum záróünnepélye. 32. 

Pannonhalma. Böjti főpásztori körlevél, 14, 15. 
Pécs . A káptalani helynök főpásztori levele X. Pius pápa egyház-

zenei Motu Propriojáról. 10. — Az Immaculata jubileumának 
egyházm. megünnepléséről a káptalani helynök főp. szózata. 18. 

Szatmár. A szatmári egyházmegye alapításának évforduló napjára. 
23. — Felirat a pápához az egyházmegye jubileuma alkalmából. 25. 

Székesfejérvár. Az egyetemi kath. i f júság városunkban. 33. — A 
kath. hitélet s a hazafias lelkesedés fényes ünnepe. 37. 

Székelyföld. Népmissió. 37. 
Szombathely. Főpásztori szózat az újév küszöbén. 6. — Keresztény 

munkásnő-szakosztály Szombathelyen. 28. — Főp. levél a végzett 
római ut alkalmából. 29. 

Ungvár. A munkácsegyházmegyei papsághoz főp. szózat. 2, 3. 
Yácz. A Kath. Kör ezidei közgyűlésének aktái. 13. — Nagyböjti 

főp. körlevél. 15, 16. — A Sz. Imre-Kör megkoszorúzza a váczi 
honvédemléket. 25. — A kath. líceum két utolsó estéje. 28, 29. 
— Mistrangelo Alfonz Mária kegyesrendi generális látogatása. 41. 

Veszprém. Kettős ünnep az Angolkisasszonyok zárdájában. 12. — 
A budapesti közp. papnevelő-intézet u j lelkiigazgatója. 16. — A 
székesegyház újjáépítése. 48. 

Veszprémi egyházmegye. Bérmálás Teésen. 50. 

B) Külföld. 
Ausztrália. A kath. vallás ebben a legújabb világrészben. 48. 
Autun. Merry del Val biboros ál lamtitkár levele Perraud biboros 

autuni püspökhöz abbé Loisy tévedéseire vonatkozólag irt röp-
irata alkalmából. 31. 

Bécs. Hogy ünneplik meg Ausztriában az Immaculata-jubileumot ? 
1. — A bécsi egyetem theologiai karának megújhodása és meg-
erősödése. 18. — Erélyes szózat, a milyen az osztrák katholikusok 
részéről eddig szokatlan volt. 43, 44. 

Berlin. A jezsuita-törvény 2. § ának megszüntetéséről. 22. 
Fraucziaország. A bethlehemi gyermekgyilkolás megújí tása és 

állandósítása istentelen iskolák által. 12. 
Haifa. (Palesztina.) Hirek a Szentföldről. 14. 
London. Nagyr Szent Gergely tizenháromszázados jubileuma az 

angol katholikusoknál. 29. 
Mac-Keesport. Róm. kath. hitközségek otthon és Amerikában. 3. — 

Mi egy kath. hitközség az É.-A. E.-Á. területén ? 12. — Gróf 
Degenfeld József református főgondnok amerikai útjáról. 24. — 
Amerikai hang gróf Degenfeld út járól stb. 34, 35. Amerikai 
magyar szókimondás arról, hogy van-e igazán „külön hazafiság" a 
protestantizmusban ? 38. — A kivándorlás gyógyithatatlansága. 
46. -— Az első gör. kath. püspöki tanácsosok Amerikában. 50. 

Mainz. Egy pillantás a németországi papnevelés és a theologia 
mívelésének egyik műhelyébe. 11. 

Milano. Nyilvános i^ályázat a sz. Ambrus-féle litus ügyében. 39. 
München. Harcz a müncheni egyetem hittudományi karának 
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Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjük. 

Újévi üdvözletül és tájékoztatásul 
nem mondha tunk se szebb se tanulságosabb 
dolgokat azoknál a taní tásoknál , melyek X, 
Pius pápa karácsonyi a l locut iójában foglal ta t -
nak. A pápa a jka i ra való figyeléssel nyi t juk 
meg t ehá t az uj évet. Első lépésnek ez a t e t t 
mindeneset re jól beválik, hiszen tan í tók az 
egyházban ugyan sokan és nagyok vannak ; de 
legnagyobb köztük mégis, Krisztus Urunk rende-
léséből, a pápa, a kinek lelke legt i sz tábban őrzi 
az „örök élet igéinek" örökségét s a kinek tan-
székéhez „propter pot iorem principal i ta tem, 
mint sz. I reneus mondá, necesse est omnem 
convenire ecclesiam", a kinek tan í tásával t ehá t 
összhangzásban .kell lenni minden tan í tásnak , 
minden eszméltetésnek, minden ú tmuta t á s -
nak az egyházban — minden körülmények 
között . Hal l juk X. Pius p á p á t ! 

Mindeneket meg kell újítani Krisztusban! 
Örvendő lélekkel fogadjuk, bibornok úr, azokat a 

jókivánatokat, melyeket ön a szent Collegium (sőt 
mondhatni az egész egyház) * nevében is Nekünk be-
mutatott ; hálával fogadjuk a hódolat és szeretet érzel-

* A fordí tó bővítése. 

meit is, melyekről ön mindnyájok nevében tanúságot 
tett, annak az óhajnak kifejezésével, hogy a Jézus 
Krisztusban való megújulás, a Szeplőtelen Szűz közben-
járására, előjele legyen az egyház számára kevésbbé 
zavaros idők következésének. Nagyon örvendünk azon 
is, hogy ön, bibornok ur, erre a tárgyra rámutatott , 
mert hiszen a bethlehemi titok, melynek emlékezetét 
ünnepeljük, az igazi Megváltóról kétségbevonhatatlan 
bizonyítékokat szolgáltat; a Megváltóról, a ki ma épp 
ugy mint 19 század előtt Megváltó, s a ki Megváltó 
itt és Bethlehemben ; az egyetlen, örök, egyetemes 
Megváltóról, a ki megújította a föld szinét és a ki ú j ra 
rendezte Isten és az emberek közt az egyéni ós társa-
dalmi viszonyok összességét. 

A bethlehemi puszta valóban elénk állítja a töké-
letes embert, ki egyesítvén a maga egy személyében az 
isteni és az emberi természetet, ez utóbbi számára 
visszaszerezte a bűn következtében elvesztett kiváltsá-
gainak javarészét s e kiváltságok következményeinek 
teljességét: a miből következik, hogy nekünk nincs 
módja az igazi emberré-levésnek, valamint a magán 
szellemi, ugy a külső társadalmi életben, mint haladni 
előre a tökéletes ember eszménye vagyis Krisztus éle-
tének teljes mértéke felé: doncc occurramus in virum 
perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi. Innen 
van, hogy a keresztény ember magán- és társadalmi 
élete nem lehet egyéb, mint szakadatlan törekvés Krisz-
tus erkölcsi szépségének elérésére, hogy igy méltósá-
gunkat visszaszerezzük és visszahozzuk a világba az 
őseredeti adományokkal együtt a paradicsomi lét össz-
hangját, egyetértését és békéjét. 
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E czélból Bethlehemnek pusztája valóságos iskola, 
a hol az isteni Megváltó tanítani kezdett, nem szóval, 
hanem cselekedettel, hirdetve azt, hogy a megújhodásnak 
egyetlen egy eszköze van, s ez nem egyéb, mint a szegény-
ségben és fájdalomban rejlő áldozatosság. — Fényes elmé-
letek, zajos tanácskozások, égető kérdések puszta meg-
vitatásai nem érnek semmit. Hogy minden dolgot Krisz-
tusban megujítsunk, — a nélkül, hogy a tudomány 
törődnék vele, a nélkül, hogy a gazdagság segítséget 
adna, a nélkül, hogy a politika közbelépne, — arra 
elégséges ez a (krisztusi) leczke maga ; és a társadalom, 
hogyha ezen az úton jár, boldogulni fog a megelége-
désben és az egyetemes békességben. 

Bethlehemnek pusztája iskola, a hol, midőn egy 
pogány császárt látunk az isteni Gondviselés kezében* 
csodálatosképpen közreműködni mint eszközt az egy-
ház alapítására, senkiben kétely nem támadhat az iránt, 
hogy Isten az egyházat a védelemben és fenntartásban 
is segíti. — A bajok, melyek az egyházat jelenleg 
sanyargatják, bizonyára nagyok és számosak; az ő el-
lenségei, álarczban és álarcz nélkül, sokan vannak és 
hatalmasak ; az eszközök, melyeket ellene használnak, 
félelmesek. Azonban mindez ne kedvetlenítsen el ben-
nünket, mert isteni ígéretekben birjuk biztosítékát an-
nak, hogy Isten a kitűzött czélt mindig el fogja érni, 
felhasználva, mint szent Ágoston mondja, a mi szabad 
akaratunkból származó rosszat a jó diadalára. 

A bethlehemi puszta iskola, a hol megtanulhatjuk, 
hogy mindennek Krisztusban való megújítását tűzve ki 
czélul, nem szabad az isteni Bölcseség számára, az iránt 
hogy segítségünkre jöjjön, sem időt, sem módot szabni. 
Négyezer év óta várta Izrael a paradicsomi igéret meg-
valósulását : azért nekünk követnünk kell nemcsak a 
régi pátriárkák hitét, de Máriáét is, Józsefét is, kik bár 
jól tudták, hogy Istenfia útban van a megszületésre s 
bár tudták, hogy a hol születnie kellett, Bethlehem 
oly messzire esik tőlük, mégis aggodalom és félelem 
nélkül, nyugodtan várták az Eg intézkedéseinek betel-
jesedését. — Bizonyára fájdalmasan esik látnunk Jézus 
Krisztus egyházát vakmerően megtámadva és üldöz-
tetve tekintélyében, tanaiban, gondviseléses küldetésé-
ben a világon, s látnunk ennélfogva a polgári társa-
dalmat benső viszályok által feldulatva ; azonban ha 
meggondoljuk, hogy itt e földön a siralom völgyében 
vagyunk s a mi időnk mindig csak próba-idő ; ha meg-
gondoljuk, hogy az egyház itt csak küzdő egyház s 
hogy a szenvedéseket reá maga az Isten küldi vagy 
bocsátja: lehetetlen, hogy ne sikerüljön Mária és József 
példáját követnünk, kik nyugodt várakozás után, biz-
ton remélve az isteni akarat beteljesülését, kis házikó-
jukat elhagyják, leírhatatlan kellemetlenségekkel hosz-
szu útra kelnek és megnyugvással fogadják visszauta-
sításait a bethlehemieknek, kik megtagadták tőlük a 
barátságos tető vendégszeretetét. 

A bethlehemi puszta valóban iskola. Mily sze-
rencsés lett volna az a család, mely a szegény jegye-

* Vonatkozás Augusz tus császár ed ic tumára — népszám-
lálás ügyében, a melynek köve tkez t ében Már iának és Józ se fnek 
Beth le l iembe kel let t menniök. 

seket azon az éjen befogadta volna ! Mennyi áldás szált 
volna erre a családra! Dehát nem volt hely (számukra : 
non erat eis locus in diversorio ; és Jézus megjelent az ő 
városában és ott övéi be nem fogadták őt : in propria 
venit et sui eum non receperunt. - Szegények a népek 
és nemzetek, melyek Jézust és az ő egyházát nem fo-
gadják be, sőt a bethlehemieknél rosszabbul bánnak 
vele, működésében akadályozzák, üldözik, rágalmazzák, 
megbocsáthatatlan vaksággal, hiszen mindnyájan Beth-
lehem sanyarú sorsára fognak jutni. 

A bethlehemi puszta, végül, iskola abban a tekin-
tetben is, hogy ott, ha az isteni ígéretek beteljesülése 
nem a világ bölcseinek és okosainak, hanem csak a 
kicsinyeknek, tudniillik az egyszerű pásztoroknak lőn 
kinyilatkoztatva, ez nem azért történt, mintha Jézus 
egyik állapotot a másik fölé helyezne. Az emberi tár-
sadalom Isten műve ; maga Isten akarta az állapotok 
különféleségét és Jézus nem a végett jöt t e földre, 
hogy ezt a rendet megváltoztassa és csak a szegénye-
ket hivja meg országába, hanem hogy meghívjon min-
denkit. Ez annyira igaz, hogy egyetemes küldetésének 
bizonyítékául nem zárt ajtók megett, nyilvános helyen 
született, hol a hozzájutásban senki sem volt megaka-
dályozva ; királyi vérből óhajtott születni, hogy a feje-
delmi emberek ne tarthassák magukhoz méltatlannak; 
egyúttal szegénynek is óhajtott születni, hogy tekintet 
nélkül mindenki közeledhessen hozzája; szóval, hogy 
mindenkinek mindene lehessen és senki hozzá köze-
ledni ne féljen, mint csecsemő született mindnyájuknak. 

Az angyal Bethlehem lakosainak nem hirdette ki 
az örömhírt, nemcsak azért, mert arra Mária és József 
eltusítása által érdemetlenekké váltak, hanem, mert a 
mikor a hir hozzájok érkezett, a helyett hogy az 
istállóba siettek volna, az egész híradást semmibe 
vették, ugy mint utóbb a jeruzsálemiek tettek a keleti 
bölcsek híradására. — Ugyanez történik jelenleg is, 
midőn az egyház angyalai beszélnek, és a megkeresz-
teltek közül nem kevesen, szivük romlottságánál fogva, 
mely elméjöket elhomályosítja, nemcsak kinevetik és 
kigúnyolják, hanem letagadják a legkézzelfoghatóbb 
tényeket, a legvilágosabb igazságokat, a legszentebb 
jogokat is. azt hánytorgatva, hogy ők nem hisznek 
semmit. — Mint jelenleg, ugy akkor is, Krisztus 
születésekor, voltak fenhéjázó elméjű és romlott lelkű 
emberek, kik mint az isteni Ígéretek letéteményesei, 
közvetetlenül a teljesítés idejében, dicsekedtek ugyan 
vele, hogy ők a kiválasztott népből valók, az 
angyal hirdetésének azonban még sem hittek. 
Ez annyira igaz, hogy ezek az emberek még 
akkor sem hódoltak meg az igazság előtt, mikor Jézus 
a vakoknak a látást, a némáknak a beszélést vissza-
adta s holtakat támasztott fel a halálból ; sőt ezer-
féle jótéteményének vétele után őt még keresztre is 
feszítették. Fájdalmas történet, mely oly gyakran 
ismétlődik az életben ! 

Hogyha sokan vannak, kik mint a világ fiai is 
teszik, bár rendkívüli örömmel és jókivánatok kicseré-
lésével ünneplik ezt az évfordulót, mégis semmi hasz-
not sem húznak a bethlehemi titok által nyújtott 
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abbeli leczkéből, hogy mindeneket meg kell újítani 
Krisztusban : mi, tisztelendő testvérek, mindnyájan és 
pedig együttesen tegyük le a mennyei gyermek bölcsőjé-
hez imáinkat, kérve őt, hogy lépjen közbe kegyelmével s 
adja, hogy avval mindenki éljen az ő üdvösségére" 

Következett a buzdítás „imádni nyugodtan min-
denben a Gondviselés intézkedéseit", és a forró atyai 
szívből adott áldás. 

Fenséges tanítás, méltó szent Péter utódjához, a 
kinek feladatává tette az Ur : „ Confirma jraires tuosfu 

A Krisztusban való megujulás ut ján — boldog 
újévet kívánunk! 

Igazi boldogság nem is található fel — csak ezen 
az úton ! *** 

Körösszegi és adorjáni 
gr. Csáky Károly Emmáiméi váczi püspök úr 

főpásztori szózata 
a z ú j é v a l k a l m á b ó l . 

Közeledik ama nevezetes nap, a midőn ismét egy 
hosszú év tünt le az idők tengerébe örökre, visszavon-
hatlanul. Ezen a napon minden ember gondolkozóba 
esik, s legalább egy röpke pillantást vet a lefolyt év 
eseményeire, hogy látván azokban az isteni Gondviselés 
kifürkészhetlen utait s rendelkezéseit, lelkében a jövőre 
nézve a jó feltételek s üdvös elhatározások forrásait 
fakassza. En is, mint híveimnek szerető atyja, 
mielőtt a gondjaimra bizott hivő nyájat az u j év reg-
gelén reá terelném az üdvösség legelőjére, felidézem 
emléktekbe a lefolyt év ama nevezetes eseményeit, 
melyeknek maradandó emlékei egykép meg lesznek 
örökítve ugy egyházunk, mint hazánk történelmének 
lapjain. 

Híveimhez szólván, első sorban az Egyházat 
közelről érdeklő eseményekre, melyek az Egyház lát-
ható Feje, Krisztus földi Helytartójának személyében 
történt változást idézték elő, hivom fel figyelmeteket-
Avagy ki ne emlékeznék még ama szomorú időkre, a 
midőn napokon, sőt hónapokon keresztül szorongó 
kebellel vettük Rómából a híreket, hogy Szentséges 
Atyánk a halállal tusakodik, mely küzdelem elvégre 
is azzal végződött, hogy az élet és halál Ura magához 
szólította az ő hü szolgáját, a bölcs aggastyánt, a 
biztos kezű kormányost, XIII . LEO-t, a nagy pápát, 
aki egy negyed századon át csodás biztossággal kor-
mányozta Szt-Péter hajóját. 

A pápa halálával az egész világ figyelme Róma 
felé irányult, megindultak az uj pápa iránti combinatiók, 
hogy ki lenne legméltóbb a nagy LEO örökébe lépni. 
A világ diplomata után tapogatódzott, az Egyház 
pedig az apostolok példájára, kik Üdvözítőnk menny-
bemenetele után imádság és bőjtölés között várták 
a Szent Lélek eljövetelét, templomaiba vonult s a 
pápai trónra méltó apostoli utódért imádkozott. És a 
bekövetkezett események most is fényesen igazolták, 
hogy Krisztus Egyháza nem emberi mű, hogy az 
egyházat a Szentlélek Úristen vezérli Üdvözítőnknek 

az apostolokhoz intézett eme szavai szerint : „Nem 
hagylak titeket árván, hanem elküldöm nektek a Szent-
lelket, aki veletek marad mindennap a világ végéig." 
(Szt. János ev. XIV. 18. XYI. 7, Szt, Máté XXVIII . 
20.) A Szentlélek Úristen kegyelme kereste ki nekünk 
az igénytelen riesei falucska szegény gyermekei közül 
X. PIUS-t, hogy Krisztus egyházát az átszellemülés 
utjain tovább vezesse, hogy Szt. Péter törhetetlen bár-
káját kormányozza. 

Hogy ki volt Szentséges Atyánk X. PIUS p á j a 
megválasztatása előtt, már megismertettem veletek 
akkor, a mikor a Vatikán ormairól elhangzottak az 
egész keresztény világot lelkesült örömmel eltöltött 
eme nevezetes szavak: „Habemus Papam". VÍ n 
Pápánk. 

Ma már azon szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy megismertethetem veletek XIII . LEO legméltóbb 
utódát X. PlUS-t , mi végből nem kell mást tennem, 
csak rámutatni az 0 első encyklikájára, melynek olva-
sása közben érzi az ember, hogy aki azt irta, az egy 
Melchisedech rendje szerinti pap ; s azt hiszi, hogy 
az Üdvözítő Jézust hallja, amidőn a „Jó Pásztorról" 
szóló példabeszédet mondja, amidőn kenetteljes szavak-
kal arra tanit bennünket, hogy kerüljük az elkeseredett 
vetélkedéseket, gyakoroljunk szeretetet ós szelídséget azon 
sok szerencsétlennel szemben, akik bennünket talán 
nem is annyira rosszakarat, mint inkább tudatlanság-
ból támadnak. 

Egyébként Szentséges Atyánk még abban is 
í megkönnyítette helyzetemet, hogy fővonásaiban önmaga 

összegezte ama tanításokat, melyek encyklikájában 
foglaltatnak, amidőn röviden kimondja: „KijelentjW-, 

\ liogy egyetlen czélunk a pápaság viselésében : mindent meg-
újítani Krisztusban, liogy Krisztus legyen minden mindenben." 
X. PIUS megújítani akar mindent Krisztusban, s azért 
arra buzdít bennünket, hogy bátran prédikáljuk őt, 
megmutatva, hogy egyedül Krisztusban birjuk a világ 
és társadalom igazi megmentőjét. Ki akarja bontani 
Krisztus zászlaját, nem mint harczi lobogót, hanem 
mint a béke, egyesülés és üdv jelképét. 

Pap és világi, egyszóval minden igaz katholikus 
i felbuzdul ezen természetfeletti kenetteljességgel telt 

tanácsokra. Kell-e még külön állítani, hogy örömmel 
fogadjuk Szentséges Atyánk tanításait, szeretettel 
elmélkedünk fölöttök ; hisz programmunk kell, hogy 
ugyanaz legyen, melyet a Pápa annyi melegséggel 
taglal. 

X. PIUS azt mondja, hogy az Üdvözítő Jézus 
a társadalom üdve. Felhívja a népet a nagyon elhanya-
golt vallásos élet gyakorlására. Állítja, hogy egyetlen 
czélunk visszaállítani a társadalomban Isten békés 
uralmát; azt kívánja, hogy szeressük még azokat is, 
akik minket gyűlölnek, imádkozzunk azokért, akik 
bennünket üldöznek és rágalmaznak, s megnyugtat 
bennünket, hogy munkánk nem lesz meddő és hiába-
való, mert nem hiába dolgozik az, aki Istenben bizik. 
Igen! hisszük, hogy a sötétség órája elmúlik, hogy a 
társadalom Krisztushoz való visszatérésének órája egy 
napon ütni fog, s ez lesz a társadalmi békének a napja ! 
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Rómában a Szt-Péter és Lateráni bazilikák 
oszlopain ott van egy-egy olajágat hordó galamb. Ez 
a symbolum van meg csodálatosan X. P IUS encykli-
kájában. Bárcsak a félrevezetett világ elfogadná az 
olajágat, melyet az Egyház nyújt neki s visszatérne 
Istenhez s a valláshoz, mert az vezet a legbiztosabb 
békéhez ! 

De nemcsak a világ-egyházban, de hőn szeretett 
hazánkban is Vözel egy esztendeje nélkülözzük a béke 
rldásait, azért minden igaz katholikns és magyar szivét 
egy érzelem, egy vágy tölti be : vajha a béke Isten 
angyala megszállná az emberek szivét, hogy egy sziv 
és egy lélekkel közreműködnénk amaz aggodalmak 
eloszlatására, melyek vészes felhőkként borították el 
édes hazánk egét, s mély szomorúsággal töltötték el 
rajongó szerettei övezett jóságos királyunk atyai 
szivét. 

Hogy hazafiúi aggodalmaink közepette nem vesz-
tettük el egy jobb jövő reményében vetett tántorithat-
lan bizalmunkat, csak annak köszönhetjük, hogy szt-
István koronája a legalkotmányosabb Király fejét éke-
síti, aki iránti alattvalói hűség és ragaszkodásban nincs 
köztünk kiilömbség, s igy mindnyájunkat eltölt az az 
édes remény, hogy Felséges urunk s apostoli Királyunk 
mély bölcsesége s alattvalói iránti lángoló szeretete 
megtalálja a kulcsot ahhoz, hogy a megzavart rend az 
alkotmányos élet terén helyreálljon s a látszólag meg-
lazult egyetértés Nemzet és Király között hagyomá-
nyos fényében újra felragyogjon. 

Az óhajtott rend és béke áldásainak biztosítása 
iránt azonban nem szabad mindent egyedül apostoli 
királyunktól várnunk, nekünk is közre kell abban mun-
kálnunk, s alkotmányunk iránti tiszteletünket, koronás 
királyunk iránti alattvalói hűségünket s ragaszkodá-
sunkat össze kell egyeztetni vallási érzelmeinkkel, me-
lyek arra tanítanak bennünket, hogy nincs hatalmasság, 
hanem csak Istentől, s amely hatalmasságok vannak, 
Istentől rendeltettek". Ha a reánk váró nagy feladatok 
megoldása s teljesítésére önmagunkban elégtelenek 
vagyunk, kérjük az Isten kegyelmét, mely mindenben 
pótolja ami elégtelenségünket szent Pál apostol intel-
me szerint: Kérlek, legyenek könyörgések, imádságok 
és kérések minden emberért, a királyokért s mind-
azokért, kik méltóságban vannak, hogy nyugalmas, 
csendes életünk legyen . . . a hitben, szeretetben, szent-
ségben és józanságban. (Tim. II. 1. 2. 15.) 

Tisztelendő Testvérek ! Kedves Hiveim ! 
Az elmúlt év általam röviden megismertetett leg-

nevezetesebb eseményeiből megértettétek, hogy az 
emberiség erkölcsi s anyagi jólétének előmozditása s 
bíztositására kiválasztott két gondviselésszerű férfiú, t. 
i. a Pápakirály, s dicsőségesen uralkodó apostoli 
Királyunk csodás egyértelműséggel a Krisztusi béke 
megszilárdításán dolgozik és fáradozik, ami az emberi 
jólétnek s boldogságnak legbiztosabb alapja. 

Hogy tehát apostoli törekvéseik és munkájuknak 
meglegyen a kivánt sikere, működjünk mi is közre 
velük teljes erővel s minden igyekezetünkkel, hogy 
igy Egyházunk Feje és jóságos apostoli Királyunk 

már az u j év hajnalán élvezhessék legszentebb törek-
véseik gyümölcseit, hiveik s alattvalóik körében a béke, 

! szerdet s egyetértés áldásait. 
Gyengeségünk érzetében keresünk menedéket, 

oltalmat s erősséget hazánk Nagyasszonya a B. Szűz 
Máriának pártfogásában, igy könyörögvén Szt. Bernárd 
példája szerint : 

Emlékezzél meg óh legkegyesebb Szűz Anya 
Mária, mikép sohasem lehetett még hallani, hogy 
valaki gyámoltalanul magára hagyatott volna, ki oltal-
madat kérte és pártfogásért hozzád folyamodott. Mi 
is hasonló bizalomtól lelkesülve, hozzád sóhajtunk óh 
szüzek Szüze, angyalok Királynéja, ami Urunk Jézus 
Krisztus Anyja. Hozzád tekintünk fel, óh tenger csil-
laga. Ne vesd meg könyörgésünket óh hatalmas Nagy-
asszonya a világnak és anyja az örök Igének ! hanem 
hallgasd meg könyörgésünket, melyet Szentséges 
Atyánk s apostoli Királyunk legszentebb szándékainak 
hathatós közbenjárásoddal való teljesüléseért hozzád 
bocsátunk, óh irgalmas, óh kegyes, óh édes Szűz Mária. 

Ezeket közölvén veletek megszivlelésül az év első 
napján, záradékul Szt. Pál apostollal üdvözöllek ben-
neteket mondván : Kegyelem nektek és békesség az 
Istentől ami Atyánktól és az Ur Jézus Krisztustól. 
(Róm. I. 7.) Amen. 

Jelen pásztorlevelemet Újév napján, a szokásos 
szent-beszéd helyett szeretett hiveimnek felolvastatni 
rendelem. 

Kelt Yáczon, Szent Karácsony ünnepén, az Urnák 
I 1905 ik esztendejében. f Károly Emmanuel 

püspök. 

I M M A C U L A T A . * 
„En vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". 

Hol a lángelme, mely e nagy titok és igazság 
mélységeit bejárja s megvilágítsa? Hol az aranyszáj. 
mely annak megfoghatatlan nagy méltóságát tolmá-
csolja? Hol a ragyogó emlékezet, mely erényeinek szá-
mát elősorolhatná ! 

Miként az utazó, ki gyönyörű kilátású pontra 
érvén nem tudja a táj melyik oldalát tekintse előbb, a 
szeliden csillogó tavat, vagy az óriási havasokat, a 
völgy kebelébe rejtett fehér házikót, vagy a szédítő 
granitbérczeket ; mindenütt kellem, szépség, nagyság 
és fenség: ilyenek Mária örökszépségü erényei, minde-

I nütt lelki kellem, csodálatos szentség, mérhetetlen 
nagyság s utélérhetetlen fenség. De miként a természet 
összes szépségének forrása a tündöklő nap, ép úgy 
Máriának fénye, dicsősége, koronája — a megszentelő 
malaszt. Ez azon gyémánt, melynek fénylő sugarai nevét 
az utolérhetetlen szentség fénykörével övezik. Midőn 
Gábor arkangyal Máriát e szavakkal üdvözlé : „Üdvöz-
légy Mária, malaszttal vagy teljes, az Ur vagyon teve-
led", oly szavakat mondott, minőkkel Istennek küldött 
követe senkit meg nem tisztelt. Ha r a fiu dicsősége az 

* A je len jubi lár is évre, evvel a czimmel, ennek a fenséges 
h i t t i t o k n a k és az ő deíinicziója fé lszázados ünnep lésének u j rova-
to t nyi tunk. Szeri. 
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anya tisztessége, úgy a Fiuisten anyjának méltósága 
minden lelki szépség, kiváltság s erény felett áll. „ Hi-
szen, miként Nagy Albert mondja, Mária az Atyának 
egy Fiát, kit öröktől nemzett, a Szentlélek erejének 
beárnyékolása folytán emberré foganván, az istenséggel 
mintegy rokonságba került : s igy az Isten kegyelmét 
teljességében birta ; valóban malaszttalteljes volt." Mél-
tán mondá a hirnök az Istennek üzenetét : „Malaszttal 
vagy teljes", s a Szentlélek méltán magasztalja 
aráját : „Egészen szép vagy barátném, ós szeplő nincsen 
tebenned". Mióta elhangzott az édenkertjében : „ Ellen-
kezést szerzek közötted s az asszony között, . . . ő 
megrontja fejedet", a gonosz szellem hatalma megtörött 
s Mária fogantatása első perczétől mentve maradt az 
emberiség közös átkától. „Borzadok még elgondolni is, 
úgymond karth. Dénes, hogy a szent Szűz, ki hivatva 
volt a gonosz szellem fejét összetaposni, habár csak fogan-
tatása pillanatában is hatalmában lett volna ez eredő bűn-
nek". „Halljátok tehát Dávid háza, . . . az ur maga ád 
nektek jelt. íme egy Szűz méhében fogan és Fiat szül", 
kiált fel az ószövetségi látnók; s a nagy jel a Szűz 
szeplőtelen tisztaságának dicsősége, ki a látnokok jós-
lata szerint termékeny földön viruló rózsaág, a völgy 
szende lilioma, szelid galamb, dicső királynő s a Szent-
lélek kiválasztott arája. E nagy méltóságának tudatában 
kiált fel örvendező szivvel ő maga : „Magasztalja lelkem az 
Urat, mivel nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas 
Ur. kinek szent a neve!" Az uj-szövetség Esztherének 
mondotta az Ur : „Ne félj, mert nem reád vonatkozik 
a lelki halál törvénye." 

Az angyalok királynéjának felülmúlhatatlan lelki 
szépségéről meg voltak győződve a hivek ezrei minden 
időben és helyen. A keleti szakadárok és eretnekek 
egyképpen hitték e titkot, jeléül annak, hogy ez az 
igazság az őskeresztény egyház szivében gyökeredzik. 

A legtudósabb egyházatyák s a leghirnevesebb 
főiskolák vallomást tesznek ezen ősi hit mellett. 

Ezek, ha róla megemlékeznek, mindig a tökéletes 
tisztaság mintaképének nevezik. Hasonlitják őt a nap-
hoz, melynek ragyogását mi sem zavarja; a tiszta ég-
hez, melynek kékjét felhő nem ékteleníti ; a paradicsom-
hoz,mely a legtökéletesebb öszhanggal van elrendezve. Ha 
párhuzamba hozzák a többi emberekkel, valamennyitől 
teljesen elválasztják s úgy állítják velők szembe, mint 
nappalt az éjjel, rózsát a tövissel, ártatlanságot a bűn-
nel, ki tiszta, mint a harmat, melv az égből gyöngyö-
zött s ki a bűntövis között sérthetetlen liliomként áll 

Nem-e szép a hold, midőn szende ragyogásával a 
körülötte lévő csillagokat elhalavánítja ? Nézd derült 
fényét s a sugarak játszi rezgését ! A tündöklés ezüst 
hullámai áradnak belőle minden irányban s elborítják 
a csillagok ezreit, s a fénytengerből csak itt ott szik-
rázik elő egy csillag, hogy ismét alámerüljön. Mária 
felülmúlja életszentségével az angyalok és szentek 
seregeit", mondja damiáni szent Péter. 

Szentségét az Istenéhez legközelebb állítják Szent 
Ephrem igy magasztalja a szent Szüzet: „Üdvözlégy 
te, a Szentháromság kegyelmének teljessége! Te, ki 
Isten után első vagy a mennyben!" Alexandriai szent 

Cyrill pedig igy üdvözli : „Üdvözlégy anya és szűz, te 
az Istenségnek élő és halhatatlan temploma, kincse és 
fénye a világnak, dicsősége a szüzességnek, támasza 
az igaz hitnek, biztos alapja az egyháznak, ki tiszta 
szived alatt hordozád és szülted azon Istent, kit semmi 
tér körül nem foghat; általad imádjuk a Szenthárom-
ságot, általad nyerte vissza jogait az elesett ember, te 
sugalmazod a prófétákat s az újszövetség apostolait az 
üdvige hirdetésében. De ki dicsérheti méltóan azt, 
ki minden dicséret felett áll?!" 

Összehasonlítják az emberiség első anyját, Évát, an-
nak második anyjával, Máriával. Az Isten ugyanazon mó-
don akarta az embert fölemelni,melyen elbukott. Ami tehát 
Éva szerepe az emberiség bukásában, ugyanazon szerep 
jutot t Máriának az emberiség megváltásában; miként 
Krisztus megújított mása Ádámnak, olyan képe Mária 
Évának, s ahogy Éva átkot és kárhozatot vont az 
emberiségre, úgy Mária áldást és üdvösséget árasztott 
reája. Ö második és tökéletesebb Éva lévén, ugyanolyan-
nak kellett lennie fogantatásában, milyen Éva volt 
teremtésében, ártatlannak, bűnnélkülinek ; igen, elkerül-
hetlenül szükséges volt. hogy Mária a megváltó Jézus-
hoz való szoros kapcsolata következtében ment legyen az 
eredő bűn legkisebb szennyétől már fogantatása legelső 
perczében. Mária fényt derített — 

. . . „mindazokra , kikre É v a megcsa la tva bűnt hozot t , 
E s a bűnne l a halál és ká rhoza t l e szá rmazo t t . 
Már ián m a g á n nem e j te e rede t i bűn sebet . 
K i t amannak k á r a el len 
E g y magas v é d p a j z s fede t t . " 

Mária szeplőtelen fogantatása el volt határozva, mi-
előtt a Mindenható az eget és földet alkotta, igen, öröktől 
fogva az Ur akarata szerint ; mert villanovai sz. Tamás sze-
rint : „Az Ur van teveled ! Ö veled vagyon tested és lelked-
ben, veled vagyon szived és érzelmidben, veled van 
segítségével, kezdettől, folytonosan, mindig, ós az egész 
örökkévalóságon át". Szent Ágoston Pelágius tévtaní-
tónak ezt felelte : „Mi elismerjük, hogy Mária születé-
sekor Isten különös és kivételes kegyelméből a bűnben 
való születés általános törvényétől ment volt." 

Szent Jakab apostol liturgiájában, aranyszájú 
szent János, szent Athanáz, Ildefonz stbi, — Máriát 
erény és kegyelemtelj esnek s fogantatása első pillana-
tától bűn nélkülinek magasztalják. Továbbá a kultusz 
is hűen visszatükrözi a hitet : igy a görög egyházban 
már az ötödik században ülik deczember 9-én a szeplő-
telen fogantatás ünnepét* s a szakadár örmények ma 
is megtartják azt; a latin szertartású egyház szintén 
régóta, nevezetesen Nápoly a nyolczadik, Spanyol-
ország a tizedik, Angolország a tizenegyedik, Belgium 
és Francziaország a tizenkettedik század óta ismerik 
és tisztelik ünneppel a szeplőtelen fogantatást. ** 

(Fo ly ta t juk . ) 

* Szent A n n a ü n n e p é b e fogla l tan . Szerk. 
** V. ö. M. A. Gravois, de or tu et p rogressu cu l tus ac 

fest . immacul . Concept . B. D. Gr. V. M. Lucca . 1762. Szerk. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 31. I. A katholikus nevelés hit-

vallói. — 
Tekints, nyájas olvasó, Francziaországra ! A kath. 

egyház ellen összeesküdt szabadkőművesség kezébe 
került állami hatalom, ministerelnökségnek nevezik, ott 
ezrével és tizezrével dúlja szét a katholikus nevelésnek 
a nagy franczia forradalom romjain 100 év alatt nagy 
pénzbeli és még nagyobb szellemi áldozatokkal felállí-
tott intézeteit. A kath. tanügy főmunkásai, a szerzetes 
rendek, kénytelenek házaikat feloszlatni és külföldre 
menekülni. A luzerni „ Vaterland" értesítése szerint, csak 
magába Angolországba 6000 franczia szerzetes mene-
kült ; Angolország amerikai gyarmatában 1500 franczia 
szerzetes kényszerült u j hazát keresni. Mennyi mene-
kült a britt birodalom többi gyarmataira, Ázsiába, 
Afrikába, Ausztráliába, arról nem szól a kimutatás. 
Mint a nagy franczia forradalomnak, ennek a szerzetes-
pusztitásnak is Angolország veszi szellemi téren a legna-
gyobb hasznát. Valóban őrületes önpusztitás ez a harcz 
Francziaország részéről. Ámde mindenütt ugyanez vár-
ható, a hol franczia minta szerint él a parlamenti élet ; 
mindenütt, a hol a hatalom megtartását az istelenség 
molochjának szórt áldozatokkal lehet megvásárolni. 

Ne gondoljátok, hogy Magyarország kivételt fog 
tenni. Pusztúlni fog itt is a katholikus nevelés, mint 
el kellett pusztúlni Bethlehemben és környékén Jézusért 
minden két éves ós azon aluli gyermeknek. A zsarnok-
ság nem ad pardont, nem tűr kivételt, ha elérkezik az 
ideje. Nézzétek, hogy felszaporodott a két magyar t. 
egyetemen a bölcsészethallgatók száma. Máris nem 
tudja az állam elhelyezni a képesített középiskolai 
tanárokat. Mi lesz 20—25 év múlva, mikor ezereknek 
fog kelleni kenyeret adni a tanári pályán ! Egy-egy 
katholikus, különösen szerzetesi iskola elfoglalása, el-
nyelése — csak növelni fogja az étvágyat. A feren-
cziek és minoriták elfoglalt gymnasium ai intő példák. 

Hasonló, sőt meg nagyobb veszedelem fenyeget az 
elemi iskolák elállamositásának vérontás nélküli, de 
nem néprontás nélkül való csataterén. Egyszerre nem, 
de lassankint minden. Ez a jelszó ezen a téren. Halljuk 
az illetékes óvó és figyelmeztető szózatot ! Kiváló tan-
férfiu, Guzsvenitz ajkairól hangzott el a „Népnevelő" ! 
decz. 6-iki számában. Érdemes a meghallgatásra. La-
punk újévi folyamának elején közöljük ezt a riasztó, 
tájékoztató és buzdító szózatot, mint uj életre hivó 
felszólítást a végett, hogy nagy elhatározásra tökéljük 
el magunkat s a parlamentben igyekezzünk jogaink 
megvédésére centrumszerü bevehetetlen állást elfog-
lalni. 

Jézus kegyelme, az Immaculata közbenjárására, 
öntsön reményt és erőt a kath. nevelés magyar hit-
vallóinak lelkes csapatjába ! ? ? 

Kalocsa. Főpásztori szózat a hívekhez a karácsonyi 
szent békének megőrzéséről. — 

Boldog volt az a kor, melynek azt hirdette az 

angyalok sokasága : „Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békeség a jóakaratú embereknek." 1 

Mert Urunknak születése az Istennek dicsőségét 
és a világ békeségét jelentette. Jelentette azt a meny-
nyei összhangot, melynek léteznie kell az ég és a föld 
között. 

Az én atyai lelkem, mély bánatba merül, mikor 
végig nézve hazánk közállapotain, mindannak ellenke-
zőjét látom, amit Urunknak születésekor az angyalok-
nak serege hirdetett. 

Ezen a földön, melyet mint hazánkat rendíthet-
lenül kell szeretnünk, nincs békeség az emberek között. 
Növeli az én fájdalmamat az a tudat, hogy ez a béke-
ség akkor kezdett inogni, mikor meggyengült nálunk 
is a hit Isten és a törhetetlen ragaszkodás az ő anya-
szentegyháza iránt. „Mondhatnád ugyan : Letörettek az 
ágak . . . Jól vagyon; — mondja szent Pál a rómaiak-
hoz intézett levelében, — a hitetlenség által törettek 
le; te pedig a hit által állasz, ne légy fönnhéjázó, 
hanem félj." 2 

De hiszen az Üdvözítő azért öltött emberi testet 
és azért jött a földre, hogy a Megváltás művével azt 
a békeséget teremtse meg, melyet születésekor az angya-
lok hirdettek, s mely a legtökéletesebb összhangot 
jelenti lelki életünkben Isten, a világ s önmagunk iránt. 

I „Tekintsd tehát az Istennek jóvoltát és szigorúságát; 
azok ellen ugyan, akik elestek, szigorúságát, irántad 
pedig az Isten jóvoltát, ha megmaradsz a jóságban, 
különben te is kivágattatok" 3 

Ha van nemzet, melynek rettegnie kell az apostol 
e szörnyű intelmétől, az mi vagyunk. Egyedül állunk 
a körülöttünk levő népek tengerében, mint sziget a 
tajtékzó hullámok által körülvéve. Ami bennünket meg-
menthet, ami jövőnket biztosíthatja, az a hűség anya-
szentegyházunk, hűség a király és hűség a haza iránt. 
Ha ebben a hűségben ez a nemzet meginog, meg fog 
valósulni az írás igéje: „kivágattatunk." 

Ez a hűség az, mely e nemzetet annyi vér és 
vihar közepette ezer esztendőn át fönntartotta. — A 
természetfölötti indító okokban gyökerező odaadó ragasz-
kodás a koronás királyhoz és az ebben együvé forrott 
szeretet a honpolgárok között, megerősítve a hitnek 
ereje által: ime ez a földi békének az a boldogsága, 
mely szintén Üdvözitőnk tanításából fakad. 

Kövessétek az irás szavait : „Aki pedig magát 
istentisztelőnek véli, nem fékezvén nyelvét, hanem 
megcsalván önszivét, annak isteni tisztelete hiábavaló." 4 

Ne engedjétek tehát magatokat félrevezettetni 
hangzatos jelszavak által, hanem legyetek hivek a 
sírig anyaszentegyházunkhoz, a koronás királyhoz és 
édes hazánkhoz, mert e három nagy kötelesség hűsé-
ges teljesítése nélkül nincs béke és nincs öröm. „Az 
Isten országa nem étel és ital, hanem igazság, béke 
és öröm a Szentlélekben. Aki ebben szolgál Krisztus-
nak, kedves az Isten és az emberek előtt." 5 

1 Lukács II. r. 14. 
2 Pál a rómaiakhoz 11. 19 20. 
3 Pál a rómaiakhoz 11., 22. 
4 Jakab lev. I. 26. 
5 Hóm. 14. 17. 18. 
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Imádkozzunk azért az Üdvözitőhöz és Szűz 
Anyjához, Magyarország Patronájához, hogy védje 
meg koronás királyunkat és bőséges áldással tartsa 
meg a törvények tiszteletében, békeségben és örömben 
nemzetünket és a hazát. György, érsek. 

Bécs, decz. 29 Hogy ünneplik meg Ausztriában az 
Immaculata-jubileumot ? — 

Az ügy rendezését a bécsi aktionskomitee vállalta 
magára. Első lépés volt részéről külön Immaculata-bizott-
ság kiküldése. Ennek a külön ünnepi bizottságnak 
elnöke Schöpíleuthner kanonok. Az ünnepi bizottság 
következő tervet állapított meg: 1. Bécsben a rend-
kívüli jubiláris egyházi ünnepségeken kivül nagysza-
bású díszülés (marianische Festakademie) legyen Mária 
tiszteletére. Az ezidei mária-czelli férfizarándoklata 
az Immaculata jegyében jubileumi zarándoklat legyen. 
2. A bécsi érseki megyében minden hónap 8-án szent-
beszéd és esti istenitisztelet legyen. Továbbá marianus 
missiók, triduumok stb. rendezendők. 3. Dr Röszler 
st. pölteni püspök indítványára nagy Mária-kongresszus 
lesz tartva. 4. Lourdesba tavaszkor nagy zarándoklat 
indúl. 5. Osztrák zarándoklat megyen őszszel Rómába. 
A Rómában tartandó mariánus világkongresszusra 
Ausztria képviselőket küld. 6. Ausztriában összegyűjtik 
a római kiállítás számára a Máriára vonatkozó hittani 
és hitbuzgalmi irodalmat. 7. Dr Doppelbauer linzi 
püspök kívánságára külön Immaculata ünnepség lesz 
a szeplőtelen fogantatás tiszteletére szentelt világszép 
linzi dómban. 

Ezek a fő pontok. 

I R O D A L O M . 

— Egyház és socialdemokratia. Irta dr SzüveJc 
Lajos. Külön lenyomat a „Religio"-ból. Budapest, 1903. 
Nagy Sándor nyomdájából, 8-r. 92 lap. Ára 1 korona 
60 fillér. 

Tisztelt olvasóinkkal a tudós pécsi theologus és 
buzgó kath. iró e legújabb irodalmi termékét meg-
ismertetni nem kell. Most már olvashatják mások is ezt 
a nagybecsű tanulmányt, mely világosságot vet korunk 
s társadalmunk forrongásának egyik legkomorabb ég-
tájára. 

— A theologiai tanszab kizárása egyes közép-
kori egyetemekről. Tanulmány. Irta Hanuy Ferencz 
dr pécsi theologiai tanár. Különlenyomat a „Kath. 
Szemle" XVII. évfolyamából. Pécs, 1903. Szerző saját 
kiadása, 8-r. 42 1. Ára 1 kor. 

A pécsi theologiai főiskolán az egyháztörténelem 
és az egyházjog tanítása ezidőszerint buzgón kutató és 
nagy termékenységü tanár kezében van.Mióta a pécsi kath. 
napilap szerkesztésének gondjaitól megszabadult, sürü 
egymásutánban adja ki tanulmányait monográfiáit, egyes 
érdekes tárgyak és kérdések megvilágítására. A fent czim-
zett tanulmányában arra a kérdésre nézve állít fel 
elfogadható feleletet, mit jelent az, hogy a pápák né-
mely egyetemnek a középkorban a theologiai tanT 

szakra vonatkozólag megadták, némelyeknek nem adták 
meg a Studium generale kiváltságát, igy például miért 
nem adta meg ezt a kiváltságot V. Orbán pápa Pécs-
nek ? Paulsen, Kaufmann, Rashdall, Abel s mások né-
zeteinek ismertetése és alapjukban való visszautasítása 
közben szerző Denifle korszakot alkotó munkájának 
adataiban keresett és talált „elfogadható és úgyszól-
ván evidensnek mondható magyarázatot" a dologra — 
általános, elvi és különleges okokat tüntetve fel. Az 
elvi okok közt a kiváltság meg nem adására nézve már 
Szvorényi Mihály szerepeltette nálunk a IY. lateráni 
zsinat abbeli határozatát, hogy a theologia tanítására 
nézve az érseki székhelyek a püspökiekkel szemben 
bizonyos fensőbbségét élvezzenek. Szerző álláspontja a 
40. 1. az, hogy „Szvorényi érvelése igen közel jár az 
igazsághoz és nem érdemli meg az ujabb iróink részé-
ről kapott mellőzést". 

Hanuy dr tanulmányában jó munkát végzett. 
Pragmatice járt el. Yisszavezette a dolgot igazi, tárgyi 
okaira. 

VRGYESEK. 

*** X. Pilis és az egyházi zene. XIII . Leo pápa 
a filozófiánál kezdte X. Pius az egyházi zenénél 
kezdi az ő nagy pápai reform-akczióját. Mind a két 

I kezdeményezést fensőbb sugallat ihlette. X. Pius apos-
toli levele, Motu proprio-ja, és Instructiója, az „Osser-
vatore Romano" decz. 29-iki számában jelent meg s 
teljes hetedfél hasábra terjed. Az apostoli levél Respighi 

i bibornokhoz, a pápának a római püspökségben viká-
riusához van intézve. 

— Rómából mindennap várjuk a magyar vértanuk 
szentté avatására vonatkozó aktákat. 0 eminencziáját, 
Vuszary Kolos bibornok hgprimást e szentté avatás 
történeti nevezetességű ünnepén Rómában dr Kohl M. 
fölsz. püspök ur képviseli, a ki tudvalevőleg dr Nemes 
Antal budavári apátplébános kíséretében ment fel az 
örök városba. 

— X. Pius pápa igénytelensége. Nem régen 
történt, hogy egy franczia püspök, látván a pápa régi 
szerkezetű szegényes ezüst zsebóráját, felajánlotta a 
maga remek műszerkezetü uj aranyóráját, mely egész 

I vagyont képvisel. Fogadja el szentséged cserébe ezt az 
1 órát, úgymond ; mindakettőnk nyertes lesz, szent atyám. 

Dehogy válnék meg az én kedves jó órámtól, viszonzá 
! a pápa. Hisz azt még boldogult édes anyámtól kaptam. 

Nincs a földön óra, melyért én az enyémet fel-
! cserélném. 

— A mióta két hazája van a magyarnak, itt 
Európában a régi s odaát a tengeren túl Amerikában 
az iij, kötelességünk nemcsak az itteni, hanem a ten-
geren túli katholikusság ügyeit és bajait is figyelem-
mel kisérni és evidencziában tartani. Amerikába átköl-
tözött vér- és hitrokonaink ott, a mint már egyszer 
figyelmeztettünk rá, nagy alakuláson mennek át. Át-
alakítja őket vallásilag az amerikai hitközségi, társa-
dalmilag és gazdaságilag az amerikai gazdasági élet. 
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Mindakettő a legfejlettebb önsegélyre, igazi teremtő 
munkásságra van fektetve. Az amerikai hitközségi élet-
ről közelebb tüzetesebben óhajtunk szólni. Most a gaz-
dasági életre vetünk néhány fénysugarat. Az Ameri-
kába átkerült magyar ember az ő egyéniségében rejlő 
minden erőt és jó tulajdonságot kénytelen gyorsan és 
magas fokon kifejteni, különben az élet, a munka ver-
senyében okvetetlenül elmarad sőt elbukik. Innen van, 
hogy Amerikában a magyar embe* az ő keleti nem-
bánomságából csakhamar kivetkőzik és teljes erővel 
beáll az alkotó munka versenyébe, versenytársnak. Epp 
most olvastam az amerikai kath. magyar lapok egyi-
kében, a mckeesporti „Magyarok Csillagáéban, hogy 
egy amerikai magyar iparos elsőnek küzdötte fel magát 
fáradhatatlan igyekezete s előrelátása utján. „Örömmel 
vesszük a hirt, igy szól a tudósítás, hogy Johnstown-
ban most már olyan szép kocsigyára van Veres András 
honfitársunknak, a melyhez hasonló Pittsburgtól Phila-
delphiáig e környéken nincs senkinek sem". Ne mondja 
tehát senki, hogy a fajmagyar nem tud — nagyiparos 
lenni. Tud biz az, mint ez a példa mutatja, csak meg-
találja lába alatt a kellő talajt, az országos munkaked-
vet, és az a levegő vegye körül, a mely Amerikában 
élteti a törekvő embert, t. i. hogy siker reményével 
léphet ki a küzdelem terére. De az amerikai magyar 
még a legfárasztóbb igyekezet mellett is oly körülmé-
nyek közé juthat, hogy mások segítsége nélkül meg 
nem állhat. Erre az eshetőségre is előre fölvértezi magát 
a magyar ember Amerikában, még pedig szintén az 
önsegély utján. Beáil például McKeesportban a „Sz. M. 
M. P. (Szűz Mária Magyarok Patronája) Római és Görög 
Katholikus „Szövetség"-be tagnak. Ha például szeren-
csétlenség éri s meghal, családját ez a szövetség hat-
hatósan megsegíti. így történt most például, hogy 
Poráczky Mihály tagtársat a vonat elütötte és elgázolta. 
Örököseit 700 dollár (körülbelül 3440 korona) illeti 
meg. Minthogy a nevezett szövetségnek 1982 tagja 
van, az elnökség közhírré tette, hogy egy-egy tagra 
36 cent kivetés esik a 700 dollárnyi segély kifizetésére. 
Szóval a magyart Amerika munkásságában és élelmes-
ségében versenyképessé teszi a legéletrevalóbb fajok-
kal is szemben. De hát kellett s kell-e a magyarnak 
a kivándorlás keserű leczkéje? Nem. lehetett volna-e 
népünket és társadalmunkat gróf Széchenyi István szel-
lemében munkabíróvá és nagyban alkotóvá tenni, mi-
előtt a kivándorlásra késztető nyomor szélére sodródott-
vetődött volna ? De bizony lehetett volna ! 

— A gyulafehérvári papnevelő-intézet növen-
dékei 1903. év karácsony estéjén méltóságos és főtisz-
telendő Maildth Gusztáv Károly gróf püspökük és 
atyjuk kegyes jóvoltából tombolával egybekötött csa-
ládi ünnepélyt tartottak a következő sorrenddel : 1. 
Medvey ezredes indulója. Dubetz. Előadta a zenekar. 
'2. Az ezüst fátyol legendája. Várady-Révffy. Szavalta 
Anda Géza, harmoniumon kisérte Kedves Péter. 3. A 
bánya-szerencsétlenség. Monolog. Mondta HofmánÁdám. 

4. Uram maradj velem. Gáspár-Goll. Előadta az ének-
kar. 5. Morus Tamás. Ney-Pokorny. Történelmi szomo-
rújáték IV-ik felvonása. Bevezetés. Tartotta Márkos 
Endre. Személyek : Morus Tamás, lordkanczellár Csaby-
Gyila József, Cromwell Tamás, VEIL Henrik gonosz 
tanácsosa Merza István, Kranmer Tamás, apostata pap, 
prímás Bencze István, Butler ir nemes, Morus jóbarátja 
Kóser Szevér, Rich Rikárd, öcscse, áruló Vargyasi 
István, Kingston, a Tower hadnagya Kedves Péter, 
Lilly William, Morus barátja Csáky Benjámin, Bört' n 
felügyelő Fazekas András, Hóhér Botár Gáspár. Törté-
nik Londonban, a toweri börtönhelyiségben. Idő 1535. 
6. Honvéd diszőrség induló. R. Játsza a zenekar. 
Tombola. 

— A pápa a pannonhalmi főapáthoz. A magyar-
országi szt. Benedek-rend magyarországi működé-
sének kilenczszázéves történetének második kötetét 
Fehír Ipoly pannonhalmi főapát ur megküldette X. Pius 
pápának is. A pápa ebből az alkalomból viszonzásul 
apostoli iratot intézett a főapát úrhoz, amelynek meleg, 
atyai hangja ujabb bizonyítéka a szentatya szeretetének 
nemzetünk iránt. Az iratban a pápa reámutat azokra 
a szolgálatokra, melyeket a Benedek-rend Magyarorszá-
gon a katholikus egyház érdekében tett s örömének 
ad kifejezést a rend virágzó helyzete fölött. Végül apos-
toli áldását küldi Pius pápa a főapátnak, a szerzetnek 
s a gondjaikra bizott hívőknek. 

— Apró hitek. Budapesten a református atyafiak 
60,000-nyi főre szaporodván fel, három uj templom és 
lelkészség felállítását tervezik, a VI., VII. ós VIII. 
kerületben. - Merry del Val bibornok államtitkár ő 
szentsége megbízásából Richard bíboros párisi érsekhez 
irt külön levelében indokolta meg Loisy abba müvei-
nek Indexbe helyezését. Ebben a levélben Loisy abbé 
tévedései igen súlyosaknak (trés graves) minősíttetnek. 
— A veto ügyében a Rómában székelő bibornokok 
tanácskozást tartottak. Mindnyájan elitélték azt, hogy 
bibornok lehessen eszköze a jogtalan beavatkozásnak. 
Határozatot még nem hoztak. — A Gerarchia Cattolica 
1904-re már megjelent. X. Pius a 264-ik pápa. A szent 
Collegium 64 tagból áll: 3-at az uj pápa kreált, 61 
XIII . Leo creaturája. XHI. Leo pápasága alatt 146 
bibornok halt meg. Patriarka van 8 latin és 6 gör. 
szertartású. 

F i g y e l m e z t e t é s az e lőf izetés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapokwí cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havon kint, a 
„Religio-Vallás'1 a lak jában , l/2 íve t fog adui. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az „.E". Kr. L/'-nt j a r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kapja . A ki mindké t lapot , a 
„Religio- Vallás"-1 és az „ E . Kr. L " -a t együt t k íván ja já ra tn i , az 
az „ E . Kr. L.íl-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a j ö v ő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
1 j i , V2» 3U és egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenki re 
nézve l egegyszerűbb s legczélszerííbb e l já rás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha l ehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest. 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, január 6, 2. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter in coepio tuo : praeiiare praeha Domini. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus 

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

.Additos tibi animos auctor i ta te N ostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T a r t a l o m . Vezereszme'k és Tanulmányok: X. P i u s p á p a levele Resp igh i B ibornokhoz R ó m a á l ta lános püspök i he lynökéhez az egyház i 
zene t i s z t a ságának visszaál l í tásáról . — Immaculata: „En vagyok a Szeplőte len F o g a n t a t á s " . — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : 
A „ P e s t e r L loyd" fé l százados j u b i l e u m a a lkalmából . — B u d a p e s t : I I . A ka tho l ikus neve lés hi tval lói . - U n g v á r : A m u n k á c s -
egyházmegyei papsághoz főpász tor i szózat . Irodalom. A k e r e s z t é n y ember i ség szé t szakad t egységének v isszaá l l í t ására i r ányu l t 

t ö r e k v é s e k legneveze tesebbikérö l , a Leibniz-fé léről . — L a p la t in nye lven . — Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjük, 

X. Pins pápa levele 
R e s p i g h i B i b o r n o k h o z 

Róma általános püspöki helynökéhez 
az egyházi zene tisztaságának 

visszaállításáról. 
— Olasz eredetiből. — 

Bibornok Úr ! 
Az a vágy, hogy mindenü t t felvirágozni 

lássuk a liturgiái t énykedésekben a díszt, mél-
tóságot és szentséget , a r ra bír t Bennünke t , 
hogy külön kéz i ra tunkkal ad juk köztudomásra , 
mi a mi aka ra tunk az egyházi zenére nézve, 
melyet széles körben használunk az istenitisz-
te le tben. Erős a bizodalmunk, hogy mindnyá-
jan helyeselni fogják ezt az óha j to t t megújho-
dást, nem csupán avval a különben dicséretes vak 
alárendeltséggel, mely a terhes és az illető sa já t 
véleményével ellenkező rendele teke t is végre-
ha j t ja , hanem főleg az aka ra tnak avval a kész-
ségével, mely a kellően felfogott , világos, 
ké tségbevonhata t lan okokon alapuló abbeli 
teljes meggyőződésből származik, hogy a dolog-
nak így kell tenni. 

Mert valóban, ha csak fu tó pi l lantást ve-

tünk is a r ra a szentséges szent czélra, mely-
nél fogva a művésze t az is teni t iszteletbe 
bebocsá tás t nyert , és ar ra a legfőbb illendő-
ségre, hogy az Úris tennek csak m a g o k b a n 
véve jó, és a hol lehetséges, fenséges (eccel-
lenti) dolgokat a j án l junk fel : mindenki azonnal 
be fogja látni, hogy az egyház rendele te i a 
szent zenére vona tkozólag nem egyebek min t 
közvete t len a lkalmazásai az imént emlí te t t 
két főelvnek. A hol a papság és a karmes te rek 
s énekvezetők ezektől az elvektől á t vannak 
hatva , a jó egyházi zene önkén t felvirágzik, 
a min t ezt számta lan helyen lehe te t t és lehet 
tapasz ta ln i ; mig ellenben, a hol ezeket az 
elveket e lhanyagol ják, nem használ o t t sem 
kérés, sem figyelmeztetés, sem szigorú és ismé-
tel t rendelkezés, sem kánoni bünte tésekkel való 
fenyegetés a r ra a czélra, hogy vál tozás áll jon 
be : annyi ra erős a szenvedély, és ha nem ez, 
akkor a menthe te t len tuda t lanság , hogy az 
mindig ta lá l módo t az egyház aka ra t ának 
k i já t szására s éveken és éveken á t ugyanazon 
kárhozatos ál lapotok fenn ta r tásá ra . 

Mi az akara tok fentebb je lze t t készségét 
kiváló módon vár juk ettől a mi kedves R ó m a 
városunk papságátó l és híveitől, hol közép-
pon t ja van a kereszténységnek és székhelye 
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az egyház legfőbb tekintélyének. Mert valóban 
úgy illik és úg}^ kell, hogy senki se érezze 
é lénkebben a mi szavunk ha tásá t , min t azok, 
kik közvetet lenül veszik á t az t a jkainkról , és 
hogy atyai buzdí tása inkra a gyermeki szere-
tetből fakadó engedelmességben senkinek se 
kell nagyobb igyekezet tel pé ldá t adni, mint 
Krisztus nyá ja legnemesebb részének, a római 
egyháznak, mely különösen van bízva a mi 
püspöki gondviselésünkre. Hozzá já ru l ehhez, 
hogy ezt a pé ldá t szolgál tatni kell az egész 
világ előtt . Mert ide szakada t lanul j önnek a 
világ minden részéből püspökök és liivek Krisz-
tus helyet tesének t iszteletére és szelleműk fel-
frissítésére, s hogy meglá togassák a mi ős 
bazi l ikáinkat és vér tanúink sirjait, és fokozot t 
buzgósággal veg}Tenek részt az ünnepségekben, 
melyek i t t az év minden szakában nagy fény-
nyel és pompával t a r t a tnak . „Optamus, mondá 
XIV. Benedek pápa a maga idejéről „Annus 
qui" kezdetű körlevelében, optamus, ne mori-
busnos t r i s offens i recedant ." Szeme előtt épp az 
egyházi zene forgott , midőn e szavaka t mondá : 
„Óhaj t juk, hogy szokásainkon meg nem bot-
ránkozva távozzanak ." Es tüze tesebben is meg-
jelölvén a botrán}7ok tárgyát , a hangszereket , 
igy fo ly ta t á : „Mily fogalmat fog alkotni magának 
rólunk az, a ki oly országból jön hozzánk, hol a 
templomokban hangszereket nem használnak, és nálunk 
a hangszereknek oly használatával fog találkozni, mely 
a színházi használattól hajszálnyira sem különbözik ? 
Jönni fognak oly helyekről és országokból is, hol a 
templomokban épp úgy énekelnek és zenélnek, mint 
most a mi templomainkban. Ha ezeknek az emberek-
nek jó ízlésük lesz, kárt fognak szenvedni, mivel nem 
találják meg itt az ő templomaik bajára a kellő gyógy-
szert, holott ilyesmit tartva szem előtt jöttek ide." 
Más időkben a templomi zenében ta lán ke-
vésbbé lehe te t t észrevenni annak ellenkezését 
a törvényekkel s az egyházi szabályokkal, és 
igy a bot rány, melyet az ilyen zene okozott , 
vélet lenül kisebb mére tű volt, éppen azért , 
mer t a helytelenség e l ter jedtebb s á l ta lánosabb 
vala. De ma, miu tán jeles emberek annyi szor-
ga lma t fordí tot tak a liturgia és az egyházi 
zene viszonyára az istenit iszteletben, miután 
a világ annyi t emplomában az egyházi zene 
javí tása oly örvendetes s nem r i tkán annyira 
fényes sikereket ért máris el, miu tán végül a 
dolgok teljes á ta lakulásának szükségérzete 
szállta meg á l ta lában az e lméket : minden 

visszaélés e t ek in te tben tű rhe te t lenné vál t és 
el távolí tandó. 

Ön, bibornok ur, mint lelkiekben helyettesünk 
Rómában, szokott nyájasságával és nem csekélyebb eré-
lyével bizonyára rajta leszen, hogy a zen-darabok, melye-
ket ebben a városban világi és szerzetes papok tem-
plomaiban és kápolnáiban előadnak, teljesen megfelel-
jenek a mi (alább következő) Utasításainknak.* Sokat 
kell a miseénekekben, a lorettói litániában, az eucha-
risztikus hymnusokban vagy eltávolítani vagy megvál-
toztatni ; de a mi teljes átalakításra szorul, az a külön-
féle templomokban és bazilikákban végezni szokott 
Yesperások éneke. A Caeremoniale Episcoporum liturgi-
kus rendeletei és a klasszikus Római Iskola szép zené-
szeti hagyományai mindezekben nem találhatók fel 
többé. A papság ajtatos zsolozsmázása helyét, melyben 
a nép is részt szokott venni, a zsoltárok szavaira irt 

j végnélkül való zenedarabok foglalták el, valamennyien 
a régi opera-darabok mintájára szabva és legtöbbnyire 
oly alacsony fokú müizléssel, hogy még a csekélyebb 
igényű profán konczertekben sem irgalmaznának nekik. 

! Ezek a darabok a keresztény ajtatosságot bizony elő 
nem segítik soha ; csupán néhány kevésbbé értelmes 
ember kíváncsiságát érdeklik; nagy többsége a jelen-
levőknek bosszankodik és megbotránkozik azon, hogy 
ekkora visszaélést hogyan lehet oly sokáig tűrni. Mi 
tehát elhatároztuk, hogy ezt teljesen megszüntetjük, 
hogy igy a Yesperások ünnepélye mindenben az Álta-
lunk megjelölt szabályok szerint történjék. Elül fog-
nak járni példával a patriarkális bazilikák, az élőkre 
állított bibornok urak lelkes gondoskodása és felvilá-
gosult buzgósága folytán. Es e bazilikákkal vetélkedni 
fognak a kisebb bazilikák, a collegiatus és plébániai 
templomok, valamint a szerzetes rendek templomai és 
kápolnái egymásután. Ön pedig, bibornok úr, ne adjon 
halasztást, ne ismerjen engedékenységet. Halasztással 
a nehézség nem kisebbedik, sőt növekedik, és mint-
hogy a metszést meg kell tenni, hát történjék az meg 
mennél előbb. Bizzon mindenki Bennünk és a Mi sza-
vunkba, melylyel isteni kegyelem, mennyei áldás van 
összekötve. Eleinte az újítás némelyekben talán csodál-

; kozást fog kelteni ; néhol talán készületlenül fogja 
találni a dolog a karmestereket és énekvezetőket; hanem 
a dolog lassan-lassan mindenütt meg fog indúlni és az 
egyházi zenének teljes összhangzásában a liturgiái sza-
bályokkal és a zsolozsmázás természetével mindenki oly 
szépséget és kedvességet fog találni, aminőt előzetesen 
talán nemis sejtett.Tény,hogy ez aVesperások ünnepélyét 
tetemesen rövidebbé fogja tenni. Es a hol a templomok 
igazgatói némely körülmények között az ünnepélyt 
bővíteni akarják majd, hogy tovább foglalkoztassák a 
népet, mely ily esti istenitiszteletekre oly szívesen 
sereglik össze, semmi sem fogja tiltani, sőt igazán 
kapóra fog jönni és nyereség lesz a nép épülésére, 
hogyha a Yesperás után alkalmas szentbeszéd lesz és 
az egészet ünnepélyes áldás fogja bezárni az Oltári-
szentséggel. 

* Külön fog juk lefordí tani és közölni. Szerk. 
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Azt akarjuk végül, hogy az egyházi zenét külö- i 
nős gonddal, kellő határok közt, Róma minden pap-
nevelő-intézetében míveljék, hol a világ minden részé-
ből az egyházi ifjúságnak oly számos és kiváló 
csoportja jön össze, hogy a szent tudományokban . 
és az egyházias szellemben nyerjen nevelődést. Tud-
juk, és nekünk nagy örömünkre szolgál, hogy 
néhány intézetben az egyházi zene oly szépen virág-
zik, hogy ez intézetek másoknak ebben mintául j 
szolgálhatnak. De némely intézet, seminarium és 
collegium, akár az elülj áróság gondatlanságából, 
akár a zene tanitásával foglalkozó személyek rossz 
Ízlésénél fogva, sok kivánni valót hagy fenn. Ön, 
bibornok ur, e tekintetben is szives lesz gondoskodni, 
sürgetve különösen azt, hogy a gregorián éneket a 
trienti egyetemes zsinat és számtalan más, tartományi 
és egyházmegyei zsinatok rendeletei szerint, különös 
gondossággal tanulják és az intézet nyilvános és magán 
szertartásaiban annak rendesen elsőbbséget adjanak. 
Előbbi időkben, igaz, a gregorián éneket sokan nem 
ismerték, csakis hibás, elváltoztatott, megkurtított 
szövegekből. Hanem kiváló és a keresztény művészet 
körül nagyra érdemesült emberek gondos és hosszas 
tanulmányai a dolog állását egészen megváltoztatták. 
A gregorián ének csak elégségesen is visszaállítva 
amaz eredeti tisztaságába, a melyben azt az atyák 
ránk hagyományozták és a melyben némely egyházak 
kódexeiben ma is feltalálható, édes, kedves, könnyen 
megtanulható és oly uj s váratlan szépségeket rejt 
magában, hogy a hol behozták, nem késett és nem 
szűnt meg igazi lelkesedést kelteni az ifjú énekesekben. 
Nos, hogyha a kötelesség teljesítésébe belevegyül még a 
szeretet, minden könnyebben és tartósabb sikerrel jár. 
Akarjuk tehát, hogy e szent város minden seminariu-
mába és collegiumába az illetékesek az ősrégi (anti-
chissimo) római éneket hozzák újra be, mely hajdan tem-
plomainkban és bazilikáinkban hangzatos volt és a 
keresztény ajtatosság legszebb ideiben a mult nemze-
dékeknek gyönyörűségére szolgált. Es miként a római 
egyházból terjedt szét Nyugat többi egyházaiba ez a zene 
hajdan : ugy most is, azt óhajtjuk, hogy az ifjú növendék-
papok, kik itt szemünk előtt növekednek fel, ezt a zenét 
újra szétvigyék egyházmegyéikbe, midőn azokba mint 
áldozópapok Isten dicsőségének munkálására visszatér-
nek. Különös öröm fogja el lelkünket annál a gondo-
latnál, hogy midőn ezeket az Utasításokat kiadjuk, épp 
XII I ik százados évfordulóját készülünk megünnepelni 
a dicső és páratlan nagy szent Gergely pápa halálának, 
a kinek sok század egyházi hagyománya tulajdonította 
e szent dallamok szerzését és a kitől azok nevöket is 
kapták. Ugy gyakorolják pedig magukat ebben az 
énekben a mi hőnszeretett jó ifjaink, hogy Nekünk 
örömünk teljessé legyen, ha majd hallani fogjuk őket, a 
mint hírlik,együtt énekelni a közelebbi százévi jubileumon 
a nagy szent pápa sírjánál a vatikáni bazilikában, az 
alatt a szent liturgia alatt, melyet Isten jóvoltából ott 
ez alkalommal bemutatni fogunk. 

Kiváló jóindulatunk jeléül fogadja bibornok úr 
apostoli áldásunkat, melyet szivünk mélyéből adunk 
önre, a papságra és a mi szeretett kedves népünkre. 

A Vatikánból, a szeplőtelen fogantatás ünnepén, 
1903-ik évben. PIUS PP. X. 

I M M A C U L A T A . 
„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". 

Assisi szent Ferencz fiai a legbuzgóbban küzdöt-
tek e tan mellett. Szent Bonaventura e tant rend-ün-
neppel üli meg ; Duns Scotus a párizsi és oxfordi egye-

temeken hirdetik ; Gerson János és Verulámi Bacon 
pedig kitartóan védelmezik; Szent Benedek-, Norbert-, 
Ágoston-rendiek hiven tisztelik ; a Jézus-társaságbeliek 
bátran terjesztik a szeplőtelen fogantatás tanát, Loyolai 
szent Ignácz, Xávéri szent Ferenczczel esküvel kötele-
zik magukat, hogy Mária e nagy kiváltságát védeni 
fogják s érte élnek és halnak. 

Szobrok és festmények, templomok, oltárok s 
kápolnák hirdetik, rendek s testvérületek visszhangoz-
zák, zászlók és érmek terjesztik Szűz Mária dicséretét. 
IV. Sixtus pápa 1476. évben intézkedik, hogy ezen 
ünnep deczember 8-án tartassék meg s arra búcsút 
engedélyez. 

V. Pius misét és officiumot rendelt, s ő, valamint 
utódai is, helytelenítik az ellenkező tanításokat. Spanyol-
hon VII. Sándor pápától 1655. évben azt kéri, hogy 
minden kétely eloszlatása czéljából mondatnék ki dogma 
gyanánt a szeplőtelen fogantatás tana. 

A tridenti egyetemes zsinat ötödik ülésében ki-
mondotta, hogy nincsen szándékában a Boldogságos 
Szüzet az eredő bün egyetemébe bele foglalni. Ezen 
nyilatkozat következtében a szeplőtelen fogantatásról 
szóló tan a katholikus népeknél csodálatos módon ter-
jedt el s azok azt áhítatos s alázatos szívvel fogadták 
el, melyet száznegyvennégy egyetemen tanítottak s 
ezek közül negyvenkilencz, miként amainzi, párizsi, bécsi 
stb., esküvel kötelezték magukat, hogy az Immaculata 
tiszteletét elő fogják mozdítani; sőt maga Luther is eret-
neksége előtt vallotta e tant. De nemcsak a tudomány, 
hanem az uralkodók is ünnepélyes Ígéretekkel szegődnek 
az Immaculata szolgálatába ; főkép Spanyolországban so-
kat lendített e tan magasztosságán Arragoniai János, 
Navarrai János, katholikus Ferdinánd és neje Izabella; 
midőn ezek idejében az ajtátos génuai az u j világrészt 
felfedezte s ezáltal Spanyolhonnak uj s hatalmas 
jövedelmi forrást nyitott, az emberi lángelme győzelmét 
legjobban vélték ünnepelhetni; az által, hogy az újonnan 
fölfedezett Haiti szigetét Szűz Mária tiszteletére „Con-
ception"-nak nevezték el. II. Fülöp legnagyobb dicső-
ségének tartotta, hogy az Immaculata képét czimerébe 
illeszthette. Lengyelországban Kázmér, III. Zsigmond 
és Erzsébet, valamint a nápolyi alkirály, a városi ható-
ság és egyetem ünnepélyesen és nyilván ígérik, hogy 
ezen tant terjeszteni fogják. 

Ausztriában II. Ferdinánd nejével s gyermekeivel 
beiratkozik a Bécsben 1634. évben alakult szeplőtelen 
fogantatás évkönyvébe a VIII. Orbán pápától engedélyt 
nyert, hogy az a többi Mária-ünnep sorában ünnepel-
tessék. III. Ferdinánd az Immaculatát országa védőjéül 
választja. Bécsben Immaculata szobrot állíttat s nagy 
néptömeg jelenlétében ünnepélyesen igéri, hogy decz. 
7-ét Mária tiszteletére böjti napként megtartja. I. Lipót 
szintén hasonló szobrot emelt Pozsonyban, melyen e 
felírás látható: „Leopoldus Rom. Imp. Hung. Rex Ap. 
Honori Virginis sine macula conceptae, Magnae Domi-
nae nostrae, istud Trophaeum posuit, 1675." 

Édes hazánk alapitója. Szent István, országunkat 
Mária, a magyarok kegyes Nagyasszonyának védelme 
alá helyezvén, nemzetünk a Bold. Szüzet ősidőktől 
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fogva fiúi kegyelettel övezi. A régi gyónóima igy 
hangzik : „Gyónom a mindenható Istennek, a minden-
koron szeplőtelen szűz Máriának." Őseink templomokat 
épitettek, szobrokat emeltek s énekeket zengedeztek 
tiszteletére s örvendező szivvel fohászkodtak: „Sub 
tuum praesidium confugimus Immaculata Virgo Maria". 
Ámde nemcsak a nép, hanem hazánk legdicsőbb férfiai 
szóval és tettel védik e tant. Eszterházy Pál, római 
herczeg s nádor „Speculum immaculatum" czimű 
munkát ir a szeplőtelen Szűz tiszteletére, hasonló 
tartalmúak : „Aureum Rosarium, Codex Tihanyiensis, 
Chronica Pethőiana." A nagyszombati egyetemnél tudori 
rangot csak az nyerhet, a ki igéri, hogy az szeplőtelen 
fogantatás tanát védelmezni fogja. 

Az esztergomi egyházmegye 1491. évi miseköny-
vében a szeplőtelen fogantatásról szent-mise-officiumot 
találunk. 

A Jézus-társaságbeliek vezetése alatt Mária-kon-
gregácziók alakulnak, melyeknek nagy reményekre jogo-
sitó ifjúsága szivébe Mária gyöngéd szeretetét, zászla-
jára pedig annak képét s nevét irva, Mária leventéjévé 
lesz s hűségét kezében az Officium Rákóczianum ima-
könyve s a rózsafüzérrel e szavakkal tolmácsolja: 
^Szentséges Mária, Te szeplő nélkül fogantatott Szűz, 
téged választlak ma anyámul." 

,.Mig bennünk egy ér mozdul , vagy csepp vér , 
Téged híven f o g u n k mi t isztelni , 
K e g y e s j óvo l t oda t emlegetni . " 

Nagyszombat ezen dicső jeleneteknek szinhelye, a 
Mária-kultus megragadó bizonyitékait szolgáltatja. Áz 
egykori egyetem- (most Pázmány)-téren állott az Imma-
culata ékes szobra; a város tornyának csúcsán ékes-
kedő nagyméretű, gazdagon megaranyozott szeplőtelen 
fogantatás bronzszobra messzeláthatóan hirdeti, hogy 
kis Róma az ő ótalma alatt áll, s a városi úgynevezett 
Lazareth-ápolda kápolnája főoltárképe régi időktől az 
Immaculátát ábrázolja, s az itteni templomok s magán-
lakásokban található képek, szobrok és érmek hango-
san tanúskodnak eleink a szeplőtelen Szűz iránt érzett 
hódoló ragaszkodásáról. Nyitrán a vártéren szintén 
Immaculata-szobor látható, melyet Eszterházy Imre 
nyitrai püspök (1740—63.) emelt; ez korra és művészi 
kivételre hazánk legelső műemléke. Pázmány Péter 
Prédikácziós könyvének utolsóelőtti beszéde „ a boldog-
ságos Asszony méltóságáról és tiszta fogantatásáról" 
szól. „En is négy bizonysággal erősítem mindenképen 
illendőnek és méltónak, hogy az Isten Annya eredendő 
bűn nélkül szentül és tisztán fogantatnék." Első bi-
zonyság : az Isten Annyának felséges állapotából véte-
tik ; második az Isten Fiának tisztességéből ; harmadik 
Krisztus Urunk fiúi kötelességéből; negyedik asszo-
nyunk fogantatásának ünnepléséből vétetik". Ez a pré-
dikáczió egymagában is nagy történeti érv a szeplőte-
len fogantatás dogmájáról. (Fo ly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 5. A „Fester Lloyd" félszázados jubi-

leuma alkalmából. — 
1858. év tavaszán alakult meg Budapesten a mult 

század derekán hazánkban is felkarolást követelő ipari 
és kereskedelmi czélok előmozditására a „Lloyd"-
társaság. Lap nélkül a mai világban érdeket érvényre 
juttatni nem lehet. Minden érdek, megfelelő lap, meg-
felelő szócső nélkül, olyan mint a néma gyermek, a 
kinek az édes anyja sem érti meg a baját. Tehát 1854. 
január 1-én már készen volt a „Lloyd"-társulat lapja. 
„Pester Lloyd" czim alatt, német nyelven indult meg 
az uj lap nagy útjára. Ennek a német nyelven való 
lapalapitásnak és kiadásnak magyar nemzeti nézőpont-
ról való méltatását más helynek tartva fenn, itt jelen-

I leg csak arra kivánunk egy-két futólagos pillantást 
vetni, milyen volt a merkantílis és nagyipari érdekek 
fejlesztésére tehát tisztán utilitárius czélokra iránj7uló 

: német nyelvű 50 éves magyar lap magatartása az em-
; beriség legmagasabb érdekei, a vallási érdekek irányá-

ban ? Tartozunk e megemlékezéssel a „Pester Lloyd"-
nak - tekintélyénél fogva, melyet kivívott ; továbbá 
azon szívélyes és figyelmes viszonynál fogva, melylyel 
ez a maga körében magas szintájon tartott lap a 
„Religio" iránt, kivált kezdetben, megindulásakor visel" 
tetett ; de tartozunk főleg az igazságnak, a tör-
téneti igazságnak ily ünnepélyes alkalommal kellő 
szóhoz juttatása érdekében. Amicus Plato, amicus 
Aristoteles ; sed magis arnica Veritas. Tiszteljük a 
Lloyd-társaságot, tiszteljük a „Pester Lloyd"-ot, de 
mind a kettő fölött valónak az igazságot valljuk és 
tiszteljük. Nem tudom, feltünt-e másoknak, de e sorok 
írójának nagyon feltűnt az, hogy Budapestnek immár 
valóságos légiót alkotó lapserege csaknem szótlanul 
surrant el a „P. L." félkilós jubiláris lapszámának 
megjelenése s általában az egész félszázados jubileumi 
lapünnep mellett. Nincs önzőbb, nincs szűkkeblűbb 
viszony a világon a lapok egymáshoz való viszonyánál. 
De térjünk a tárgyra ! 

Mi haszna volt a ker. vallásnak, a ker. czivilizáczió-
nak és e czivilizáczió édes anyjának, a kath. egyháznak, 

1 a világon és itt Magyarországban, a „Pester Lloyd" alapí-
i tásából és eddigi működéséből? Azaz, milyen állást 

foglalt el a „P. Lloyd" az emberiség legfőbb érdeké-
vel, a vallással, vagyis avval szemben, hogy megadjuk 
Istennek a mi az Istené, nem akárhogyan, hanem úgy, a 
hogy 0 azt emberré lett egyszülött Fia által elrendelte ? 

Felütöttük a „Pester Lloyd" 1854-iki első évfo-
lyamát, még pedig azon az időtáj on, midőn vallásilag 
a keresztény emberiség a szeplőtelen fogantatás hit-
ágazata ünnepélyes pápai kihirdetésének — pro és 
contra — hatása alatt élt. Milyen volt a „P. Lloyd" 
állásfoglalása? Egy illedelmes, jól nevelt ifjú-é, a ki 
abban, a minek nem embere, hallgat, beszél, tesz azok 
szerint, a kik a dologhoz tényleg jobban értenek. így 
viselkedett akkor a „Lloyd" a vallási, az egyházi 
ügyekkel szemben. Vallási kérdésekbe nem ártotta magát. 
Elveket nem vitatott, tények jelzésére és ismertetésére 
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szorítkozott. A szeplőtelen fogantatás dogmájáról csak 
kétszer emlékezik meg 1854. decz. hava alatt. Decz. 
5-én egyszerűen átvette a „W. Z." (Wiener Zeitung, 
hivatalos lap) római tudósítását nov. 21-éről. Akkor 
még lassan jár t a posta! A milyen volt a forrás, olyan 
tudósítás folyt belőle Magyarországnak a P. Lloydon 
át : laikus, azaz vallási és egyházi ügyekben avatatlan. A 
Rómába gyűlt püspökök nov. 20-iki szavazó ülését 
„zsinat"-nak nevezte ; „die grosse geistliche Synode 
hielt, úgymond, gestern ihre Sitzung". Pedig az Imma-
culata definicziójának éppen az a sajátsága, hogy a 
pápa zsinat nélkül, ex cathedra hirdette ki. S aztán, 
mintha lehetséges volna valaha más Synode is mint 
csak geistliche ! Igaz, hogy lehet u. n. vegyes zsinatokra 
is gondolni. De ezeknek az ideje annyira elmúlt, hogy 
most a zsinat nem is képzelhető másnak, mint tisztán 
lelkiekkel foglalkozónak. Vagyis: a geistliche jelző 
manapság értelmetlen, fontoskodó frázis. Decz. 19-én 
aztán „P. Ll." a „Neueste Post" rovatban „Bőm, 9. 
Dez." alatt néhány sorban közli a decz. 8-iki pápai 
definiczió szavait. Háromszor idézi továbbá egész decz. 
alatt a Religiót, mindannyiszor a Rómában időzött, 
már akkor bíboros Scitovszky hgprimásról mondva el 
egyet-mást. Ez — az egész, a mit a „Pester Lloyd" 
ifjúsága korában a vallási ügyek egyik kiváló mozza-
natára vonatkozólag kifejteni jónak látott. Vallásaik-
ban igénytelenség, illedelmesség, szakértőkre való 
ügyelés és hallgatás volt a P. Lloyd eljárása abban 
az időben. 

Bezzeg nagyot fordult a világ a „P. Lloyd"-dal, 
mikor beköszöntött reája is a „magyar világ", az alkot-
mányos élet visszaállítása. A „Lloyd"-társaság újságá-
nak a taraja nagyon megnőtt ekkor, előbb csupán a 
politikaiakban, utóbb a vallási ügyekben is. Minden 
napilap előbb-utóbb, többé vagy kevésbbé, beleesik a 
napilapoknak abba a krónikus szervi bajába, hogy 
mindentudónak és mindenhatónak képzeli végre magát 
annál a rossz szokásnál fogva, mely abban áll, hogy a 
napilap beavatkozik mindenbe, hozzászól mindenhez. 
Vallásiakban a „Pester Lloyd" a publicisztikai illem s 
a politikai bölcseség határain messze túlkalandozott az 
Istennel nem igen törődő szabadelvűség megnövekedése 
óta többször: a vatikáni zsinat és a pápai Róma elfog-
lalása alkalmával ; a magyar egyház sz. István korából 
származó autonómiájával szemben; és a kultúrharczos 
vallás-politikai törvények keresztülhajszolásának idejé-
ben A „P. Lloyd" ezekben az ügyekben mindig az 
egyház ellenségeivel tartott, sőt köztük bizonyos tekin-
tetben kolompos szerepet játszott, mely annál károsab-
ban hatott vissza Magyarországra, mert a szellemi kor-
rupczió anyagát oly vignetta alatt árulta, a melynek 
kedveltségénél fogva minden szellemi dugárut be lehet 
csempészni Magyarország életébe, t i. német nyelven. 

Themis bekötött szemmel méri az osztó igazságot. 
Kliónak nyitott szemmel kell nézni a történeti igazságot. 
Mert perbeli igazságot kötött szemmel is lehet ugyan és 
kell is szolgáltatni ; de a történeti igazság kiszolgálta-
tásánál tekintettel kell lenni mindenre. 

A „P. Lloyd" maga az oka, ha Klió az ő 

vallásügyi magatartásának nem szolgáltathatott más 
igazságot mint azt, hogy — a „Lloyd" mindig a kath. 
egyház ellenségeivel tartott. Bókolni, udvariaskodni, 
az előfizetési pénz és más figyelmességek iránt érzék-
kel birni mindig tudott, de elvileg egyetérteni Krisz-
tus egyházával, arra ő nem volt képes soha. Igazi 
kath. theologust egyet se mutathatott fel munkatársai 
sorában. 

Lesz-e hatása ez igénytelen intő szónak, nem 
tudom ; de annyi tény, hogy kimondására a félszázados 
jubilálás kényszerítő körülmény volt. 

Magyar lap, mely a 48-as és 49-es idők viharait 
átélte, a későbbi német világban született öcscsének 
tartozik, szívből fakadó gratulálás s az érdemek elis-
merése mellett, őszinte, testvéri figyelmeztetéssel is 
olyanban, a mi nem csekélység, hanem főben járó 
dolog. ? ? 

Budapest, jan. 3. II. A katholikus nevelés hit-
vallói. — 

Guzsvenitz V. szózata a „Népnevelő"-ben igy szól: 
„A modern idők szellemi áramlatai Francziaországból 
kiindulva Németországon és Ausztrián keresztül végső 
hullámverésükkel Magyarországot szokták érinteni, ahol 
szelídebb alakban ugyan, de lényegében mégis egy-
forma eredménynyel verdesik és mossák alá a történeti 
mult alapjait. A XVIII . század érzelmisége és huma-
nizmusa az iskolák elvilágiasításával kezdte az egyház-

I elleni harczot. A franczia La Chalotais, a porosz 
Basedow ós az osztrák Pergen gróf, bár különböző 

I módon, de teljesen egyforma szándékkal hirdették, 
j hogy a papságot ki kell zárni a tanításból és világi 
: férfiakra kell bizni az iskolákat, mivel a családi életet 
I nem ismerő papság alkalmatlan a nevelésre. Az ilyen 
; eszméktől telített XIX. század szabad szelleme, mint 
! egy óriási kolosszus, a szellemi és anyagi élet minden 
! mozzanatára rátette kezét. Lefoglalta az élet minden 
j nyilvánulását, hogy jogot és hatalmat, szabadságot és 

igazságot, lelkiismeretet és meggyőződést, testi életet 
és lelkierőt minden kímélet és kivétel nélkül áldozatul 
hozzon a század nagy bálványának : a mindenható 
államnak. A családi élet szentélyébe ép úgy betolako-
dott, mint a nyilvánosság piaczára, és amily mértékben 
ragadta kezébe az anyagi hatalmat, azon mértékben 
igyekezett uralkodni a szellemiek fölött is. Harczot 
kezdett minden téren és minden ellen, amiről gondolta, 
hogy hatalmi törekvésének útjában áll. Igy akarta 
leszorítani a kereszténységet, megtörni a kath. egyhá-
zat, hogy versenytárs nélkül állhasson a világon és 
zavartalanul irányíthassa a népek szellemi mozgalmait. 

De talán egyetlen téren sem fejtett ki akkora 
erőszakot, mint a nevelés terén. Az iskolákat lefog-
lalni, a keresztény szellemet az életből kiszorítani, az 
egyházat az iskolától elválasztani a liberális szellem 
elsőrangú föladatának tartotta minden időben. Azért 
irta a szoczialista Liebknecht még 1891-ben a „ Vor-
wärts" junius 23-iki számában: „az iskolát az egyház, 
a tanítókat a papok ellen kell mozgósítanunk", és azért 
látjuk, hogy a forradalmi szellem legelőször is az isko-
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Iákba és ezek által az ifjúság szivébe igyekszik befu-
rakodni, mert ha a jövő reményét megnyernie sikerült 
nyert ügye van. 

így van ez minden országban, igy van egy kis 
időrendi különbséggel nálunk is. A liberális államhata-
lom tanügyi férfiai szünet nélkül hirdetik, hogy egy-
séges nemzet, politikai nagy hatalom csak akkor 
leszünk, ha minden iskola a ker. vallással meghason-
lott állam érdekét szolgálja, ha az a óvodától kezdve 
egész az egyetemig, a szakiskolákban ép úgy, mint a 
közművelődés fórumain az államhatalom vezeti, irá-
nyítja és eszközli a nemzeti műveltség munkáját. 
Azért szükségesnek tartják, hogy az állam a jogszerzés 
terén szünet nélkül előre haladjon és az egyházat a 
nevelés teréről egy-egy lépéssel lejebb szorítsa mind-
addig, mig csak a közoktatás teljesen az állam kezébe 
nem megy át. 

Ennek a tanügyi politikának hive nálunk minden 
állami alkalmazott, igen sok kath. tanférfiú és minden 
liberális újság. A végső czélban nincs eltérés a nép-
oktatás államosításának hívei között, de a czél meg-
valósítására különféle utakon járnak. Igv mivel a kül-
földi tapasztalatok keserű csalódást okoztak azoknak a 
pedagógusoknak, kik az államot az egyedüli nevelő 
tényezőnek hirdették, nálunk jelenleg nincs nagy talaja 
annak az iránynak, mely a nevelést az állam kizáróla-
gos jogának tekinti, de annál többen vannak, kik az 
iskolák államosítását a nemzeti eszme szempontjából 
sürgetik. Nemzeti eszme ! Ez az a varázsige, amelynek 
megvalósítását várják ama politikusok és tanférfiak az 
iskolától. Ezért készek keresztülgázolni némely radiká-
lis politikusok jogon, történeti hagyományon, igazsá-
gon és elrabolni az egyháztól nemcsak minden iskolát, 
de meg az oktatás szabadságát is ; ezért szállt síkra — 
bár utólag — a volt minister, Bánffy báró, de azért 
hevülnek az óvatosabb és kevésbbé radikális liberáli-
sok is, akik nem a gyors,-nem az erőszakos államosí-
tásnak, hanem a lassú, lépésről-lépésre haladó térfog-
lalásnak hívei, akik közé tartozott AVlassics közokta-
tásügyi minister is, aki több ízben kifejezte, hogy nem 
barátja az erőszakos államosításnak, mivel a felekezeti 
iskolák elvétele sem nem hasznos, sem nem lehetséges 
és hozzátehetjük, hogy nem is jogos. Ámde végered-
ményében mind a két irány megegyezik, mert a foko-
zatos államosítás hívei is épen oda jutnak, ahová a 
radikálisok törtetnek, csakhogy valamivel később és a 
kereszténységre egyformán nagy baj, vájjon iskolái 
hirtelen halállal mulnak-e ki, vagy pedig lassan haldo-
kolva pusztulnak-e el. 

Ezen törekvésekkel szemben a kath. tanügy-poli-
tika különféle állást foglal el. Némelyek a passiv 
resistentia álláspontjára helyezkednek és aggodalommal 
nézik a kath. iskolák pusztulását, de a mentésre nem 
gondolnak. Összes tevékenységük az állam és az isten-
tel en korszellem szidásában merül ki. Az államtól fél-
nek, de az iskolák fejlesztésével nem törődnek. Ezeket 
joggal nevezhetném pedagógiai fatalistaknak, akiknek 
kikerülhetetlen sorsuk és talán nem igazságtalan bün-
tetésük a csúfos bukás, mert lármázni és semmit sem 

tenni, az ellenséget szidni és gyáva tehetetlenségben 
vergődni a legnevetségesebb állapot. Vannak ismét 
mások, kik a kath. iskolák bukását kikerülhetetlennek 
hirdetik és hiábavaló fáradozásnak, czéltalan erőfecsér-
lésnek mondanak minden mentési kísérletet. Ezek a 
pedagógiai pessimisták, akik nemcsak maguk reményte-
lenek, de kétségbeejtenek másokat is. Ezekre bátran 
lehet mondani, hogy rájuk nézve nincs föltámadás, 
mert a halál árnyában nyugosznak. Sajnos, mélyen 
tisztelt uraim, hogy e dermesztő gondolattal sokszor 
még ott is lehet találkozni, ahol azt még föltételezni 
sem volna szabad. Vannak végül, kik fölismerve a ve-
szedelem nagyságát és kellőkép mérlegelve a kath. 
iskolák fontosságát, megfeszített erővel dolgoznak, 
hogy a kath. közvéleményt meggyőzzék a veszedelem 
nagyságáról és fölrázzák abból a dermedtségből, amelybe 

I a liberális uralom hitközönyössége juttatta. Ezek a kath. 
\ pedagógia hitvallói, mondhatnám vértanúi, kik félretéve 
I kényelmet, küzdve a részvétlenséggel, elszenvedve sértő 
: gúnyt, nemtelen gyanúsítást, tűrve a zaklatást, utolsó 
! csepp vérig védelmezik a hitvallásos iskolát, a tem-

plom előcsarnokát, az egyház szeretett leányát. Meg-
I érdemlik, hogy a kath. közvélemény elismerése jutal-

mazza fáradozásaikat, mert a legnehezebb idők leg-
: szentebb harczát harczolják.u 

Igaz. Ugy van. Elismerést, teljes, nagy elismerést 
érdemelnek a kath. nevelés hitvallói. De ez koránsem 
elégséges. Támogatni kell őket minden téren, főleg a 
parlamentben. Ezért kell nekünk a német centrumhoz 
hasonló parlamenti képviselet. ? ? 

Ungvár. A munkácsegyházmegyei papsághoz fŐpásztot i 
szózat. —-

Közeledik (az ó-naptár szerint) a keresztény világ, 
a keresztény családok legörvendetesebb napja; az isteni 

I Megváltó születésének lélekemelő ünnepe. A világ 
I évezredeken át epedve várta e napot, ezer és millió 

sóhaj szállt az ég felé az igazak ajkáról: vEg k harma-
tozzatok onnan fölülről, a fellegei'c csöpögjék az igazat; 
nyíljék meg a föld és teremje az Üdvözítőt.^ Izaiás 45., 8. 

Es midőn eljött az idők telje és megszületett a 
várva-várt üdvözítő Juda Betlehemében, — az ég a 
földdel, az angyalok az emberekkel együtt ünnepeltek. 
Hogy pedig ezen, az egész világot átölelő örömünnep-
nek megvolt a maga oka, ezt igazolja azon világra 
szóló esemény, hogy azon isteni kisded, kit ujjongó 
lélekkel, lángoló szívvel és porba hulló alázattal imá-
dunk ott, a szegényekénél szegényebb bölcsőjében, — 
átalakította, Istenhez visszavezette, kereszténynyé tette 
a világot. 

Ide s tova kétezer éve már a megváltás nagy 
müvének. — Az a lángbuzgalom, az a szeretet, a 
tökélyre való törekvés, a hitnek, ha keli, az élet fel-
áldozásával való megvallása a keresztények között az 
idők menetében lanyhulni kezdett. 

A társadalmi, a családi, a földi élet és annak 
nehézségei az embert annyira lekötötték, annyira elvon-
ták az égiektől, természetfölötti rendeltetésétől, hogy 
minden gondolkozó hivő belátja, mikép ezen állapoton 
múlhatatlanul segítni kell. 

Dicsőségesen uralkodó Pápánk, X. Pius Ö Szentsége 
e tekintetben erősen világitó szövétneket gyújtott meg a 
keresztény katliolikus világhoz intézett első apostoli encycli-
kájában, melyben rámutatva a lanyhaságra, a hithideg-
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ségre, az Istentől való elszakadásra, sőt Isten nevének 
megtagadására, mi több, a gonosz szellemtől eredő 
önistenitésre és mindezek veszélyes következményeire, 
— egyszersmind biztos gyógyszert ir elő számunkra, 
amely nem más, mint az, hogy az emberiség ujuljon 
meg Krisztusban! 

De miben áll e megujulás ? 
„Nem másban, mondja Szentséges Atyánk, mint 

abban, hogy az embereket az Isten iránt való enge-
delmességhez visszavezessük, hogy ismét elismerjék 
Krisztus uralmát. 

Az utat, melyen Krisztushoz visszatérhetünk, 
aranyszájú sz. János ezen szavakkal jelöli meg : „Remé-
nyed az Egyház, üdvösséged az Egyház, menedéked az 
Egyház." Az Egyház az, mely bennünket Krisztussal 
egybekapcsol, Krisztus pedig Istennel. De hogy e 
szent kapocs Isten és az emberek között újból létesül-
hessen, — szükséges, hogy az emberekből az önisteni-
tés nagy és utálatos bűnét kiirtsuk ; minden erőnkkel 
arra kell törekednünk, hogy az evangeliumi törvények 
és tanácsok visszanyerjék régi méltóságukat az embe-
rek szivében; — hogy tiszteljék a házasság szentségét, 
szivükön viseljék a gyermekeknek keresztény szellem-
ben való nevelését és oktatását ; hirdetnünk és han-
goztatnunk kell az Egyháznak a földi javak birtok-
lására és használatára s a közhivatalt viselő egyének 
kötelességeire vonatkozó tanításait: — végül helyre 
kell állítanunk a keresztény erkölcstan alapelvei szerint 
a társadalom külömböző rétegei között a békét és 
az egyetér tés t . . . 

A lelkek üdve és Isten dicsősége vezérelje a 
lelkipásztor működését! „Nagy az én szomorúságom és 
szivnnben folytonos a fájdalom," mivel látom, hogy 
korunkra is ráillik Jeremiásnak ezen siralma: ,,Kenye-
ret kérnek a kisdedek és nincs, ki szegne nekik." Mert 
kevesen vannak, a kik Krisztus magasztos példája 
nyomán követnék a próféta utasítását: „Az TJr lelke 
fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegé-
nyeknek, meggyógyítsam a töredelmes szívűeket, szabadulást 
hirdessek a foglyoknak és látást a vakoknakLuk. 4. 18. 

Pedig ki tagadhatja, hogy nagyon sokan vannak 
a világon, a kik Krisztustól, az 0 egyházától ós evan-
géliumától, nem annyira leikök romlottsága, mint 
inkább tudatlanságuk miatt fordultak el. 

„Elmenvén, tehát, tanítsatok minden nemzeteket". 
Tanitástokat a szeretet vezérelje, Krisztus Urunk 

magasztos példája lebegjen előttetek, a ki így szólt: 
„ Jöjjetek hozzám mindnyáján, kik fáradoztok és ierhelve 
vagytok, és én megnyugtatlak titeket," Máté 11, 28. — és 
a ki az elfáradtak és megterheltek alatt azokat értette, 
kiket a bűn, vagy a tévely fogva tart. 

Szeretetünk legyen t;irő és kegyes, ölelje át még 
azokat is, a kik ellenséges indulattal viseltetnek irán-
tunk, vagy üldöznek bennünket. Nem oly rossz min-
den ember, mint aminőnek látszik, vagy magát lenni 
véli; sokat a szokás, az előítélet, a rossz tanácsok, 
rossz példák, vagy az álszemérem vitt át a gonoszok 
táborába. De a keresztény szeretet lángja áttör leikök 
sötétségén és Isten világosságát és békéjét deríti föl 
szivökben ! 

Nagyban előmozdítja a hit világosságának ter-
jesztését és a tévelygők megtérítését a jó példaadás 
is. Azért ugy katholikus körökbe, mint egyéb vallásos 
egyesületekbe csoportosulva, valamint egyenkint is az 
életben, jó cselekedetek által gyümölcsöztetve a hitet, 
minden keresztény katholikus embernek közre kell 
működnie a hit világosságának terjesztésén. 

Ha a városokban és a falvakban az emberek Isten 
parancsait híven fogják teljesíteni, ha mindent, a mi 

Ö előtte szent, tiszteletben fognak tartani, ha a szent-
ségekkel gyakorta fognak élni, — óh akkor könnyen 
fog teljesülni hő vágyunk, hogy Krisztusban minden 
megujúljon. 

Es ezzel nemcsak örök üdvösségünket, de a tár-
sadalom, a haza javát is elő fogjuk mozdítani. Mert 
ekkor a társadalom vezetői és mindazok, a kik a földi 
javakban bővelkednek, szeretettől vezéreltetve, segít-
ségökre lesznek a szegényeknek, — ezek pedig nyugod-
tabban és nagyobb türelemmel fogják viselni nehéz 
helyzetöket ; — a haza polgárait nem a szenvedélyek, 
hanem a törvények fogják irányítani; — a királyokat 
és az államfőket, kiknek hatalma Istentől vagyon, tisztelet 
és szeretet fogja környezni." (Vége köv.) 

I R O D A L O M . 

A keresztény emberiség' szétszakadt egységének yissza-
állitására irányult törekyések legnevezetesebbikéröl, 

a Leibniz-féléről, 

„Der Friedensplan des Leibniz zur Wiedervereini-
gung der getrennten christlichen Kirchen, aus seinen Ver-
handlungen mit dem Hofe Ludwigs XIV., Leopolds I. 
und Peter des Grossen, dargestellt von D. Dr F. X. 
Kiesl k. a. o. Lycealprofessor in Passau, Paderborn, 
Verlag von Ferdinand Schöningh, 1908." czim alatt 253 
nagy 8-rétű lapra terjedő igazi forrásmunka jelent meg, 
melyet az egész keresztény világ hit- és történettudo-
mánynyal foglalkozó köre nagy elismeréssel fog fogadni 
a vallási-békére irányuló ama nagy arányú mozgalomnak 
alapos megvilágítása czimén. Középpontja e mozgalom-
nak az újkori németeknek mondhatni legnagyobb genieje, 
Leibniz volt. A mozgalomba be volt vonva a pápa, 
Lipót császár, kiket Spinola bécsújhelyi püspök kép-
viselt, Francziaország részéről maga XIV. Lajos király, 
a schisma részéről nagy Péter czár, a német protestán-
sok részéről 14 fejedelmi udvar. A katholikus theologiát 
ebben a nagy keresztény egyezkedésben a protestáns 
Leibnizzel szemben, „a ki az ő békeajánlataiban min-
den más protestánsnál messzebb ment," Bossuet kép-
viselte, még pedig úgy, hogy még protestáns irók is, 
mint például Guhrauer, nem vonakodtak elismerni — 
az ő fensőbbségét. 

Szerző feladatául ebben a munkában azt tűzte ki, 
hogy tüzetesen megállapítsa a Leibniz által megfogal-
mazott béketerv dogmatikai alapjait. I t t nem valamely 
modus vivendi összetákolásáról, hanem elvi egységre 
való jutásról volt szó a katholiczizmus és a protestan-
tizmus között, Hogy a sikerrejutás hajótörést szenve-
dett, azt Leibniz lelki életének gyökeres átalakulása 
okozta. 0 , mint buzgón hivő keresztény került János 
Frigyes udvarába. Ebben az „egészségtelen vallási lég-
körben — Leibniz — gyökerestől elszakadt a positiv 
kereszténységtől és tulajdonképpeni atyja lett annak a 
fejedelmi felvilágo suits ágnak, mely nagy Frigyes bölcse-
letében érte el klasszikus megtestesülését", mondja 
szerző szórói-szóra. Hit dolgában az Isten által felállí-
tott köztekintély elvével szakított Leibniz az egyéni 
ész oktalan önkényének javára. Ez döntötte el az elvi 
egységre való törekvés sorsát. 

Van ebben a könyvben egy-két magyar-érdekű 
vonatkozás is, minélfogva az hazánkban is külön mélta-
tásra fog találni. 

Lap latin nyelven. 
Klasszikus latinsággal szerkesztett latin római 

lapra hívjuk fel t. olvasóink figyelmét. A „VOX 
LTRBIS de litteris ei bonis artibus Commentarius" cz. havi 
folyóiratot ért jük itt, a mely lap a jelen esztendővel 
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fennállásának VII. évfolyamába lép. Latinul irt katho-
likus egyházi, ismeretterjesztő, társadalmi, szépirodalmi 
és szépművészeti lap, képekkel megvilágosítva. Különös 
sajátsága, hogy a legmodernebb dolgokra tősgyekeres 
latin kifejezéseket tud találni. Az ezidei 1. szám tartalma 
mutatja, hogy mit s hogyan tárgyal. A tárgysorozat 
benne a következő : Sociis et lectoribus Commentarii, 
(újévi üdvözlet). Nova in Americis Respublica condita. 
De militari puerorum recreatione, (az ifjúság katonai 
gyakorlatairól, a vallásosság érdekeinek ügyes óvásával.) 
Joanne de Arc. De Collegiis et Seminariis exterarum 
gentium in Urbe Praesepii Dominici repraesentatio. Puer 
Jesus in pingendi arte perspectus. De festő Epiphaniae 
Domini. Geographicae notae : (Nordenskioldensis expe-
ditio. Sacrarum missionum fasti.) De SS. Congregatio-
nibus Romanis. Ex SS. Congregationibus Romanis 
sententiae selectae. Pontifices nomine Pii. Diarium 
Vaticanum. Annales. Publici per Orbem coetus legibus 
ferendis. (A világ törvényhozó testületei.) SSmi 
Domini nostri Pii PP . X. litterae ad Joan. Bapt. 
Grosoli. Per Orbem. Varia. Aenigmata. E talányok egyike 
például ez : In pratis pascor. Frontem mihi sigmate signa : 
in medio vastus monte recessus adest. Aki ezt és a 
következő talányt megfejti. Petrus Angelini „De poetis 
et numeris latinis" cz. munkáját kaphatja meg, ha 
nevét a megfejtők sorából kihúzzák. Az előbbi két 
talány megfejtőinek sorában Magyarországból Car. 
Stegmüller olvasható Sabaria-ból. 

A latin stilnek korszerűségével kapcsolatos tiszta-
sága érdekében hazánkban széleskörű terjedése kívá-
natos. Megrendelhető a kiadó czimén : Aristides Leonori 
eques (Roma) Via Alessendrina, 87. Ára 6 k. 25 f. 

VEGYESEK. 
— A vasárnapi munkaszünet. Még az uj aera 

meg se tudott gyökeresedni, az alvilági titkos szelle-
mek már is megindultak az ország erkölcsi alapjainak 
tovább pusztítására. Mozgalom indult meg a vasárnapi 
munkaszünet kiküszöbölésére. A modern munkaszünet 
korántsem azonos a vasár- és ünnepnapok keresztény 
szellemű megünneplésével. Hiszen teszem azt a keres-
kedőknél munkaszünet napján épp az istentisztelet ideje 
alatt, reggel és délelőtt, szakadatlanul folyik a munka. 
De még a modern vasárnapi munkaszünetben is van 
valami erkölcsi jó, erkölcsi érték: az emberi természet 
erkölcsi törvénye érvényesül benne és a keresztény 
vallásból annyi, hogy vasárnap pihennek az emberek. 
Még azt a csekély maradványát is a ker. vallásnak 
üldözi az alvilági szellem. Örvendetes jelenség, hogy 
társadalmunk erélyesen reagál a romlás szelleme ellen. 
Most vasárnap, a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos 
Egyesülete nagygyűlést tartott, a melyen a vidéknek 
majd minden városából körülbelül 600 kereskedelmi 
alkalmazott vett részt, követelve a vasárnapi munkaszü-
net fenntartását. A jövő héten a Fővárosi Kereskedők 
Egyesülete tart szintén tiltakozó gyűlést az ország 
erkölcsi tőkéje ellen intézet vakmerő merénylet ellen. 

— Mi külömbség vau a régi, u. n. klasszikus 
szabadéivüség, és az u j vagyis az u. n. radikális sza-
badelvüség közt? Erre a kérdésre az „Osservatore 
Romano" párisi levelezője, felhozott esetekből vonva 
le tanulságot, azt a találó feleletet adja, hogy a régi 
szabadelvűek határtalanok voltak a türelmességben, az 
uj szabadelvűek határtalanok a türelmetlenségben. Ezt 
az érdekes levelet közölni fogjuk. 

— A pécsi püspöki joglyceumban dr. Szeredy 
József prodirektori örökségéről, az uj szabályok értel-
mében, ugy kellett dönteni, hogy a prodirektorság meg-
szűnvén, a tanári karból igazgatót, s a püspök képvi-
selőjéül egy „püspöki biztos"-t kell kinevezni. A káp-
talani helynök ur e napokban a joglyceum „püspöki 
biztos"-ává dr. Wurster József kanonokot, a hittudo-
mányi főiskola prodirektorát nevezte ki, s igy most 
a két főiskola vezetése egy kézbe van összevonva. 

— Esztergomban az uj esztendő két katholikus 
lapnál köszöntött be szerkesztő-változással. A „Magyar 
Sión" szerkesztését dr Kereszti) Viktortól, ennek 17 évi 
lelkes és gondos munkássága után, dr Trikál Józsei 
képző-intézeti hittanár veszi át, dr Prohászka Ottokárnak 
a szerkesztőségben továbbra is megmaradásával. Az 
„Esztergom" nevű politikai és társadalmi hetilapnak, 
melynek dr Prohászka Ottokár a tulajdonos-kiadója, 
főszerkesztőségét dr Csajka Ernő theol. tanártól, ennek 
más téren való elfoglaltsága miatt, dr Babura László 
vette át. Meghajtjuk valamint a távozó érdemek, ugy 
a sikra kiszálló uj munkaerők előtt zászlónkat, colle-
gialitást igérve és várva ! 

— Egyháziak királyi kitüntetése. Ő felsége a 
szombathelyi egyházmegyében, mint az ottani jeles kath. 
lap jelenti, Vidos Lajos kanonokot, papnévelő-intézeti 
kormányzót, Perényi Antal körmendi plébánost és Legáth 
Kálmán zalaegerszegi esperes-plebánost apáti, illetve 
préposti czímmel tüntette ki. 

— A veszprémi püspök úr jótékonysága 1903-bau. 
Báró Hornig Károly veszprémi püspök ur ő nagy-
méltósága, az uradalmi számadások szerint, jótékony 

, czélokra, u. m. segélyekre, ösztöndijakra, művészet és 
irodalom pártolására, alapítványokra, iskolák és tem-

i plomok építésére az elmúlt évben 230.0C0, vagyis közel 
negyed millió koronát adományozott, amiben nincsenek 
benne azon nagy összegek, melyek iskolák fentartására 
és kegyúri kiadásokra fordíttattak. (V. K.) 

— Bende Imre püspök úr adományai. Mint min-
den újév alkalmából, ugy most is a különböző egyle-
teket szép segélyben részesítette ő mga, és pedig : F. 
M. K. E.-nek 200 kor., nyitrai keresztény nőegyletnek 
200, nyitrai oltár egyletnek 200, nyitrai legényegyletnek 
200, trencséni legényegyletnek 200, baáni legényegy-
letnek 100, nyitrai kath. kőmives egyletnek 200, nyitrai 
kath. betegsegélyző egyletnek 50, trencséni főgymna-
siumi alumneumnak 100 és nyitrai önkéntes tűzoltó 
egyletnek 200, s igy összesen 1650 koronát. (Ny. Sz. ) 

Figye lmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkin t , a 
„Religio-Vallás* a lak jában , ll2 íve t fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a j övőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az „E. Kr. L."-a,t j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
,,Religio- l"allásu-1 és az VE. Kr. L " -a t együt t k iván ja jára tni , az 
az VE. Kr. L.íL-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio i l-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szer in t , 
'/4, */ÍI 3.'4 ®s egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s iegczélszerübb e l já rás az egész evre j á r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , m é g pedig ha lehet előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter m coevto tuo : praeiiare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem yerumanter impertimus 

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

.Additos tibi animos auctor i ta te Nostra exoptamus, quibub excitatus a tque erectus . . . . reiigioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T a r t a l o m . Vezéreszmék és Tanulmányok: X. P iu s p á p a U t a s í t á s a az egyház i z e n e ügyében . — I l lus t r i s s imi et Eeve rend i s s imi Domini 
Gust . Caroli e comilibus JV1 a i l á th Episcopi T r a n s y l v a n i e n si s ad c le rum s u u m exhor ta t io . — Immaculata: „En vagy ok a Szeplőte len 
F o g a n t a t á s " . — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Szigorú, de ta lá ló Ítélet . — U n g v á r : A munkács -egyházmegye i papsághoz 
főpász to r i szózat. M c K e e s p o r t : Róm. ka th . h i tközségek o t thon és A m e r i k á b a n . — Irodalom. A m a g y a r szen t - fe rencz iek tör-

t é n e t é n e k szente l t ké t t a n u l m á n y . — D e r ba rmherz ige Samar i t an . — Vegyesek. 

lenni ama tu la jdonságokkal , melyek a liturgiá-
nak saját ja i , milyen névszér in t a szentség és a 
formák kifogástalansága, a miből harmadik tulaj-
donsága következik, az egyházi zene egyetemes 
érvénye. 

Az egyházi zenének szentnek kell lennie, 
vagyis ki kell zárn i magábó l minden profánt , 
nemcsak magában , hanem e lőadásának módjá ra 
nézve is. 

Valódi művészetnek kell lennie, mer t e nélkül 
lehetet len hogy a ha l lga tóban az t a ha tás t 
hozza létre, melyet az Egyház a hangok mű-
vészetének a l i turgiában való a lka lmazása által 
elérni akar . 

De egyút ta l egyetemesnek is kell az egyházi 
zenének lennie, abban az értelemben, hogy 
bár minden nemzetnek u t a t enged a m a g a 
külön zenei mód jának érvényesítésére, ezt 
azonban csak ugy lehessen tenni, hogy az egy-
házi zene ál talános jellege uralkodó marad jon , 
ugy hogy midőn egyházi zenét hallgat, egy 
nemze t se érezhessen káros hatás t . 

II. 
Az egyházi zene fajai. 

3. A fenti tulajdonságok legfőbb fokon a gregorián 
énekben találhatók, mely ennélfogva a római Egyház 
tulajdonképpeni zenéje. Ez az egyedül való zene, melyet 

3 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjük. 

X. Pius pápa Utasítása 
az e g y h á z i z e n e ü g y é b e n . 

Motu Propria előzi meg olasz nyelven, mely 
a Respighi bíbornokhoz in téze t t apostoli levél 
gondola ta i t foglalja magában . 

I . 

Altalános elvek. 
1. Az egyházi zene, mint az ünnepélyes 

egyházi szer tar tás (liturgia) kiegészítő része, 
osztozik annak ál talános czél jában, mely nem 
egyéb, mint az Is ten dicsősége és a hivek meg-
szentelése és épülése. Az egyházi zene rendel-
te tése közreműködni az egyházi szer tar tások 
díszének és fényének emelésére, és mivel az 
ő főhivatása a lkalmas ruhá t ölteni a l i turgiái 
szövegre, mely a hivek elméje elé kerül, ennél-
fogva sa já t külön czélja neki nagyobb hatá-
sosságot adni a szövegnek, hogy így a hivek 
könnyebben serkenjenek áh í ta t ra és jobban 
elkészüljenek befogadására a malaszt ama 
gyümölcseinek, melyek a legszentebb szertar-
tásoknak saját jai . 

2. Az egyházi zenének ennek következtében 
a lehető legtökéletesebb fokban kell fe l ruházva 
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ez az egyház a régi atyáktól örökölt, melyet liturgikus 
kódexeiben századok óta féltékenyen örzött, melyet 
közvetetlenül mint a magáét adja elö híveinek, melyet 
a liturgia némely részében mint kizárólagosan meg-
engedettet ir elő s melyet ujabb tanulmányok szeren-
csés sikerrel állítottak vissza épségébe és tisztaságába. 

Ez okoknál fogva a gregorián éneket mindenkor 
ugy tekintették, mint az egyházi zene legmagasabb 
mintáját, ugy hogy bátran lehet felállítani mint álta-
lános törvényt a következő tételt : az egyház szemében 
egy-egy zenedarab (compozitione) annál szentebb és litur-
gikusabh, mennél bensőbben érintkezik ihletében, memtébm 
és Ízlésében a gregorián énekkel; ellenben, annál méltatla-
nabb a templomhoz, minél kevésbbé felel meg ennek a fő-
mintának. 

A régi, hagyományos gregorián éneket tehát széles 
körben kell visszaállítani az istenitisztelet terén, mert 
mindenki meg lehet győződve arról, hogy az egyházi 
szertartás semmit sem veszít ünnepélyességéből, ha 
semmi más zene nincs kíséretében, csak ez — egyedül. 

Különösen pedig a nép használatában kell vissza-
állítani a gregorián éneket, hogy ugy a hivek újra cse-
lekvő részt vegyenek az egyházi ténykedésben, mint 
hajdan történt. 

4. Az említett tulajdonságok létesülhetnek igen 
magas fokon a klasszikus polyphoniában is, különösen a 
Római Iskoláéban, mely a XVI. században a tökély 
tetőpontját Palestrinai Péter Lajos működésében érte 
el, s mely később is kitűnő jóságú liturgikus és zenei 
alkotásokat termelt. A klasszikus vegyeshangu ének 
(polifonia) elég jól illeszkedik minden egyházi zene 
legfőbb mintájához, mely a gregorián ének, és ennél a 
tulajdonságánál fogva megérdemli, hogy a gregorián 
énekkel kapcsolatban az egyház legünnepélyesebb szer-
tartásaiban is része legyen, ugy mint ez a pápai ének-
karban is megvalósulást nyer. Ezt az éneket is tehát 
sürüen kell használni az egyházi szertartásokban, külö-
nösen a bazilikákban, a székesegyházakban, a papne-
velő- és más egyházi intézetek templomaiban, hol a 
szükséges eszközök nem szoktak hiányozni. 

5. Az Egyház mindenkor elismerte és elősegítette 
a művészetek haladását, bebocsájtva az istenitisztelet 
szolgálatába mindazt, a mit az emberi szellem a szá-
zadok folytában jót és szépet feltalált, természetesen, 
mindig a liturgiái törvények sérelme nélkül. Követke-
zésképp a legmodernebb zene is be van bocsájtva a 
templomba, hogyha akkora jóságú alkotásokkal áll elő, 
hogy a liturgiái szertartások sérelmet semmiben sem 
szenvednek. 

Mindazonáltal, minthogy a modern zene főleg 
világi czélokra szabva indult meg, annál nagyobb gond-
dal kell ügyelni arra, hogy a modern izlé&ü zenészeti 
alkotások, melyek bebocsátást nyernek az egyházba, 
minden világiasság nélkül valók legyenek, a színházak 
előadásaira semmiben ne emlékeztessenek és még külső 
futamaikban is semmit se tartalmazzanak, a mi az egy-
házi szertartásokhoz méltatlan. 

6. A modern zene különféle fajai közöl az isteni-
tisztelet szertartásainak kíséretére legalkalmatlanabb az 

a színházi stílus, mely a mult század folytán volt divat-
ban, különösen Olaszországban. Ez a zene egész termé-
szetével a legnagyobb ellenkezésben van a gregorián 
énekkel és a klasszikus polifoniával és így minden jó 
egyházi zene legfőbb törvényeivel. Különben is, benső 
szerkezete, ritmusa és az ő u. n. konvenczionalizmusa 
ennek a zenének nem hajlanak csak igen rosszul az 
igazi liturgiái zene kívánalmaihoz. 

III. 

Liturgiái szöveg. 
7. A római Egyház nyelve a latin nyelv. Ennél-

fogva ünnepélyes szertartásoknál tilos bármit is éne-
kelni a nép nyelvén ; annál kevésbé szabad így éne-
kelni a mise és officium változó és közös (variabili e 
comuni) részleteit. 

8. Minthogy minden liturgiái szertartásban meg 
vannak határozva az előadható szövegek és azoknak 
sorrendje, ennélfogva nem szabad sem a sorrendet meg-
fordítani, sem a szövegeket fölcserélni, sem egészen, 
sem részben elhagyni, hacsak a liturgiái szabályok meg 
nem engedik azt, hogy orgonával helyettesítsünk né-
hány kis verset, mig azokat a kar egyezerüen elolvassa. 
Csak az van megengedve, a római Egyház szokása sze-
rint, hogy a Benedictus után az Oltáriszentségről kö-
vetkezhessen egy mottetto az énekes misében. Az is 
meg van engedve, hogy a mise előirt Ofíertoriuma 
után, ha van még idő, énekelni lehessen az egyház 
által approbált szavak felett egy-egy rövid mottettót. 

9. A liturgiái szöveget ugy kell énekelni, ahogy 
az a könyvekben van, a szavak megváltoztatása, uj 
elhelyezése, oknélküli ismétlése és a szótagok széttörde-
lése nélkül, és mindig ugy hogy a hallgató hivek meg-
érthessék. 

IV. 
Az egyházi zenedarabok külső alakja. 

10. A misének és más szertartásnak zenészetileg is 
meg kell tartaniok azt a fogalmazást és azt a formát, 
melyet az egyházi hagyomány megállapított és a mely 
a gregorián énekben elég jól jut kifejezésre. Máskép-
pen kell tehát kidolgozni egy Introitust, egy Gradua-
lét, egy Antiphonát, egy Zsoltárt, egy Hymnust, egy 
Glóriát és a t. 

11. Részletesen a következő szabályokat kell szem 
előtt tartani : 

a) ügyelni kell, hogy a Kyrie, Gloria, Credo stb. 
a misében megtartsa a szövegöknek megfelelő egysé-
ges kidolgozást. Nem szabad tehát belőlük elkülönített 
darabokat csinálni, ugy hogy ezen részek mindegyike 
önálló zenei alkotás egységével birjon, ugy hogy a 
többi részektől elszakítani vagy más darabbal helyet-
tesíteni lehessen. 

b) A Vesperások szertartásában rendszerint a 
Caeremoniale Episcoporum szabályait kell követni, mely 
a zsolozsmázás számára a gregorián éneket irja elő és 
megengedi a Gloria Patri versiculusai és a hymnusz 
számára a figurális zenét. * 

* Ta lán magya ru l dísz-zenének lehe tne nevezni. 
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Nagyobb ünnepség alkalmával mindazonáltal sza-
bad lesz a kar gregorián énekét u. n. falsibordonikkal 
vagy más hasonló de megfelelően kidolgozott darabok-
kal helyettesíteni. 

Azt is néha meg lehet engedni, hogy minden 
zsoltár egészen zenészetileg feldolgozva kerüljön elő 
adásra, azonban az ily darabokban is meg kell tartani 
a zsolozsmázás sajátos alakját; vagyis, hogy az éneke-
sek zsolozsmázni látszassanak egymás közt, akár u j 
motívumok, akár a gregorián énekből vett régiek 
alapján. 

Az u. n. konczert-zsoltárokat (salmi cosidetti di 
concerto) tehát mindig ki kell küszöbölni. 

c) Az egyházi hymnusokban mindig meg kell tar-
tani a hymnus hagyományos formáját. Ennélfogva 
nem szabad például egy Tantum ergot ugy alkotni 
meg, hogy az első versszak (maga a szoros értelemben 
vett Tantum ergo) románcz, cavatina, adagio, a Geni-
tori pedig allegro legyen. 

d) A Vesperások antiphonái az ő saját gregorián 
dallamukban adandók elő. Ha mindazáltal némely eset-
ben dísz-zenében éneklik, sosem szabad őket sem kon-
czertszerű dallamban, sem a mottetta vagy cantata 
bőségével előadni. (Vége köv.) 

lllustrissimi et Keverendissimi Douiini 
Gust. Caroli e comilibus Mailáth 

Episcopi Transsylvaniensis 
ad c l e r u n i s u u m e x h o r t a t i o . 

Nactus denuo occasionem Vos alloquendi, Yobis 
apprecor imprimis festivos dies multo solatio plenos ; 
nascatur in Vobis et in fidelibus vestris Infans divinus 
vivatque ibi usque ad ilium diem, quo judicem venien-
tem in nubibus coeli salutaveritis benignum in eodem 
rege gloriae ; sentiatis gaudium, quo quondam repletum 
erat cor vestrum in diebus innocentis aetatis vestrae, 
imo nunc multo majora, quia modo qua presbyteri 
propius adstatis Christo, utpote qui in quotidiano sacro 
quasi nascitur in manibus vestris ; maxime vero desi-
dero, ut pax, quam his diebus angeli nuntiarunt 
humano generi, abundanter in Vos descendat et pacem 
habeatis cum Deo et hominibus, cum superioribus 
ecclesiasticis et civilibus aeque ac inferioribus, neque 
perturbet serenitatem animi vestri tempestas ilia 
abominabilis, quae nationes modo undique exagitat. 

Mundus se expediet si ad Deum reversus fueri t ; 
si vero noluerit reverti, permanebunt et tempestates, 
quia non est pax impiis. Yerificata videmus verba aeterna : 
„omms plantation quam non plantavit Pater meus coelestis, 
eradicabituru• (Mat. 15. 13.) — I tem: „Nisi Dominus 
aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant 
eamu (Ps. 126. 1.). 

Nollem ut vel unus ex Yobis in se ipso experiatur 
veritatem horum, minime vero vellem ut labores mei 
episcopales in his sex primis annis peracti, similes sint 
domui supra arenam aedificatae. 

Percurri jam omnes parochias dioecesis meae et 

Deus solus novit quid corpus, quid anima pertuierit 
in hoc meo gravissimo officio. Ast cum omnes nos 
parati esse debeamus vel vitam ipsam Dei gloriae et 
saluti animarum sacrificare, quanto magis commoda 
vitae ! 

Yolo quondam tranquilla mente coram supremo 
judice meo comparere. Et illa die tremenda omnium 
nostrum hoc erit unicum solatium, si dicere poterimus : 
Pater sancte, quos dedisti mihi, custodivi... pro eis ego 
sanctifico me ipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritatcu. 
(Jo 17. 12. 19.) 

Ast cum Episcopo quies non detur nisi in aeterna 
requie, mox incipiam denuo visitare Yos, parochias 
vestras fidelesque meos dilectissimos. 

Utinam illud solatium inveniam ubique locorum, 
primam visitationem non fuisse sine effectu salutari ; 
ingens foret solatium meum, si ubique Ecclesias 
invenirem Deo dignas, et paramenta, vasa sacra, 
maxime vero tabernacula magna diligentia in munditie 
conservata ; 

si viderem sacerdotes meos omnibus suis obligatio-
nibus fer venter incumb entes, parochiasque mundas ab 
omni inquinamento triplicis concupiscentiae ; si resci-
rem conciones et catecheses diligenter singulis Domi-
nicis et festis habitas et sedem confessionalem assidue 
custoditam et abunde frequentatam ; 

si viderem devotiones ab Ecclesia valde commen-
datas erga Sanctissimum imprimis Sacramentum, erga 
Cor Jesu, et Beatissimam Dei Matrem bene cultas ; 

si viderem diversos florere coetus opificum, et 
congregationes iuvenum, et cura magna excultos diversos 
status fidelium. 

Fateor, permagnum fore meum dolorem si in 
prima visitatione ordinata et summopere commendata 

! et mandata neglecta vel sat tepide executioni data 
1 fuissent. 

In hisce rerum perturbationibus, in hac acri 
pugna, qua Ecclesia cath. in dies magis magisque 
lacessitur, omnes nos magno gaudio salutavimus 
congressum catholicorum jam tertio habitum et certe 
quilibet vestrum exinde quoque sperat mutation em 
rerum tristissimarum in melius. Certe fiet talis mutatio, 
si omnia viribus unitis executioni mandaverimus, quae 
ibi solerter discussa et quae salutaria commendabantur. 
Yerum prae oculis habendum, hanc renovationem in 
parochiis, in singulis parochiae familiis, in scholis, in 
diversis coetibus, congregationibus consociationibus-
que esse inchoandam, et sine vestra ferventi coopera-
tione hanc mutationem in melius omnino esse vanam, 
imposs ib i l emque . (Vége köv.) 

I M M A C U L A T A . 
„En vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". 

XYI. Gergely idejében Lambruschini bibornok 
terjedelmes könyvet adott ki, melyben bebizonyítja a 
századok hitét. A pápa a hozzá terjesztett kérelmek-
nek engedve, hajlandó is lett volna a dogmát kihir-
detni, de ez a szenvedések pápájának IX. Piusnak lőn 
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fentartva, ki előtt már a dogma kifejlett virágot haj-
tott fa volt, melynek gyökerei századokra nyúlnak 
vissza s már csak az érett gyümölcsöt kellett leszakí-
tani. Midőn tehát IX. Pius elfoglalta a pápai trónt, a 
legelső alkalmat megragadta, hogy a Szeplőtelen Fogan-
tatás tanának kihirdetése felé az utat egyengesse. 1849. 
február 2-án adta ki „Ubi primumu encziklikáját, 
melyben felhívja a püspököket nyilvános imák végzé-
sére és saját nézeteiknek, valamint e hívek közhite- és 
érzelmeinek közlésére. Az e czélra alakult bizottság 
Passaglia által 1858. deczemberében elő is terjesztette 
véleményét, mely úgy szólt, hogy a szent iratok, a 
hagyomány s az egyházi szertartások bőven igazolják 
az egyháznak a Boldogságos Szűz szeplőtelen foganta-
tásáról való hitét. Passaglia háromkötetes munkát ké-
szített „De immaculata Deiparae conceptu" czimmel. 
A véleményét beterjesztő 546 püspök közül csak ötven-
hatan voltak, kik nem ellenezték ugyan a tant, hanem 
csak az időt nem tartották alkalmasnak a dogma ki-
hirdetésére. 1854. augusztus elsején összejöveit hir-
detett a pápa s egyúttal kérte a hivők imádságát s 
teljes búcsút engedélyezett. A megjelent 192 főpap 
november 20-án tartotta a Vatikánban az első ülést s 
deczember 4-én egyhangúlag elfogadták a pápa elő-
terjesztését. Eközben már folytak az előkészületek a 
dogma ünnepélyes kihirdetésére. Deczember 8-án a szt. 
Péter bazilikában fényes ünnepi istentisztelet volt, melyen 
IX. Pius celebrált 54 bibornok, 1 patriarcha, 42 érsek, 
98 püspök, számos praelatus jelenlétében. Miután az 
evangéliumot görög és latin nyelven felolvasták, a pápa 
trónszékén foglalt helyet. A főpapok küldöttsége a 
pápa elé térdelt s kérte, hirdesse ki a szeplőtelen fogan-
tatás dogmáját. Erre a pápa felemelt hangon öröm-
könnyektől áztatott arczczal s a magasba emelt ke-
zekkel ezeket mondotta : ,. Jézus Krisztus nevében, 
szent Péter és Pál apostoloknak s a mi hatalmunknál 
fogva megállapítjuk s kimondjuk, hog}r ama tan, melj--
nól fogva a boldogságos szűz Mária Krisztus érdemei-
nél fogva fogantatása első pillanatában az eredeti bűn 
minden szennyétől ment volt és megőriztetett. Isten-
től kinyilatkoztatott tan s azért minden hívőnek hatá-
rozottan és megmásíthatatlanul igaznak kell tartania." 
Erre a bibornok-dékán a pápa lábai elé borult, az 
egész egyház nevében megköszönte ezen apostoli ki-
jelentést s egyúttal kérte, hogy ugyanezt bulla által a 
katholikus világnak tudtára adja. Ez az „Ineffabilis 
Deus" kezdetű pápai bullában meg is történt. A szent-
séges atya deklarácziója nemcsak a hivők lelkében 
talált termékeny talajra, hanem az ég is visszhangozta. 
Ugyanis 1858. év február 11-én Francziaország Lour-
des városában egy szegény napszámosnak tizennégy 
éves leánya, Bernadette, kimenvén kis testvéreivel az 
erdőbe rőzsét szedni, a lourdesi barlang bejáratánál 
igéző női alakot látott hasonlíthatlan fenségben, túlvi-
lági dicsfénynyel elárasztva, mely csodás látvány előtt 
örömében s elragadtatásában, szent olvasót imádkozva, 
térdre esett. Ezen égi alak a következő napokban 
ismételve jelent meg előtte s márczius 25-iki jelenése 
alkalmával égre emelt arczczal, összekulcsolt kezekkel, 

túlvilági bájtól övezetten az érdeklő leányzónak ezen 
nyilatkozatot tet te: „En vagyok a szeplőtelen fogantatás 
E dicső fényes alak a Boldogságos Szűz volt, ki ezen 
szavakkal azt akarta kifejezni, hogy a szeplőtelen 
fogantatás az ő legfényesebb s legdicsőbb sajátsága, 
mely őt e földön istenanyai méltóságra az égben 
pedig legfényesebb trónra magasztalja fel s kinek égi 
hatalmát az Isten e kegyhelynél annyi csodával bizo-
nyítja. A Lourdesben fakadt forrás vizénél, a hivek buz-
góságából épített nagyszerű templomhoz az év minden 
szakában gyülekezik a hivő nép, hogy őt áhítattal kö-
szöntvén, szenvedéseiben ótalmát és segélyét az élet 
küzdelmeire kikérje. 

,.Oh rnity nagy mértékben nyilvánult az isteni 
bölcseség ! Mily megfoghatatlanok Ítéletei s kifürkész-
hetetlenek utai ; mert ki ismerte fel az Ur szándékát ?u 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 8. Szigorú, de találó ítélet — hang-

zott el a Petőfi-Társaság elnöki székéből a magyar 
szinművészeti irodalom felett f. hó 6-án. Herczeg 
Ferencz, a ki ezúttal első izben elnökölt, a többi közt 
ezeket mondotta : 

„Más hatalmasabb és boldogabb nemzetek talán 
megengedhetik maguknak azt a fölfogást, hogy a szép-
irodalom, különösen a sziniirodalom a társadalom 
kellemes és szórakoztató fényűzése, afféle illatos, de 
terméketlen virága a nemzet fájának: — a magyar 
nemzet, mely csak összes szellemi és erkölcsi erejének 
megfeszítése mellett élhet meg a fönnállását fenyegető 
örökös ostromállapot közepett, a magyar nemzet, mon-
dom, a léteért folytatott küzdelemben nem nélkülöz-
heti a hatalmas kulturális fegyvert, melyet a színpad 
képvisel. A színpad szószék is, iskola is, laboratórium 
is, A szószéken hirdetik a társadalmat közelről érdeklő 
eszméket, az iskolában adják meg erkölcsi nevelését 
a jövendő nemzetségnek, a laboratóriumban szűrik le 
az élet nagy igazságait. 

Miként kulturális téren általában, ugy a színmű-
vészet terén is erős centralizmus uralkodik nálunk. A 
magyar főváros nemcsak szinházi város, hanem egy-
szersmind az ország <gyetlen színházi városa is. Mint 
ilyenre, két fontos hivatás betöltése háramlik rá 
a nemzet életében. Az egyik, hogy európai színvonalra 
fejleszsze a magyar szinműirodalmat ; a másik, hogy 
megismertesse az országgal a világirodalom idevágó 
remekeit. (Helyeslés.) 

Hogyan teljesíti Budapest szinművészete ezt a 
kettős hivatását? Mondhatnók, hogy sehogysem. A 
fővárosi színművészet ma egészben véve a külföld 
legcsekélyebb és legértéketlenebb drámai termékeinek 
lerakodóhelye, melyen szegényesen meghúzódnak bizo-
nyos klasszikus emlékek és melyen teng-leng egy a 
kezdet nehézségeiből kibontakozni sehogysem tudó 
magyar színpadi irodalom. A fővárosi színházak túl-
nyomó részükben üzleti vállalkozások. A heves üzleti 
verseny, mely köztük folyik, arra szorítja őket, hogy 
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kivessék hajójukból irodalmi és művészeti hivatásuk 
emlékét is és hogy durva és rikitó eszközökkel vadász-
szák a sikert. Egyik-másik a tömeg legalantasabb 
ösztöneinek legyezgetéséig és fejlesztéséig sülyedt. 
(Ugy van!) A tömeg, — még a frakkos és selyemruhás 
tömeg is, —- mindenütt egyforma. Jóra és rosszra 
egyaránt hajló, akár a gyermek, könnyebben lealacso-
nyítható, mint fölemelhető. A szinház a tömeg Ízlésé-
vel mentegeti magát, közbe rendszeresen rontja az 
izlést. Szinház és közönség kölcsönösen taszítják és 
vonszolják egymást az ízléstelenségek oly mélységei 
felé, a hol a művészet vagy irodalom szó puszta 
említése is visszaélés." (Taps. Ugy van!) 

Sajnos, bizony úgy van. S ez a taps Herczeg 
Ferencz ítéletét illeti, nem a színművészeti irodalmi 
állapotot. Vajha az illetékes kritika foganatos is lenne! 

Ungvár. A munkácsegyházmegyei papsághoz jópásztori 
szózat. — (Vége.) 

Szentséges Atyánknak mély bölcseségtől és nagy 
szivjóságtól áthatott tanításait főkép nekünk a magyar 
állam polgárainak van okunk a legkomolyabban meg-
fontolni ós követni. 

Krisztus vallása vezette be ugyanis a magyar 
nemzetet a kulturális államok sorába. 

Az Arpádháznak egyik kimagasló alakja, szent 
István mintegy isteni sugallat által vezéreltetve, a 
magyar nemzetet a keresztény hitre téritette, a magyar 
állam szervezetét keresztény alapokra helyezte ; — és 
egy szent pápa, a ki éles látásával a messze jövőbe 
betekintve, világosan látta, hogy egy hatalmas magyar 
állam fennállása egész Európára nézve mily nagy 
fontosságú, — a fejedelemnek királyi koronát küld 
és őt vallásos buzgósága és áldásos tevékenysége elis-
meréseül apostoli czimmel ruházza fel. 

I t t kezdődik a magyar nemzetnek tulaj donkép eni 
európai szereplése, amidőn apostoli királya egész 
odaadással oda törekszik, hogy e hazában megerősítse 
a keresztény kath. hitet és ezzel a jó erkölcsöket, 
hogy ezek talaján fejlődjék és felvirágozzék a tudomány, 
a nemzet anyagi jóléte, az ipar és művészet. 

Ezen üdvös eszmék behatása alatt a nemzet 
közérzületébe átment azon meggyőződés, hogy a magyar 
apostoli király személye szent és sérthetetlen — és 
hogy annak minden igaz magyar törhetetlen húséggel 
ós alattvalói hódolattal tartozik. 

Az apostoli király személye íj~ánt köteles hűség-
gel és hódolattal együtt kitörölhetetlenül be lett oltva 
a magyar nemzet szivébe a haza szeretete is. 

Ennek épségben való fentartása- és javáért a 
nemzet vért és életet áldozott minden időben, a mikor 
azok veszélyben forogtak. 

íme, a magyar állam megalakulásának első nap-
jaitól kezdve egész korunkig folytonosan kidomborodni 
látjuk az Isten, a király és a haza iránt való hűséget 
és szeretetet. 

Ezek az eredeti ősmagyar erények ! 
Isten kegyelme és ezen erények gyakorlása men-

tette meg és tartotta fenn a hazát ezer éven át annyi 
veszély, annyi vihar között, amelyek nálunknál sokkal 
hatalmasabb nemzeteket is képesek lettek volna meg-
semmisíteni. 

Merítsünk azért tanulságot a mult történetéből 
és kövessük azt ! 

* 
* * 

Használjátok föl Krisztusban kedvelt Fiaim ! a 
Megváltó születésének örvendetes ünnepét, hogy hívei-
teket egyházunk látható fejének, a pápa 0 Szentsége 
szándékának teljesítésére a leglelkesebben felhívjátok. 

Újuljon meg hívő népünk, újuljon meg nemzetünk 
! Krisztusban az 0 születésének ünnepén ! 

Valamint egyeseknek, ugy a nemzeteknek üdve, 
i vagy romlása azon fordul meg: vájjon Isten czélját 

szolgálják-e, avagy Tőle elfordulnak. 
Es azért rendesen, midőn hűséges buzgalommal 

I ragaszkodnak Istenhez, utjok természetszerűleg boldog-
I ságra vezet ; midőn ellenben Tőle elpártolnak, közön-
I ségesen aláhanyatlanak. 

Az idők jele óva inti nemzetünket, hogy térjen 
I vissza ősei vallásosságához, ősei erényeinek gyakor-

lásához. 
! 

A kereszt jelében lettek lerakva államunk alap-
kövei, a kereszt legyen vezérlő csillaga az uj ezredév-
ben is nemzetünknek ; — mert ezer év tanúsága hir-
deti, hogy a nemzet fennállásának, egészséges fejlődé-
sének és országuuk erősségének leghathatósabb biz-
tositékát a valláserkölcsi alap képezi. 

Az égi szeretet földreszállásának ünnepén buzdít-
sátok híveiteket, Krisztusban kedvelt Fiaim ! hogy 
amidőn örömmel és lelkesedve éneklik a zsoltáros 
magasztoa énekét : „ Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, 

! és térjetek meg, mert velünk az Isten,u — tegyenek erős 
fogadást, mikép hívek lesznek őseik vallássoságához, 

! hármas erényéhez ; — hogy szeretni fogják szívből és 
1 gyermeki alázattal Istent, az 0 igaz egyházát, annak 
I látható fejét és törvényeit, — hogy tántoríthatatlan 

hűséggel fognak ragaszkodni apostoli királyunk felkent 
személyéhez — és megalkuvást nem ismerő, önfelál-
dozó szeretettel fognak viseltetni a magyar hazához, 
melyen kivül nincsen számunkra hely. 

Es a jó Isten e hármas fogadalomért és annak 
hűséges teljesitéseért áldását fogja ömleszteni reájuk. 
Erezni fogják, hogy a mint hiszszük és valljuk, valóban : 
Velünk az Isten! Erősítő, bátorító, megnyugtató égi béke 
fog szállni szivökbe, melyet atyai szivem melegével 
kívánok minden jóakaratú embernek ! 

Egyébiránt püspöki áldásom adása mellett vagyok 
Ungvárott, 1903. évi deczember hó 25-én. 

Krisztusban szerető atyátok : 
Gyula püspök. 

McKeesport. Hóm. kath. hitközségek otthon és Ame-
rikában. — 

Ez alatt a czim alatt a „Magyarok Csillaga" decz. 
18-iki számában a következő czikket közölte: 
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„Istennek hála, immár Magyarországban is elkezd-
ték a róm. kath. hitközségek szervezését. Előbb kel-
lett volna ! Na de ma sem késő. 

Legutóbb a győri egyházmegye püspöke, méltó-
ságos és főt. Széchenyi Miklós gróf adott ki rendeletet 
erről. 

Ez a dolog szóba került otthon a lapokban is és 
különösen az Alkotmány egy czikke tiltakozott az 
ellen erősen, hogy Magyarországon meghonosíttassék a 
róm. kath. hitközségek szervezésében az amerikai 
rendszer. 

Es tényleg a győri megyés püspök ur ő méltó-
sága nem is az amerikai, de a németországi rendszert 
választotta a maga egyházmegyéjére nézve irányadóul. 

Mi sokkal kisebbek vagyunk, semhogy egy püs-
pöknek tanácsot adhatnánk ; de mégis azt hisszük, 
hogy az amerikai rendszertől való otthoni idegenkedés 
csakis e rendszernek nem helyes ismeretéből szár-
mazik. 

Mert hát a német rendszer korántsem jobb ám 
az amerikai rendszernél, sőt a mi a hitélet bensőségét 
illeti, ama felett emez messze magasan áll. 

Már pedig igaz katholikus hivő tábort egy egy-
háztanácsban, mindaddig még csak elképzelni sem 
lehet, a meddig itt az alapot nem a kath. egyház 
iránti önzetlen ragaszkodás és az ő parancsainak hű 
betöltése képezi, de a könnyen félrevezethető tömeg 
akarata. 

U 6Z ELZ j 9- miben az amerikai róm. kath. hitköz- 1 

ségek csodálatos ereje rejlik. 
It t ugyanis, hogy valaki rendes tagja lehessen | 

egy róm. kath. hitközségnek, ennek alapját az képezi, 
hogy az illető elvégezze a húsvéti szent gyónást. Mert 
az, a ki ezt nem tette meg, a hitközségben a válasz-
tásoknál sem választó sem pedig választható nem lehet, 
valamint az olyan egyén sem lehet választó vagy 
választható, a ki gyermekeit nem járat ja a katholikus 
iskolába. 

Megkivánja ezenkivül az amerikai róm. kath. egy-
házi törvény, hogy az, a ki egy hitközségi választásnál vá-
lasztani akar, egyházközségi egészévi adóját már a vá-
lasztás előtt kifizesse, azután meg azt, hogy az illető 
olyan egylethez vagy társulathoz, melyet az egyház kár-
hoztat, ne tartozzék. 

Próbálják csak behozni alapul ezt Magyarország-
ban : majd meglátjuk nem lesz-e ez jobb alap a német 
rendszernél. 

S azután meg arra kell vigyázni, hogy az az 
egyháztanács, a mely egy hitközséget képvisel, vala-
hogy ellenségévé ne válhassék a hitközség boldogul-
hatásána k. 

Es ez az, a miben a hosszú idők szenvedései oda 
vezették Amerikában az egyházkormányzatot, hogy az 
minden egyházközségi választásnál a megválaszthatok 
kijelölését a plébánosra bizta ugy, és elannyira, hogy 
mindaz, a ki ennek tudtán s beleegyezésén kivül lett 
valamivé megválasztva, annak megválasztása semmis, 
érvénytelen. 

Nehogy pedig valaha félreértés, kellemetlenkedés, 
avagy zavar keletkezhessék az ily választásokból, azért 
nyiltan kimondja itt az egyházmegyék szabályrende-
lete, hogy senki addig egyháztanácsos nem lehet, a 
meddig e hivatal viselésére a püspöktől elismerve, 
illetve feljogosítva nincs. 

Kaphat tehát itt valaki akár százezer szavazatot 
is, ha neve nem volt benne abban a névsorban, a me-
lyet a plébános kijelölt, az ilyen egyházközségi hiva-
talt Amerikában ugyan viselni soha nem foghat, sőt 
ha a püspökileg jóváhagyott trusteesek, illetve egy-
háztanácsosok hivatalba lépése után magát valaki 
ilyennek jelenti ki, és azt a trusteesek a törvény előtt 
bejelentik, az ilyen a világi törvényszék büntetése alá 
kerül. Az egyháztanácsosok ezen felül teljesen a püs-
pöktől, mint a kinek a plébánossal egyetemben ők 
helyettesei, függnek ugy annyira, hogy a püspök azokat 
állásukból bármikor elmozdíthatja. 

Es egy van még, a miben közel sem jár a német 
rendszer az amerikaihoz : ez pedig az, hogy itt az 
egyháztanácsnak hivatalból nemcsak elnöke a plébá-
nos, de mint a hitközségnek a püspök nevébeni feje, 
oly joggal is van felruházva, hogy a gyűléseken az ő 
tudta s hozzájárulása nélkül egyetlen egy indítvány 
sem emelhető határozattá. 

Felebbezés pedig csakis a püspökhöz nyújtható be, 
még pedig ugy, hogy a mit ez elvégez, azon kivül 
egyházközségi ügyben több forum nincs. 

íme ebben áll a lényege, alapja annak az ame-
rikai róm. kath. hitközségi autonómiának, a mely ma 
már a Karolina-szigeteken is szinte csodaszámba menő 
eredményeket ér el és a melyet Amerika róm. kath. 
püspöki kara, hosszú idők szenvedéseinek, viharainak 
s megpróbáltatásainak tapasztalataiból építettek fel itt 
a róm. kath. egyház javára. 

Lehet, hogy az emberi szenvedélyeknek jobban 
tetsző, kevésbé szigorú kath. alapokon talán könnyebb 
lesz felépíteni otthon a róm. kath. hitközségek szerve-
zését ; de jobban s a kath. egyházi hitéletet erősebben 
fejlesztően ennél, soha ! 

Induljon ki ez ügyben az alap a kath. hitből s 
akkor a Mob, a népámítás soha nem foghat bénitólag 

I hathatni a kath. hitéletre ; de bizony ha a húsvéti szt. 
gyónás megkövetelése és egyéb oly kellékek, a melyek 

I a róm. kath. hitélet iránti önzetlen s fiúi engedelmes-
séget eminenter igazolják, kihagyatnak illetve figyelmen 
kivül hagyatnak a róm. kath. hitközségek, illetve auto-
nomia szervezésében, akkor azzal nem csak hogy soha 
nem fogják otthon elérni az elérni kivánt czélt, de ép 
ezek az ilyen kellékek nélküli szervezése lesz az, a 
mely otthon többet fog ártani a katholiczizmusnak, 
mint akár a protestantizmus három és félszáz év óta. 

Adja az Eg, hogy rossz próféták legyünk, de 
hitünk szerint az ügyben az amerikai rendszer a leghe^ 
lyesebb alap. 
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I R O D A L O M . 

A magyar szent-ferencziek történetének szentelt 
két tanulmány. 

1. A ferenczes szellem és hatása hazánkban. Ir ta 
Nagy Béni dr. Különlenyomat az egri kath. főgymna-
sium 1900 1. Értesítőjéből. Eger, lyc. könyvnyomda, 
1901. 8-r. 87 1. 

2. H erez eg Esterházy Pál nádor, a „ferenczesek jó-
tevője". Irta Nagy Béni dr. Különlenyomat az egri 
kath. főgymnasium 1902/3. Értesítőjéből U. o. 1903. 
8 r. 43 1. 

A magyar katholikusság alvó nagy tömege nem 
érzi, nem is sejti, hogy neki a mi szerzetesrendeink-
ben mily nagy szellemi kincse rejlik. Ha valami oly 
franczia-féle szerzetes-üldöző járvány ütne ki köztünk, 
— a mi a szabadkőművesség terjeszkedésének nagy 
arányainál fogva nem tartozik a teljes lehetetlenségek 
közé, — csak akkor kezdenének nálunk sokan álmuk-
ból felébredni. De ez már késő lenne. Fokozott elis-
merésre érdemes munkát végzett dr Nagy Béni cziszt. 
r. egri főgymnasiumi tanár, a ki első helyen említett 
munkájában minden hazáját szerető magyar ember 
előtt kedves és érdemes themát, az u. n. ferenczes 
szellem életét, hatásait és viszontagságait fejti ki gaz-
dag adatokkal, megkapó képekben; második munkájá-
ban hg Esterházy Pál nádor példájában úgyszólván 
kézzel foghatóvá teszi a magyar nemzet szellemének 
és jellemének szeretetét a ferenczesek iránt. 

-4- Der barmherzige Samaritan. Blätter zur För-
derung christlicher Wohlthätigkeit, herausgegeben vom 
„Reichsverband der kath. Wohlthätigkeits-Organisatio-
nen in Osterreich". Redigiert von den hochw. Herren 
Robert Perkmann und Otto Közlik. 1903. III. Jahrg. 6. 
Heft. Egy évfolyam 6 füzet. Ára 2 korona 50 fillér. 
Bizományos Heinrich Kirsch, Wien, I. Singerstrasse 7. 

Tehát Ausztriában a keresztény Charitas, a keresz-
tény jótékonyság már szövetségileg van szervezve. És 
már külön lapja, külön közlönye is van az ügynek. 
Nálunk hiányzik a jótékonysági akczióknak valamint 
szövetkezete, ugy közlönye is. Adja Isten, hogy minda-
kettő mennél előbb létre jöjjön. Az Immaculatának, a 
magyarok Nagyasszonyának e jubiláris éve talán meg-
hozza mindakettöt,. 

- f - Országos Pázmány-Egyesület. A kath. irók 
és hirlapirók O. P. E.-nek hivatalos közlönye. Dr Mar-
galits Ede egyesületi elnök megbízásából szerkeszti dr 
Sziklay János, főtitkár. 1903. év 3. sz. 8-r. 16 lap. 

Tartalma: I. A Pázmány-Egyesület teendői. II. 
Rosty Kálmán jubileuma. III. Választmányi ülés októ-
ber 19-én. IV. Az O. P. E. választmányának ülése nov. 
16 -án. (X. Pius sajátkezüleg irt levelének hasonmásá-
val.) V. Az O. P. E. tagjai. VI. Irodalom. VII. Befize-
tések nyugtatványozása. Pénztári értesítések. 

— Megjelent a „Havi Közlöny az elméleti és 
gyakorlati lelkipásztorság köréből." XXVI. évf. deczem-
beri füzet, melynek, — mint a kiváló szakközlöny 
füzeteinek mindenkor, — most is gazdag és érdekes 

tartalma a következő : Előfizetési felhivás. SS. D. N. 
Pii. PP . X. Allocutio habita in Consistorio secreto 
die 9. Novembris. Irányczikkek, fejtegetések : Az esperes-
kerületi gyűlésekről. Gyakorlati kérdések: XV. A papi 
cselekmények érvényessége. — A vegyes házasság 
tiltott,megkötésével járó kiközösítés. — Mejegyzések 
az: „Áttérhet-e a kath. egyházba a házasság felbont-
hatása végett eretnekké lett egyén hitestársának életé-
ben? — czimű fejtegetésre. — Áttérhet-e a gyermek 
7—18-ik éve között más vallásra? — Régi püspöki 
rendelkezés a „taxákról." Anyakönyvi ügyek: IX. A 
7—18 éves gyermekek áttérése. — X. Felekezetnélküliek 
belépése valamely vallásfelekezetbe. Liturgikus aprósá-
gok: X X I X . Milyen számban mondjuk az áldoztatás 
előtti imákat ? — X X X . Dignus vagy digna — XXXI . 
Apáczák áldoztatása. — XXXII . Télre való tanács. — 

í A szoczialdemokratákról. Főpásztori körlevelek. Katholiku 
! krónika. Rendeletek: Dubia resoluta, quoad cantum 
I lamentationum etc. simul cum harmonio vei aliis 

instrumentis Feriis. IV—VI. Majoris Hedb. •— De 
i; recursibus matrimonialibus rite adornandis. — Indoko-

latlan iskolai mulasztások esetére érvényes rendszabá-
lyok. — Külföldi honosságú tanköteles gyermekek 
vallási hovátartozásának és vallásos nevelésének meg-
állapítása. Vegyesek : 89' X Pius pápa az Aquin. Sz.-
Tamás-Társasághoz. — 90. X. Pius pápa és Dessewffy 
S., csanádi püspök. — 91. Kath. egyesületek helye a 
temetéseknél. — 92. Conventualis mise és oltárkivált-
ság. — 93. A franczia katholikusok kálváriája. — 94. 
Mi kellene mi nekünk is? — 95. A magyar kegyes-
tanítórend névtára. — 96. Dessewffy Sándor, csanádi 
püsppk, a Szent-Antal kenyeréről. Irodalom: Mohi 
A. dr, Jézus szents. Szivének dicsérete, u j litániájának 
értelmezése — Brors-Kovács, A ker. hitvédelem 
ABC-je. — Erdősi K., Angyalszivek karácsonya. — 
Irinyi T. dr, Esketési beszédek. — Rövid halotti beszé-
dek. — Lilien-Hodács, Párbaj és becsület. — A Pustet-
czég legújabb kiadványai. — Sz.-István-Társulat : 
Családi Regénytár. (30—34. köt.) Népiratkák. (201. sz.) 
Magyar Nép Könyvtára. (XI. köt.) — Coppée-Becker, 
Az üdvözitő szenvedés. — Wohlmuth F., A császári 
plébánia múltja. — Páduai Sz.-Antal Naptára. Kath. 
Hitoktató — Szíves figyelembe. Személyzeti hirek : Az 
esztergomi és kalocsai érseki, az erdélyi, győri, kassai, 
nagyváradi lat. szert., pécsi, rozsnyói, váczi és veszprémi 
püspöki megyékből, az Irgalmas- és jászóvári prémontrei 
rendből s a katonai lelkészet köréből. Tarcza: Olaszor-
szág. Szerkesztői üzenet. Beérkezett előfizetések. Bekül-
dött birlapok és folyóiratok. Hirdetések. Általános tarta-
lomjegyzék. 

A „Havi Közlöny" szerkesztő kiadója Patzner Ist-
ván, szentszéki ülnök, temesvár-gyárvárosi plébános. 
Egyes füzeteinek terjedelme állandóan 4 nagy ív, elő-

1 fizetési ára egész évre 10 korona, vagy megfelelő számú 
intentió elvállalása. — Megrendelhető a szerkesztő-
kiadó : Patzner István plébános czimén (Temesvár-
Gyárváros, róm. kath. plébánia). — A folyóiratot, 
mint a ft. lelkészkedő papságnak kipróbált, derék 
szakközlönyét, ajánlották körleveleikben az esztergomi 
biboros herczegprimás ur ő eminentiája, az egri érsek 
ur ő nagyméltósága, a csanádi, győri, erdélyi, nyitrai, 
pécsi, rozsnyói, székesfehérvári, szombathelyi, váczi 
és veszprémi egyházmegyék nmlt. és mit. püspökurai, 
sőt a csanádi, győri, erdélyi és veszprémi kegyelmes 
főpásztorok azt is megengedték, hogy a szerényebb 
javadalmazásu lelkészek a folyóirat 10 kor. előfizetési 
árát a templompénztárból fedezhessék, illetőleg azt a 
templompénztárának terhére megrendelhessék. 
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VEGYESEK 
— Az 0. P. E. közlönyének muH évi 3. számában, 

a vezető czikkelyben, az elnökség több igen üdvös 
eszmét pendít meg. A vidéki felolvasások ügyében, 
annak a kívánalomnak szíves szolgálatában, hogy ezek 
a felolvasások sűrűbben karoltassanak fel, az elnökség 
felajánlja a vidéki kath. érdekeltségeknek a maga ré-
széről azt, hogy fővárosi felolvasók megnyerésére szí-
vesen elfogadja a közbenjárást, csak forduljanak hozzá. 
Indítványozza továbbá a szerkesztőség, hogy rendez-
zünk Budapesten egyházi műkiállítást. Ez az eszme 
szerintünk az Immaculata évében a máriálékra vonat-
kozólag igen kapóra jönne. A zarándoklat eszméje is 
kitűnő. Az meg pláne történeti nevezetességű esemény. ! 
ha az 0 . P. E. legközelebbi vándorgyűlését Pozsony-
ban, Pázmány sírjánál tartja. 

— A magyar vértanuk beatificatióija ügyében az 
előzetes döntő lépés, a tuto procedi potest, a mint 
jelentve volt, háromkirályok napján Rómában, a SS. 
Rituum Congregatio ülésében megtörtént. Vaszary 
Kolos bibornok, hgprimás érsek ur képviseletében, aki 
e boldoggáavatás eljárását újból felvétette, dr Kohl 
Medárd püspök ur volt jelen, a kinek alkalma nyilt az 
ügyben fel is szólalni. 0 mga ajkairól az összes ma-
gyarországi katholikusok lelke szólott. Minden nap 
várjuk az ügy actáit. 

— Világjáró szerzetes magyar gróf. Ez alatt a 
czim alatt közöl tudósítást a nagyváradi „Tiszántúl" a 
„The New-Zealand Timesu nyomán Yay Péter grófról, 
a ki tudvalevőleg protestáns volt, de visszatért a kath. 
egyházba és Rómában magas papi akadémiát végzett. 
A spanyol nuntiaturán volt helyét elhagyván világ-
körüli tanulmány-utra ment. Nemsokára hazatér Magyar-
országba. 

— Hazánk katholikus sajtójának köréből. Az j 
Ungváron megjelent „Kárpáti Lapoku újévvel megszűn-
tek. Kár. Tartalmas, élvezetes lap volt. Szerepét a 
magyarajku görög katholikusok érdekeinek képvisele-
tében átveszi a Budapesten megjelenő „Görög Katholi-
kus Hírlapmelyet dr Denkö Kálmán országos nevű 
tanférfiui mint főszerkesztő ad ki. A lap felelős szer-
kesztését a „Kárpáti Lapok" volt érdemes szerkesztője, 
Prodán János veszi át. Üdvözöljük a kath. sajtó jeles 
munkásait uj szerepök körében. Megjegyzendő külön-
ben, hogy a „Gr. K. H.u ezidén 2-ik évfolyamába 
lépett. A csereviszonyt szívesen elfogadjuk. 

— Az uj bécsi nuntius mgre G-ennaro Granito 
Pignatelli di Belmonte hg, eddigi bruxellesi nun-
tius lett. ! 

— Különös életrevalóság nyilvánul a győriek 
katholikus életében. Ott a keresztény szeretet ingyen 
szén- és kenyér-mozgalmat indított meg. Most a szabad-
kőművesség ezt az akcziót nagy fortélylyal ki akarja 
sajátítani. Addig furakodtak-tolakodtak a hárompontu 

testvérek az ügy körül, még egy vezéremberöket, az 
anyaértekezlet szándékának ellenére, be nem tolták egy 
külön bizalmi helyre, az elnökségbe. A lelkes „D. H.u 

erélyesen rámondta erre az eljárásra a — ki velé-t. 
„Távozzon jogtalan helyéről a szabadkőműves elnök, 
hol neki, mint keresztény szeretet alkotásánál, nincs 
helye14. Helyes! Yigilantibus iura. 

— Kanonoki installáczió. A váradi káptalanban 
a fokozatos előléptetés és a két újonnan kinevezett 
kanonoknak dr Karsch Lollion és dr Bundala Mihály 
ünnepélyes beiktatása f. hó 9-én, szombaton d. e. 
VolO-kor tartatik meg a székesegyházban. Az egyik 
uj kanonok dr Karsch Lollion, aki a napokban súlyos 
betegségen esett keresztül, most ugyan már, hála 
Istennek, tul van a veszedelmen, de még mindig 
gyengélkedik, előreláthatólag az installáczióra sem jön 
be s Gröcz Béla prépost-kanonok fogja helyettesíteni. 
Az installácziót a káptalan nagyprépostja Vinlrfer 
József cz. püspök fogja végezni. (T.) 

— A huzalnélküli távírás találmányának híre 
Marconi nevéhez van a „közvélemény" előtt fűződve, 
pedig a feltalálás dicsősége az ő tanárát, Branlyt illeti 
meg. a ki — (a protestáns magyar Koréh-féle kaliberű 
embereknek borzasztó még csak hallani is) — a katho-
likus párisi egyetemen tanára a physikának. Mekkora 
„éjféli sötétség!" De hol, találd ki, nyájas olvasó, te ! 

— A német katholikus főiskolai ifjúság egyesü-
leti élete sajátszerűen, de igen .hatásosan van szer-
vezve. A hol csak van főiskola, mindenütt van a kath. 
ifjúság öntudatának védelmére és fejlesztésére ifjúsági 
egyesület. 1903. decz. 10-én volt összesen 39 kath. 
ifjúsági egyesület 1646 tanuló taggal. Ezek közöl 545 
aktív Bursch, 335 Fuchs. 386 inaktív tag in loco, 380 
inaktív tag extra locum. Uj egyesület alakult Stutt-
gartban „Rheno-Nicaria" névvel. Az öreg urak (volt 
tagok) száma 5000, a tiszteletbeli philisterek és dísz-
tagok száma 300. Vorort (vezető hely) ezidén az „Ar-
minia" Bonnban. 

— Innsbruckból kaptuk baráti kézből azt a szí-
ves tudósítást, hogy Beichardt Tamás székesfejérvár-
egyházmegyei áldozópap, szemináriumi tanár és prae-
fectus, decz. 22-én tette le az ottani egyetemen a 
negyedik szigorlatot, még pedig kiváló sikerrel a dog-
matikából. Miután értekezését is elfogadták, 30-án 
doktorrá avatása is megtörtént. Üdvözlet az innsbrucki 
magyaroknak és az uj doktornak! 

Figye lmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vattás* a lak jában , 1/2 * v e t adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták , liogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t e h á t csak az VE. Kr. Z . "-at j á r a t j a , az a lapot, 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 

JRebgio- rallásLl-1 és az „E. Kr. L " -a t együt t k íván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. L.íl-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „R,eligio' l-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t ,.E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás ,-zerint, 
ilti 3/4 ®s egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legcaelszerübb e l já rás az egész évre j á r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 190±. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer: 

I szerdán és szombaton. 
{ Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
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 Á R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, január 13. 4. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

nPerge 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 operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

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

, Additos tibi animos auctor i ta te Nostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T i r t a lo in . Vezéreszmék és Tanulmányok: J é z u s K r i s z t u s az igazi papneve lő — X P i u s pápa U t a s í t á s a az egyház i zene ügyében . — 
I l lus t r i ss imi et Reverend i s s imi Domini Grust. Caroli e cornilibus Mai lá th Episcopi T rans sy lvan i ens i s ad c le rum s u u m exhor ta t io . — 
Immaculata: „Én vagyok a Szeplőtelen F o g a n t a t á s " . — Egyházi Tudósítások: C s a n á d i e g y h á z m e g y e : F ő p á s z t o r i szózat az 

ú j év alkalmából . — Irodalom. A Vegyes H á z a s s á g o k J o g t ö r t é n e t e k ü l ö n ö s t ek in te t t e l M a g y a r o r s z á g r a . Stb. Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjük 

Jézus Krisztus az igazi papnevelő. 
— Beszéd, * mélylyel a budapesti közp. papnevelő-intézet kor-
mányát átvette dr Steinberger Ferencz szegzárdi cz. apát, 

váradi kanonok. — 
D. az U. J. K. 

„Pé ldá t a d t a m n e k t e k . " 

Szent János 13. 15. 

Mélyen Tisztelt Elüljárótársaim ! 
Kedves Növendékek! 

Jézus szent nevében, a ki az élet, édes-
ség és üdvösség, üdvözlöm Önöket ezzel az 
ünnepi alkalommal, a midőn először szólok 
Önökhöz. 

Bár harminczhárom évre visszanyúló neve-
lői működésem u tán áll í tott ennek a nagy 
múl tú papnevelőnek az élére az apostoli királyi 
kegyelem, melynek ugyanannyi év előtt m a g a m 
is növendéke voltam, mégis nem minden aggo-
dalom nélkül veszem á t ez in tézet kormányá t . 

A papnevelő minden egyházmegyében a 
püspöknek a szemefénye, mer t a milyen ennek 
az in tézetnek a szelleme, olyan az egyház-
megyei papság ; a papság u t á n formálódik a 

* Közö l jük itt , hogy országszer te középülés í o r r á sa legyen. 
Szerk. 

hivők serege, az egyház zöme. Ez a közép-
pont i papnevelő a logika törvényei szerint az 
egész magya r püspöki k a r n a k fé l te t t kincsét 
kell, hogy képezze. Ez a gondola t mélyíti lel-
kemben a felelősség t u d a t á t és kel t i az aggo-
da lma t szivemben. 

De fölemel a tuda t , hogy nem töre t len 
ösvényeken kell ha ladnom. Van nekem biztos 
vezércsil lagom. Nem is csillag ez, h a n e m teljes 
ragyogású és önfényű nap, mely fényözönbe 
állít be egy egész világot, m e r t : „Igaz világos-
ság vala Ö, mely megvilágosí t minden e világra 
jövő ember t . 1 

Jézus Krisztus a papnevelők örök, érvényű eszménye-
képe. 0 az első, 0 az igaziaz egyedüli papnevelő. 
Ezér t nekem most is, mint eddigi papnevelői 
működésemben, nem az emberi bölcseség vál-
tozó eszméi, h a n e m az Úr Jézusnak örök fény-
ben ragyogó min taképe lesz i rányí tóm a pap-
nevelésben. 

* * 

Jézus Krisz tus az igazi papnevelő, m e r t : 
1. az 0 élete min takép minden ember szá-
mára, különösen pedig a papok számára . 2 

1 Szent János I. r. 9. v. 
2 L. F ra s s ine t t i -F i sche r , „ J é z u s Kr i sz tus a papok példa-

képe" czimü müvecskét . 

29 
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Nekünk nem kell más t tennünk, mint az Ö 
lábnyomaiba lépnünk, hogy I s tennek tetsző és 
önmagunkra áldásos életet éljünk. 2. J ézus az 
ő apostolainak három éven át gondos és rész-
letekre ki ter jeszkedő nevelésével 3 m e g m u t a t t a 
annak a módjá t , hogyan kell az oltár szolgá-
la tára helyesen képeznünk. 3. Jézus nemcsak 
eszményképünk és útmutatónk, hanem munkatársunk 
és erőforrásunk is a papneveléslen. Az oltár szent- | 
ségházából a növendékpap szivébe szállva, O 
alakí t ja á t természetfölöt t i erővel az i f jú szi-
vet az Ur válasz to t t edényévé. H a n g j á t nem 
hallani ugyan, de közelgését, melegségét , mint 
az emmausi tan í tványoknak, lehet érezni. Ez 
a természetfölöt t i erő, mely együt t működik 
az emberi erővel, a pedagógia erejével (ha az 
emberi könnyelműség g á t a t nem épít eléje), 
ez a természetfölötti erő az első tényező a papképzés-
ben. E nélkül nincs valódi papnevelés. Ez t a 
tényezőt nem pótol ja sem a tudomány, sem 
semmiféle szellemes mesterkedés. Ezen termé-
szetfölötti erő nélkül lehet nevelni nagyvilági 
műveltségű férf iakat , de nem lehet Krisztus-
hoz méltó apostolokat . A tudománynya l páro-
sult külső csiszoltság és sima udvar iasság — 
Jézus szelleme nélkül nem az a papi művelt-
ség, a mely az Is ten országa számára sziveket 
hódítani van hivatva. 

Munkatársa im lesznek: elüljárótársaim, kik-
nek ez intézet képző m u n k á j á b a n hosszá időre 
visszamenő t apasz t a l a tuk van és dicsérendő 
buzgóság jel lemzi őket. Kérem is mélyen tisz-
tel t munkatá rsa imat , hogy odaadással , buzgó-
sággal t ámogassanak , mint jeles elődömet. 

Munka tá rsam lesz : minden egyes példás 
viseletű növendék, mer t minden egyesnek jó 
példája em előleg, javí tólag ha t a többire. A 
márvány is alakul a kívülről jövő hatások 
alat t , annál inkább a fogékony sziv. A társ- j 
nevelőségnek ez a gondola ta fokozza Önöknek, 
kedves növendékeim, buzgóságukat , nemesítse 
törekvéseiket . Önök közül mindenki hozzájárul 
ez intézet erkölcsi tőkéjének vagy a gyarapí tásá-
hoz, vagy csökkentéséhez. 

(Folytatjuk.) 

3 L P . Seve rus Kaue , Chr i s tus als L e h r e r und Erz i ehe r " 
3. fe jezet 

X. Pius pápa Utasítása 
az e g y h á z i z e n e ü g y é b e n . 

Y. 
Énekesek. 

12. A celebrans és a segédkezüket illető melódiá-
kon kivül, melyeknek mindig gregorián éneknek kell 
orgona-kiséret nélkül lenni, a liturgiái ének további 
része a leviták karához tartozik, és azért az egyházi 
énekesek, még hogyha világiak is, tulajdonképpen az 
egyházi kart helyettesítik. Ennek következtében a 
zenének, melyet előadnak, legalább is nagyobb részében, 
meg kell tartani a karének jellegét. 

Evvel az egyes hang nincs egészen kizárva. De 
ennek nem szabad uralkodni a szertartás felett, ugy 
hogy a liturgiái szöveg nagy része igy kerüljön elő-
adásra ; az egyes éneknek inkább csak jelzésnek s 
mintegy melódiai savnak szabad lenni és szorosan 
kell odakötve lenni a darab többi részeivel a kari 
alakhoz. 

13. Ugyanebből az elvből következik az is, hogy 
az énekesek a templomban igazi liturgiái tisztséggel 
birnak, minélfogva a nők, minthogy erre a tisztségre 
képtelenek, nem bocsáthatók be tagul az ének- vagyis 
a zenekarba. Hogyha tehát éles sopran és alt hangra 
van szükség, ezekre az egyház igen régi szokása 
szerint, fiukat kell alkalmazni. 

14. Yégül nem szabad a templomi énekkarban 
csak oly férfiakat alkalmazni, kiknek vallásos és fedd-
hetetlen élete ismeretes, kik az egyházi szertartás alatt 
tanúsított illő és ajtatos magukviselete által magukat 
méltóknak bizonyítják a szent tisztségre, melyet végez-
nek. Illő eljárás lesz tehát az, ha az énekesek, mig a 
templomban énekelnek, egyházi ruhát viselnek és cotta 
nevü karinget viselnek s egyúttal, hogyha a közönség 
nézésének kitett helyen énekelnek, rács által legye-
nek fedve. 

VI. 
Orgona és zeneszerek. 

15. Habár az egyházi ének tisztán vokális zene, 
mindazonáltal meg van engedve, hogy az éneket orgona 
kisérje. Némely különös esetekben, kellő határok közt 
és megfelelő tekintetek figyelembevételével, más zene-
szerek is használhatók, de soha az egyházmegyei ható-
ság (Ordinario) külön engedelme nélkül, a Caeremoniale 
Episcoporum előirása szerint. 

16. Minthogy az éneknek mindig uralkodni kell, 
azért az orgona vagy a többi hangszerek egyszerűen 
csak támogatni hivatvák az éneket; elnyomniok azt 
nem szabad soha. 

17. Nem szabad az énekek előtt hosszú előjátéko-
kat végezni, sem megszakítani nem szabad az éneket 
u. n. betét-darabokkal (con spezzi d'intermezzo). 

18. Az orgonajátékot, midőn az éneket kiséri, az 
előjátékokban, a közbeeső játékokban és a hasonlók-
ban, nemcsak eme hangszer természetének megfelelően 
kell végezni, hanem annak az egyházi zene mindama 
tulajdonságaival kell felruházva lennie, melyek fentebb 
elő vannak sorolva. 
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19. Templomban a zongora használata tilos, vala-
mint a többi zajos vagy hiú (leggero), milyenek pél-
dául a dobok, réztányérok, csengők és a többi. 

20. Az u. n. zene-bandáknak tilos játszani a tem-
plomban ; és csak némely különös esetben, mely az 
egyházi hatóság beleegyezése alá esik, szabad a hang-
szereknek bizonyos korlátolt, a légkörrel arányban 
levő választékát a fuvóhangszereknek bebocsátani, 
hogyha maga a darab is annak zenekisérete komoly, 
illő stilben van tartva és mindenben hasonló az orgona-
játék szerepének. 

21. A templomon kivül végzett körmeneteknél az 
egyházmegyei hatóság beleegyezésével meg van engedve 
a banda-zene, csak világi darabokat ne játszón soha. 
Kivánatos ily esetben, hogy a hangszeres zene csupán 
valamely latin vagy élőnyelven végzett szent ének 
kisérete legyen, midőn az éneket a hivatalos énekesek 
vagy a körmeneten jelenlevő jámbor társulatok végzik. 

VII. 
Az egyházi zene terjedelme. 

22. Nem szabad ének- vagy hangszerjáték ked-
veért várakoztatni a papot az oltárnál tovább mint a 
liturgiái szertartás természete megengedi. Az egyházi 
rendszabályok szerint a Sanctus-sz&l készen kell lenni 
az Urfelmutatás előtt, azonban a misézőnek is tekin-
tettel kell lenni e tekintetben az énekesekre. A Glóriá-
nak és Credó-nak a gregorián hagyomány szerint arány-
lag rövideknek kell lenni. 

23. Általában, mint igen súlyos visszaélés kárhoz-
tatandó az, hogy templomi szertartásokban a liturgia 
másodrendű s a zenével szemben mintegy szolgai sze-
repet játszón, minthogy a zene tulajdonképpen csak 
része a liturgiának és annak alázatos szolgálója. 

VIII. 
Fő eszközök. 

24. Annak, a mi itt megállapítva van, szabatos 
végrehajtására, a püspökök ha még nem tették volna, 
egyházmegyéjükben külön bizottságot alakítsanak az 
egyházi zenében igazán járatos egyénekből, kiknek 
belátásuk szerint feladatuk legyen ügyelni a templomok-
ban előadott zenék felett. Ne csupán arra legyenek 
tekintettel, hogy a zenék magukban véve jók legye-
nek, hanem arra is, vájjon megfelelnek-e az énekesek 
erejének és hogy jól legyenek előadva. 

25. A papnevelő és más egyházi intézetekben, a 
trienti zsinat rendeletei értelmében, mindenki szorgal-
masan és szeretettel mívelje a fent dicsért hagyomá-
nyos gregorián éneket, és az elüljárók e tekintetben 
ifjú alattvalóik iránt a buzdításban és elismerésben 
bővelkedők legyenek. Hasonló módon, a hol ez lehet-
séges, a kispapok között elő kell mozdítani egy-egy 
Schola Cantorum keletkezését, a szent polifon ének és 
általában a jó liturgiái zene érdekében. 

26. A rendes liturgiái, erkölcstudományi és kánon-
jogi előadások alatt ne mulasszák el az illetékes taná-
rok részletesebben érinteni azokat a pontokat, melyek 
az egyházi zene elveire és törvényeire vonatkoznak, és 
igyekezzenek ezt a tanítást kiegészíteni az egyházi 

művészetről szóló külön tanítással, hogy így a kis-
papok ezekre az ismeretekre vonatkozólag ne tudat-
lanságban hagyják el a seminariumot, mert azok az 
egyházi, a papi műveltség teljességéhez tartoznak. 

27. Igyekezni kell, legalább a főbb templomok-
ban, visszaállítani a régi ének-karokat (Scholae Canto-
rum), mint a hogy ez sok helyen már megtörtént. 
Ügybuzgó papságnak az ilyen Scholát (énekkart) nem 
nehéz megalkotni még a kisebb és falusi templomok-
ban is sőt ezek mintegy vonzó eszközül szolgálnak 
neki a fiúk és felnőttek maga köré való gyűjtésére, 
saját és a nép javára. 

28. Igyekezni kell fentartani és fejleszteni a fen-
sőbb egyházi zeneiskolákat, mindenütt, a hol ilyen 
már van, és mindent elkövetni alapításukra ott, a hol 
nincsenek. Igen fontos dolog, hogy az Egyház maga 
gondoskodjék a maga tanítóinak, kántorainak és orgo-
nálóinak kiképeztetéséről, az egyházi művészet igaz 
elvei szerint. 

IX. 
Befejezés. 

29. Végül, ajánltatik a karmestereknek, énekesek-
nek, az egyházi férfiaknak, a papnevelő és más egy-
házi intézetek elüljáróinak, a szerzetes rendek házainak, 
a plébánosoknak, és más templomi elülj ároknak, a tár-
sas- és székes-káptalanok kanonokjainak és mindenek 
fölött az egyházmegyék Fejeinek (agli Ordinarí), hogy 
ezeket a régóta várt és mindenkitől egyértelemmel 
kivánt reformokat egész lelkesedésökkel felkarolják, 
nehogy megvetés tárgyává legyen az egyház tekinté-

I lye, mely e reformokat ismételten előadta és most új-
ból megsürgeti. 

Kelt vatikáni apostoli palotánkban, szűz szent 
Cecília vértanú napján, 1903. nov. hó 22-ikén, pápa-
ságunk első évében. 

X. Pius Pápa. 

i 

Illustrissimi et Reverendissimi Domini 
Gust. Caroli e comilibus Mailáth 

Episcopi Transsylvaniensis 
ad e l e rum s u u m e x h o r t a t i o . 

(Vége.) 

Quo major fuerit tempestas ah extra, eo magis 
laborandum ab intus ne tempestas perniciosa fiat et lefhalis 
reipublicae ehristianae. 

Festa agimus Natalis Domini. Circum circa resonat 
„Gloria in excelsisu et dulcissima vox: pax hominibus ! 
de pace loquuntur omnes nationes et tarnen tremebundi 
haeremus, quidnam ex hisce turbationibus prodeat. 
Nemo est,- qui non videat, tempóra, quae vivimus, 

1 perniciosa esse. Ac si jam verificatum foret, quod 
! Joannes in Apocalypsi (12—12) praevidit : „ Vae terrae 
I et mari, quia descendit diabolus ad vos, liabens iram 
! magnam, sciens, quod modicum tempus habet." Cur des-
! cendit? Ut perturbet régna et societatem et familias, 
I ut crearet internum jam modo inter homines, ubi 
' tenebrae et sempiternus horror. Quo mundus deveniat 

4* 
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sine Christi religione, manifestissimis argumentis 
demonstrant ipsa folia publica : quocumque nos vertamus 
nonnisi lugenda legimus. Vos ipsi testes estis, quam 
debilis sit juventus et prona ad omne malum, quanta 
sit indifferentia, imo incredulitas jam in multis familiis, 
quantusque horror erga divina : quam funestum in 
modum ruant mores christiani et quantum succrescant 
in dies scelera paganismi. Quotidie plena sunt folia 
criminibus patratis, homicidiis ex levissima causa, 
facinorosis tentamentis contra vitam regentium, corrup-
tionibus innocentiae, scandalis in coelum clamantibus, 
duellis, suicidiis, furtis, defraudationibus, injustissimis 
manipulationibus, agitationibus socialistico-democraticis. 

Tristissimum tarnen illud est, ut ipsa auctoritas 
jam vilipendatur et palam publiceque pedibus teratur. 

Non est hujus loci inquirere, ubinam fons remotior 
praesentium perturbationum. In sacris litteris jam ante 
multa saecula praedictum legimus: „ Qui ventum 
seminabunt, turbidinem metentu (Os. 8. 6.) et clarius 
Christus : vqui non est mecum, contra me est et qui non 
congregat mecum, spargitu (Mt. 12. 80.) Jam per plura 
decennia ludibrio exponitur auctoritas Dei et ecclesiae, 
non mirum si et humana flocci habetur per eosdem, 
non enim verebitur hominem, qui Deum non veretur 
nec dabit Caesari, quae sunt Caesaris, qui denegat 
Deo, quae Dei sunt. 

Nihilominus christianum princípium est et man-
datum Dei : venerari auctoritatem légitimant et quae 
justis, legalibus mediis mutari, acquiri non possunt, 
Deo commendare, scientes „diligerdibus Deum omnia 
cooperari in bonumu (Rom. 8. 28.) et facile esse Deo 
consilium malevolorum subvertere, quia vNon est 
sapientia, non est prudentia, non est consilium contra 
Dominum". (Prov. 21. 30.) 

Recordemur primorum christianorum : quam sibi 
opposita tunc erant principia paganorum et christia-
norum et tarnen quanta dexteritate noverunt Christi 
asseclae transire per Scyllain et Charibdim, ex cons-
cientia submittentes se in omnibus, quae Dei jura 
non violabant et solam passivam resistentiam ad 
martyrium usque opponendo iis, quae contra Dei legem 
erant. Persuasum habebant: non dari potestatem nisi 
a Deo et obedientiam regibus et mandatariis eorum 
exhibitam, columnam esse, socialem ordinem susten-
tantem ; qui hanc destruere nitatur, ordinem a Deo 
stabilitum destruit. Sed haec columna unicum tantum 
habet fundamentum ; timorem scilicet Domini in cordibus 
subditorum: persuasionem illám fidemque firmam : Deus 
dedit superioribus jus praecipiendi et mihi obligationem 
obediendi illis. 

Jam Pilato dixerat Christus : Non haberes potestatem 
adversum me ullam, nisi Tibi datum esset desuper (Jo. 19. 
10.). ergo aperte comiirmat veritatem, regentes et 
ministros eorum omnem suam auctoritatem legUimam 
a coelo habere. Unde concludit Paulus : vqui resistit 
potestati, Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt. ipsi 
sibi damnationem acquirunt-. \Rom. 13. 2.) Quod si ita est, 
nemo est, qui non videat, nos subditos reverentiam, 
obedientiam et fidelitatem debere omnibus superioribus. 

Obiigamur ergo ut bene sentiamus in corde de iis 
et hanc internam reverentiam etiam verbis et actibus 
externis manifestemus. Ideo monet Paulus : „Reddite 
omnibus débita: cui timorem, timorem, cui honorem, honoremu. 
(Rom. 13. 7.) Quam turpe igitur, palam dehonestare 
ilios verbis, qui regis locum tenent : quam indecens 
eorum debilitates, defectus, res male gestas omni 
occasione magna delectatione detegere, propalare, risui, 
contemptui exponere ! Sic fuit maledictus Cham a patre 
suo Noë et ideo fuit maledictus ad praesentem diem. 

Obiigamur quoque ad obedientiam in omnibus, 
quae contraria non sunt divinae legi, qui enim resistunt 
potestati, Dei ordinationi resistunt et ipsi sibi damna-
tionem acquirunt. 

Quousque se obedientia extendat clare edixit Leo 
XIII . in Enc. „Diutumum" : „Potestas rectorum civitatis, 
si est divinae potestatis communicatio, ob hanc ipsam 
causam continuo adipiscitur dignitatem humana majo-
rem . . . Una ilia hominum est causa non parendi, si 
quid ab iis postuletur, quod cum naturali aut divino jure 
aperte repugnet". 

Vos, Yen. Fr. certe intime sentitis una mecum 
dolorem, qui cor optimi Regis nostri jure dilacerat, 
ubi videt mentium hanc revolutionem et damna inde 
pro toto regno ingruentia. Habemus Regem, qui in 
longissima serie principum velut sol effulget et ad 
quem omnium nationum reges cum magna reverentia 
accedunt. Yere Pater est, qui tenerrimo affectu 
complectitur nostram nationem et pro nobis etiam 
sanguinem vitamque dare paratus. 

Illa effrenata loquendi, scribendique libertás, quae 
nemini parcit, nec in altissimo loco constitutis ; illae 
abjectissimae et valde injuriosae invectiones, quae non 
solum legem charitatis vehementer oífendunt, sed et 
cuilibet bene culto nauseam créant, jam in se demon-
strant, non adeo agi de veritate et bono communi, 
sed de creandis novis perturbationibus. Ubi quaeso hie 
amor Patriae ejusque prosperitatis ? Ubi amor et 
reverentia et subjectio Christiana erga sacratissimam 
Regis nostri majestatem, quam natio nostra semper 
venerabatur ? 

Yos, Yen. Fratres qui vi vocationis vestrae 
evangelizatis pacem, certe et toto corde reprobatis 
hunc rerum statum et in eo eritis, ut omni occasione 
fideles vestros spiritum Christi doceatis, qui est spiritus 
humilitatis, suavitatis, lenitatis, patientiae et obedientiae. 

Nil prosunt in his circumstantiis, licet de justis 
rebus agatur, invectiones in potestatem, sed multum 
proderunt orationes continuae ad Dominum clamantes 
cum Propheta : „Parce Domine, parce populo tuo et ne 
des haereditatem tuam in opprobrium". (Joel. 2. 17.) 

Ideo urget apostolus : „ Obsecro, ut fiant orationes 
pro regibus et omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam 
et tranquillam vitam agamusu (1. Tim. 2. 2.) — Sic velut 
digni Dei ministri cum Summo nostro Pontifice Pio 
X. cooperabimur ad eundem scopum : „Omnia restaurare 
in ChristoNemo enim est, qui salvare nos potest, ill© 
idem unus, qui quondam fecit coecos videre, surdos 
audire. Christus est, qui coecis in paganismo immersis 
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dédit lumen veritatis et debiles in criminibus submersos 
fecit fortes usque ad martyrium subeundum ; qui. 
surdos ad veritatem fecit praecones amoris disertos. 

Unus Christus nos ex his perturbationibus ad 
vias pacis et concordiae perducere potest, quia ipse 
est lux et via veritasque, quae unice ducit ad vitam 
prosperitatemque. 

Lux mundi non procedet a thronis, nec a syste-
matibus politicis, nec ab inventionibus industriae vel 
humanis scientiis, sed ab illo, quern his festivis diebus 
natalitiis Domini pater coelestis nobis proponit, dicens : 
„ Hic est filius meus dilectus, ipsum audite!u a parvulo 
Jesu, in stabulo nato ad quem per 19 saecula fortissi-
mae nationes velut agni ducti, pasti a Christi vicario ; I 
a parvulo hoc, coram quo prostrati reges primo ex 
Oriente, dein reges innumeri et ex ejus manibus 
receperunt coronas et sceptra ; ad hune parvulum 
Yen. Fr. congregate populum, coadunate senes, cong-
regate parvulos et viribus unitis clamate : Parce , 
Domine, parce populo tuo et ne des haereditatem tuam in 
opprobrium. (Joel. 2. 17.) 

Faxit Deus, ut novum annum, quem Yobis 
felicissimum apprecor, in nova tranquillitate exordiamur ! 

„Deus pacis sit cum omnibus Vobis, Ámen!" 
Datum Albae-Carolinae, die XX. Decembris a. 1903. 

I M M A C U L A T A . 
„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". 

I 
Yégtelen bölcsességével akarta az Ur, kinek ut ja 

kegyelem és igazság felé vezet, kinek akarata minden-
ható s bölcsessége öröktől fogva hathatós és kegyes, 
hogy Mária, az igazságnak tüköré, tiszta és szeplőtelen 
legyen földi élete kezdetétől fogva; mert „ki az, a ki 
előjön, szép, mint a hold, kiválasztott, mint a nap s I 
félelmetes, mint jól rendezett fegyvertábor ?" „Ő az a 
mennyei királyné, ki fia jobbján foglal helyet aranyos ! 
ruházatban körülvéve sokszinü ékességgel!" „Üdvöz-
légy Jeruzsálemnek dicsősége, Izráelnek öröme s né-
pünknek fensége, ki áldott vagy a föld asszonyai 
felett." Szép vagy Immaculata, ki a földgolyón régi 
fényességben állasz, tiporva az emberi nem ellenségé-
nek fejét, hatalmát, miként a most kinyilt rózsa s a 
hófehér liliom, melynek bimbójára első lehelletét rá-
nyomta a hajnalsugár ; szép vagy, mint a szende nap-
sugár, a szivárvány szinragyogása s az esti rózsapír, 
szép, mint a tiszta s nyájas ég; vájjon ki Írhatná le 
fenségéhez méltóan kellemeit azon Szűznek, kit Jézus 
választott anyjául s ragyogva tündököl a föld felett! 
„Nagy jel tünt fel az égen, egy asszony, kinek öltö-
zete vala a nap, lábai alatt a hold és fején tizenkét 
csillagú korona." „Egészen szép vagy barátném ! és 
szeplő nincsen benned." Te vagy Jessének áldásthozó 
gyökere, Áron kivirágzott vesszeje, Gedeon csodálatos 
győzelmi hirnöke, bezárult fejedelmi bimbó, bekerített 
virágzó kert, folyton lángoló rózsabokor, melyből hal-
lani az üdvszavakat: „Az Ur van veled", fényesen 
ragyogó felhő, mely kegyelmével elárasztja a szentek 

szentjének frigyszekrényét, emberi elmével ki nem für 
készhető könyv s titkos értelmű, tövis között sértetlen 
maradt rózsa, regényes Libanon hegy, szende galamb, 
az éj sötétségében fellobogó tűz s tündöklő nap ! 

„Tisz ta Szűz, te a k i tő l a más ik Á d á m t e s t e let t , 
É p v i rág h ibás gyökéren , mely h ibá t lanu l eredt , 
Ü d v ö z ü l t légy r i tka szépség, h e r v a d h a t l a n rózsafa , 
Melynek I s t e n ú g y akarván , J é z u s u n k le t t b imbaja ." 

„Az Isten megszentelő malasztja, miként szent 
Bonaventura a szeráfi egyháztanító mondja, első és 
legfenségesebb a teremtett javak között, s ha Isten 
még ezer világot teremtene, melyekben a kövek, kő-
sziklák, gyémántok, a tengerek s folyók csepegő bal-
zsam, a hegyek és völgyek arany és ezüst volnának, 
mégis az isteni kegyelem parányi gyöngye hasonlit-
hatlanul becsesebb és drágább ezeknél." A kegyelem 
teljessége Máriában a mindenséget teremtő Isten hatal-
mának fenséges ténye s érdemeinek megkoronázása. 

Midőn a szeplőtelen fogantatás hitezikkelye kihir-
detésének jubiláris évébe lépünk, tekintetünket a keresz-
ténység örök városa — Róma felé irányozzuk. Ott 
székel Szentatyánk, X. Pius pápa, kinek uralkodása 
első évébe esik Máriának e nagyfontosságú jubiláris 
ünnepe. Miként ötven év előtt Szent Péter utódjának 
ajkáról hallotta az egész világ a szeplőtelen Szűz dicső-
ségét : úgy ma is Szentatyánk, X. Pius az apostolok 
fejedelmének utódja az Immaculata iránti lángoló sze-
retet és tisztelet megragadó példaképe. Ez évi augusz-
tus 14-én kelt apostoli szózatával felhivja gyermekeinek 
figyelmét a közeledő ünnepségre, mely hivatva van 
Isten nevének dicsőségét, Szűzanyjának tiszteletét és 
a hitvallásos ajtatosságot a hivők keblében ápolni s 
fejleszteni; ennek elérésére kegyesen engedélyezi, hogy 
az Immaculata szentmiséje havonkint végeztessék s 
ekkép a legszentebb áldozatnál ujítsuk meg a szeplő-
telen fogantatás titkának emlékét. Azért a legtisztább 
öröm érzete hassa át sziveinket, dicsérjük s magasz-
taljuk az Urat, ki megjutalmazta szolgálójának aláza-
tosságát s kit boldognak hirdet minden nemzedék. 

Örvendezz Mária virágos kertje, magyar hazánk, 
mely boldogságod korát akkor élted, midőn a szél hadi-
zászlóidon az Immaculata képét csókolgatta s honfiaid 
karjait a szentolvasó díszítette. Hogy tehát a dicsőség 
koronája nemzetünkről le ne essék, forduljunk biza-
lommal hozzá, hogy az ő hatalmas közbenjárásával 
szerezze meg anyaszentegyházunknak s országunknak 
a hithűség, alázatosság és szeretet kegyelmét. X. Pius 
valóban a szeplőtelen fogantatás dicső pápája, ki intéz-
kedett. hogy ezen év annak jegyében álljon; Mária 
tiszteletét hirdető imája a szeplőtelen fogantatás valódi 
apotheosisa, mely az imádkozó szivét édes érzelemmel 
tölti be s lángoló szeretetre hevíti. 

Imádkozzunk X. Pius Szentatyánkért, ki az Imma-
culata ünnepének jegyében égi kellemmel uralkodik, 
hogy ennek segítségével érje el mindeneknek Krisztus-
ban való megújhodását. 

Az isteni szeretet magasztos ünnepén, midőn a 
legtisztább Szűz isteni fiát alacsony barlang jászolyába 
fekteti s az angyalok karában megzendül az ének : 



30 RELIGIO. LXIII. évi. 1904. 

„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség.a föl-
dön a jóakaratú embereknek", siessünk az isteni kis-
dedhez és tárjuk fel esdekléseinket buzgón s imádkoz-
ván : „Add Uram Jézus, hogy e hazában virágozzék 
az egyház ós a haza iránti buzgalom, az egyetértés és 
szeretet! Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagy-
asszonya, emlékezzél meg örökségedről, melyet hű 
szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István 
neked felajánlott s végrendeletében neked hagyott ! 
Tekints kegyes arczczal országodra és dicső érdemeid 
által légy közbenjárónk és szószólónk Szent Fiadnál, 
Jézus Krisztusnál ! Könyörgünk Nagyasszonyunk apos-
toli királyunkért, hogy hosszú életet, csendes országot, 
hű tanácsadókat, jó népet, a világ békességét és mind-
azt nyerd meg neki, a mit ő mint ember és mint 
király kiván, hogy igy népét szentségben és igazság-
ban sokáig szerencsésen kormányozhassa, a siron túl 
pedig az örök élet koronáját elnyerhesse ! Könyörgünk 
Nagyasszonyunk egész népünkért. Örökséged polgárait 
őrizd meg minden bűntől, kegyességed által kormá-
nyozzad, Isten szeretetében és félelmében megtartsad ! 
Légy minden bajos ügyünkben szószólónk Szent Fiad-
nál, hogy az 0 akarata szerint rendezzük életünket és 
Téged mindenha Nagyasszonyunknak, különös pártfo-
gónknak valljunk és tiszteljünk is életünknek minden 
napjaiban !" 

Sorakozzunk az Immaculata győzelemre hivó zász-
laja alá ! 

„Egek ékessége ! 

Belénk ön t e t e t t 
Szivünkbe vése t e t t 
E le ink véréve l 

Szere te ted ! 
Azért f enn is marad , 
Soha ki n e m szakad 
Igaz m a g y a r szivből 

T isz te le ted 
Pecskó Antal. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Csanádi egyházmegye. Főpásztori szózat az újév 

alkalmából. — 
„Sidus r e fu lge t j a m novum, 

u t to l la t omne nox ium." 

A kik a mult óv kezdetén aggódva gondoltunk 
annak végére, hogy vájjon eljutunk-e oda, most, hogy 
ez megengedtetett nekünk, fölemeljük szavunkat és 
szívünket Istenhez, és hálát adunk neki a népek között, 
és dicséretet mondunk neki a nemzetek között, mert 
magasztos az égig az ő irgalmassága,1 de egyúttal 
kegyelmét kérjük, ki reménye a föld minden határának 
és messze tengernek, - a következendő évre, hogy 
megismerjük és kövessük azt, a mit saját lelkünk és 
a ránk bízott lelkek üdvössége követel. 

Minden bölcsészeti rendszernél világosabb az a 
felfogás, a melyet az élet, az igazság, az Egyház tanít, 
hogy e föld csak ideiglenes tartózkodása az embernek ; 

1 Zsol t . 56, 1 0 - 1 1 . 
2 Zsolt . 64, 6. 

hogy minden földi élvezet csak muló öröm. Rövidek 
az ember napjai, havainak száma Istennél vagyon,3  

s azok letelte után meg kell jelennie az örök Biró 
trónja előtt és cselekedeteiről számot kell adnia. A 
régi és újkori epikureusok törekvése, hogy szakaszd le 
minden órád virágát, úgy a törvényhozásból, mint a 
társadalomból, irodalomból s a szépművészetek köréből 
kiszorítja Krisztus Urunk szellemét. Pedig a krisztusi 
szellem arra oktat minket, hogy az életet úgy vegyük, 
a mint Istentől adatott : jónak és rossznak, fénynek és 
árnyéknak, bájosnak és szomorú siralomvölgynek ; egy-
szóval tekintsük Isten akaratának, és becsüljük oly 
magasra, a mily magasan áll Isten akarata. 

Mennyire eltért korunk ettől az iránytól ! Azért 
sem szegény, sem gazdag, sem tudós, sem tudatlan, 
senki sincs sorsával kibékülve. A mig a korszellem 
ebben a mederben folyik, a míg azt valljuk, hogy az 
élet urai mimagunk vagyunk, a míg a krisztusi lelket 
az álhumanismus tanításaival akarjuk pótolni, — addig 
az emberiségnek az egyenlőség, a kulturai tökéletesség 
felé való haladása ujabb és ujabb bajokat támaszt. Ha 
betapasztjuk az egyik sebet, száz másik fakad ki he-
lyette. Ha Istent nem hiszek, miért szeressem az em-
bert, felebarátomat? Ha a krisztusi lélek ki nem békit 
az élet nyomoruságaival, ha nem biztat egy jobb és 
örökkétartó élet reményével, akkor igaza van a pogány 
írónak, a ki melegen ajánlotta embertársainak az ön-
gyilkosságot. 

Ne oltsátok ki a társadalomból a krisztusi lelket, 
mert újból visszatér a Krisztus előtti pogány világ. 
„És sok hamis próféta támad, és sokat eltévelyítenek-
Es mivelhogy elterjed a gonoszság, soknak meg-
hűl szerete."4 Mózesnél mondja az Úr : „Lássátok, 
hogy egyedül én vagyok, és nincs kívülem más 
Isten ; én ölök és elevenítek, sebesítek és gyógyí-
tok, és nincs, ki kezemből kiszabadíthasson." 5 A böl-
csesség könyve igy tanít : „Mivel, Uram, te vagy, ki-
nek az élet és halál felett hatalma vagyon." 6 Végül 
sz. Pál apostol így ír : „Mert közülünk senki sem él ma-
gának, ós senki sem hal meg magának ; mivel ha élünk, 
az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg ; 
tehát akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, Mert 
azért halt meg és támadott fel Krisztus, hogy mind a 
holtakon, mind az élőkön uralkodjék." 7 

A ki tehát komolyan figyeli a társadalom állapo-
tát, az nem zeng hozsannát, és a mindinkább tornyo-
suló vészfellegekből nem sok jót jövendői az uj esz-
tendőre. Minket „a hit, mely szeretet által munkálko-
dik," tart fenn.8 

Az évforduló minden más alkalomnál jobban el-
mélkedésre int mindnyájunkat. Mert ha naponkint szá-
mot vetünk önmagunkkal, hogy vájjon megfeleltünk-e 

3 Jób . 14, 5. 
4 Máté 24, 11—12. 
5 V. Móz. 32, 39. 
e Bölcs. 16, 13. 
7 E ó m . 14, 7 - 9 . 
s Gal. 5, 6. 
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kötelességeinknek, nem mulasztottunk-e el valamit, és 
mit kell a következő napon pótolnunk, vagy helyre-
igazitanunk, ugyanezen kérdésekre hangosabban köve-
tel választ lelkiismeretünk szava, mikor életünk egy 
nagyobb szaka véget ért. 

Nagy és magasztos a hivatás, a melynek önkén-
tes szolgálatát elvállaltuk ; de époly nagyok azok a 
kötelességek is. a melyeket hivatásunk ránk ró, és ép 
oly nagy a felelősség is. a melylyel ezen köteles-
ségből kifolyólag tartozunk. Az Ur minket háza népe 
fölé sáfárokul rendelt; vájjon hív és okos sáfárok 
vagyunk-e? Vájjon „tisztaságban, a Szenti élekben, szín-
letlen szeretetben" 9 szolgáltunk-e ? Vájjon „szeretettel 
és szelídség lelkével" 10 oktattuk-e híveinket? A mikor 
eljövend az Úr. és sáfárjait számadásra vonja, vájjon 
úgy cselekedve talál-e minket? 

Mikor Jónás az Ur szine elől Tarzisba akart futni, 
s a tengeren nagy szélvész támadt, és a hajó a törés 
veszedelmébe jutott, a hajó kormányosa az alvó Jónás-
hoz közeledett e szavakkal: „Hogy alhatol te oly mé-
lyen ? . . . mi okért van rajtunk e veszedelem, mi a te 
ügyed, hová való vagy és hová mégy ?" 11 

A mi életünk hajója is veszedelmesen tornyosuló 
hullámok között halad napjainkban, úgy az egyes em-
bereket, mint az Anyaszentegyházat az ellenkező ha-
talmak viharja környezi, és bár az utóbbinak az isteni 
Megváltó örök fennmaradását biztosította, mégis aggódva 
szemléljük hányattatását, és veszélyeztetve látjuk egyes 
tagjainak üdvösségét. És mivel mint e hajó egyik kor-
mányosa azt óhajtom, hogy az üdvösség révpartján 
azt mondhassam : „Uram, kiket nekem adtál, azok 
közül senkit sem vesztettem el" : azért fölemelem sza-
vamat és hozzátok fordulok, Krisztusban Kedves Pap-
jaim, kiket az Ur nyája őrizetére rendelt, a kérdéssel: 
„Hogy alhattok oly mélyen, mi a ti ügyetek, hová 
valók vagytok és hová mentek?" 

Már az Ószövetségben Isten nagy tiszteletben 
részesítette a prófétákat, törvényének tanítóit és ma-
gyarázóit, földi országáuak őreit. „Dicsérjük a dicső 
férfiakat, és atyáinkat nemzedékeikben" — mondja 
Sirák fia — „ők birodalmaikon uralkodtak, nagyhatal-
mú emberek lévén, és okossággal ékesek, kik prófétá-
lással a próféták méltóságát hirdették ; és parancsoltak 
az akkori népnek, és az okosság erejével szentséges 
igéket mondtak a népeknek . . . Ezek mindnyájan 
dicsőséget nyertek az ö népük nemzedékénél és már 
napjaikban dicsértettek. . . . Bölcseségüket beszélik a 
népek és dicséretöket hirdeti a gyülekezet." 12 Olyan 
előjogokat élveztek a próféták, minőkben egy földi 
bíró vagy fejedelem sem részesült : bepillanthattak a 
jövő titkaiba, imádságukra megváltoztak a természeti 
törvények, csodákat műveltek, személyük szent és sért-
hetetlen volt, és nem ritkán azonnal bűnhődtek azok, 
kik az Ur e fölkentjeit bántalmazták. 

» 2. Kor . 6, 6. 
10 1. Kor. 4, 21. 
11 J ónás , 1, 6 - 8 . 
12 Ecct ici 44, l j ^ l o . 

Az ószövetségi papok és próféták utódai az Apos-
tolok, kik a kegyelem törvényét hirdetik, és Isten földi 
országának terjesztői. A Megváltó szeretetébe fogadja 
őket, velük társalog, velük munkálkodik, fölmagasztalja 
őket, hogy a végitélet napján vele együtt fognak itélni 
Izrael 12 nemzetsége fölött és mennyei országában 
örök boldogsággal jutalmazza őket. 

Az ószövetségi próféták ós az apostolok hivatalát 
az újszövetségben azok örökölték, kiket Isten nem a 
betű, hanem a lélek szerint az újszövetség szolgáivá 
tett, a kik részesek az Úr asztalában : az újszövetség 
papjai. „Már nem vagytok vendégek ós jövevények, 
mondja szent Pál az Efezusiaknak, hanem a szentek 
polgártársai és Isten háznépe, ráépítve az apostolok és 
próféták alapjára, melynek főszegletköve maga Krisz-
tus Jézus", 13 és sz. Péter a keresztényeket választott 
nemzetségnek, királyi papságnak, szent nemzetnek, 
megváltott népnek mondja.1 4 Ha már ily nagy kegye-
lem és méltóság részese az, ki Jézus Krisztus Anya-
szentegyházának tagja, mennyivel nagyobb kegyelem-
ben és méltóságban osztozik az, ki Isten titkainak 
sáfárja, 15 Isten embere, 1(5 Isten munkatársa, '7 ki Isten-
től hatalmat nyert kötni és föloldani? A pap a föld 
sava, 18 a világ világossága,19 Krisztus barátja,2 0 a lélek 
orvosa,21 a seregek Urának angyala, kinek ajkai őrzik 
a tudományt, és kinek szájából kérdezik a tör-
vényt. 22 

A papi állás e méltóságát hangoztatva, nem aka-
rom az egyházi rendből kifolyó fenséges jogokat és 
kötelességeket mind elétek tárni, a melyek tudata egész 
lényeteket mindig kell hogy betöltse. Csak néhány oly 
feladatotokra akarok rámutatni, a melyek megoldását a 
lelkek üdvének munkálásában a jelenkori életviszonyok 
szabják elétek. (Vége köv.) 

I R O D A L O M . 
— A Vegyes Házasságok Jogtörténete különös 

tekintettel Magyarországra. Tanulmány. Irta Hanmj 
Ferencz dr, a pécsi püsp. hittud. intézetben az egyház-
jog és egyháztörténelem ny. r. tanára. Ara 4 kor. 
Pécsett, Püsp. Lyc. Nyomda, 1904. 8-r. 234 1. 

A pécsi hittani főiskolának nagy becsületére 
válik. 

-f- Bevezetés az irodalomtörténetbe. AZ IRO-
DALOMTÖRTÉNET MÓDSZEREI. Irta Déesi Lajos. 
I. rész. Budapest, Ráth Mór, 1904. 8-r. 108 1. Ára 
2 kor. 

Az „Egyetemes Kritikai Lapok" fogják méltá-
nyolni tudományos és irodalmi értékét. 

Efez. 2, 1 9 - 2 0 . 
I. Pé t . 2, 9. 
I. Kor . 4. 1. 

is I Tim. 6, 11. 
» I Kor . 3, 9. 
is Máté 5, 13. 
is Máté, 5, 14. 
20 J á n . 15, 15. 
21 J a k a b 5. 14, 15. 
-2 Mai. 2, 7. 
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- f - Jelentés a Szent Ágoston-Egyesület 1902— 
1903. évi működéséről. Szombathely, Egyházm. Könyv-
nyomda, 1903. 8-r. Iß 1. 

A szombathelyi kispapok Szent Ágoston-Egyesü-
lete ügyes és buzgó működéséről régóta ismeretes. 
Mikor az e. i. iskoláknak saját közlönyük még nem 
volt, a „Religio"-nak többször nyilt alkalma megemlé-
kezni a szombathelyi virágzó iskoláról. Most is szive-
sen említjük meg e Jelentést, és örömmel ismerjük el 
annak tanulságos tartalmasságát, kivált a mi a volt 
tisztikarok sorozatos feltüntetését illeti. 

— A HÁROM KASSAI VÉRTANÚ, Körösi Márk, 
Pongrácz István és GrodeczJcy Menyhért élete és szen-
vedése. Irta Hennig Alajos S. J . Az esztergomi főegy-
házmegyei hatóság jóváhagyásával. Budapest, Hor-
nyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája, 
1898. 12-r. 125 1. 18 képpel. Ára 1 korona. 

Ennek a diszmunkasorba is vehető hitbuzgalmi 
műnek az ideje tulajdonképpen csak most köszöntött 
be ünnepélyesen. Mikor megjelent, azonnal felhivtuk 
rá a figyelmet. Most pedig már véka alá rejtve sem 
lehetne tovább elvonni Magyarország közönségének 
figyelme elől. Nemsokára megindul országszerte a 
magyar szent vértanúk tisztelete iránt való érdeklődés. 
Ez a kis könyv minden templomban, minden plébánián, 
minden szerzetes házban, minden kath. intézetben, 
minden kath. családban nélkülözhetetlen leszen. 

— Karsch Lollion irod. munkái : Hit, Remény, 
Szeretet (nagyböjti beszédek, Nagyvárad 1873.) ; Mate-
rializmus, Ration ali-zmus és a Kereszténység (u. o. 
1883. 2 köt., 1886. 3 köt , egyetemi dijjal jutalmazott 
pályamnnka) ; Ev. Szakaszok Magyarázása (u. o. 1876., 
1881. 2 köt.); A Tizparancsolat és Századunk (u. o. 
1882., 1885. 2 köt., egyetemi dijjal jutalmazott munka) ; 
Ünnepi és Alkalmi Beszédek (első gyűjteménye u. o. 
1881 , 1882. 2. köt., 188.6. 3. köt.); Ünnepi és Alkalmi 
Beszédek (második gyűjteménye u. o. 1887.) ; Pensőbb 
Homiliák (u. o. 1884.) ; Tékozló Fiu (nagyböjti beszé-
dek, u. o. 1889.) ; A Szentirástan Kézikönyve (két kö-
tetben, következő részekkel : Szentírási Apologetika, 
Szentirási Szövegkritika, Szentirási Régiségtan, Szent-
irási Hermeneutika, u. o. 1891—92.). 

— A pápa yasuti kocsija. Még IX. Pius idejéből 
való. 1858-ban épült. Százhúszezer frankba került. 
Remek alkotás. Úgy van készítve, hogy a pápa az út 
mentén egybesereglett hiveket a kocsiról megáldhassa. 
Pompás a pápai vasúti kocsinak a feljárata. Képben 
ezt a kocsit a Schiffer és Buday által szerkesztett 
„Szent József Hirnökéu-nek ezidei első száma mu-
tatja be. 

— Ismét egy plébános mint lapszerkesztő. 
Nagyváradon ez évek óta napirenden van a „Tiszán-
túl"-nál. Ma Nagykátáról érkezett az az örvendes hir, 
hogy az ottani „Hírlap" szerkesztését a tudós helybeli 
plébános, dr Kazaly Imre vette át az uj-esztendővel. 

— Mi a czélja a franczia szabadkőműves kor-
mánynak? Az, hogy a népiskolákat államosítsa s a 
népből teljesen kiölje a vallásosságot. Erre nézve a 
közelmúltban egy törvényjavaslat került a kamara elé. 
Azon 3494 népiskola államosítása, melyek mostanában 
még egyes kongregácziók kezében vannak, ötven mil-
lió frankot fog fölemészteni a törvényjavaslat sze-
rint, ámbár hozzáértő tanférfiak határozottan állítják, 
hogy ez óriási összeg semmikép sem lesz elegendő a 
kormány tervének keresztülvitelére. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy a kongregácziók iskolái, úgyszólván, egy 
fillérjébe sem kerültek az államnak, elmondhatjuk, 
hogy Combes vallásgyülölő törekvései nemcsak a 
lelkek ellen, de egyúttal a polgárok zsebei ellen is 
irányulnak így viszi a gazdag Francziaországot a 
tönk szélére az egyház ellen megindított ádáz háború. 

— Születések száma Magyarországon vallás szerint 
egy év alatt : róm. katholikus 324,946, gör. katholikus 
73,127, (a két szertartású katholikusok születése tehát 
398,073), gör. keleti 79 820, ágostai evangelikus 43,634, 
ev. ref. 84,905, unitárius 2240, zsidó 27,620, egyébb és 
ismeretlen 49, megállapított felekezetnélküli 2273, 
nemzetiség szerint magyar 372,832, német 70,453, tót 
84,295, oláh 100,686, rutén 17,218, horvát 7394, szerb 
17,327, egyéb 11,339, ismeretlen 153. E szerint a mgyar-
ság születési arányszáma megközelíti az 55%-ot, a 
katholikusoké pedig megközelíti az 58'5%-ot, ha a 
B. H. statisztikusának összeszámítása jó volt. 

VEGYESEK. 
— A Váczi Kath. Lyceumban f. hó 5-én fényes 

felolvasó ünnep volt. Dr Prohászka Ottokár rándult le, 
a lyceumi elnökség meghívására, Esztergomból s tar-
tott a Kúriában a materializmusról ós az eszményiség-
röl a nála szokásos szellemi sziporkázással és teljes 
virtuozitással fényes beszédet. Nem csekély elismerést 
érdemel Hársing István budapesti főgymn. tanár, a ki 
Prohászka káprázatos nagy beszéde után is érdeklődést 
tudott kelteni felolvasásával a „régi magyar női visele-
tek szépségeiről és furcsaságairól." 

Figye lmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg. hogy havonkin t , a 
„Religio-Vallás* a lak jában , l/2 íve t fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden b izonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az VE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi á korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
r)Religio-Vallásu-t és az „ E . Kr. L " - a t együ t t k íván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. Z ."-a t kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „í tel igio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L ."-ra 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
V41 V21 3!i ®s e g é s z évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszeríibb e l já rás az egész évre j á r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , m é g pedig ha l ehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor . k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. 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 nyitot t 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, január 16 5. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

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

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

.Addi tos tibi animos auctor i ta te N ostra exoptamus, quibub excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

t 
1 > r * R i m e l y K á r o l y p ü s p ö k 

J 8 2 5 - 1 9 0 4 . 

K V S !» ' 

r isztus Urunk há rmas lelki ha t a lommal fe l ruházo t t papságo t a lapí to t t és szervezet t 
a hívek örök üdvösségének munká lá sá ra : taní tó, á ldozatos megszente lő és le lkeket kormányzó 
papságot . 

Bimely Káro ly besz terczebányai püspök ur, kit az élet Ura és Adó ja f. hó 14-én reggel 
11 órakor, nem egészen vára t lanul , de azért , a mi az időpontot illeti, h i r te lenül a földi élet 
küzdelmeiből az örök élet pihenésébe átszóll í tott , a papi pá lyának há rmas u t j án , előkelő nagy 
lélekkel, nem közönséges sikereket ér t el, I s ten dicsőségére és a lelkek üdvére. 

A mint az áldozópapi mél tóságot 1848-ban elérte, rövid kisegítő lelkészkedés u t á n a 
taní tó egyház papnevelő és theologiát fe j tege tő pá lyá ján m ű k ö d ö t t mint babérkoszorús mes te r 
és t aná r egész 1867-ig. Kik a Pázmány- In t éze tben ko rmánya a la t t növeked tünk fel, ugy 
tek in te t tünk fel reá, mint példaképre , nem tudva eldönteni magunkban , mit vegyünk nagyobb-
nak benne, tudományát -e vagy ura lkodásra , mások vezetésére a lakul t lelki fensőbbségét . 

Senki, a ki őt ismerte, n e m csodálkozot t azon, hogy időközben ő csász. és ap. kir. felsége 
egyetlen fia t aná rává t e t t e őt a magya r nyelvből. Ez a jó l megérdemel t királyi kegy nem 
hagyta el a boldogul ta t egész élete fogytáig, sőt á tszál l t a királyi korona második örökösére 
is — és átkíséri őt t iszteletével és há lá jáva l a halálon, fel egész az örökkévalóságba. 

Pozsonynak a boldogult — lelkes, a lkotó plébánosa, a besz terczebányai egyházmegyének 
atyai kegyességű s bőkezű jó tevője volt ós marad . 

Az ál tala kiuj í tot t szent-kereszti főpásztor i pa lo tában nagy kegyele t te l őrizte, gondoz ta 
és m u t o g a t t a P á z m á n y P é t e r szobáját , a hol ez az apostoli férfiú nagy lelkét kilehelte. 

Lelke egyesüljön a másvilágon is P á z m á n y lelkével s ad ja meg neki is az Ur a hivők, 
az igazak, a jótevők, a másoka t jóú t r a taní tók és vezetők koroná já t . 

Tiszte le tünk és há lánk lebeg hamvai fe le t t a földön ; t isztelet és hála kiséri fel lelkét 
imáinkkal — az örökkévalóságba. 

Lux perpetua luceat eil * * 
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JP^"* Az előfizetés mennél előbbi megujűását kérjük 

Jézus Krisztus az igazi papnevelő. 
(Foly ta tás . ) 

Emel je buzgóságuka t az a nagy czél 
is, a mely ezen falak közé terel te lépteiket. 

A papnevelő-intézet a tudományos képzés csar-
noka és Jézus szellemének az iskolája. Nagy hata-
lom a tudomány ; súlytalan ember m a és nem 
lehet számot tevő munkása az Úr szőlőjének 
az, a ki e nélkül szűkölködik. A damaszkusi 
pengével nem mérhe t jük össze a tö rékeny fa-
kardot . Az ellenfél a t u d o m á n y nehéz ütegei-
vel t á m a d ; nekünk is hasonló fegyverekkel 
kell harczolnunk. 

De bármily nagy ha ta lom is a tudomány, 
nagyobb ha ta lom a J é z u s szelleme, mely meg-
hódí to t t a és á ta lak í to t t a a v i lágot ; nagyobb 
ha ta lom az erény, mely a t udománynak meleg-
séget, súlyt és te rmékenyí tő erőt kölcsönöz. 
A nagy tudománynyal egymagában nem lehet 
megnyerni a sziveket az istenes é le tnek : de a 
J é z u s szellemével eltölt egyén bámula tos ered-
ményeke t érhet el. 

Ennek a középpont i papnevelőnek a föl-
ada ta sem merí thető ki az „Alma Mater"-ben, 
a tudomány-egye temen föl ta lá lható szellemi 
kincsek összehalmozásával . Sőt a papképzés súly-
pontja ide esik a szorosabb értelemben vett papneve-
lőre, a hol a Jézus szellemében eltöltendő élet alapo-
zása történik; a hol a t udományos képzés mel le t t 
nemcsak mellékesen fogják rá az i f j aka t az 
erénygyakor la tokra , hanem a hol kidomborodó 
elv szerint ássák meg a medré t az erényes 
é le tnek. 

Ez volt a fölfogása a t r ident i egyetemes 
zs ina tnak is, a midőn a papnevelőkre híres 
ha t á roza t á t beczikkelyezte, 1 hogy a papneve-
lés fő súlya az erényképzésre essék. Mert a 
p a p n a k sziveket és ha j l amoka t kell kormá-
nyozni, a mely nagy fö lada t ra csak az képes, 
a ki előbb a sa já t szivét t u d j a kormányozni 
és ha j lamai t féken tar tani . 

Egye tem és papnevelő : egymást kiegészítő, 
egymás t t ámoga tn i h ivatot t tényezők a mi 
papképzésünknek a keretében. Fontos az egyik, 
e lmaradha ta t l an a másik. 

Nekem i t t az a fö ladatom, hogy a szemi-
nár iumi életnek fontosságát ra jzol jam Önök 

1 Sess . 23. de ref. c. 18. 

elé, f iatal leviták, hog}7 megkedvel tessem Önök-
kel ezt az életet, mely a szentély szolgálatára 
készíti Önöket elő, mer t kedv nélkül robot-
m u n k á t végezünk. H a az ész szív nélkül tanul , 
ezen tudásban nincs melegség, nincs termé-
kenység, nincs élet. Az ilyen tanulás és gya-
korlás mel le t t nem szívódik tel Önök lelkébe 
a papi szellem, a mely nélkül nincs áldás az 
ol tár szolgájának a munká ján . 

Önök a szeminár iumba lépés előtt a világ-
ban éltek, többé-kevésbbé a világ szellemében 
növeked tek ; többé-kevésbbé az evangélium 
tanaival e l lentétes ha j l amoka t hoz tak maguk-
kal. I t t , a papnevelő falai közöt t kell a nem-
zetek apos to lának intelme szerint „kivetkőzni 
a régi emberből és felölteni Krisz tus t" , nem 
a ta lá r egyszerű fölvételével ; hanem a lélek-
nek, a szellemnek áta lakulásával . A világias 
szellemet, a világ gondolkozás- és érzésmódjá t 
föl kell, hogy vál tsa J é z u s szelleme. Azokér t 
kell le lkesednünk, a mikér t ő buzgólkodik ; 
akkén t kell éreznünk, a hogyan ő érezet t . 

Á m d e ez a művelet a kegyelem működésének 
rendes menete szerint nem történik rohamosan. Szent 
P á l gyors á tvál tozása nem ismétlődik ma. Az 
Ur kegyelme nag}' csodákat művelhet minden 
időben. De ezt a csodát, a lelkület hirtelen 
á tvál tozását , nem műveli csak rendkívüli idő-
ben. Ez a fontos mű : a papi le lkületnek az 
if jú szivekben való megizmosodása, a nevelés-
nek hosszú fo lyama tán keresztül, lassan épül 
föl, miként a márvány t a szobrász vésője — 
előre te rveze t t eszmény szerint — lassú munka , 
sokszoros kalapácsütés , gyönge karczolások, 
könnyű simítások u t án a lakí t ja át szoborrá. 

VA természet nem adja nekünk készen az erényt ; 
jóvá lenni tudni, nagy művészet" , mond ja a 
pogány bölcselő, Seneca. „Jó és bölcs munká-
sok, mint i lyenek nem születnek, hanem csak 
képzés ál tal lesznek i lyenekké", mondja XIV. 
Benedek pápa. Senki sem lesz festő- vagy ! 

zeneművészszé az által, hogy csak hal lgat ja 
az e lsa já t í tandó művészet szabályait , elméle-
tét , hanem kézbe kell venni az ecsetet, á 
hangzó művészet eszközeit és sok kísérletezés, • 
gyakorlás ú t j á n lehet a művészet magas la tá ra 
emelkedni. Senki sem sa já t í t ja el az önmeg-
tagadás , az engedelmesség, a türelem, a sze-
lídség stb. erényeket , ha csak nap-nap mellet t 
nem gyakorol ja azokat . A régiek mond ták : 
„Ex iteratis actibus oritur habi tus". „A csele-
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kedetek ismétléséből t á m a d a ha j landóság" . 
P l u t a r c h n a k is igaza volt, midőn az erényt 
hosszas szokásnak nevezte . A mit m e g nem 
szokik a növendék a papnevelőben, az t később 
ba josan fogja megszokni. 

A megszokás : erőtőke az emberre. A mai nap 
cselekvésével erkölcsi e rőnket gyarap í t juk és 
könnyebbé tesszük vele a holnapnak a mun-
kájá t . A múl tnak erőkifejtései fö lha lmozódnak 
a je lenben és e tömör í t e t t erővel rá tesszük 
kezünket a jövőre. Ez a nevelés művésze t e : 
erkölcsi é le tünk elszigetelt tényeiből szőni m e g 
az t a lelkületet , mely szelíden vonszol az eré-
nyesség lej tőjén. H a az erkölcsi embernek a 
megszokás ál tal nem volna erőtőke a kezében 
és mindennap elölről kellene kezdenie az eré-
nyes életre való erőfeszítést, I s ten csodája nél-
kül senki sem emelkednék az erény magas-
la tara . 

Azér t nem kell kicsinyelni egyik t eendő t 
sem, a melyet a papnevelő szabályai elénk 
írnak, mer t „Ex i terat is act ibus ori tur habi tus" . 
Mert minden egyes t eendőnek megvan a m a g a 
je lentősége a nevelés czélza tában, mikén t az 
archi tekturál is a lkotásban minden kőda rabnak 
a m a g a helyén kell állani. Szerencsés ember 
az, a ki a m a j d a n kísértés elé ál l í tot t lelké-
nek^ ingadozó a k a r a t á n a k bőséges t a r t a l éke rő t 
gyű j t a megszokás által. A papnak nagyon 
sok ily ta r ta lékerőre van szüksége, mer t sok 
erkölcsi veszély környékezi őt az életben. 

(Vége köv.) 

Egyházi Okmánytár. 

DECRETÜM 
TJrbis et Orbis, 

Quo SSmi D. N. Fii PP. X. Motu Proprio sub forma 
Instructions de Musica Sacra vim legis pro universa 

Ecclesia obtinere declaratur. 

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X. Motu 
Proprio diei 22 Novembris 1903 sub forma Instructions 
de musica sacra venerabilem Cantum Gregorianüm iuxta 
codicum fidem ad pristinum Ecclesiarum usum feliciter 
restituit, simulque praecipuas praescriptiones, ad sacro-
rum concentuum sanctitatem et dignitatem in templis 
vel promovendam vel restituendam, in unum corpus 
collegit, cui tamquam Codici juridico musicae sacrae ex 
plenitudine Apostolicae Suae Potestatis vim legis pro 
universa Ecclesia habere voluit. Quare idem Sanctissi-
mus Dominus Noster per hanc Sacrorum Rituum Con-

gregationem mandat et praecipit, ut Instructio praedicta 
ab omnibus accipiatur Ecclesiis sanctissimeque serve-
tur, non obstantibus privilegiis atque exemptionibus 
quibuscunque, etiam speciali nomine dignis, ut sunt 
privilégia et exemptiones ab Apostolica Sede maioribus 
Urbis Basilicis, praesertim vero Sacrosanctae Ecclesiae 
Lateranensi concessa. Revocatis pariter sive privilegiis 
sive commendationibus, quibus aliae quaecumque can-
tus liturgici recentiores formae pro rerum ac tempo-
rum circumstantiis ab Apostolica Sede et ab hac Sacra 
Congregatione inducebantur, eadem Sanctitas Sua be-
nigne concedere dignata est, ut praedictae cantus litur-
gici recentiores formae, in iis Ecclesiis ubi iam in-
vectae sunt, licite retineri et cantari queant, donee 
quamprimum fieri poterit venerabilis Cantus Gregoriá-
nus iuxta codicum fidem in eorum locum sufficiatur. 
Contrariis non obstantibus quibuscunque. 

De hisce omnibus Sanctissimus Dominus Noster 
Pius Papa X huic sacrorum Rituum Congregationi 
praesens Decretum expediri iussit. Die 8 Ianuarii 1904. 

L. t S. 
Seraphinus Card. Cretoni, f Diomedes Panici, 

S. R. C. Praefectus. Archiep. Laodicen., 
S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 12. Üdvözlet Magyarország ős király-

koronázó anyavárosának ! 
Háromkirályok napján Székesfejérváron történeti 

nevezetességű esemény ment végbe. Aznap tartották 
ott a Kath. Kör palotájának Szent-István-termében az 
első felolvasó-estélyt. „Most éreztük át először és élvez-
tük, irja a Bilkei Ferencz szerkesztésében megjelenő 
„F. N.u , azt a boldogító tudatot, hogy ime valóság ós 
élet lett az epedő kívánságból. A közönség és szerep-
lők arczán ott láttuk az örömnek pírját, azok pedig, 
kik annyit tervezgettek és dolgoztak, mig ezt meg-
érhették, mintha lelkükben az Epiphánia csillagának 
szelid, kedves fénye öntötte volna szét édes világossá-
gát, élvezték a valóra vált álmok s beteljesült remé-
nyek boldogító örömét. Az eszme győzedelmes előnyo-
mulásának első állomása volt a tegnapi nap, melynek 
folytatása bizonyára következik. A kereszténység nagy 
igazságait bevinni az emberek lelkébe s e mellett 
nemes élvezetet és szellemi gyönyörűséget nyúj tani : 
ez a kath. kör felolvasásainak czélja. Ezt az eszmét 
szolgálta a tegnapi estély is, melynek minden pontja a 
legkitűnőbben sikerült. Legkedvesebb volt azonban a 
programmon kivüli rész, melyre senki sem számított s 
ezért mindenki a meglepetés gyönyörűségével élvezte 
azt. Paulovits Rózsika k. a. szavalta el Szemlér Ferencz 
székelyudvarhelyi főgimnáziumi tanárnak ez alkalomra 
irta Prológ-ját. A szavaló gyönyörű organuma, lelke-
sedésének melege s maga az egész bájos jelenség a 
tetszés tapsviharát váltotta ki a lelkes közönségből. 
Mi pedig hálás szeretettel gondolunk a derék szerzőre, 
ki lapunknak is kitűnő tollú munkatársa, hogy Erdély 
bérczei közt is velünk érez és a mi örömünk az ő 

5* 
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nemes lelkének húrjaiból ilyen szép hangokat csalt ki. 
ü g y gondoljuk, hogy olvasóinknak örömet szerzünk, 
ha a szép költeményt itt egész terjedelmében leközöljük : 

Prolog. 
E l j ö t t a perez, a d rága óra, 
Szivünk oly régen várra, les te . . . 
Vidám örömmel , büszkeségge l 
Köszön tünk első, f ényes es te ! . . . . 

Szegényen, árván, e lhagyot tan 
J á r t u n k eleddig é j szakában , 
D e csüggede t len szivvel h i t tünk 
E g y szebb j ö v ő b e n m i n d a h á n y a n ! 

Egy ik kezünkke l védekez tünk , 
A mig a mássa l ép i te t tünk , 
A napkele t i csodacsi l lag 
Világa f ény le t t csak fe le t tünk . 

Az r a g y o g o t t rögös u t u n k r a 
É s elhozott im Be t l ehembe , 
Ho l u j v i lágot inditott. meg 
A kisded J é z u s n a g y kegye lme . . . 

K e z ü n k imára kulcsolódik ; 
Urunk , Vezérünk igy köszön tünk : 
Mig szén t nevedben , sze l lemedben 
Munká lkodunk , m a r a d j k ö z ö t t ü n k ! 

Mely i t t e helyről messzeszá l l m a j d : 
Áldd meg da lunkat , szavainkat , 
Kegye lmeidde l vá l t sd va lóra 
R é g ó t a sző t t szép á lmainka t ! 

Legyen e hely a Te vi lágod ; 
S ki ide tér , fiad. leányod. 
T e r e m t s szivükben t i sz ta h i tben , 
Erényben g a z d a g szebb világot. 

E lő r e h á t a m u n k a u t j á n ! 
Vigad junk mind, kik ös sze jö t tünk ! 
Szól jon a szó. a dal z e n e g j e n ! 
Az Ur kegye lme j á r közö t tünk !lí 

A katholikus vallás társadalmi ós politikai újjá-
születésének, mely Steiner püspök apostolkodása alatt 
támadt, diadaléneke a költő e szivből fakadt ódája. 

Üdvözlet Magyarország ős királykoronázó anya-
városának ! — 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori szózat az újév 
alkalmából. — (Vége.) 

Szentséges Atyánk kitűzte a zászlót, a melyre 
föl van irva a jelszó: „Mindent megújítani Krisztusban; 
ezt nevezi a nemes és sürgős munkának, a melynek 
végrehajtásában munkatársakul szólít mindnyájunkat. 
Mindent megújítani Krisztusban pedig annyit tesz — 
Szentséges Atyánk szavai szerint — mint az embere-
ket Isten iránt való engedelmességre visszavezetni. 

Mi ebben a sürgős és nemes munkában a papnak 
első feladata? A tridenti sz. zsinat1 szerint „Semmi 
sem indít másokat annyira a jámborságra és Isten 
tiszteletére, mint azok élete és példája, kik Isten szol-
gálatának szentelték magukat. Mert mivel ezek a világi 
dolgoknál magasabbra emelkedetteknek tűnnek fel, 
azért a többiek rájuk mint tükörre irányítják tekinte-
tüket és tőlük vesznek példát." Szent Pál is inti a 

1 22. ü lés de reform, c. 1. 

papot Timoteusban : „Légy példája a híveknek beszéd-
ben, társalkodásban, szeretetben, hitben."2 A pap 
tehát nem tesz eleget kötelességeinek, ha a rossz példa 
adásától óvakodik, hanem a jót véghez vive példaképül 
és vezércsillagul kell hogy szolgáljon, a mely másokat 
annak követésére indít : igy a bűnbánat szentségének 
gyakori fölvétele, az ajtasosságok pontos és készséges, 
nem erőltetett végzése, a földi javaknak okos és czél-
szerű használata — mind oly eszközök, a melyek a 
papot a hivek üdvének munkálásában hathatósan 
segítik. Az emberekkel való érintkezésben legyen a 
pap szeretetteljes. Szent Pál szerint: „Az ]sten szere-
tete kiöntetett a mi sziveinkben a Szentlélek által, a 
ki nekünk adatott." -1 Vagyis ne vezesse őt soha más 
czél, mint a halhatatlan lelkek üdvének megmentése, 
ne tegyen külömbséget ember és ember között, hanem 
igyekezzék mindenkit megnyerni Krisztusnak. Különö-
sen a gyermekekkel való szeretetteljes foglalkozás bizto-
sítja a papnak a sikeres lelkipásztori működést, mert 
a gyermekek utján gyakran hozzáfér oly szülők szivé-
hez ós lelkéhez, kik egyóbkint vallással, templommal 
és pappal nem törődnek. 

Napjainkban, mikor a legkülömbözőbb nyomda-
termékek már a falvakat is elárasztjak, a lelkipásztor-
nak kötelessége továbbá nemcsak őrködni a fölött, 
hogy vallásellenes és társadalomfölforgató elveket 
hirdető könyvek, vagy nyomtatványok ne kerüljenek 
az azok fölött Ítéletet alkotni nem képes hivek közé7 

hanem kötelessége gondoskodni arról is, hogy az 
egyszerű nép is, kivált pedig az iskolát elhagyott 
ifjúság, a melynek az olvasás lelki szükségletévé kezd 
válni, oty olvasmány birtokába jusson, mely ismereteit 
bővítve, kedélyét és lelkét is nemesíti. Kevés áldozattal a 
pap nemcsak maga veheti a nép közti terjesztésre alkalmas 
olvasmányokat, hanem alakíthat egyletet, a hol a tagok 
koruknak és műveltségi igényeiknek megfelelő olvas-
mányokat csekély díjért kaphatnak, a hol azonfelül a 
pap vagy a serdülő ifjúsággal, vagy a hivek más 
részével közvetlen érintkezésben lép és sok alkalmat 
talál arra, hogy szellemi irányukra üdvös befolyást 
gyakoroljon. 

Mostanában sajnos, igen gyakran megtörténik, 
hogy faluhelyen megjelenik egy nyomtatvány, mely 
a nép előtt ismeretlen tanokat hirdet. A nép, a mely 
sok helyütt nyomasztó anyagi viszonyok közt él, e 
nyomtatványban talál oly Ígéreteket, a melyektől anyagi 
helyzetének javulását remélli ; egyedül földi jobblétét 
czélozva, az égiekkel mit sem törődve fölkapja, terjeszti 
megbeszéli azt, de a szükséges ismeretek hiányában 
annak valódi értékéről magának tárgyilagos ítéletet 
nem alkothat. A nyomtatványok után megjelenik a 
községben egy vagy több ember, ki ott soha meg nem 
fordult, kit a község lakóihoz semmi kötelék nem fűz, 
és ezek nagy hangon hirdetnek oly tanokat, melyeket 
a nép eddig nem hallott, melyek előbbi hitével és 
meggyőződésével ellenkeznek és megingatja a népben 
a hitet minden iránt, a miben eddig mugnyugvást talált. 

2 I. Timot. 4. 12. 
3 Róm. 5, 5. 
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Rövid néhány óra alatt, ha romba nem is dől, de 
meginog a hosszú nehéz munkával emelt épület, a 
melynek egyik köve hull a másik után és nincs a ki 
előre láthatná e romboló hatás végét. 

A lelkész, a ki kötelességét hiven akarja teljesí-
teni, ilyen mozgalommal szemben nem maradhat tét-
lenül. A jó pásztor, a mi elveszett fölkeresi; a mi 
elhajtatott, visszahozza ; a mi megsérült, bekötözi ; és 
a mi erőtlen, megerősíti.4 Nehéz a feladat, de azzal 
meg kell küzdeni, és a buzgó, a X X . századbeli lelki-
pásztor attól nem fog visszariadni. A küzdelmet föl 
kell venni, de senki sem veheti azt föl a kellő fegy-
verzet nélkül, nehogy a küzdelemben a vezér elesvén, 
a sereg annál könnyebben essék az ellenség martalé-
kává. Rendithetlen hit, buzgó szeretet, krisztusi önfel-
áldozás, az ellentétes tanok szorgalmas tanulmányozása 
és okos körültekintés képezik e fegyverzetet. 

Napjainkban még sok más téren fontos teendők 
várnak a lelkipásztorra. Már a világi hatóságok is 
fölismerték azt a testi és lelki veszélyt, a mely sok 
helyütt az alkohol túlságos élvezetéből hiveinkre 
hárul, és bár egyházmegyénk nagyobb része e veszély-
től mentnek mondható, mégis rá kell terelnem papjaim 
figyelmét, mert városokban, gyártelepeken, sőt egyes 
községekben is a veszély fönnáll. Mindenki ismeri a 
bajokat, a melyekkel az alkoholizmus jár egyházi és 
társadalmi tekintetben, és azért a buzgó lelkipásztor ott, a 
hol az szükséges, ez ellen is használni fogja a meg-
felelő orvosságot, a mi annál könnyebben fog sikerülni, 
mert itt a lelki károk megszüntetése az anyagiakéval 
együtt jár, és a pap a társadalomban és a családokban 
e téren hatalmas segitőkre talál. Ha ezt az orvosságot 
a pap csak a mérsékletességi egylet utján nyújthatja, 
ne riadjon vissza annak alakitásától. I t t említem meg 
az ifjúságnak sok helyütt szokásos dorbézolásait, a 
melyekből szintén sok lelki kár származik. 

Igen nagy a tér, a melyre a jelenkori viszonyok 
az őrködő lelkipásztort szólítják és a melyről a lelki-
pásztor a hívek lelki életét irányíthatja és befolyásol-
hatja : a józanság, takarékosság, munkaszeretet fokozása, 
szegények és betegek gondozása, a vadházasságok 
megszüntetése, a külömböző jótékonysági egyletek, a 
legényegyletek fölkarolása és vezetése, az ipar és 
mezőgazdaság emelése czélszerű eszközök ajánlásával 
és ismeretek terjesztésével, és a szövetkezeti eszme 
ismertetésével. 

Szt. Péterrel „az egyházi szolgákat, kik köztetek 
vannak, kérem, én, egyházi szolgatársatok, legeltessétek 
az Istennek rátok bizott nyáját, gondot viselvén nem 
kényszerűségből, hanem szabad akaratból Isten szerint, 
sem a rút nyereség kedveért, hanem jó szándékból, 
sem ugy mint uralkodók az Ur örökségén, hanem pél-
dája lévén a nyájnak szívből.5 

A jelekori viszonyok kötelességemmé teszik, hogy 
közéletünk még némely hibáira hívjam föl Krisztusban 
Kedves Papságom figyelmét. Napjainkban majd minden 
kötelék, mely azelőtt szentnek tartatott, és mely mel-

4 Esech. 34., 16. 
5 I. Pét. 5, 1 - 3 . 

lett az emberiség boldogabb volt, bomladozni kezd : 
a baráti, rokoni, hitvesi kötelék ép ugy mint az alatt-
valói kötelék, mely a magyart és a többi lakosságot ezen 
ezeréves ország talajához fűzte. Az általános bizalmatlan-
ság, mely korunknak jellegzetes vonása, napról-napra 
mélyebb gyökereket ver, és elkülöníti egymástól még 
azokat is, a kik ugyanazon szent ügynek szolgálatában 
állanak. Az „itt élned halnod kell," mely őseinket nagy 
tettekre lelkesítette, és e hazát nekünk megtartotta, 
egy letűnt kor jelszavának látszik, és sokan az „ubi 
bene ibi patria" jelszó zászlója alá sorakoznak. A 
hazaszeretet és a királyhűség fényes erényei, a melyek-
ben a magyart egy nemzet sem multa fölül és a 
melyek a magyar nevet tiszteltté tették a nyugoti 
nagy nemzetek előtt, mintha halaványodni kezdenének. 
Pedig jól gondoljuk meg, hogy azok az ősi erények, a 
melyek ezt a hazát megalapították és ecldig föltartották, 
egyecl'il lesznek képesek fönmaradásunkat a nemzetek nagy 
versengésében a jövőben is biztosítani : ha ezek az erények 
a magyar lélekből kihalnak, a magyar nemzet élete 
is kérdésessé válik. 

A magyar katholikus papság, a mely hazaszerete-
tének és királyhűségének a múltban fényes bizonyí-
tékait szolgáltatta, és ezekben magát senki által fölül-
múlni nem engedte, ezekhez nemcsak soha hűtlenné 
nem lehet, hanem készségesen meg fog ragadni min-
den alkalmat, hogy ezen érzelmekben a rája bizott 
híveket is megerősítse, mert nagygyá az országot csak 
fiainak ezen szent akaratja teheti. 

Ugyanazért szeretettel és bizalommal kérem 
Krisztusban Kedves Papjaimat, hogy a mikor híveikkel 
társadalmi téren érintkeznek, sőt ha szükséges, a mikor 
azokat társadalmi és polgári kötelességeikről oktatják, 
ne feledkezzenek meg a sokat hányatott országunk iránti 
szeretet és ragaszkodás szükségességének hangoztatásá-
ról, ne szűnjenek meg a világi elöljárók iránt való 
köteles engedelmességet, békességet, egymás iránt való 
elnéző türelmet és szeretetet, és végül a király iránt 
tartozó hőséget, mint őseink hagyományát, sziveikbe 
vésni. Szent Péter apostol igy int : „Engedelmesek 
legyetek minden emberi teremtménynek az Istenért, 
akár a királynak, akár a helytartóknak, mint általa 
küldötteknek ; . . . mint szabadok, de kik a szabadságot 
nem a gonoszság palástjául használjátok, hanem mint 
Isten szolgái. Mindenkit becsüljetek meg, az atyafiságot 
szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek." 0 

Isten kegyelméből a legfőbb hatalmat országunk 
fölött egy minden emberi s uralkodói erényekben 
gazdag, a legsúlyosabb megpróbáltatásokat keresztény 
megadással viselt, magas korú, bölcs király gyakorolja, 
ki szent István koronájának fényével fényt és dicső-
séget áraszt a magyar nemzetre, ki a kötelességtudás, 
alkotmányos érzület és uralkodói tevékenység minta-
képe, kit tisztelettel vesz körül az egész világ. 

Adjuk meg, és adassuk meg hiveinkkel a király-
nak, a mi a királyé, Istennek, a mi az Istené ! 

Mivel pedig „én örök szeretettel szeretlek titeket, 

e I. Péter, 2, 1 3 - 1 7 . 
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és magamhoz kívánlak vonzani," 7 ezekben akartam 
Kedves Papjaimnak elmélkedésre való anyagot nyúj-
tani, és kijelölni a tért, a melyen a templomon és oltáron 
ldvül társadalmi tevékenységüket kifejthetik. 

Ehhez adjon Isten erőt, hogy a mit az uj évben 
az ő szent nevében megkezdünk, kegyelmével végre 
is hajtsuk Isten dicsőségére, lelkünknek és a ránk 
bizott hivek lelkeinek üdvösségére és mindnyájunk 
földi boldogságára. 

Huszadik század papja, mit félsz vállaidra venni 
a keresztet? Csak ezzel juthatsz el a ma született 
Jézussal a mennyekbe. „A keresztben van üdv, a 
keresztben élet, a kereszt szivünk erősítése, a kereszt 
az erény összessége." (Kempis Tamás.) Amen. 

Sándor, püspök. 

Páris. A régi és az uj szabadelvűség miben külöm-
bözik? — 

Épp karácsony napján nyitották meg itt, Párisban, 
a „Hotel des Sociétés Savantes"-ban, a szabadgondol-
kodók kongresszusukat. Egyike a szabadgondolkodó 
uraknak, a socialista Hervé, — a ki irataival az ifjú-
ság és a katonaság soraiban vitt véghez nagy erkölcsi 
pusztítást, a miért már interpellácziók is voltak a 
képviselőházban, — tisztán humanitárius czélból, türel-
met nem ismerő elvtársai előtt azt az indítványt tette, 
hogy szabad legyen a saecularisált szerzeteseknek, ezer 
óvó intézkedés mellett, tovább tanítani Franczia-
országban. 

Hihetetlen, mekkora haragot és lármát keltett ez 
a nyilatkozat. Hiábavaló volt az indítványozó socialista 
elvtárs minden igyekezete, a ki csak kenyeret akart 
adni sok száz ós ezer világba sodort szerzetesnek — 
egyidőre, felhasználva őket a haza javára. A szabad-
gondolkodók szabadelvűsége oly dühbe jött, hogy 
Hervé társukat lehurrogták. 

Az izzó gyűlölet és türelmetlenség hasonló 
jelét adta a senatus deczember 27-iki ülésében 
d Aunay senator, a ki dicsérte Oroszországot, hogy 
védi az orthodox hit érdekét az egész világon ; de 
nem volt elég rosszaló szava Francziaország külügy-
ministere számára, hogy tisztességes hangon beszél az 
apostoli székkel és segélyben részesíti a franczia érde-
keknek kiszámíthatatlan szolgálatokat tevő szerzetesi 
iskolákat Keleten. Megint egy példa arra, hogy a 
mai szabadgondolkodók pap- és vallásgyülölete nagyobb 
és előttök becsesebb, mint a haza bármely nagy érdeke. 

Egészen más volt a régi szabadelvűek eljárása. 
Erre nézve az „Eclair" Littré halála alkalmából igen 
érdekes adatokat hozott fel. Az egész mívelt világ 
tudja, hogy Littré a nagy forradalom legfanatikusabb 
napjaiban született, jakobinus atyától, a ki megkeresz-
telni sem engedte a fiát. így nőtt fel Littré vallás nél-
kül. Hitetlen maradt egész élete végéig. Szerencséje 
volt, hogy az Isten vallásos nőt állított mellé feleségül. 
Ez oly jótékony befolyással volt a hatalmas elméjű 
férjiura, hogy egyetlen leányukat az anyai szeretet, az 
apai sziv beleegyezésével, egészen vallásos, katholikus 

szellemben nevelhette fel. S ez hozott áldást Littré 
életének a végére. Neje és leánya esdeklései Isten előtt 
megszerezték a tudós férfiúnak a szent hit kegyelmét. 
De Littré egész életén át szives, figyelmes, engedékeny, 
türelmes volt a vallás irányában. Neje és leánya iránt 
való tekintetből minden pénteken csak bőjtös ételeket 
élvezett. Ezt a szives jó indulatot a vallás, de csakis 
a kereszténység iránt ; többször életében nyilvánosan is 
kifejezte. Egyszer engedelmet kért tőle egy iró, hogy 
munkáját neki ajánlhassa. Ekkor Littré az illetőhöz a 
következő levelet küldte : 

Páris, febr. 27. 1878. Uram ! Hajlandó vagyok 
megengedni, hogy könyvét nekem ajánlhassa. De előbb 
némi felvilágosításra van szükségem. Én nem ismerem 
az ön könyvét. Ha az a positivizmus álláspontján áll, 
mely a kereszténységet társadalmi jótéteménynek 
tekinti emelkedő irányában, akadálynak hanyatlásában, 
nevem szerepelhet a könyv czimén. Ha ellenben az 
a könyv egészen forradalmi szellemben van irva, gyű-
lölettel és megvetéssel (a ker. vallás iránt), én az efajta 
közleményhez nem járulhatok hozzá. Fogadja stb. 

E. Littré. 
Néhány hét múlva a könyv szerzője egy egész 

fejezetet közölt Littrével, a ki, miután e fejezetet 
elolvasta, ezt felelte : 

Páris, április 14. 1878. Kedves Uram ! Nagy figye-
lemmel olvastam el a fejezetet, melyet rám bizott. 
Hosszú meggondolás után, és ellenére erős kívánságom-
nak, hogy önt kielégítsem, könyvének ajánlását nem 
fogadhatom el. Ez a könyv túlságosan aggresszív jel-
legű harcz theologiai eszmék és a katholiczizmus körül 
azért, mert az megegyezik avval az állásponttal, me-
lyet én a positiv bölcselet iskolájában elfoglalok. Nem, 
a hasonló könyveket én nem kárhoztatom, mert azok 
bizonyos helyzeteknek és czéloknak megfelelnek; ha-
nem igenis kitéve levén különféle támadásoknak, én 
kénytelen vagyok ez idő szerint nem vállalni el fele-
lősséget csak azért, a mi engem személyesen illet. 

E. Littré. 
Ezeket a leveleket, a kinek birtokába kerültek, e 

napokban ajándékba adta Littré özvegyének. Ez a kö-
vetkező levéllel köszönte meg a becses családi és irod. 
kincset : 

„Hálás köszönetet mondok Littré két szép leve-
lének egyetlen példányaiért, melyek reám nézve nagy 
kincsek, és ilyenekül fogom is őket őrizni. Az ő szive 
igazán ily meleg, szelleme ily nagy és türelmes volt. 
Ő szabadságot kivánt mindenkinek kivétel nélkül, még 
a szerzeteseknek is. Ő tisztelettel viseltetett mások 
hite, mindenki joga iránt. Ö a tisztességes és 
nemes köztársaság hive volt, mely szabadságot ad. O 
a jelen körülmények között sokat szenvedne"... 

Mi a tanulság az egészből? 
Az, hogy a régi, tudós szabadelvűség határtala-

nul szerette és gyakorolta a türelmességet, míg a 
modern, a radikális szabadelvűség határt nem ismer a 
türelmetlenségben. Paci ficus. 

7 J e r . 31, 3. 
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I R O D A L O M . 

= Jézus Krisztus isteni Megváltónk élete. A 
négy evangéliumból időrendben összeállította és magya-
rázó jegyzetekkel ellátta dr Balits Antal győri székes-
egyházi apátkanonok, a győri püspöki nagyobb pap-
nevelő-intézetben a bibliai tudományok volt ny. r. 
tanára, zsinati vizsgáló, a Szt. István-T. irod. és tud. 
osztályának tagja. Második bővített kiadás. Győr, 1904. 
8-r. 443 1. Fűzve ára csak 2 kor., diszkötésben csak 
3 korona. 

A papi ház és a keresztény családok legillőbb 
szent olvasmánya. Valóságos diszmű, Jézus Krisztus 
gyönyörű képével, mely abban a helyzetében ábrázolja 
őt, midőn mint „az út, az igazság és az élet" azt mondja 
az emberiségnek: „jöjjetek hozzám mindnyájan, kik 
terhelve vagytok és én könnyítek rajtatok". Hogy sze-
gényre és gazdagra vonzóerővel bírjon ez az épületes 
munka, szerző ugy segített a dolgon, hogy a gazda-
gokra való tekintetből díszessé tette a kiállítást, a sze-
gényekre való tekintetből pedig hallatlan olcsóvá tette 
az árt. Igen melegen ajánljuk. 

-j- Hanuy Ferencz dr „A Yegyes Házasságok 
Jogtörténete különös tekintettel Magyarországra" cz. 
munkájának tartalma. Bevezetés. Első Rész: A vegyes 
házasságok általános jogtörténete. 
I. Korszak. Az egyház kezdetétől Gratianusig. 

A vegyes házasságok tilalma az ó-szövetségben 
(8. 1.) és első nyomai az uj-szövetségben (8—9. 1 ). A 
IV. század fegyelme a „dispar cultus" és a „haeresis" 
tekintetében, melyeket eleinte még nem különböztet-
nek meg a canon-ok, mindkettőt csak tiltó akadálynak 
minősítik : elvirai, arlesi, laodiceai, hippói, carthagói 
zsinatok canonai (10—13. 1.). A chalcedoni zsinatnak 
alapvető canonja (15. 1.). A vegyes vallásnak, mint 
házassági bontó akadálynak kifejlődése a keleti egy-
házban a II. trulla-i zsinatig, eltérőleg a nyugati egy-
ház jogfejlődésétől, a melyben csakis a vegyes vallás 
egyik fa ja : a „cultus dispar" (defectus baptismi) kez-
dett bontó akadálylyá kifejlődni és pedig eleinte csak 
Francziaországban, Spanyolországban, a 11. század 
végétől azonban már az egész egyházban (13—20. 1.). 
Történeti példák: Chlodvig és Clotild, Agilulf és Theo-
dolinda, Eadwin ós Ethelburga házasságai. (18—20. 1.) 
II. Korszak. Gratianustól a trienti zsinatig. 

A nyugati egyházban a „haeresis"-nek, mint 
házassági tiltó akadálynak (a mai „mixta religio") a 
„cultus disparitas"-tól (bonto akadály) való elválasztás 
utáni önálló fejlődése szigorúbb irányban („abiurare 
haeresim" feltétel), a mire nagy befolyással volt az 
eretnekekkel való érintkezésnek („communicatio in 
sacris et profanis") szigorú tilalma (20-25 . 1.). A 
„heresis" akadályának nyomai a „Decretum Gratiani"-
ban (21. 1.), a „Sententiarum libri IV"-ban (22. 1.), 
továbbá VIII. Bonifácz pápa törvénygyűjteményében 
(27. 1.) A vegyes házasságok és a IV. lateráni zsinat 
öl . canonja (29. 1.) 
III. Korszak. A trienti zsinattól a 19. századik. 

A „haeresis" tiltó akadálynak régi szigorúsága 
mint tételes jogszabály még fennáll az újkor elején is, 
daczára az V. Márton pápa által az eretnekekkel való 
érintkezés tekintetében tett enyhítő intézkedésnek : de 
a gyakorlat sokkal enyhébb volt (29 — 32. 1.) A római 
Szentszék, bár szintén némi módosítással, még igyek-
szik fentartani a régi szigort, bizonyítékok reá a 

Lotharingiai Henrik barasi herczeg, I. Károly angol 
király, Hohenlohe Fülöp Ernő gróf és Zweibrücken 
Gusztáv Lipót herczeg felmentési kérvényeinek a pápák 
általi elintézései (32 — 35. 1.) Különbség a németországi 
és francziaországi jogfejlődés között (36—37. 1.) A 
cautio-rendszer kifejlődése, annak XIV. Benedek pápa 
által, mint magántudós (De synodo dioecesanak>) és 
mint törvényhozó által („Magnae Nobis" constitutio 
dd. jun. 29. 1748.) általános érvényre emelése ; a cautio 
rendszernek és XIV. Benedek pápa eljárásának jogászi 
méltatása (37—46. 1) XIV. Benedek pápa másik kor-
szakot alkotó újítása a trienti formának Németalföldre 
való felfüggesztése („Matrimonia" kezdetű 1741. nov. 
4-én kelt declaratio, röviden: „Benedictina") volt (38. 
1.), a melyet egyes pápa utódjai más országokra is ki-
terjesztettek (47—8. 1.) A vegyesházasságok körüli 
jogfejlődésnek legutóbbi stádiuma: a „passiva assisten-
tia" megengedése (46—7. 1.), továbbá a vegyesházasság 
tiltott megkötése által elkövetett „haeresis-pártolás" 
bűntettnek és a vele járó kiközösítés büntetésének fel-
újítása (48—51. 1.). 

Második Rész. A vegyesházasságok magyarországi jog-
története. 

1. Korszak. A bécsi békekötéstől az 1790/1. : XXVI. 
t.-cz. meghozásáig. 
A magyar közjog álláspontja az eretnekekkel 

szemben a bécsi békekötés előtt (54—55. 1.). Vegyes-
házasságok Magyarországon a bécsi békekötés előtti 
és közvetlen utána következő időben; egyik legrégibb 
ismert eset : Wesselény Istvánnak 1604. évben történt 
házasságkötése Dersífy Katalin ág. ev. vallású hajadon-
nal a férj által adott reverzális ellenében (55—58. 1.). 
Versengés a protestánsok és a katholikusok közt a 
vegyesházasságok körüli érvényesülést illetőleg, mely-
nél eleinte a protestánsok voltak fölényben ; ép ez 
okozta az általános egyházjog fegyelmének teljes hát-
térbeszorulását és a vegyesházasságoknak rituális meg-
áldását is, még azon esetre is, ha a gyermekeknek csak 
egy része fog a kath. vallásban felneveltetni (58—60. 
1.). Kollonich esztergomi érsek ezen laza fegyelmet 
eltiltja, de az továbbra is fenmarad (59—61. 1.). A 
kath. egyháznak a vegvesházasságoknál való megrövi-
dülése és Keresztély Ágost szász herczeg, esztergomi 
bíboros érseknek ezt megakadályozni akaró 1715. és 
1716. é. intézkedése, a mely Magyarországban (hivata-
losan: csak az esztergomi egyházmegyében) kath. rész-
ről intézményileg életbe léptette a reverzálisokat (61— 
64.1.). A vegyes házasságok tekintetében ugy a protes-
táns rendek, mint a hath. rendek az 1708 és az 1715. 
országgyűléseken előadták kívánalmaikat, melyeket az 
utóbbi országgyűlés által kiküldött „Commissio Religio-
naria" tárgyalt 1715-től 1722-ig, de a kérdést ettől 
egészen eltérőleg döntötte el III. Károly az 1731. márcz. 
21. rendelet kibocsátásával, melynek azonban semmi 
eredménye sem lett (65—67. 1.). A reverzálisok meg-
maradtak, sőt a Mária Terézia által kibocsátott (1749. 
jan. 2.) rendelettel szabályoztattak, sőt (1756. márcz. 
21. rendelet) kényszeríthető hatálylyal ruháztattak fel 

I (67—68. 1.). II. József császár 1781. okt. 15. türelmi 
rendelete, a katholikusoknak és a protestánsoknak 
ellentétes állásfoglalása a „türelmi rendelet"-tel szem-
ben, Bathyán herczegprimás tiltakozása a türelmi ren-
deletnek a vegyes házasságokra vonatkozó intézkedései 
ellen (69—70. 1.). A római Szentszék 1781. é. megtiltja 
az egyébként reverzálisok mellett is kötött vegyes 
házasságok megáldását és csakis a passiva assistentiát 
engedi meg (70—71. 1.). (Vége köv.) 

— Jézus 6'zive, a kegyelmek napja. Hägen S. J . 
müvének magyar fordítása megjelent másodszor. A mű, 
melyet a kritika mint „igazán épületes, rendkívül tar-
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talmas és kedves könyvet melegen" ajánlott, 15 iv ter-
jedelmű, oktató és imádsági részből áll. Vászonba | 
kötve kapható 2 koronáért (e. e. ss.) Wolkenberg Alajos 
dr. theol. tanárnál Szatmáron. Ugyanazon szerző Nagy- ! 
böjti Szentbeszédek cz. művének ára 1-50 kor. (e. e. ss.). 

VEGYESEK. 
— Az örök városból egyszerre több érdekes hirt 

kaptunk. Az első XIII . Leo pápa végleges sirjára j 
vonatkozik. A terv készen van. Kivitele 165,000 lirába ! 
fog kerülni. Költségét a boldogult pápa által kreált ! 
bibornokok fogják fedezni. Az épitő és pénzgyűjtő 
bizottság elnöke Rampolla bibornok, tagjai a lateráni 
bazilika káptalanjának kanonokjai. Stílje a síremléknek 
egészen megfelel a XIII . Leo által III. Incze hamvai 
számára emelt síremléknek, avval a különbséggel, bogy 
XIII. Leo alakja ülő helyzetben lesz. — Vatikáni 
körökben híre jár, hogy X. Pius pápa az u. n. vetojog 
lehetetlenitése czéljából el fogja rendelni, hogy minden 
bibornok bibornoksága kezdetén esküt tegyen arra, 
hogy semmiféle világi kormánytól ilyczélu megbízást 
elfogadni nem fog. A conclaveban egybegyűlt bibor-
nokok ezt az esküt minden pápaválasztás előtt meg-
ismétlik. — Honnan vette nem tudni : a genuai 
„Cittadino" azt jelentette, hogy ő szentsége külön 
iratban fogja a koronás és nem koronás államfőknek 
trónralépését jelenteni. — Az már bizonyos, hogy ő 
szentségének szülőhelyén, Rieseben márványszobrot 
fognak a velenczeiek emelni. Mellszobor lesz talapzat-
tal X. Pius szülőháza előtt. 

— A pápaság részvevőse a st.-louisi világkiállí-
táson. A kiállítandó tárgyak sorozata, a mellett, hogy 
igen becses, egyúttal meglehetős nagy lesz, kiállítva 
lesz mindenekelőtt a boldogult és az élő pápa arcz-
képe, továbbá fényképek a Curia és a szent Collegium 
élő tagjairól, fényképek a Vatikán, templom és palota, 
külsejéről és belsejéről. A katakombák és más egyházi 
emlékek is be lesznek mutatva. Lesz érem-, kézirat 
kiállítás ; be lesz mutatva a világhírű vatikáni mozaik-
gyár stbi stbi. A tárgyak összeállításával Ehrle J . t. 
atya, a vatikáni könyvtár igazgatója van megbízva. 

— Két Jézustársasági tudós kitüntetése. Dr 
Alambert, a Jézustársaság eme nagy ellensége is azt 
mondja e rendről, hogy „a tudomány minden ágában 
oly irókat mutat elő, kiknek érdemeit még legdühö-
sebb ellenségeik sem tagadhatják." S valóban a rend 
története a mai napig is, minden szakban tudjelessé-
geket felmutatni, még az exact tudományok mezején 
is, melyek első tekintetre a szerzet apostoli jellegével 
lazább összefüggésben állanak. Ujabb bizonyítéka és 
elismerése e nemű tevékenységüknek azon kitüntetés, 
mely Colin és Fényi atyákat érte. Fényi Gyula ha-
zánkfia s a kalocsai Haynald-observatorium igazgatója, 
kinek nevét a tudós világ főleg protuberancia-meg-
figyeléseiről tekintély gyanánt ismeri, s ki az utóbbi 
időben többszörös elismerésben részesült. Körülbelül 
egy év előtt az ,Academia Fontifieia' tiszteletbeli tag-
jává választotta, majd XIII . Leo pápa jubileumi érmé-

vel tisztelte meg a cohaererről írt latin értekezéseért,, 
melyet a pápai akadémia jubileumi kiadványában nyúj-
tott a szentatya elé. Most nem rég pedig Amerikából, 
Uruguay fővárosából, Montevideóból érkezett P. Fényi-
hez egy okmány, mely szerint november 30-án az 
vInstituto Solar International" tudós társaság egyhangú-
lag levelező tagjává választotta azon szerzetest, kinek 
rendjét 1860-ban Uruguayból kiűzték. — A másik ki-
tüntetett jezsuita: F. Colin, a tananarivai observato-
rium alapitója és igazgatója. Madagascar szigetén 14 
éven át számos és kiválóan pontos fokméréseivel, föld-
mágnességi és egyéb észleléseivel szolgált hazájának, 
Francziaországnak, mely szerzetét az imént száműzte. 
A ,Comptes Rendus des séances de l'Académie des 
Sciences' közli, mint számolt be a franczia tud. aka-
démia bizottsága az 1903. decz. 21-diki ülésen P. Colin 
sok évi tudományos tevékenységéről, miért is ez aka-
démiai bizottság ajánlatára P. Colint a Gay-féle juta-
lommal tüntette ki ; — de azért hazája földjére nem 
szabad lépnie. 

— Ha lazúl a vallásosság, lazul az erkölcsösség. 
Erről tett tanúbizonyságot Rómában nem csekélyebb 
ember, mint a pápaság ellen küzdő modern olasz állam 
főügyésze, Giampietro, a ki a juridikus év megnyitása 
alkalmából, miután konstatálta, hogy Rómában a bűn-
tettek nagyon felszaporodtak, kijelentette, hogy ez a 
romlás a vallási érzés gyengítéséből és megfogyatko-
zásából, a családi élet fokozódó elzülléséből, az itjuság 
nevelésének hiányos voltából származik. A szabadelvű-
ség és annak sugalmazója, a szabadkőművesség, nagy 
zajt ütött e nyilatkozat miatt, annál is inkább, mert 
a főügyész hódolatot nyilvánított XIII . Leo és X. 
Pius pápa előtt. Reactio, reactio hangzik Rómában és 
országszerte. Persze, hogy reactio. A romlás akczió-
jára reakcziónak kell beállni, máskülönben vesztébe 
omlik a társadalom. 

— A szatmári egyházmegye százévi jubileuma 
küszöbén áll. Ebből az alkalomból Meszlényi Gyula 
püspök ur ő excja a mármarosszigeti Mária-Valéria-
nevelőintézetnek 30,000, az uradalmi tisztek nyugdij-
alapjára 40,000 koronát tett le örök alapítványul. 

Figye lmeztetés az előf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapoku cz. fo lyói ra t ú g y indúl t meg, hogy havonkin t , a 
„Religio-Vallás* a lak jában , ]/2 íve t fog adni. M. t. o lvasóink t apasz -
ta l ták , hogy 2 íve t is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden b izonynyal v á r h a t ó növekedése kényszer í t az előfizetési á r 
fe lemelésére . A ki t e h á t csak az „2£. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapotT 

ú jév tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
„Religio-Vallás"-t és az „ E . Kr. L " - a t együ t t k íván ja já ra tn i , az 
az „ E . Kr. L.íl-at kedvezményes áron, 2 koronáé r t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „E.eligio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szer int , 
lU> 3!i ®s egész évi r ész le tekben tör lesz the tők. Mindenkire 
nézve l egegyszerűbb s legczélszerübb e l já rás az egész évre j á r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , még pedig ha l ehe t e lőze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

T ' . r íalom. Vezereszrnék és Tanulmányok: y D r Rimely Káro ly püspök. — J é z u s K r i s z t u s az igazi papneve lő — Egyházi Okmánytár. 
Decretum. Urb i s e t Orbis. — Egyházi Tudo^ítások: B u d a p e s t : Üdvöz le t Magyarország ős k i rá lykoronázó a n y a v á r o s á n a k ! — C s a -
n á d i e g y h á z m e g y e : Föpász to r i szózat az ú j é v alkalmából. — P á r i s : A régi és az u j szabade lvüség miben külömbözik ? — 
Irodalom. J é z u s Kr i sz tus is teni Megvál tónk élete. — H a n u y Fe rencz dr „A Vegyes Házas ságok J o g t ö r t é n e t e kü lönös t ek in te t t e l 

Magya ro r szág ra" cz. m u n k á j á n a k ta r ta lma. — J é z u s Szive, a kegye lmek nap ja . — Vegyesek. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K Ü S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, január 20. 6. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter m coepio tuo : praeliare praeha íJommi, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
ailabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

, Additos tibi animos auctor i ta te .Nostra exoptamus. quibuh excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas . ' 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Ttrtalom. Vezer eszmék és Tanulmányok: Deeretum. — J é z u s K r i s z t u s az igazi papneve lő — Egyházi Tudósítások : y D r R ime ly K á r o l y 
püspök. — B u d a p e s t : X P i u s pápa r e f o r m j a az egyházi zene terén és Magyarország .— G a r a m-S z.-K e r e s z t : R i m e t y püspök 
temetése . — S z o m b a t h e l y : Főpász to r i szózat . — R ó m a : A magya ro r szág i v é r t a n ú k es J e a n n e d 'Arc ü g y e a p á p a előt t . — 
Irodalom. E P H E M E R I D E S C A L A S A N C T I A N A E . — Bened ic t i Csaplá r e Scholis Pi is Considera t io even tuum, d o c u m e n t o r u m , ac 
inc i t amen to rum hu ius aevi. - H a n u y F e r e n c z dr „A Vegyes H á z a s s á g o k J o g t ö r t é n e t e kü lönös t ek in t e t t e l M a g y a r o r s z á g r a " cz. 

m u n k á j á n a k t a r t a lma . — Vegyesek. 

móriam Pau l inae sentent iae : „non sunt condi-
gnae passiones huius temporis ad futuram glóriám 
quae revelabitur in nobis." Eo rum ingent i numero , 
unde admirabilis huiusmödi história coalescit, 
t rès hodie adiiciuntur, Cassoviae ab haeret ic is 
in odium religionis perempt i anno M D C X I X . 
Sun t au tem hi M A R C U S C R I S I N U S canoni-
cus Strigoniensis, S T E P H A N U S P O N G R A -
C Z I U S et M E L C H I O R G R O D E C Z I U S , ambo 
sacerdotes e Societa te Iesu. 

M A R C U S CRISINUS, Romae olim Col-
legii Germanici alumnus, deinde in Graecensi 
Academia philosophiae doctor, vi tae modestia, 
g rav i ta te morum et studio religionis eluxit. Is, 
quum aliquot annos Strigoniensi Seminario 
magna eruditionis et virtutis laude praefuisset , 
in Canonicorum eius loci collegium adscitus 
est. Inde climissus, u t Seminarii H u n g e r ici 
curam susciperet, quum in id negotii diligen-
tissime incumberet , nac tus est occasionem 
martyr i i jex Germanico bello ab haereticis ex-
citato saeculo XVII , a tque adeo ex Boliemica 
illa perduell ione anni MDCXV1II, quae brevi 
Moraviam Lusat iam, Silesiam, Hungár iám, 
ipsamque Aust r iam in perfidiae societatem 
traxit . 

Ineun te mense Septembri anni MDCXYIII , 
6 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjil 

DECRETUM 

STRIGONIEN. s e u OASSOVIEN. 
Beatif icat ionis seu Dec la ra t ion i s Mar ty r i i 

Venerabi l ium Se rvorum De i 

MARCI CRISINI 
Canonici St r igoniensis 

STEPHAN! PONGRÁCZ 
MELCf l lORIS GRODECZ 

Sacerdotum e societate Iesu. 

SUPER ÜU13IO 

„An constet de martyrio eiusque causa, itemque 
de signis seu miraculis martyrium ipsum illustranti-
bus in casu ed acl ejfectum de quo agitur.u 

Effusus diu la teque Christi m a r t y r u m san-
guis tarn il lustrem Ecclesiae históriám compa-
ravit, u t huic aemulae caelestis Hierusalem 
commode possint verba regi i . vatis aptar i : 
„Gloriosa dicta sunt de te civitas Dei.u D u m vero, 
u t habet August inus, „sanguine martyrum suorum 
Ecclesiae corpus ornatur," (Serin. 41 de Pass. 
Do yn.J recordatio illa invictae fort i tudinis a tque 
constant iae ad fidem reborandam, ad foven-
dam pietatem mire conducit , exci ta tque me-
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quum percrebuisset rumor imminere Cassoviae 
copias l iaereticorum, horumque exci ta ta factio 
in seditionem erumperet , divexans maxime 
sacerdotes, Marcus Crisinus accessit patr ibus 
S tephano Pongracz io Hungaro et Melchiori 
Grodeczio Silesio, quos regius ille dux una 
cum Cassoviensibus catholicis expetiverat , u t 
Christiana ibi negotia procurarent . Etsi au tem 
hi sancti viri ministerii sui causa absentes 
periculum vi tare poterant , nihilominus, ubi 
ancipi tem didicere cathol icorum s ta tum, s ta t im 
ad aciem, seu potius ad cert issimam mor tem 
convola runt . 

Ibi non diu se impiorum ira continuit . 
Nam statim indictum est Venerabil ibus Dei 
Servis, ne domo pedem efferrent ; tum, circum-
septa militibus aede, omnes ab il lorum accessu 
prohibiti, ipsique subsidio quovis ac cibo desti-
tut i . Tandem in pervigilio nat ivi tat is Deiparae, 
haere t icorum satelli tes noctu in Christi con-
fessores impe tum faciunt . A tque occurrentis 
pr imum Stephani pec tus ferrea clava percuti-
un t ; resupinum semianimem pros te rnun t ; inde 
nudant , eiusque manibus revinctis post terga, 
faces lateribus admovent , ad usque detec ta 
viscera us tulant , membra per summám igno-
miniam exsecant , pede contundunt , circum-
ducto capiti loro arctissime, u t oculi exilire 
viderentur , vo lu t a tum in proprio sanguine tra-
h u n t ; e t i amtum spiranti duo bus gravissimis 
vulneribus caput sauciant . Ad u l t imum fessi 
mor tuumque hominem ra t i in proximam cloa-
cam det rudunt , ubi lioras viginti v i tam mor te 
peiorem produxi t ea for t i tudine a tque con-
stantia, ut aed i tuum forte illac t r anseun tem 
ad fidei f i rmi ta tem cohortari non dubitaveri t . 
Eadem propemodum, nec minori animi vi, 
passi sunt M A R C U S et MELCHIOR, et ipsi 
ustulati , exsecati, contusi in c loacam proiecti, 
uno exitus discrimine, quod hi abscisso capite 
occubuerunt . 

Vulgata eademque constans opinio mar-
tyrii et gloriae Yenerabil ium Servorum Dei 
splendidiore luce perfusa ob signa complura, 
seu prodigia, praeser t im quae circa ipsorum 
gloriosum sepulcrum édita sunt, brevi effece-
runt , u t de horum martyr io ins t i tuere tur actio, 
et canonicae inquisitiones t um auctor i ta te 
Ordinaria tum Apostolica fierent. Quibus rite 
confectis i isdemque habitis legitimis, validis in 
Ordinario coetu S. Ri tuum Congregationis 

pridie calendas Mart ias an. MDCCCLXVII I 
ad Ya t i canum coacto, et P P . Cardinalium 
sentent ia conf i rmata a SSmo Domino Nostro 
Pio P P . I X fel. rec. sexto idus Martias eius-
dem anni ; ins taura ta causa est, ac de Summi 
Ponti i icis Leonis X I I I fel rec. venia peculiari 
ordini P P . Cardinalium commissa, de qua sen-
t e n t i a m proferrent . In eo coetu habito decimo 
sexto calendas Quintiles anni mox elapsi in 
Aedibus Yaticanis quum proposi tum fuisset 
Dubium : „An constet de martyrio eiusque causa, 
Venerabilium Servorum Dei MARCI CRISINI 
Canonici Strigomensis, S T E P H A N I P O N G R Á C Z 
et M E L C H I O R I S G R O D E C Z item que de signis 
seu miraculis martyrium ipsum illustrantibus in casu 
et ad affectum de quo agituru, omnes qui aderan t 
R.mi Cardinales et Officiales Praesules latis 
suffragïis constare censuerunt . Verum SSmus 
Dominus Noster P I U S P P . X, recens ad Pe t r i 
ca thedram evectus, quem providentissimus 
Deus uti Christianis solatio dédit, sic diutis-
sime sospitem servare gra tu lant i s Ecclesiae 
bono et sanctorum suorum gloriae velit, audi-
tis omnibus, quae a R.mo Cardinali Seraphino 
Cretoni S. RR. Congregat ioni P rae fec to fide-
liter ad Ipsum re la ta sunt, a supremo Suo 
proferendo iudicio supersedendum duxit, gra-
vi terque perpendens quant i res ponderis esset, 
spat ium Sibi sumpsit divinae opis implorandae. 

T a n d e m liac die quae ad anniversariae 
lucis declarat ionis Christi celebri tatem illuxit, 
Idem SSmmus Pa te r , sacris an te religiosissime 
opera tus, ad Se accivit Rmmos Cardinales 
Seraphinum Cretoni S. R. Congregationi Prae-
fec tum et A n d r e á m Steinhub er causae Rela-
torem una cum R. P . Alexandro Verde S. 
Fidei P romoto re meque inf'rascripto Secretario, 
iisque praesent ibus solemniter pronunciavi t : 

I „Ita constare de martyrio eiusque causa, itemque de 
signis seu miraculis martyrium ipsum illustrantibus 
praedictorum Venerabilium Servorum Dei MARCI 

i CRISINI Canonici Striqoniensis, S T E P H A N I 
P O N G R Á C Z et M E L C H I O R I S GRODECZ 
Sacerdotum e Societate Iesu, ut procedi possit a^ 
ulterior a in casu et ad affectum de quo agitur.u 

Hoc autem Decre tum vulgari et in acta 
S. R i tuum Congregat ionis referri iussit VIII 
idus Ianuarias , anno MDCCCCIV. 

S E R A P H I N U S Card. CRETONI, 
S. B. C. Praefectus. 

L. f S. 
f DIOMEDES PANICI , Archiep. Laodiceri., 

S. B. C. Seer eta rius. 
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Jézus Krisztus az igazi papnevelő. 
(Folytatás.) 

A pszihologia örök törvényei igazolják, évszáza-
doknak kicsúcsosodó tünetei szentesítik a szemináriumi 
élet fegyelmi szabályait. 

Azok a nagy férfiak, kiket szent a t y á k n a k 
nevez az egyház tö r t éne t ; a kik a pogányság 
és zsidóság kemény támadása iva l szemben 
á t törhe te t len bás tyái voltak a keresztény hit-
n e k ; a kik az összedőlt pogány világ romja in 
új művelődést , új világot a lko t tak t udományos 
készültségük, erős lelkületük és ragyogó pél-
dájuk á l t a l : a szemináriumi élethez hasonló 
életmód által szívták m a g u k b a J é z u s szelle-
mét, mely forrása volt bámula tos működésük- j 
nek. Elvonulva a világ zajától , kietlen pusz ták 
t i tkos magányában mer í te t ték azt a termé- ' 
szetfölött i erőt, mely „a föld savává, a világ 
vi lágosságává" ava t t a őket. 

A nagynevű kapp adó cziai férfiú, szent 
Vazul, a görög művel tség székhelyén hires 
taní tók ajkairól ha l lga t ta a t udomány igéit. 
Bár k iemelkedet t társai közül nagy tehetsége , 
t udománya és ékesszólása által, még sem 
érezte m a g á t elég erősnek, hogy nagy készült-
ségét a hit szolgála tába szegődtesse, mer t 
h iányzot t a fensőbb «kenet, melyet az Égge l 
való zavar ta lan érintkezésből szerezhetni meg. 
Elmegy Egyp tomba a sivatag remetéihez, hogy 
elmélkedés és imádság ál tal edzze meg lelkét. 
— Aranyszá jú szent J á n o s az ékesszólás nagy 
mesterétől szerzi meg szónoki t ehe t ségének 
fényét és tel jét . De hogy hivatására előkészül-
jön, a magányba vonul vissza, Ant iokia zord 
hegységeiben ha t évet töltve. — Szent Ágos-
ton, ez a nagyfényű csillag az egyetemes egy-
ház egén, a tudomány és ékesszólás csarnokai t 
Afr ika egy magányos vidékével vál t ja föl, hogy 
Jézus szellemével vér tezze föl magá t . így cse-
lekedet t szent Je romos s mások, kik a magány 
és csupán a magány ál tal aka r t ak nagy hiva-
tásukra előkészülni. A magány a nagy gondolatok 
szülője, a papi lelkület megteremtője ; nem pedig a 
nyilvános élet lármája. Azér t az egyház a ma-
gányba való előkészületet a papképzés törvé-
nyei közé emelte. 1 

De a magánynak , a világtól való elzár-
kozot tságnak megszentelő t a r t a lma t kell adni 
elmélkedés, imádság és erénygyakor la tok által. 

1 L. Dr H e t t i n g e r Fe rencz „Thimotheus" . 257—261. 1. 

A szeminárium íalai e lzárnak ugyan a világ-
tól ; de nincs oly magas fal, a melyet a 
képzelőtehetség tündéra lko tása i á t nem hág-
ha tnak . Sőt a m a g á n y b a n élénkül a képzelő 
erő, mely a világ csalóka képeit minden báj-
ja l fölékesítve varázsol ja elénk. A vágyakka l 
te l t szivet a magas falak ki nem éhezte t ik ; 
ka rha ta lommal sem lehet a szivet kiüríteni. A 
szív meg nem válik bálványaitól , csak ha azok 
semmiségét be lá t ja és magasabb rendű örö-
mökkel kárpótol juk értök. A szív élvezni akar, 
gyönyörködni kíván. H a magasabb rendű élve-
ze te t nem ismer, a földi örömök m á m o r á b a n 
kéjeleg. R á kell vezetni, hogy van szebb világ 
is, mint a föld; vannak nemesebb gyönyörök 
is, min t a tes t gyönyörei . Ebbe a szebb világba 
vezeti be a szivet az elmélkedés. Ezzel hatol be a 
lélek a nagy igazságok mélységeibe. „Egyet len 
egy igazság, melyet jól megfon to lunk s mely 
vérünkbe megy át, tovább visz bennünke t a 
lelki életben, min t sok fenséges eszme és szel-
lemes gondolat , melyek csak fu tó lag érintik 
le lkünket ." 2 Az elmélkedés a lak í t ja á t a nagy 
gondola toka t serkentő erővé. Ez illeszt szár-
n y a k a t a lélekre, hogy föl a m a g a s b a emel-
kedjék. Az emelkedés a papi le lkületnek egyik 
megif j í tó forrása. 

H a r m a t kell a fűszálnak, imádság kell a 
léleknek, hogy felüdüljön. A mely pap elha-
nyagol ja az imádkozást , abban a papi erények 
csakhamar megfogya tkoznak . Imádság nélkül 
kiszárad a szív, mint a hogy a magasból le-
verődő csapadék hiánya kiöli a növényzet 
életét . 

Az elmélkedésre, az imádságra és sok 
I más üdvös dologra, az idő helyes beosztására, 

a je l lemalakulás klasszikus t ényező jé re : az 
önmegtagadás ra stb. szokta t r á a papnevelő. 

Legbőségesebb erőforrás a papi lelkület megszer-
zésére a legméltóságosabb Oltáriszentség. A kik a 
Je ruzsá lem utczá in elmenő J ézusnak ruhá ja 
szegélyét ér intet ték, erőt éreztek belőle ki-
áramlani . Hogyne á radna erő a lélekbe az O 
szent teste- és vérével való legbensőségesebb 
egyesülésből, ha Magdolna pé ldá já ra könnye-
inkkel áz t a t juk lábait és a szere te t csókjaival 
i l le t jük? Az embernek, hogy természetfölöt t i 
életet éljen, a milyennek kell lenni minden 
keresztény, annál inkább minden pap életének, 

L. u. o. 278. 1. 
6' 
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természetfölöt t i erőre, az isteni kegyelem ere-
jére van szüksége múlhata t lanul . 

Ebbe a természet fölöt t i é le tmódba szok-
t a t j a bele a növendéke t a fegyelmi szabályok 
keretében a szeminárium. 

Azért a papnevelő fegyelmi szabályait nem sza-
bad az emberi természet gyűlöletes nyűgének, a sza-
badság kellemetlen korlátainak tartanunk, hanem 
emelő karnak, mely az Olajfák-hegyén imádkozó 
Jézushoz vezet föl, hogy az ő szelleme leng-
j en és ura lkodjék a szeminárium falai közö t t ; 
ez j á r j a á t a gondolkozást , hevítse a szivet és 
nagy te t t ekre segítse az akara te rő t . 

(Kérem fölolvasni ezeket a fegyelmi szabályo-
k a t . ) . . . (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSITlSOK. 

i 
Dr Riniely Károly püspök 

A beszterczebányai székesegyházi káptalan mélyen 
szomorodott szívvel jelenti nagyméltóságú és főtiszte-
lendő dr Rimely Károly ur beszterczebányai megyés 
püspök, pápa ő szentsége házi főpapja, ő cs. és kir. 
ap. felsége val. belső titkos tanácsosa, az I. Ferencz 
József-rend nagykeresztese, a Lipót-rend lovagja, az 
Üdvözítőről nevezett lekéri javadalmas apát, a hittu 
dományok tudora, a budapesti- és bécsi tudomány-
egyetemek bekebelezett tagja, a bécsi tudományegye-
tem disz- és jubiláris tudora és arany misés áldozópap 
folyó évi január hó lB-án délelőtti 11 órakor rövid 
szenvedés ós az egyházi szentségek ismételt ájtatos 
fölvétele után, áldásdús életének 79-ik, áldozárságának 
56-ik és püspökségének 11-ik évében szívszélhűdés 
következtében történt csendes elhunytát. Az Urban 
megboldogultnak hült tetemei folyó hó 16-án szomba-
ton délelőtti 11 órakor a garamszentkereszti plébánia 
templomban tantandó ünnepélyes gyászmise után fog-
nak az ottani püspöki sírboltban a boldog feltámadás 
reményében síri nyugalomra helyeztetni. Besztercze-
bányán, 1904. évi január hó 13-án. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

Budapest, jan. 19. X. Pius pápa reformja az egy-
házi zene terén és Magyarország. — 

Mi 2 a lapunk mult szombati számában közölt 
„Decretum Urbis et Orbis" meg nem jelent, a látszat 
az volt, mintha szentséges atyánk X. Pius pápa, egye-
lőre legalább, csupán Rómában és a római püspökség 
területén akarná az egyházi zenét a legújabb kutatá-
sok által felderített régi egyházi zene tisztaságára vissza-
vezetni. A SS. Rituum Congregatio említett Decretuma 
teljes világosságot árasztott ki a dologra. X. Pius pápa 
Utasítása, melyet lapunk a Respighi bibornokhoz intézett 
apostoli levéllel együtt az olasz eredeti után teljes 

szövegében közölt, nincs kétség benne, egyetemes 
egyházi törvényt szab az egyházi zenének abban az 
irányban, hogy különösen a gregorián éneket a tudo-
mányos kutatás és kritika által eredeti tisztaságába 
visszaállított alakjában kell az egész anyaszentegyház-
ban használatba venni. 

Miután a pápai törvénynek szövege is, intencziója 
is ismeretes: itt az ideje, hogy az egyházi zenére 
vonatkozó egyetemes egyházi törvénynek Magyar-
országban is miként való végrehajtásáról kezdjünk 
gondolkodni. 

A kik az egyházi zene és ének ügyét a legutóbbi 
évtizedek alatt figyelemmel kisérték, azok előtt rögtön 
világos lett az, hogy X. Pius pápa Motu Propriója az 
egyházi zene és ének ügyében fordulópontot alkot. A 
zeneértő pápa intézkedése évtizedek egyházzenei vitat-
kozásainak és küzdelmeinek a végét jelenti. 

1870-ben kapott a regensburgi Pustet-féle könyv-
kiadó czég Rómából felhatalmazást a gregorián ének 
könyveinek kiadására. Akkor ez az intézkedés teljesen 
megfelelt az ügy akkori állásának. Időközben, különö-
sen a franczia benczés-rend beható tanulmány tárgyává 
tette az egyház ősi zenéjének ügyét s e tanulmányok 
alapján létre jött a gregorián ének solesmesi kiadása, 
mely a gregorián éneket tisztább alakjában juttatja 
érvényre*. Mikor erre a dologra Aloisi Masella bibor-
nokot, a SS. rituum congregatio praefectusát figyel-
meztették, és tőle a Pustet-czégnek adott kizárólagos 
szabadalom visszavonását követelték, ő azt felelte, 
hogy a kívánságot teljesíteni nem lehet, mert egy-egy 
bibornok által aláirt határozat .csak az illető bibornok 
halálával veszti el érvényességét. Maradt tehát a Pus-
tet-czégnek adott kiváltság a régiben. De az ügy 
tovább fejlődött. A szabadalom, mert csak 30 évre 
szólt, 1900-ban lejárt. 1902-ben meghalt Aloisi Masella 
bibornok is. A tiszta gregorián ének érvényesülése 
előtt tehát minden akadály megszűnt. Időkőzben pápa 
lett Sarto bib. velenczei patriarka, a ki még 1900-ban 
külön levelet irt ebben az ügyben XIII . Leo pápának. 
Ez a magyarázata annak, hogy most mint pápa X. 
Pius első nagyobbszabású reformjának tárgyává az egy-
házi zene és ének ügyét tette. Es erre különösen hiva-
tással is bír. Nemcsak zeneértő, hanem valóságos tekin-
tély az egyházi ének és zene körében. Mint mantuai 
püspök maga vezette papnevelő-intézetében az ének-
gyakorlatokat. Yelenczében pedig egészen átalakította 
az egyházi ének- ós zenekarokat. 

Igaz, hogy a pápai törvény semmiféle kiadását a 
gregorián-éneknek névszerint nem említi. Ámde uta-
lásai oly világosok, hogy semmiféle kétség nem forog-
hat fenn az iránt, melyik recensióját a gregorián-ének-
nek kívánja általánosan érvényre emelni X. Pius pápa. 
A Pustet-félét semmi esetre sem, mert köztudomásu 
tény legalább Rómában az, hogy Haberl regensburgi 
karmester hiába jár t a Pustet-czég érdekében a Vati-
kánban. A szent atya a gregorián-éneknek másik, 
ujabb tudományos kutatások eredményeire fektetett 
recensióját fogadta el és kivánja érvényre emelni a 
latin szertartás körében. 

Ennyit előleges tájékozásul. ? ? 
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Garam-Sz.-Kereszt, jan. 17. Rimely püspök teme-
tése. — 

A vidék-uralta palotából, tegnap, szombaton ren-
deztek az elhunyt főpásztornak temetést, melyhez a 
zord téli természet fagyos némaságával megható hát-
teret alkotott. Főpapot illető gyászpompa és nagy 
részvét kisérte a tudós és jószivű főpásztort utolsó 
nyugvóhelyére a garamszentkereszti plebánia-templom 
kriptájába. Reggel fél 8 órakor külön vonattal utaztak 
a temetésen résztvevők Beszterczebányáról Garam-
Szent-Keresztre. Megjelent a káptalan teljes számban, 
Zólyomvármegye Répássy Mátyás alispán vezetésével 
tekintélyes küldöttségben képviseltette magát, a pol-
gári és katonai hatóságok deputácziókat küldtek. 

Kevéssel 11 óra előtt megkezdődött a gyászszer-
tartás a püspöki várkápolnában, ahol a főpap diszes 
ravatalon nyugodott. Miután a holttestet beszentelték, 
papok vették vállaikra a koporsót és megindult a 
fényes gyászmenet a plebánia-templomig. A templom-
ban a rekviemet Vizsnyovszky László nagyprépost 
végezte. A gyászszertartás után dalárdák gyászdalt 
énekeltek, azután pedig a koporsót a templom déli 
oldalán levő kriptában helyezték el. 

Rimely püspök végrendeletet nem hagyott. Vagyo-
nát már életében felosztotta a rokonok és szegények 
között. 

Szombathely. Főpásztori szózat. — 
Krisztusban kedves Papságunknak s hiveinknek 

üdvöt és áldást az Úrban ! 
Az újév küszöbén visszatekintve a mult év ese-

ményeire, nem egy felemelő mozzanat fordult elő 
egyházmegyém történetének folyamán, melyek nagy 
vigasztalással töltik el főpásztori szivemet s amelynek 
láttára repeső örömmel kiáltok fel : Quid retribuam 
Domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Mit adjak 
viszonzásul az Urnák azokért, amikkel engem elhal-
mozott ? 

Örömmel száll vissza képzeletem az egyházme-
gyém életében feltűnt vigasztaló eseményekre ; látom 
nt. papságom csendes, de buzgó működését a lelkek 
üdvének nehéz és fárasztó és felelősséggel teljes munká-
jában kifejteni: látom jó híveim nemes törekvését oda 
irányulni, hogy lelkipásztoraik vezérszavát követve az 
erény szűk és rögös utján előre haladjanak; örömmel 
szemlélem áldozatkészségük teljes kifejtésével felajánlott 
tevékenységüket, melylyel a templomok, iskolák, jóté-
kony intézmények felkarolásával, mise-, kereszt-, szobor-
alapitványok létesítésével Isten dicsőségét, saját és 
felebarátjaik lelki javát előmozdítani vállvetve igye-
keznek ; látom az isteni hit és tevékeny szeretet 
örvendetes megnyilatkozását, mely a kath. társadalmi 
élet minél hathatósabb fellendítésével iparkodik meg-
valósítani szentséges atyánk, X. Pius pápa világra 
szóló jelszavát: instaurare omnia in Christo, mindent 
megújítani Krisztusban. 

Mivel azonban nagyon is érezem, igen jól ismerem, 
mert hiszen nem lehet elrejtve előttem, amit szt. 
Péter oly világosan kifejezett, hogy „a ti ellenségtek, 

j az ördög, mint az ordító oroszlán körüljár, keresvén 
akit elnyeljen; és szt. Pál erélyes kijentésének igaz-
ságát, hogy „nemcsak a test és vér ellen kell tusakod-
nunk, hanem a fejedelmek és hatalmasságok ellen. . . a 
gonosz lelkek ellen a levegőben" ; szomorúan vetem 
tekintetemet azon küzdelemre, melyet a jóknak végig 
ktizdeniök kell az Isten és a lelkek ügyéért, az egyház 
javáért ; szomorúság tölt el és szorongó aggodalom 
fogja el lelkemet, midőn látom, hogy a szt. írásban a 
Szentlélek sugallata alatt megrajzolt kép mennyire 
ráillik a szeretet hazánkban is mindinkább fel-feltűnő 
s a forrongó szellemek zavart okozó mozgalmai által 
felvetett eseményekre. Aggodalomban és szivrettegés-
ben vannak Ádám fiai. Busulás és félelem emészti 
ugy azt, aki a dicsőség székében ül, mint aki a földig 
lealáztatott. Aggodalom zavarja gondolatait ugy annak, 
aki koronát visel, mint aki durva vászonba öltözik. 

S mi ennek oka ? 
Nem más, mint az a vészes jelenség, hogy édes 

hazánkban is mindinkább erőre kap az a kárhozatos 
és méhében oly sok romlást rejtő szellemi mozgalom, 
mely tagadva, támadva mindazt, amit Krisztus egyháza 
a természetfölötti életre nézve tanított és majdnem kétezer 
éven át az emberiségnek nemcsak természetfölötti, 
hanem természetes üdvét és jólétét is előmozdítva az 
emberek köztudatába átplántálni törekedett s törekszik, 

1 kiölni igyekszik a szivekből azt a törekvést, hogy 
azokat keressék, mik fenn vannak, vagyis Isten orszá-
gát és igazságát, ós csak a jelenvalókat, a földi érde-
keket hajhássza : mely tagadja Istent, támadja az 
anyaszentegyházat, folyton rágalmazza annak elöljáróit, 
a pápát, püspököket, papokat, szerzeteseket, apáczákat 
csak azért, mert ezek a Krisztus által hirdetett tekintély 
alapján állva, a mai egyházi és társadalmi rendet, a 
tekintély elvét megdönteni akaró nyugtalan szellemek 
által indított mozgalom ellen védő gátat emelni 
akarnak. 

Azok, kik e veszélyes mozgalom élén állanak, 
nem akarnak tudni semmit sem arról, amit az apostol oly 
erélyesen hangoztat: Minden lélek engedelmeskedjék 
a felsőbb hatalmasságoknak ; mert nincs hatalmasság, 

i hanem csak Istentől ; amelyek pedig vannak, az Isten-
től rendeltettek. Aki tehát ellene áll a hatalmasságnak, 
Isten rendelésének áll ellene ; az ellenszegülők pedig 
maguknak szereznek kárhozatot. 

Nagyon sajnálatra méltó, elszomorító jelenség az 
édes hazánkban is, hogy a felforgató eszmék szolgá-
latába oly sokan beállanak, akik vagy nem tudják, 
vagy nem akarják észrevenni, hogy akkor, midőn 
megingatják a lelkekben az isteni vallás és erkölcs 
alapjait, melyek az országok támasza ós talpköve, a 
haza érdekeit teszik koczkára. Nem tudják vagy nem 
akarják észrevenni, hogy az apostoli szentszék által 
annyiszor elitélt, kárhoztatott titkos társulatok, melyek 
a közjótékonyság örve alatt csábítják magukhoz a 
műveltebb osztályok tagjait, tulajdonképpeni czéljokul 
azt tűzték ki mindenütt és igy hazánkban is, hogy az 
isteni kinyilatkoztatást és a kereszténységet megsem-

1 misítsék, vagy mint ők mondják : teljes erénygyakor-
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latnak szerezzenek érvényt, mi mellett azonban nem 
szükséges, hogy a tagok Istenben higyjenek, annál 
kevésbé, hogy keresztények legyenek. A szeretet látsza-
tát elsajátítják ugyan ; de a hitet és reményt elvetik. 
Mi ez más, mint megtagadása a kereszténységnek ! Mi 
ez, mint a ker szeretet majmolása a tudatlanok félre-
vezetésére ? 

Azért csodálkozhatunk-e, hogy az úgynevezett 
szoczializmus, melynek hivei napról-napra szaporodnak ; 

a vallást teljesen magánügynek jelentve ki és támadva 
minden fennálló intézményt, a legveszedelmesebb jelen-
ségeket hozza létre a könnyen hivő s még könnyebben 
félrevezethető szegényebb néposztály körében s azt 
mindenki ellen uszitja, aki arra van hivatva, hogy a 
közrendet fentartsa, a közjólétet minden körülmény 
számbavételével előmozdítsa, egyszóval a kormányzat 
ügyeit akár a lelki, akár az anyagi élet terén vezesse. 

Nem látjuk-e szomorúan, hogy miképen bírálgat-
ják, ócsárolják arra mem hivatottak az egyházi és 
világi elöljáróság tetteit s igyekeznek azok tekintélyét 
a sárba tiporni ? 

A király szent és sérthetetlen személyéről szóló 
s a magj^ar nép vérébe ezer év hatalmas története 
által bevésett tan kezd ingadozni a nép szivében ; a 
hazaszeretetnek valamikor magasra fellángoló és a haza 
sorsát minden egyéb földi érdeknek eléje helyező szent 
érzete mintha ellobbanni készülne a polgárok kebelé-
ből ; mindenfelé a nagyobb és kisebb érdekek hajhá-
szása látszik irányadó tényezőként szerepelni ugy, 
hogy az anyagiasság, az anyagiakhoz tapadás sorvasztó 
bilincsei látszanak lenyűgözve tartani a szellemeket 
kiszámíthatatlan kárára a haza legszentebb érdekeinek, 
a polgárok igazi jólétének, melyeket csak az a mély-
séges, rendíthetetlen hazaszeretet, az az egy évezreden 
keresztül megszentelt és nagy őseinktől örökölt, oda-
adó király-tisztelet, a magyar népet jellemző okos, 
engedelmes meghódolás minden törvényes felsőbbség 
előtt képes előmozdítani, fentartani, istápolni, melye-
ket az igazi vallásosság, a valódi hithűség és rendíthe-
tetlen hazafiság minden önérdektől ment szent érzelmei 
emelnek fel a legtisztább eszményiség magaslataira. 

Mindez erények ott gyökereznek Krisztus Urunk 
magasztos tanításában : Adjátok meg a császárnak, ami 
a császáré, és Istennek, ami Istené. 

Éppen ezért, mert nekünk Krisztus Jézus tanítása 
és példája ldbeg szemeink előtt, a haza szeretete, a 
király tisztelete, a törvények előtt való okos, engedel-
mes meghódolás ránk nézve nem puszta szólásmód, 
hanem élet és valóság ; nem természetes hajlam, 
hanem természetfölötti erény, melyeket gyakorolva 
nemcsak hazánk, királyunk s a törvények iránt tartozó 
kötelességeinket rójjuk le, hanem részben üdvösségün-
ket munkáljuk. 

Főpásztori gondosságom és szeretetem sugallta e 
szavakat hirdessétek, Krisztusban kedves fiaim, a 
gondjaitokra bízott hivő népnek. S most, midőn a bold, 
szűz Mária, hazánk Nagyasszonya szeplőtelen foganta-
tásáról szóló hitczikkely kihirdetésének 50-ik évfordu-
lóját készül megünnepelni a kath. világ, szeretettel 

felhívlak benneteket, hogy velem együtt ajánljátok fel 
édes hazánk ügyeit a magyarok Nagyasszonyának, 
hogy miként szt. István, első apostoli királyunk az ő 
anyai pártfogásába ajánlotta szeretet nemzetét, védje, 
oltalmazza királyunkat és hazánkat, nagyhatalmas 
közbenjárásával távolítson el minden viszályt és egye-
netlenséget honunk fiaitól. 

S hogy kegyes védelmének támogatását annál 
sikeresebben biztosítsuk a magunk számára, lehetőleg 
igyekezzetek az ő szentsége X. Pius pápa által f. évi 
aug. hó 14-én kiadott ós f. évi XII. sz. körlevelemben 
8041. sz. a. közölt- engedély alapján minden hónap 
8-ikán vagy ezt követő vasárnapon a körülményekhez 
alkalmazkodva a szeplőtelenül fogantatott szűz Mária 
tiszteletére ajtatosságot tartani s a szt. misét ugyanazon 
pápai engedély értelmében de Immaculata Conceptione 
B M. Y. venni addig is, mig az e czélra alakított 
római bizottság megállapodása szerint a püspöki kar 
együttes elhatározása alapján részletesebb utasítást 
fogok kiadni a főünnep decz. 8-án leendő megtartásá-

i nak módozataira nézve. 
Iparkodjatok Krisztusban kedves fiaim ezen jubi-

leumi év folytán a hivő nép lelki javát különös eszkö-
zökkel is előmozdítani kivált szt. missiók tartásával, 
melyek legalkalmasabbak arra, hogy a nép között a 
hitélet megizmosodását s ez által a polgári erények 
minél serényebb gyakorlását, a tekintély tiszteletét 
előmozdítsák. Óvjátok a népet a sajnosan eláradt 
rossz sajtótermékek, újságok olvasásától, melyek leg-
inkább képesek megtéveszteni annak gondolkodását, 
leginkább képesek felkavarni a minden emberben 
szunnyadó szenvedélyeket, gonosz indulatokat. 

S hogy magunkat is megerősítsük a jóban, hogy 
gyarapodjunk az egyházias felfogás és az igazi krisz-
tusi élet gyakorlásában, már most jelzem, hogy, ha 
Isten engedi, ugyanezen jubileumi év ajtatosságának 
emelésére a jövő nyár folyamán székhelyemen papi 
szt. gyakorlatokat fogok tartatni; mert jól tudom, 
hogy a lelkipásztori tevékenységben, a világ szelleme 
ellen folytatott küzdelemben kifáradt papi sziv meg-
erősítésére, a lelkipásztori buzgóság istápolására s 
emelésére nincs hatalmasabb eszköz, mint a papi szt. 
gyakorlatok, melyek alatt az elme egyedül Istenre és 
a lélek ügyeire irányítva fegyelmeztetik : a sziv, az 
akarat elvonva a világtól az erények iránt való szere-
tetben megedződik ; az egész ember átalakulva Krisz-
tusban megujíttatik. 

Addig is kérlek titeket, hogy a hivatáshoz, melyre 
hivatva vagytok, méltólag járjatok, minden alázatos-

! sággal és szelídséggel, béketűréssel elszenvedvén egy-
mást szeretettel igyekezvén fentartani a lélek egységét 
a béke kötelékével. 

Róma, jan. 11. A magyarországi vértanúk és Jeanne 
d'Arc ügye a pápa előtt. — 

Január 6-án, Vízkereszt, azaz Háromkirályok nap-
ján, vagyis a keresztény hit világosságának a pogányok 
lelkében való feltűnése ünnepén — volt a Vatikánban a 
szent szertartások Congregatiójának ünnepélyes ülése 
X. Pius pápa elnöklése alatt. Panici Diomedes laodi-
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ceai czimz. érsek, a congregatio titkárja, két Decretu-
mot olvasott fel. Az első Isten magyarországi tiszte-
lendő (venerabilis) szolgáiról, a kassai vértanúkról, 
Körösi Márk esztergomi kanonokról, Pongrácz István 
és Grodecz Menyhért J. t. atyákról kimondja azt, hogy 
vértanúságuk ténye és oka valamint az azt követő cso-
dák igazolva vannak, miért is bátran lehet a továb-
biakra átmenni. A második Decretum Isten tisztelendő 
szolgálójának Jeanne d'Arc-nak hősi erényességét 
mondja ki igazoltnak. 

E történeti nevezetességű egyházi ünnepségen 
jelen voltak Steinhuber András bibornok a J . t. rend-
ből, mint az első ügy ponense, Ferrata Domonkos 
bibornok, mint a második ügy ponense, kik egyúttal 
a beteg Cretoni Szerafin bibornokot is képviselték, a 
ki a SS. Rituum Congregatio praefectusa.' Jelen volt 
továbbá a franczia püspöki karból mgr. Touchet orlé 
ansi püspök, Magyarországból dr Kohl Medárd eszter-
gomi segédpüspök, Martin atya rendfőnök a Jézus-társa-
ság képviseletében több atyával, Széchen gróf Ausztria-
Magyarország, Nisard Francziaország nagykövete, a 
Congregatio tisztikara, a két ügy postulatora, a magyar-
országi vértanúk részére Beccari Kamill J . t. atya, 
Jeanne d'Arc részére Herczog Xavér sulpiciánus, több 
egyházi intézet, névszerint a Collegium germanico-
hungaricum, mint a melynek Körösi Márk növendéke 
vala. 

A Decretumok kihirdetése után a két érdekelt 
egyházmegye, illetve ország jelen volt püspöke, dr 
Kohl Medárd ő mga és mgr Touchet Arthur orleánsi 
püspök a pápai trón elé léptek. Kohl püspök ur lati-
nul köszönte meg a kitüntetést, a mely Magyarorszá-
got, azt esztergomi főkáptalant, a Jézus-társaságát és 
a Collegium germanico-hungaricumot érte. Az orléansi 
püspök ur köszönete franczia volt. Ezután a szent 
atya, X. Pius pápa vette át a szót s latinul rövid 
allocutiót tartott a jelenvoltakhoz örömét fejezve ki a 
Decretum felett : a Magyarországra vonatkozó felett 
azért, mert a vértanúság, úgymond, a szentség tető-
pontja és az uj életet fog kelteni Magyarországban ; a 
Francziaországra vonatkozó felett azért, mert az orlé-
ansi szűz dicsősége nemcsak Francziaországnak, hanem 
az egész egyháznak dicsősége, és azt mutatja, hogy 
Isten kegyelme előtt nincs elveszett dolog. 

Végül, kézcsókra bocsátás után, apostoli áldását 
adta ő szentsége a jelenvoltakra. 

I R O D A L O M . 

EPHEMERIDES CALA S ANCT l A N AE. 1903. 
Annus III. Fase. I. Jan. Febr. Fase. II. Mart, et April. 
Senis, ex Officina Calasanctiana. Moderator : P. Th. 
Vignas, Roma, via Toscana, 12. Administrator : P. P. 
Tognoli R. Instit. Pendola Senis (Siena) 8-r. 64 1. 

Isten a boldogságot, a lelki nyugalmat, a dicső-
séget munka és küzdelem árán adja. Ugy látszik pedig, 
mintha az Isten éltető szelleme a szokottnál talán erő-
sebben fújna végig a földkerekségén, akkora éledés 
észlelhető szerzetesrendeink életében. Minden rend 
megmozdúlt. A melynek reformálni valója volt, az nagy 
erővel indult neki az újjászületésnek; a melynek ha-
gyományos szelleme ép és egészséges maradt, az egyre 
nagyobb terek meghódításával leli örömét Krisztusban. 
A n gyérdemű kegyes-tanítórendiek is az egész világ-
ról, a hol csak vannak, újból összefognak. Mistrangelo 

rendfőnök, ezidőszerint egyúttal flórenczi érsek buzdí-
tására kéthavonkint megjelenő latin folyóiratot adnak 
ki most már negyedik éve, gyönyörű latinsággal. Minap 
mutattuk be, mint a latin stíl művelésének mintáját, a 
„Vox Urbis" nevű római lapot. Az „Ephemerides Cala-
sanctianae" latin stílusa elegánsabb, a lap szelleme tudo-
mányosabb. Valóságos latin tud. és szépirodalmi lap. Igen 
melegen ajánljuk. Adandó alkalommal böngészetet állí-
tunk belőle össze. Megrendelhető Sienában, (Olaszor-
szág) az Officina Calasanctiana nevű nyomdai intézetben. 

-f- Benedicti Csaplár e Scholis Piis Consideratio 
eyentuum, documentorum, ae incita mentorum huius 
aevi. Xenion benevolis lectoribus Ephemeridum Cala-
sanctianarum. Superiorum permissu. Senis, ex Officina 
Calasanctiana, 1903. 8-r. 46 1. 

A fent ismertetett folyóiratból van ez a fenkölt 
szellemű elmélkedés és eszméltetés külön lenyomatva. 
Más helynek hagyva fel behatóbb ismertetését, itt most 
csak annyit mondunk róla, hogy a mag}^ar névnek 
dicsőséget szerzett. A rend irodalmi és biographiai 
történetének lelkesebb mívelésére buzdít, tiszta, nemes 
latin elokvencziával. 

J- Hanuy Ferencz dr „A Vegyes Házasságok 
Jogtöiténete különös tekintetlel Magyarországra" cz. 
munkájának tartalma. Második Rész: A vegyesházas-
ságok magyarországi jogtörténete. 
II. Korszak. Az 1790/1.: XXVI. t.-cz. meghozásától az 

1839 40. évi országgyűlésig. 
Az 1790/1.: XXVI. t. cz. előzményei ós magának 

a törvénynek (15. és 16. §.) intézkedései (71 — 2. 1.). A 
II. József által eltörölt reverzálisok ismét hatályba 
lépnek ; ezt II. Lipót és I. Ferencz rendeletileg is ki-
mondják (72—3. í.). Az 1807. kir. rendelet szerint: 
csakis a nem kath. apától önként adott reverzális elfo-
gadása van megengedve, a kath. apától azonban nem, 
mert úgyis pótolja az 1791. törvény; a reverzálist 
megtagadó nem kath. vőlegényt is azonban köteles a 
kath. plébános összeadni kath. jegyesével. Ezen kény-
szer létrehozta Magyarországban a „passiva assistentiau 

gyakorlatát, a mely azonban általánossá csak 1840-ben 
lett. (74 - 75. 1.). Pápai dispenzácziót nem szokás még 
kérni a vegyesházasság megkötéséhez, ha meg is adat-
tak a cautio-k. A magyar gyakorlat csak két (2) cau-
tio-t ismer (80—82. 1.). Vegyesházassági viták az 1825., 
1827. és 1832—36. országgyűléseken. Szepesy Ignácz 
báró, pécsi és Scitovszky János rozsnyói püspökök az 
utóbbi országgyűlés alatt pásztorlevelekkel (1833. é.) 
intik híveiket a vegyesházasságoktól való óvakodásra. 
A magyar püspökök és az országgyűlésnek többi pap 
tagjai 18 3. évben a trónhoz irnak fel (82—4. 1.) Báró 
Andrássy Antal püspöknek hősies magatartása a vegyes-
liázasságok ügyében II. József császár alatt méltó 
példányképül szolgált utódjának: Scitovszky Jánosnak 
(84—89. 1.). A „kölni eset"-nek (Spiegel, Droste-Vische-
ring érsekek és Bunsen porosz követ) története és be-
folyása a porosz sziléziai (Dunin érsek) és a magyar 
házassági vitákra, küzdelmekre és jogfejlődésre (89 — 
98. 1.). Lajcsák nagyváradi püspöknek korszakalkotó 
(az 1844. : III. t.-czikben is nyoma maradt) pásztor-
levele 118B9. márcz. 15.) és „Instructio"-ja ; a püspö-
köknek állhatatossága. Lajcsák püspök körlevelének 
befolyása a „passiva assistentia" általánossá válására 
és az „activa assistentia--nak (a cautiou-k meg nem 
adása esetében) elhagyására. A beszterczebányai egy-
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házmegye papságának küzdelme (felterjesztésekben) 
püspöke ellen, az egyház szigorának érdekében (99— 
103. 1.). 
III. Korszak. Az 1839/40. évi országgyűléstől az 1868. : 

LIII . t.-czikk meghozásáig. 
Viharos országgyűlési tárgyalások a vegyesházas-

ságokról 1839. és 1840. évben. Kopácsy József herczeg-
primás kimagasló alakja (105—7. 1.). A püspöki kar 
felír a Szentszékhez és a felirat átadása végett Lono-
vics csanádi püspököt küldi Rómába; eközben peoig 
1840. juh 2-án közös pásztorlevéllel a „passiva assis-
tentiau-t rendelik el a nem dispenzált vegyesházassá-
gokra nézve (107—108. 1.). A megyei törvényhatósá-
gok, élükön Pestvármegyével, heves mozgalmat indíta-
nak a püspöki kar pásztorlevele és instructio-ja ellen, 
a melyek egyidejűleg nagy irodalmi harczot is provo-
káltak (109—110. 1.). Lonovics püspök 1840. szeptem-
bertől 1841. juniusig Rómában időzik a vegyesházassá-
gok tekintetében pápai engedmények kieszközlése 
végett : a múltra a „passiva assistentia" jóváhagyását, 
a jövőre ezenkívül még a trienti formának felfüggesz-
tését kérve. Lonovics-nak nagyszabású jogászi és állam-
férfiúi tevékenysége Rómában, személyes tárgyalások-
kal és hatalmas írásbeli felterjesztésekkel. Az 1841. évi 
ápr. 30. breve és Lambruschini-instructio méltatása, 
belső taglalása, annak hatálytöre, tekintettel Horvát-
Szlavonországokra és Erdély nagyfejedelemségre. A 
görög-katholikusokra vonatkozó külön pápai instructio 
1858. évből (111—119. 1.). Az osztrák örökös tartomá-
nyok részére szintén Lonovics által kieszközölt, de 
1841. május hó 22-én kelt Lambruschini-instructio előz-
ményei (110. 1.). és tartalma (119. 1.). Az 1841. évi 
breve-t a magyar püspökök még 1841. év végén kihir-
detik ; a Lambruschini-instructio-t azonban egyelőre 
még visszatartják, mert még érvényben volt az 1790/1. : 
XXVI. t.-cz. 15. §-a Az instructio szövege azonban a 
sajtóból ismertté lesz, de formaszerinti kihirdetésére 
csak az 1844. : III. t.-cz. életbelépése után kerül a sor. 
Ezen törvényczikk meghozását bevezető viták az 
1843 4. országgyűlés alatt. A rendek és főrendek izenet-
váltásai ez ügyben. Kopácsy herczegprimás ismételt 
felszólalásai a felső táblán befogással voltak a codifi-
catio-ra. Az 1844.: III. t.-czikk 2—4. §-ainak megma-
gyarázása, összefüggésben a Lambruschini-instructioval 
és Lajcsák püspök 1839. évi instructiojával. (120—127. 
1 ). A vegyes házasságokra vonatkozó magyarországi 
jogfejlődés ujabb stádiumai: az 1855. évi konkordátum 
és az 1858. évi esztergomi zsinat (127—-131. 1.). 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 

— Mindenünk nekünk az Oltáriszentségben rej-
lik. I t t az Isten, az irgalmas, a mindenható. Körülte 
keli forgolódnunk. Szinte biztosabban érzi magát a ka-
tholikus lélek Magyarországban, mióta tudja, hogy itt 
van már köztünk az Örökimádás intézete. Ez örök en-
gesztelést is jelent, a mire oly szüksége van ennek a 
zivataros életű s még viharosabb jövőjű országnak. Az 
örökimádás szerzetesnői, a Maria Reparatrixról neve-
zett apáczák Rákos-utczai kápolnájában engesztelő 
novena volt e napokban, mely f. hó 17-én fejeződött be. 
Megnyitotta a novenát Városy Gyula dr székesfejér-
vári püspök úr ; bezárta Kohl Medárd püspök ur, mind-
aketten megfelelő szentbeszéddel. 

— A németországi egyetemeken, melyeknek száma 
21, az 1903/4. tanév első felében 37,881 hallgató irat-
kozott, be, 68-czal több mint a mult iskolai év nyári 
felében. A legnépesebb egyetemek : a berlini 7503, a 
müncheni 4609, a lipcsei 3772, a bonni 2294 hallgató-
val. A mi budapesti egyetemünk népességre nézve a 
párisi, berlini, bécsi után a negyedik. 

— A budapcsti-Oltár-Egyesület f. hó 18-án emléke-
zetes választmányi gyűlést tartott. Emlékezetes azért, 
mert Kánier Károly apát-igazgató bemutatta a7 Örök-
imádás templomának két átdolgozott pályatervét. Az 
u j templom ünnepélyes alapkő letétele május közepe 
táján lesz, oltáregyesületi kiállítással és eucharisztikus 
kongresszussal egybekötve. Laetatus sum in his, quae 
dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus ! Lesz 
Budapesten az örökimádásnak és engesztelésnek méltó 
hajléka, lelkeket hódító fényes temploma. 

— Katholikusok a chicagói egyházmegyében. 
Évről-évre örvendetes rohamossággalgyarapodika katho-
likusok száma az É.-A. E.-A. chicagói érseki egyház-

! megye területén, mely már is több mint egy millió 
I hivőt egyesít magában. A katholikus iskolákban lefolyt 

iskolaév folyamán összesen 93j388-an nyertek oktatást. 
! Az egyházmegyében összesen 338 templom van, melyek 

közül i34 rendes hitközségi templom. Van ezenkívül 
a különböző kórházakban, iskolákban és árvaházakban 
61 kápolna. Pap 619 működik az egyházmegye területén, 
ebből 173 szerzetes. Magában Chicagóban 157 templom 
van, 148 hitközségi és 9 missiótemplom. Ezek közöl 70 
angol (köztük egy a katholikus négereké), 34 német, 
10 cseh,. 8 olasz, 4 franczia, 4 szláv, 4 horvát, 4 lithván, 
egy holland és egy szyr templom. — Ezek száma a 
közel jövőben minden valószínűség szerint egy magyar 
templommal is fog gyarapodni. Az utolsó három 
esztendő alatt hozzávetőleges becslés szerint magának 
Chicagónak katholikus lakossága legalább 200 ezer 

j lélekkel gyarapodott. (M. V.) 
— A római egyházzenei reform-bizottság a kö-

vetkező tagokból áll : elnök don Lorenzo Perosi, a 
sixtusi kápolna karmestere, tagjai maestro Capocci a 
laterani bazilika karmestere, Mancim tanár, a ss. rituum 

! congregatio tanácsosa és a liturgiái bizottság titkára, 
báró von Kanzler Rudolf, a Santa Cecilia nevű lyceum-
ban az egyházi zene tanára, Parisotü tanár ugyanott, 
Relia a gregorián ének tanára, Mattoni tanár a szent-
Péter-templom énekkarából. Perosi és Relia meg van-
nak bizva külön avval, hogy a reform megvalósítását 
Róma egyházi intézeteiben ellenőrizzék. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapokcz. folyóirat úgy indúlt meg, hogy havonkint . a 
„Religio- Vallás* a lakjában, V2 í v e t f °g adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. A lap ter jedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az „E. Kr. L."-at j á ra t j a , az a lapot, 
ú jévtő l kezdve, évi á korona árban kapja. A ki mindkét lapot, a 
,,Religio- Vallásu-t és az „E. Kr. L u -a t együt t k ívánja járatni , az 
az „E. Kr. L.íl-at kedvezményes áron, 2 koronáért szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi árban 20 koronával, a vele j á r a to t t „E. Kr . L."-ra 2 kor. 
pót lékkal tehetni meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint, 
V41 V2» 3U egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerííbb eljárás az egész évre já ró 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



l Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

: szerdán és szombaton. 
; Előfizetési díj : 
ï félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt . 
{ Szerkesztő lakása : 

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

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

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. 

Budapesten, január 23, 7. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriier m coepio tuo : praeliare praeha Domini, caritatem incende, pietatern főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

.Additos tibi animos auctor i ta te Nostra exoptamus, quibub excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T trtaloin. Vezereszme'k és Tanulmányok : Némi s ta t i sz t ika B u d a p e s t plébániáiról . — J é z u s K r i s z t u s az igazi papnevelő . — Egyházi 
Okmánytár. Decretum. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : X . P i u s pápa a l locut iója a m a g y a r v é r t a n ú k és J e a n n e d 'Arc szen tekké 
ava t á sa ügyében . — N a g y v á r a d : F ő p á s z t o r i kör levél . — M ü n c h e n : H a r c z a m ü n c h e n i egye t em h i t t u d o m á n y i k a r á n a k egy 

tanszékeér t . — Irodalom. — Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjük. 

Némi statisztika Budapest plébániáiról. 
— Irta : Zubriczky Aladár dr. — 

1. Az elmúlt év első felében Respiglii bíbo-
ros mint R ó m a vikáriusa egy bizot tság ál tal 
újból körül i ra t ta a római plébániák ha tára i t . A 
fennálló 54 plébánia közül négyet megszünte t -
tek és a f ennmarad t 50 plébániának lélekszá-
m á t egyenkint 10,000 hivőben á l lapí to t ták meg. 
Ez lá tszot t a legalkalmasabb módnak arra, 
hogy a lélekszám tek in te tében muta tkozó nagy 
arányta lanságok el tűnjenek. Az idő még nem 
próbál ta ki ezt az intézkedést . Lehet , hogy 
itt-ott aggodalmak fognak fölmerülni a kér-
désnek ilyen mathemat ika i , t ehá t schematikus 
megoldása ellen. Bármin t legyen is azonban a 
dolog, mindeneset re örvendetes, hogy m a g a 
R ó m a j á r elül ennek a nagy prob lémának 
megoldásában, a mely minden egyes nagy 
város egyházi és világi intéző köreinek vál lára 
súlyosan ránehezedik. Exemplum dedi vobis ! 

P rob lémának mondom ezt a dolgot azért , 
mer t helyes megoldásához tömérdek jóindula-
ton és nagy áldozatkészségen kivül egységesen 
á tgondol t helyi érdekű egyházi polit ika is szük-

séges. Ége tő ez a probléma azért , mer t tulaj-
donképen mindazok a nagy érdekek koczkán 
forognak e kérdés helyes megoldásánál , a 
melyek az egészséges le lkipásztorkodással szo-
ros összefüggésben ál lanak. Végül ez a pro-
bléma ál talános, mivel az összes nagy váro-
sokra ránehezedik, s megoldása mégsem tör-
ténhet ik az egész világon egységes módon, 
h a n e m a fennálló helyi jogviszonyoknak meg-
felelőleg eltérően. 

A mi modern nagy városainkban, melyek 
több százados múl t ra t ek in the tnek vissza, 
bará tságos szomszédságban él a. középkor az 
újkorral . A belvárosok tervtelenségükkel , girbe-
görbe utczáikkal , szűk sikátoraikkal, a hygienia 
követe lményei t megvető komor, ódon palotáik-
kal, zsúfolt bolthelyiségeikkel, fojtó légkörük-
kel és főkép egymást érő templomaikkal — a 
középkor t képviselik hibáival és jóoldalaival , 
kivált vallásosságával és áldozatkészségével. 
El lenben a perifériák íelé eső városrészek a 
maguk tervszerűségével, boulevardjaival , kör-
utaival, sétatereivel stb. és tegyük hozzá, a 
maguk templomhiányával , az ú jkor szel lemét 
lehel ik: az édes föld szerete té t egészen az 
Isten-feledésig vagy a nyilt hitetlenségig. Fej-
lődésük olyan rohamos, hogy a megcsappan t 
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vallásos érzés és á ldozatkészség csak itt-ott , 
nagyon gyéren emelhet egy-egy pa lo tá t Isten-
nek és a ha lha ta t l an léleknek. Ezen város-
részek lakójának néha nagyobb n t a t kell ten-
nie, mig t emplomába ér, min t vidéken a pusz ta 
vagy majorság béresének, lia vasárnap a fa luba 
zarándokol Is ten házába . Ezek a varázsütésre 
kelő gyönyörű városrészek veszedelmesen hason-
l í tanak a hirtelen megnyúló i f jakhoz, a kiknek 
sorsuk a sorvadás, a hervadás, a korai halál. 
A modern Babilont nem ég felé építik, hanem 
óriási te r jedelmű faubourg-ok a l ak jában ter-
pesztik szét a földön. Is tennek ot t semmi sem 
ju to t t , i t t va jmi kevés jut . 

Mivel ekként a modern nagyvárosokban 
középkor és ú jkor békésen együt t éldegélnek : 
óriási visszásságok ál lnak elő. Az erősen kifej-
le t t üzleti élet mia t t csekély lakosságú belváro-
soknak rendesen sok t emplomuk van s hozzá 
rendesen ot t van a ha ta lmas a rányokban épült 
fő templom is. El lenben a k i te r jed t és egyre 
fejlődő külvárosoknak rendesen csak egy templom 
j u t : az t is akkor építik, a mikor még sejtel-
mük sincs a kerüle t későbbi fejlődéséről. A 
mi továbbá a lé lekszámot illeti, miniature-plebá-
niák mel le t t igazi kolosszusokat is lá tunk. Az 
egyik — bocsánat a kifejezéséi t — kiskeres-
kedésnek tűnik fel a másik mellett , a mely a 
City valamely vi lágüzletéhez hasonlít . Az egyik 
min tha házi vagy kézmű ipar t űzne, mig a 
másik az esseni Krupp-féle ágyúgyárhoz hason-
lít. Az egyik patr iarchalis , mint egy család, a 
másik impozáns, mint egy egyházi vagy világi 
fejedelemség. 

S fá jdalom, ebben a dologban végre sincs 
merő aestlietikai kérdésről, az arányosságról 
szó, hanem főien járó érdekek forognak koczkán. 
Akár egyetlen papo t veszünk, akár egy tem-
plomot, akár egy plébániát , kell lennie vala-
melyes józan végső határnak, a melyen túllépni 
a terhek elvállalásában vagy kirovásában nem 
szabad. Eddig a végső ha tá r ig elmenni csak 
az égető szükség esetében lehet. Ezen végső 
korláton belül kell lennie másik szűkebb korlát-
nak, a mely mel le t t a hivők az elengedhetet-
lenül szükségesen kivül és fölül még valami 
hasznosat és kellemeset is kapnak a papságtól , 
másrészről pedig a papság sincsen kitéve annak, 
hogy századvégi izga to t t m u n k á b a n fölemésztve 
magá t mint pap és művelt ember sa já t benső 
kiépítéséről lemondjon. A harmadik fok az ideá-

lis lelkipásztorkodás, mely mel le t t a hivő is 
megta lá l ja mindazt , a mire egyáltalán igényt 
t á m a s z t h a t és a papság is elég idővel rendel-
kezik sa já t hi tbuzgalmi, tudományos , művészet i 
és t á r sada lmi igényeinek kielégítésére. 

A harmadik és utolsó fokról, az ideális 
le lkipásztorkodásról a fővárosokban még igen 
hosszú időre le kell mondanunk . Törekvésünk 
legalább az leg}Ten, hog}T a második fokot 
annyira, a mennyire megközelí tsük. Fá jda lom 
azonban, a t apasz ta lás az t bizonyítja, hogy 
számos esetben a conditio sine qua non-on, vagyis az 
első fokon is alul maradunk. 

Lássuk ezt pé ldában ! A lelkipásztorkodás-
nak minimuma, hogy a plébánia minden hive 
vasárnapon és ünnepnapon misét hal lgathasson 
és húsvét i szt. á ldozását elvégezhesse. Ez a 
hívőnek köte lessége; t ehá t egyenes joga, hogy 
módja legyen benne. Budapes tnek egyik plébá-
niá ja (Bpest-Erzsébetváros) 80,000 kathol ikus 
hivőt ölel fel. Tegyük föl, hogy plebánia-tem-
plomába (más t emploma a kerüle tnek a házi 
kápolnák leszámításával nincsen) egyszerre 
4000 ember fér el (ez a fel tétel aligha áll, 
mer t t ud tommal a belvárosi plebánia- templom 
is alig fogadha t be 4000-nél többet). H a 10,000 
leiket leszámítunk a gyermekekre , a kik a 
hetedik évet még el nem érték, a megmaradó 
70,000 ember számára minden vasár- és ünnep-
napon 18 szentmiséről kellene gondoskodni, 
vagyis a plébánia híveinek szigorúan megálla-
p í to t t csopor tokban kellene fé lóránkint a tem-
plomba jönniök s a szentmiséket reggel 5 órá-
tól dé lu tán 2 óráig kellene tar tani . Hogy 
tan í t ásban is részesülhessenek, délután 2 órá-
tól éjjeli 11 óráig kellene félórás beszédeket 
ta r tani . — Vegyük a húsvéti áldozást , illetve 
a megelőző gyónás t ! A húsvéti áldozás ideje 
ná lunk 68 nap lévén, mindennap á t lag 1000 
ember t kellene meggyónta tn i és megáldozta tni . 
— íme, ilyen viszonyok melle t t a lelkipásztor-
kodás min imumának sem lehet eleget tenni. 
Ped ig hol van még az anyakönyvezés, a tö-
mérdek keresztelés, temetés , esketés, a bete-
gek kezelése, a jegyesek okta tása , a szegény-
ügy, az egyesületi élet, a társadalmi tevékeny-
ség stb. stb. ? 

Ez a példa világosan muta t j a , hogy ezen 
a ba jon a káplánok szaporításával nem lehet segí-
teni. Az sem volna elég ha tha tós orvosság, 

nagyobb templomokat emelnének. Egyet len 

ÜD. EGYETEM 
ÍŐ/VYVTÍ 
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orvosság felismerése annak, hogy az ilyen arányú 
plébánia egyszerűen lelkipásztori képtelenség. A plé-
bánostól okvet lenül meg kell kívánni, hogy 
p lébániá jának igazán szellemi vezére legyen 
és pedig az egyes hívekhez való viszonyában 
a rány ta lanu l nagyobb mér tékben , min t a püs-
pök az egész egyházmegyével szemben. 80,000 
embernek ilyetén ismerete azonban egyszerűen 
tú lha lad ja egyetlen embernek szellemi képes-
ségét. I lyen t ö m e g fölöt t egy ember csak oly 
ál ta lános ér te lemben szerezhet m a g á n a k át te-
kintést , a minő á t tekin tés mel le t t ön tuda tos 
és jól megfontol t lelkipásztori működés telje-
sen lehetet len. A mi a ha ta lmas gyárüzemek-
nél kipróbál t és bámula tosan szervezet t munka-
felosztás mel le t t sikerül, az sohasem fog sike-
rülni a lelkek vi lágában. A lélek egyénenkint 
külömböző kis világ és nem hol t kerék. Epen 
azér t a lelkeket gyár i lag kezelni nem lehet . 

I lyen s hasonló gondola tok veze t tek ezen 
czikk megírására , a melyben Budapes t plébá-
niai viszonyait aka rom megvilágí tani és némi 
pá rhuzamot akarok vonni Budapes t és más 
nagy városok megfelelő viszonyai közöt t . 

(Foly ta t juk . ) 

Jézus Krisztus az igazi papnevelő. 
(Vége.) 

Kedves növendékek ! A mit e szabályok ma-
gukban foglalnak, azt ott találjuk körvonalaiban a 
legnagyobb papnevelőnek, az Ur Jézusnak nevelés-
renclszerében. H á r o m éven át közvet len közelé-
ben t a r t o t t a apostolai t ; k iok ta tá őket a menny-
ből hozot t nagy igazságaira ; u tas í tásokat ado t t 
apostoli működésükre ; számon kér te tőlük el-
végzet t m u n k á j u k a t ; fölvitte őket az Olajfák-
hegyére ; e lment velük a jeruzsálemi tem-
plomba, hogy imádkozzék ér tük és hogy 
együt t imádkozzanak ; példájával , t an í tásáva l 
szokta tá őket az erényes életre ; j u t a l m a k k a l 
ösztönözte, szelíd szemrehányásokkal fenyí-
te t te . Es még egyebet is te t t . 

O, a ki azt mondta , hogy „országa nem 
e földről való", a hegyektől borított , völgyek-
től hullámos és vizektől átszeldelt, földi hazá-
jának jövő ka tasz t ró fá já t előre lá tván, hazá ja 
sorsa fölött könyezet t . A köny a mélyen j á ró 
érzelemnek a bizonyítéka. E könyek minden 
bizonyítéknál erősebbek arra nézve, hogy Jézus 
szellemével a hazaszerete t , az erények egyik 

legnemesebbike a legbensőbben összefér. Sőt 
egyenes utasítást adott Jézus a hazafiúi kötelességek 
teljesítésére az adópénz megfizetésével és az államhata-
lommal szemben követendő magatartásra való tanítá-
saival. Ez az intézet, a hol J ézus ú tmu ta t á sához 
igazodik a nevelés, fontos föladatának ismeri: 
Isten országának tántoríthatatlan hitű bajnokokat, a 
földi hazának rendíthetetlen hűségű fiakat nevelni. 
Egy a haza , bár több a nemzet iség. A krisz-
tusi szere te t olvassza együvé a külön nemze-
t iségeket egy nemze t t é . Fényes múltú ezeréves 
hazánk megérdemli mindnyájunktól az odaadó hűsé-
get és szeretetet. Ne legyünk kisebbek, mint a 
l e tűn t századok m a g y a r papsága , mely a mély 
vallásosságot minden időben a t e t t ekben nyi-
la tkozó hazaszere te t te l párosí tot ta . 

El nem mulasz tha tom ezút ta l melegen 
a jánlani figyelmükbe az egyházirodalmi iskolát. 
A saj tó ma oly nagy ha ta lom, hogy támoga-
tá sá t egyet len in tézmény sem nélkülözheti , a 
mely té r t akar hódí tani a szivekben. I t t kell 
megtanuln iok a to l l forgatás t ; i t t kell megszök-
niük a kathol ikus i ránya saj tó t ámoga tásá t . 
Szivünk meleg rokonszenvét és áldozatkészsé-
gét érdemlik m e g azok a derék férfiak, kik a 
saj tó szolgála tában, lázas munkáva l emésztik 
fizikai és szellemi erejüket . De midőn az iro-
dalmi munkásságnak időt szentelünk, nem 

I szabad szem elől téveszteni az elénk t űzö t t 
főczélt . 

* 

Mit is k ívánnak, hogy röviden m o n d j u k 
el, ezek a most fölolvasott fegyelmi szabályok? 
I m á d d az Is tent , a kitől mindent kap tá l ; be-
csüld meg azokat , a kik ér ted élnek és tárad-
nak, elüljáróidat, t a n á r a i d a t ; szeresd tá rsa ida t , 
min t Kr isz tusban tes tvére ide t ; használd föl jól 
az időt tudomány- és erényben való gyarapo-
dásra, hogy az Úr J é z u s n a k méltó követő je 
lehess. Kell-e ennél nemesebb tá rgy az okos 
becsvágynak? Nagy erkölcsi vesztesége az 
egyháznak és közvetve az egész tá rsadalom-
nak, ha a papnevelő falai közöt t az évek jó l 
ki nem aknáz ta tnak . 

Semmi ú j terhet , a mit az önkény sugalna, 
nem fogok Önökre róni. De a mit a papkép-
zés fontos érdeke megkövetel , abból nem lehet 
engednem. 

Minden szabad, a mi az Isten törvényeibe nem 
ütközik. Elég t á g mező a cselekvésre, az isteni 

7* * 
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bölcsességtől kiczövekelve. I t t ha lad j ; i t t nem 
fogod összezúzni magada t . Be semmi sem szabad, 
a mi ezt a korlátot túllépi, mer t nem szolgálna 
üdvünkre, bármennyi re áhítozza az érzéki 
ember. 

S midőn mi a papképzés m u n k á j á b a n 
Jézus szellemét követ jük vezérfényül, nemcsak 
az egyháznak teszünk szolgálatot , hanem a 
társadalomnak, a hazának is, mer t a hol J ézus 
szelleme nincs, ot t kavarodás van. 

Legyenek meggyőződve, hogy szerete te t 
hoz tam Önökhöz. Ez lesz a legerősebb fegy-
verem. Ez t is Jézus tó l t anu l t am. Nyi tva lesz 
Önök előtt szobám a j t a j a és nyi tva lesz szi-
vem is. 

Is tennek dicsőség, embereknek békesség! 
Ez lesz a je lszavam. Ez legyen az Önöké is. 

Jézus legszentebb Szivébe, mely forrása 
az égi és földi boldogságnak, a ján lom Önöket 
és az egész intézete t , mely a mai naptó l fogva 
őrködésem és szere te tem tárgya. 

EgyJiázi Okmánytár. 

DECRETUM 
AURELIANEN. 

Venerabi l i s Se rvae Dei 

1 0 A N N A E D'ARC 
Virginis vulgo (lictae 

PUELLAE AURELIANEN. 

SUPER DUBIO 

vAn constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritate 
in Deum et in proximum, ac de cardinalibus Prudentia, 
Iustitia, Fortitudine, Temperantia earumque adnexis in 
gradu lieroico in cisu et ad efectum de quo agituru. 

Dei Sapientiae. quae ludit in orbe terrarum, piacúit 
saeculo XV. excitare virili pectore virginem, quae 
Deboris, Iaëlis, Iudith aemulata virtutem. verius ac 
proprius praeconium sibi vindicaret rarae mulieris, 
quale in sacris Litteris legitur: raccinxit Fortitudine 
lumbos suos, roboravit bracliium suum : — mamim suam 
misit ad FortiaDecuit autem eo prodigio donari 
gentem et nominis amplitudine et rei militaris gloria 
nobilissimam, ut, quemadmodum haec olim salutem ac 
dignitatem suam acceptam referre debuit Aurelianensi 
Puellae, sic in praesenti tempestate turbulentissima. 
dona pacis ac iustitiae ab eadem sperare discat, cui 
liodie faustissimis auspiciis, heroicarum virtutum glóriám 
Ecclesia decernit. 

Yen. Dei Serva 10ANNA D'ARC, in pago Domremy 
prope Valliscolorem, ad Campaniae et Lotliaringiae 
fines, VIII. Id. Ianuar. anno MCCCCXII édita est 

piissimis parentibus atque in humili fortuna constitutis. 
Adolescentula domesticis curis intenta, saepe etiam 
paterno custodiendo gregi, delituit in Deo, vacans 
orationi plurimum in sui oppidi templo. Singulari 
quoque in proximos caritate ílagrans invisebat aegrotos, 
afílictos relevabat, aliorum necessitatibus tanta liberali-
tate occurrebat, ut aliquando suo se lecto privaret, ne 
fessis itinere quietis copia deesset. Hoc umbratilis 
vitae genus retinuit usque ad annum aetatis suae XVIII. 

Erant eo tempore G-alliae res inclinatae maxime, 
ob exturbatum avito regno Carolum VII eumdemque 
coactum ad sui principatus australes partes confugere. 
Ubi, pressus ab Anglis, Britanis, Burgundionibus, 
imminutis eius exiguis copiis, locisque munitis hue 
illuc expugnatis, vix regium retinebat nomen. Iam que 
Aurelianorum ad moenia totius impetus belli constiterat, 
eamque urben Angli sperabant ianuam fore, qua 
effracta et révulsa, tota sibi ad victoriam Gallia 
pateret. 

Extrema in hac fortuna belli, cum iam vel accer-
rimos duces animus consiliumqe deficeret, constitit 
reipublicae salus in foemina. Huic, ante annos quatuor, 
obiecta per quietem fuerat Michaëlis Archangeli 
species cum caelestium aligerum ingenti multitudine, 
voxque audita principis aethereae militiae praecipientis 
ut Aurelianam ad urbem properaret duceretque Carolum 
regem Rh émis consecrandum. Obstupuit primo puella ; 
sed iteratis diu visis ac vocibus, adiectisque deinde 
caelesti Duci sanctis virginibus Catharina et Margarita, 
divinis monitis audientem se praebuit, suamque Deo 
virginitatem, quasi obedientiae pignus, devovit. Ac 
multum quidem earn exercuit arcani celandi prudentia j 
multum postea res comperta parentibus. Quibus 
omnibus tandem aliquando superatis, ab avunculo, sic 
ipsa flagitante, Valliscolorem, ad Robertum de Baud-
ricourt praefectum deducta est. Hie primum risu 
excepit puellae consilia ; inde secum reputare, mox 
diem ex die ducere ; ad ultimum, omni abrupta mora, 
armis indutam cum equis et militum comitatu iussit 
coram rege se sistere. Quem cum Ven. Ioanna conve-
nisset eique ad aurem secreta quaedam revelasset, 
praeter ipsum nota nemini, facta ill i potestate, cum 
exercitu Aurelias profecta est. 

Urbem ingressa, atque impetu terribili hostes 
insecuta, ohsidionis opera singula deiecit, perruptisque 
munitionibus, vexillum sustulit suum. Pari prodigio 
aliis oppidis liberatis, nutantem Carolum impulit, ut 
regia consecratione Rhemis inungeretur. 

His, quae Deus illi mandaverat, funeta plus quam 
viriliter, iustitiae humanae indignam mercedem haud 
minori virtute constantiaque túlit. Capta enim in 
eruptione quadam a Burgundionibus, iniqua proditione 
venumdata est Anglis animum expleturis nece virginis 
crudelissima. Rothomagum delata raptaque in ius, 
nullius fuit eriminationis expers, excepta morum casti-
tate. Acta tandem per corruptissimos iudices causa, 
innocens virgo damnata est poena combustionis, quam 
fortiter subiit die X X X mensis Maii anno MCCCCXXXI, 
oculis in Christi Crucem defixis, efíusis precibus 
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fervidissimis et implorata venia pro suae mortis auc-
toribus coram populo confertissimo. 

Anno ab eius interitu quarto et vicesimo, auc-
tore Callisto III P. M., qui Rhemensi episcopo aliisque 
negotium dedit totius causae denuo cognoscendae, 
res antea iudicata, rescissa est, et redintegrata fama 
Yen. Dei Servae, cuius de innocentia vix erat apud 
quem quam dubitatio. In dies autem crescente rumore 
sanctitatis ac prodigiorum, quibus Deus visus est 
illustrare velle demortuam, a viris ex omni gente, 
praesertim gallica, praeclarissimis, admotae sunt preces 
Apostolicae Sedi, ut, quemadmodum olim a Christi 
Yicario vindicata puellae fuisset integritás, ita ab 
ipso sententia prodiret, qua caelitum honores eidem 
adsererentur. Itaque, multis collectis testimoniis ex 
Aurelianensi, Yirdunensi ac S. Deodati dioecesibus, 
iisque ad SS. Rituum Congregationem delatis, intro-
ductionem Causae signandam esse declaratum est a 
Sanctissimo D. N. Leone PP . XI I I fel. rec. die 27 
mensis Ianuarii anno MDCCCNCIV. Secuti sunt 
Apostoliéi processus ; quorum validitate comprobata, 
de virtutum gradu heroico Ven. Servae Dei disceptatum 
est apud SS. Rituum Congregationem, primum in 
antepraeparatorio Conventu in aedibus bo. me. Emmi 
Cardinalis Lucidi Mariae Parocchi decimo sexto 
calendas Ianuarii anno MDCCCCI; secundo in prae-
paratoriis Comitiis ad Vaticanum, decimo sexto calen-
das Apriles anno mox praeterito ; denique ibidem in 
coetu universo coram Sanctissimo D. N. Pio PP . X. 
habito decimo quinto calendas Decembris eiusdem 
anni. Ubi, cum a Rmmo Cardinali Dominico Ferrata 
Causae Relatore, dubium fuisset propositum : „ An 
constet de virtutibus theologcilibus Fide, Spe. Caritate in 
Deum ei in proximum, ac de cardinalibus Prudentia, Ius-
titia, Fortitudine, Temperantia earumque adnexis Ven. 
Servae Dei IOANNAE D'ARC in gradu heroico, in casu 
et ad ejfectumde quo agituru, Rmmi Cardinales SS. Ritibus 
praepositi et Patres Consultores, singuli suam protulere 
sententiam. Quibus suffragiis perpensis, Sanctissimus 
Dominus Pius PP . X a supremo edendo iudicio in 
praesens abstinuit, adstantes hortatus, ut in re tarn 
gravi divinum lumen expostularent. 

Hodierno vero die Deo Servatori sacro Se genti-
bus manifestanti per stellam, qui dies idem natalis fuit 
Ven. Servae Dei IOANNAE, futurae olim quasi flam-
mae coruscantis et in terrestri et in caelesti Hierasalem, 
Idem SSmmus Dominus, Sacro religiosissime peracto, 
nobiliorem hanc Vaticanam aulam ingressus et pontiiicio 
solio assidens, Rmmos Cardinales accersivit Seraphinum 
Cretoni S. R. Congregationi Praefectum et Dominicum 
Ferrata Causae Relatorem ; item R. P. D. Alexandrum 
Verde S. Fidei Promotorem et me infrascriptum 
Secretarium, iisque praesentibus solemniter edixit: 
vita constare de virtutibus theologalibus Fide. Spe, Caritate 
in Deum et in proximum, ac de cardinalibus Prudentia, 
Tustitta, Fortitudine, Temperantia earumque adnexis Ven. 
Servae Dei IOANNAE D'ARC in gradu heroico, in casu 
et ad effectum de quo agitur, ut procedi possit ad ulteriora, 
hoc est ad quatuor miracidorum discussionemu. 

Hoc autem Decretum in vulgus edi et in acta 
SS. Rituum Congregationis referri iussit VIII Idus 
Ianuarias, anno MDCCCCIV. 

SERAPHINUS Card. CRETONI, 
S. Ii. C. Praefectus. 

L. f S. 
f DIOMEDES PANICI, Archiep. Laodicen., 

S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 21. X. Pius pápa allocutiója a ma-

gyar vértanúk és Jeanne d'Arc szentekké avatása ügyében.— 
Abban a helyzetben vagyunk, hogy ezt a Magyar-

országra és Francziaországra nézve örökbecsű pápai 
beszédet hű magyar forditásban teljes szövegében itt e 
helyen közölhetjük, hogy az ügy halasztást ne szen-
vedjen. 

„Tiszteletünk és nagy csodálatunk, melylyel tiszte-
lendő Körösi Márk, Pongrácz István és G-rodecz Menyhért 
erényei, valamint tisztdő d'Arc Johanna erényei iránt is 
viseltetünk, világosan kitűnik azokból a határozatok-
ból, melyeket imént kihirdettünk. 

A mi a vértanúk érdemeit illeti, nincs nyelv, mely 
sz. Ambrusnak következő nyilatkozatát felülmúlhatná : 
„Mikor vértanuknak nevezem őket, eleget tettem dicsé-
retökre. A vértanúság ugyanis, valóban, az életszent-
ség minden tulajdonságát, a léleknek fenséges tiszta-
ságát és épségét, teljesen magába foglalja". Igen nagy 
élvezettel örvendünk tehát, a közjó érdekében, e 
három vértanú ügyében elért sikereknek. Vajha Magyar-
ország nagy hithűségü fiai is örvendezzenek, a kik 
élénken óhajtottak honfitársaik köréből védőszenteket 
és hőn szerető oHalmazokat nyerni, s a kik most el-
dicsekedhetnek elmélkedve szent Jeromos következő 
szavai felett: „A nemzetek bátorsága a vértanúk diada-
lában nyilvánul." És a mig vágyaikkal várva-várják 
az egyház legfőbb Ítéletét, legyen gondjuk róla, hogy 
vértanúiknak erényeit hitöknek állhatatos megvallásá-
val utánozzák. A tisztelendő Jézus-társaságának fiai is 
szintén örvendjenek a testvéreiket ért uj tiszte-
letnek, akik nemcsak Isten, hanem az emberek 
előtt is az ő hőn szeretett édes anyjuknak, a társa-
ságnak, jól megérdemelt dicsőséget szereznek, oly 
dicsőséget, melynek idő nem fogja látni végét. A Col-
legium germanico-hungaricum növendékei szintén buzgó 
imákkal ostromolják a mindenható Istent, hogy Körösi 
Márkot mennél előbb boldog védőszentjeik sorában üd-
vözölhessék, és az ő oltalma alatt elérhessék azt a 
czélt, mely vágyaiknak hő tárgya. 

Másik tárgya örömünknek tisztelendő d'Arc 
Johanna ügye, ki mint alázatos és egyszerű leánj-zó, 
alacsony sorsa daczára, az igaz vallásban való odaadó 
buzgóságával a legfényesebb erényeket gyakorolta s 
kora és állapota fölé magasan kiemelkedve élete feláldo-
zásának magaslatára emelkedett fel, szóval, minden 
tekintetben oly kiváló lélekké növekedett, a kiben 
mintegy u j csillag támadt nemcsak Francziaország, de 
az egész Anyaszentegyház beragyogására. Örvendez-
zünk mindnyájan, mert d'Arc Johanna életében van 
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miből éleszteni reményünk lángját, van miből bizo-
nyítékot meríteni az iránt, liogy az isteni Gondviselés 
segítségében soha hiányt nem szenvedünk, abban a 
segítségben, melyet éppen annál nagyobb irgalommal 
küld segítségünkre akkor, midőn a dolgok a remény-
vesztésre legtöbb okot látszanak szolgáltatni. 

Örvendezzünk valóban, mert a franczia nép, mely 
annyi nemes tettet vitt véghez, mely oly messzire 
hordta szét jótéteményeit, mely oly nagy apostoli 
munkákat végzett és annyi barbár nemzetet vezetett 
a hit világába és a műveltségbe, világosan láthatja 
tisztelendő d'Arc Johanna erényeinek és vállalkozásai-
nak emlékében azt, hogy miben áll az ő főfő dicsősége, 
az ő legfőbb java, a mire neki legnagyobb szüksége 
van, t. i. hogy ragaszkodjék a kath. valláshoz, tisztelje 
ennek szent jellegét, védje jogait és szabadságát. És 
habár, sajnos, e tekintetben sok kívánni való van most, 
mindazonáltal kívánjuk, hogy a francziák, fiaink, kik 
nekünk igen kedvesek, örvendezzenek ez alkalommal. 
Mert valóban, mindenféle szerencsétlenségtől elhal-
mozva tisztelendő Johannánál u j támaszt fognak 
találni; az Ő közbenjárására az isteni irgalom jótéte-
ményei bizonyosan annál bővebben fognak kiáradni 
erre a népre. Mindenek fölött pedig azt tanulják meg 
a francziák, hogy a mennyei dicsőséget csak nagy 
küzdelmek, megpróbáltatások s az élet feláldozása 
árán lehet megnyerni. 

Eme gondolatok élesztik és bátorítják abbeli re-
ményünket, hogy tekintettel kiváló erényeikre, melyek 
a fent megnevezett tisztelendő lelkeknek kiváló jutal-
mat biztosítottak a győzelmes egyház kebelében, meg 
fog nyílni előttük nemsokára az ut a legfőbb tiszteletre 
a küzdő egyházban is. 

Kívánjuk, hogy e nagyon kívánatos eseménynek 
záloga legyen az apostoli áldás, melyet szivünk mélyé-
ből adunk mindenekre, a. kik itt jelen vannak." 

Nagyvárad. Főpásztori körlevél. — 
A szives üdvözletekből, Tisztelendő Testvéreim, 

melyekkel engem e napokban egyházmegyénk minden 
részéből felkerestetek, hálás szívvel vettem tudomásul, 
hogy az évfordulat alkalmából rólam buzgó imáitokban 
emlékeztetek meg és gyöngeségem támogatására Isten 
segítő malasztjáért esedeztetek. 

Főpásztori szivem szeretetének fokozott benső-
ségével emlékeztem meg én is az Ur oltáránál híveink-
ről s első sorban rólatok, kedves Testvéreim és Fiaim, 
azon a napon, mely a földi élet mulandóságára figyel-
meztet, de melynek az egyház szent évkörében az 
örökkévalóság fényét kölcsönzi annak emlékezete, 
hogy az isteni Megváltó e napon, születése nyolczad-
napján, vette fel az imádandó Jézus nevet, mely min-
den név fölött vagyon, s melyhez, mint megváltásunk 
zálogához, kötve van a biztató ígéret : Amit kértek az 
Atyától az én nevemben, megadja nektek. 

Jézus drága nevében tehát hálát adok Istennek, 
minden tirólatok való emlékezetben, minden imádságomban 
mindnyájatokért örömmel könyörögvén, hogy tartson meg 
kegyelmében, kiket nekem adott, távoztasson el tőletek 

minden rosszat és árassza reátok lelki s testi áldásai-
nak kincseit. 

Szorongó érzelmek közt léptük át az uj év küszö-
bét ; nem tudjuk, mit hoz a jövő, s aggodalmas szívvel 
fohászkodunk a Mindentudóhoz a koronás latnokkal : 
Te vagy a mi Istenünk, kezeidben a mi sorsunk. 

Mi csak azt tudjuk, hogy Jézuson kívül nincs 
másban senkiben üdvösség, mert nem is adatott más név 
az ég alatt az embereknek, melyben nekünk üdvözülnünk 
kellene. 

Jól kezdjük tehát az uj évet, kedves Testvéreim 
és Fiaim, ha azt Jézus nevében kezdjük s nyugodt 
szívvel várhatjuk a jövőt, ha az Apostol buzdítása 
szerint lelkünkben és elménkben magunk is megujulva 
feddhetlen életünk példájával és lelkes feláldozással 
Krisztusban mindeneket megújítani, Krisztus tanával 
a szivekbe fényt árasztva, híveink örök boldodságát 
s ezzel együtt földi üdvét, az egyház dicsőségét s  
ezzel együtt a haza javát, mely Krisztus tanával 
szorosan összefügg, hivatásunk körében mindenképen 
előmozdítani és biztosítani igyekszünk. 

Erre int minket a komoly idő s erre figyelmez-
tetnek a vészjósló tünetek, melyek hazánkban is nagy 
bajok és veszedelmek közelségét jelzik- Kétséget nem 
szenved ugyanis, hogy a szellemi irány, mely régóta 
azon czélt követi, hogy az emberi társadalmat a meg-
váltás áldásaitól megfossza s képéről a fenség és 
nemesség jellegét, melyet maga Krisztus nyomott rá> 
letörölje, utat nyitott a gonosz vágyak és féktelen 
szenvedélyek kitörésének, melyek a vallás isteni tekin-
télyének lerontása után minden egyéb tekintély leron-
tására s az egész társadalmi rend felforgatására törnek. 

A fenyegető komoly bajok és veszélyek súlyos 
aggodalmakkal töltik el a sziveket, s a hivő lelkek a 
megrendült emberi tekintély s társadalmi béke helyre-
állítását Krisztus vallásától, a keresztény szellem fel-
újításától várják. Es méltán, kedves Testvéreim. 

Krisztus vallása, melyet a lelkek üdvözítésére ho-
zott le mennyből a Megváltó, a benne munkálkodó 
isteni erő hatásánál fogva, melyet az emberi szivre s  
az emberi társadalom összes viszonyaira gyakorol, 
egyszersmind a haza üdvének és békéjének is tökéletes, 
legszilárdabb alapja. Krisztus vallása fejtette ki a lel-
kekben a csodálatos erényeket, melyek a jó honpolgár 
kellékei. Az oltotta be a népek szivébe a valódi haza-
fiságot s a keresztény erény fenségével ruházta fel a 
hazához és királyhoz való rendületlen hűséget. Az erő-
síti és védi meg mennyei tekintélylyel a földi tekin-
télyt, mely szentesítését csak a földi haszonban s a 
földi büntetéstől való félelemben bir ja; s midőn a földi 
hatalom forrását Istenre vezeti vissza, ezzel, a mint 
egyrészről a hatalom lelkiismeretes kezelését szabá-
lyozza, másrészről az emberi törvénynek szilárdabb 
alapot vet s hívebb engedelmességet biztosít, ép ugy 
parancsolva az Isten iránti tiszteletet és félelmet, mint 
a törvényes hatalom iránt való alárendeltséget és en-
gedelmességet. 

Azért irja a nemzetek Apostola: minden lélek en-
gedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak ; mert nincs-
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hatalmasság, ha nem csak Istentől; s azért inti az Apos-
tolok fejedelme a keresztényeket annyi bensőséggel : 
Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. 

Mint az üdvösség isteni intézményének szolgái s 
a tisztelet nagy iskolájának tanitványai, a Krisztus 
által sugalt ezen fensőbb tekinteteknek hódolva fogjá-
tok Ti mindnyájan, Tisztelendő Testvéreim, velem 
együtt az uj évben is vallási és hazafias kötelességei-
ket teljesíteni ; s az Apostol intelme szerint jó akarat-
tal szolgálván, mint az Urnák és nem mint embereknek, 
bizonyára semmit sem fogtok elmulasztani, ami alkal-
mas arra, hogy Krisztus vallása a hivek seregében 
a honpolgári kötelességek küzdőterén is tisztán meg-
őriztessék, az evangeliumi fegyelem' az életben, az 
erkölcsökben fenntartassék, s terjedjen a földön az 
Isten országa, mely az apostol szavai szerint : igazság, 
béke és öröm. 

Jézus vallásának védelmében az egyház és haza 
nagy és szent érdekei követelik fáradhatatlan munkáto-
kat az újévben is. Az ő imádandó neve legyen tehát 
a veszedelmek nehéz óráiban erősségtek, az igazságért 
vivott küzdelmekben fegyveretek, az élet háborgó ten-
gerén biztos menedéktek. Az ő nevét dicsérje elmétek 
minden gondolata, szivetek minden érzése, az egyház 
és haza üdvének szentelt éltetek minden törekvése, 
hogy dicsőíttessék a mi Urunk Jésus Krisztus neve tibenne-
tek s Ti is Őbenne, a mi Istenünknek és az Ur Jézus 
Krisztusnak kegyelméből. 

Nagyvárad, 1904. Vízkereszt ünnepén. 
Pál, püspök. 

München. Harcz a müncheni egyetem hittudományi 
karának egy tanszékeért. — 

Miről van a szó, és mi történik? 
A keresztény apologetika tanszékét kell betölteni, 

és az egész világ beleszól e theologiai tanszak tanár-
székének betöltésébe. Jele, hogy az ügy mindenkit 
érdekel, keresztényt és nem keresztényt, hivőt ós 
hitetlent. Az érdeklődés általánossága tehát ugy a hogy 
meg volna okolva minden oldalról ; ámde a beleszólás 
jogosultsága ez már más kérdés. Az apologetika a 
müncheni egyetem katholikus vallású theologiai kará-
ban tisztán a kath. egyház jogosultságának körébe 
esik. Mert mi az az apologetika egy-egy katholikus 
theologiai karban? Világos, hogy nem lehet egyéb, 
mint az a tudományszak, mely támaszkodva az összes 
profán tudományok, különösen pedig a bölcselet meg-
állapított elveire és tényeire, bebizonyítja, hogy a ke-
resztény vallás Istentől kinyilatkoztatott vallás vagyis 
az emberiségnek egyetemesen kötelező positiv isteni 
vallása ; azután pedig ennek az absolut vallásnak elvei-
ből kimutatja, hogy a keresztény vallás megőrzés és 
érvényesítés végett a kath. egyházban van Istentől 
letéteményezve. Az apologetika tanszéke tehát a kath. 
egyház kebelében tisztán katholikus ügy, melynek 
elbírálása tisztán az egyház jogkörébe tartozik. 

Mért agyarkodnak tehát mások ennek a tanszék-
nek katholikus szellemű tanerő által való betöltése 
ellen? Mié r t ? . . . A dolog világos. Mert, — vegyük 
Őket egy^ kalap alá. — a kath. egyház titkos és nyilt 
ellenségei oly tanárral szeretnék betöltve látni ezt az 
alapvető tanszéket, a ki az ő malmukra hajtaná a 
vizet: tehát félig raczionalista volna a raczionalistákkal, 
félig materialista a materialistákkal, félig pantheista a 
parwtheistákkal stbi. 

Ámde a bajor katholikusok körében sem mind 
tiszta arany, a mi fénylik. I t t is van egy különfajta 
„izmus". -—Az ókatholiczizmus az már nem számít. Az 
már mint korhadt ág évek előtt letört az egyház fájáról. 
De itt van az u. n. haladók és reformerek pártja. Ezek 
a maguk emberét szeretnék a müncheni kathedrába 
beültetni. Velők szemben a csökönyös traditionalisták 
állnak. Hol van az igazság és az é l e t ú t j a ? A középen. 
Ha tudósítójuknak szabad véleményt koczkáztatni, 
akkor szerinte apologetikai tanszékre az adott körül-
mények között Münchenben az lesz a legalkalmasabb 
tanerő, a ki a középúton halad, erős vonzó erővel a 
vehemens baloldali reformpárttal szemben a jobboldal 
felé. Annál alkalmatlanabb pedig valaki erre a tanszékre, 
mennél messzebb tér el a középuttói a baloldali 
irány felé. 

A mi az ügy személyi részét illeti, azt hivatalos 
titok fedi. A theologiai kar és az egyetemi tanács 
megtette a javaslatot. Bizalmas közlésekből annyi szi-
várgott ki, hogy hárman vannak a jelöltek. Schell a 
würzburgi dogmatikus, Kneib mainzi moráltanár, és dr 
Seitz az apologetika magántanára, a ki Schellt hallgatta 
ugyan de nem szokott „jurare in verba magistri". A 
mi Kneibot illeti, „Glauben und Wissen" cz. munkája 
vitát keltett, ós erkölcstant tanít. Miért kellene ő az apo-
logetikára? Schellről azt mondják az egyházzal hadi-
lábon élő „Alig. Zeit" ós „M. N. N.", hogy ő „a jelen-
kor legnagyobb theologusa Németországban". — Sze-
retném tudni miért ? Azért talán, mert tanítása ezidő 
szerint legvitásabb ? Ha valaki azt tartja legkitűnőbb 
theologusnak, a ki a lehető legsűrűbb homályba bur-
kolja tanítását, a ki tárgyilag lehető legmesszebb szeret 
eltávozni az egyház tanításától, a ki a kath. hagyo-
mányos theologiát és szokásokat a lehető legalacso-
nyabb mértékre szereti leszállítani, a ki lehető leghan-
gosabban szokta az egyén függetlenségét az egyházi 
tekintélylyel szemben kiemelni, a ki az egyház ellen-
ségeinek tevékenységét mindig a becsérték magas 
fokán látja mozogni stb. : az Schellt Németország leg-
nagyobb katholikus theologusának kénytelen tartani. 
De katholikus theologusnak nem e.a az igazi mértéke. 
Nagy katholikus theologus az, a ki mindenek előtt 
világosan beszél és a katholikus theologia nagy ha-
gyományait megbecsüli. Schell nemcsupájn véleményeiben 
külömbözik a nagy kath. theologusoktól. 0 magát a kath. 

! tant a bűnről, a malasztról, a megigazulásról, a meg-
váltásról, a szabadságról, az utolsó Ítéletről, a pokolról 
stb. tette bonyolulttá szokatlan, homályos elméletei által. 

Igazán kíváncsiak vagyunk, hogyan fogják ezt a 
tanszék-kérdést illetékes helyen megoldani ? 

I R O D A L O M . 

1. Die Fundamentale Glaubenslehre der katho-
lischen Kirche, vorgelegt und gegen die modernen 
socialen Irrthümer vertheidigt von Paps Leo XIII . 
Aus den päpstlichen Kundgebungen zusammengestellt 
von Dr Oeslaus M. Schneider. 8-r. XII, 460 1. Pader-
born, Schőningh. 3 50 márka. 

A magyar katholikus Centrum vezére nyilvánított 
! kívánságot e napokban ilyen könyv megírása iránt, 

íme itt a kívánt könyv, csak magyarul kell kiadni. 
2. Szent Jeromos kiadatlan homiliái. Sancti 

Hieronymi presbyteri Tractatus seu Homiliae in Psalmos 
quattuordecim. Detexit, adiectisque commentariis criticis 
primus edidit D. Germanus Morin 0 . S. B. Accedunt 
S. Hieronymi in Esaiam tractatus duo et graeca in 
Psalmos fragmenta, item Arnobii Jun. expositiunculae 
in Evangelium. (Anccdota Maredsolana.) Maredsoli, apud 
Editorem, 1903. 8-r. XXIV, 202 1. 
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3. Alapvető her. régészeti tankönyv: Corso fonda-
mentale di Archeologia Cristiana, compilato su i 
recenti autori, ad uso delle scuole theologiche d'Italia. 
Vol. L La Catacomba Cristiana. Napoli, Tipografia e 
Libreria cattolica editrice M. D 'Auria, 1904. 8-r. 
386 lap. 

4. A gregorián ének legújabb tankönyve: Birkle S. 
O. S. B., Katechismus des Choralgesanges. Mit Erlaub-
niss der Ordensobern. Graz, Styria, 1903. 16. XII , 
172 1.* 

VEGYESEK. 
— Rómából irja tudósítónk, hogy a Vatikánban 

f. hó 13-án volt az első fejedelmi személy fogadása 
X. Pius részéről. Trani grófnét, a két Sicilia hgnőjét, 
Mathild született bajor herczegnőt fogadta a pápa. Az 
egész pápai udvar kivonult. — F. hó 18-án ünnepe 
volt a Vatikánnak, a „Cathedra S. Petri ßomana ü  

ünnepe. 0 szentsége a consistoriumi teremben előbb 
maga mondott misét, azután jelen volt Bressan kama-
rás miséjén. Istentisztelet után a Sala Clementinában 
fogadta a „Circolo di S. Pietro" társulat tisztelgését. — 
A legöregebb bibornoknak, Celesia palermói érseknek, 
90-ik évfordulója alkalmából, X. Pius pápa külön 
levélben gratulált 

— Az imádság „betegeknek nem való, mert zavarja 
nyugalmukat". Ez a legújabb franczia találmány, aka-
rom mondani lelki betegség. Kitört pedig a franczia 
katonai kórházakban, a honnan az áldott irgalmas 
nénéket mind kiűzték. A versaillesi-intézet felügyelője 
kapta magát és a mint az apáczák az intézetet elhagy-
ták, hirdetést ragasztott ki a íalra, melyben kijelenti, 
hogy a reggeli és esti közös ima ki van zárva, mert 
az betegek közé nem való és zavarja nyugalmukat. 

A budapesti egyetem hittudományi karában 
dr Zubriczky Aladár magántanári képesítést nyert az 
„ó-keresztény irodalom történetéből". Előadásait heti 
két órában a folyó második félévben már megkezdi. 
Mondani sem kell, hogy itt a „Religio"-ban örvendünk 
és gratulálunk. 

— A Szent-István-Társnlat Tudományos és Irodalmi 
Osztálya 1904. évi január 26-án d. u. 5 órakor Osztály-
gyűlést tart, melyre az Osztály t. tagjait és az érdek-
lődő közönséget az elnökség nevében tisztelettel meg-
hívja dr ÍVotter Antal, titkár. Tárgysorozat: 1. Folyó 
ügyek. 2. Felolvasás: Dr Giesswein Sándor: „A törté-
nelem-bölcselet és a szocziologia rendszerei". (II.) 

— Az uj bécsi nuntiusról, mgr. Granito di Bel-
monte hgről, a ki mint már említettük e lapban, Bru-
xellesből jön Bécsbe, a következő adatokat vesszük át 
a salzb. „Kath. Kirchenblatt"-ból. 28 éves volt, mikor 
Riario-Sforza nápolyi bíboros érsek hatása alatt egy-
házi pályára lépett. Nemsokára nápolyi kanonok lett s 
élénk részt vett minden kathoiikus akczióban. Része 
volt a „La Liberta" cz. kath. lap alapitasaban es 
szerkesztésében. Kiváló tehetségeinek fényes működése 
XIII . Leo pápa figyelmét hivta ki reá, minek folytán 
meghívást kapott Rómába és az államtitkárságnál nyert 
alkalmazást. Kiváló bizalmi küldetések után Pétervárott 
és Párisban, 2-odrendü nuntius lett Bruxellesben. Most 
elnyerte az elsőrendű nuntiaturát Bécsben. 

* E r r e nézve a j án lom még a köve tkező m u n k á k a t : a) Che-
valier, Cours abrégé et p ra t ique de P la in -Chan t . b) Jansens, L e 
Chant gregorien, sa genèse el son développement . K a p h a t ó k 
R ó m á b a n Desclée-nál , via S- Chiara 20 — 21. 

— A hitélet gyarapodását jelenti a pálosok visz-
szatelepitése Magyarországba. Remete szent Pál fiai 
rendjök Ősi szelleméből táplálkozva hathatósan fognak 
hozzájárulni a világi papság és a többi jeles szerzetes 
rendeiknek buzgóságban egyre fokozódó pásztoráczió-
jához. Örvendetes előjele ennek a péliföldi szentke-
reszti pálos zárda és templom első bucsúnapja. A ma-
gyar pálosok ugyanis f. hó 17-én ünnepelték a hivek 
nagy épülésével védőszentjök, remete szent Pál napját. 

— Apró hírek. Francziaországban 1902-ben 8683-
mal (hihetetlen szám) kötöttek kevesebb házasságot és 
690 párral több vált el egymástól, mint az azelőtti év-
ben. Hova ju t ez az ország? Justifia elevat gentes, 
miseros autem facit peccatum. — A militarizmus áltaí 
kiszipolyozott európai népek közöl ki mennyi vagyont 
visz ki magával Amerikába, a gyors vagyonosodás hazá-
jába, minden esetre érdekes megtudni. A clevelandi 
M. V.-ban erre nézve azt olvassuk, hogy az olasz ki-
vándorló átlag 11, a német 14 dollárt visz át magával 
Amerikába mint vagyont. Mennyit visz a magyar, erre 
nézve nem kapunk felvilágosítást. — Mennyi ember ván-
dorol be egyetlen egy hónap alatt egyetlen egy váró • 
sába Amerikának, erre nézve Clevelandból a következő 
adatokat találjuk szintén a M. V.-ában : „Deczember hó 
folyamán összesen 397 bevándorló érkezett városunkba, 
kik következőleg oszolnak meg nemzetiség szerint: 85 
román, 69 lengyel, 56 osztrák (?), 54 olasz, 48 magyar, 
31 német, 23 cseh, 15 horvát, 9 angol, 6 szlovén és 1 
svéd." — Bajorországban Moy gróf azt az indítványt 
terjesztette elő, hogy a papság a törvényhozásból legyen 
kizárva. Mielőtt indítványát megtette volna, közölte egy 
ministerrel, a ki azt mondta rá, hogy képtelenség. Moy 
az indítványt mégis megtette. Mi volt a czélj a ? Elárulta 
egy törvényhozó kollégája : „megijesztése a papságnak !u 

NB. csak a kath. papságról van szó. — Forgách Já-
nos prépost-plébános a Munkácson építendő r k. tem-
plomra 3000 koronát adott. —- A veszprémi káptalan a 
paloznaki kath. iskola és tanítói lakás átalakítására 
1400 koronát adott, miért a v. és k o. ü. minister kö-
szönetet mondott. — Botla Móricz kunszigeti és Gittner 
Lajos asszonyfai plébánosok a győri egyházmegyében 
püspöki jóváhagyással kölcsönösen javadalmat cseréltek. 

A szerkesztő telefonja. 
R . Gry. Azt kérdezi, miben áll abbé Loisy t an í t ásának a 

veleje. Abban, hogy az abbé ur t agadásba von ta (mert m á r 
meghódol t ) K r i s z t u s i s tenségét , az egyház isteni kü lde tésé t , 
dogmáink és egész is teni t i sz te le tünk isteni eredeté t . Egyébi ránt , 
ez tüze tesebben is ki lesz fe j tve . — Bódvaparti. E l i smerésé t , 
me lyben sokan osztoznak, melegen köszönöm. Szórói-szóra 
u g y a n e z t m o n d t a minap a „Közművelődés1 ' ' . Nem akai'om ismé-
telni. Mer t mi nem za j r a és szórakoz ta tás ra , h a n e m a legfőbb 
dolgokban való csendes, de a lapos t á j é k o z t a t á s r a dolgozunk. 

SÄT* Figye lmeztetés az előf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás'í a lak jában , '/o ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az „E. Kr. L.u-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kapja . A ki mindké t lapot , a 

Religio- rállás"-t és az „ E . Kr. L " -a t együt t k íván ja já ra tn i , az 
az „E. Kr. L.íl-at kedvezmenyes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „R,eligio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
V41 V21 3/4 es egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s Jegczélszerübb e l járás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , m é g pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- \ 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton, i 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- ; 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : i 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., ï 
hova a lap szellemi = 
részét illető minden ï 

küldemény czimzendő. i 

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

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. 

Budapesten, január 27. 8. 

DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
13IK É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter in coeplo tuo : praehare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendai 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

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

.Addi tos tibi animos a u c t o n t a t e Nostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . reiigioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T - r t a l o m . Vezereszme'k és Tanulmányok: Némi s t a t i sz t ika B u d a p e s t plébániáiról . — Egyházi Okmánytár. M O T V - P R O P K I O . — Egyházi 
Tudósítások: B u d a p e s t : Bánf fy D e z s ő báró r iadója a „Debreczeni P r o t e s t á n s Lap- ' -ban. — B e s z t e r c z e b á n y a : Az egyház -
m e g y e káp t a l an i k o r m á n y z ó j á n a k g y á s z j e l e n t é s e a főpász to r e lhuny tá ró l s imák e l rendelése . — E s z t e r g o m : Az ú j é v első főpász-
tori körlevele. — G - y ő r : F ő p á s z t o r i szóza t az egyházhoz, m i n t a t ek in té ly és r e n d őréhez való r agaszkodás köte lességérő l , 
ß o t t e n b u r g ( W ü r t t e m b e r g k i rá lyság . ) : K e p p l e r p ü s p ö k ú j é v i ny i l a tkoza t a . — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. Az Orsz. 

P á z m á n y - E g y e s ü l e t . — Irodalom. — Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjük 

Némi statisztika Budapest plébániáiról. 
— Irta : Zubriezky Aladár dr. — 

2. Az alább következő t áb l áza t szemlél-
te t i Budapestnek vallási s ta t isz t ikájá t , vagyis a 
külömböző vallásoknak megoszlását l é t szám tekinte-
tében az egyes kerületekben. E z t a t áb láza to t az 
1904. évre szóló esztergomi Schematismus a lap ján 
ál l í tot tam össze : 

K e r ü l e t . 

I . Koronázó- templomi pleb. 

£ « 

3200 

be 
td 

720 530 160 90 
Kir. palota i pleb. 40 — — — — 

Kri sz t inavá ros i pleb. 16049 936 2366 295 1144 
Tabán i pleb. 15700 909 1490 220 1100 

II . Sz. A n n a pleb. 13373 1345 2061 

O) CO 1478 
Sz. E r z s é b e t pleb. 5200 720 970 115 700 
Országút i pleb. 10000 465 450 320 

I I I . Ú j l ak i pleb. 8090 90 50 — 320 
Ó-budai p leb . 22084 760 1706 132 3573 

IV. Belváros i pleb. 15149 1622 2339 575 3484 
V. L ipó tváros i pleb. 27751 3206 3751 539 23945 

VI. Te rézvá ros i pleb. 66594 6334 9214 1509 46297 
VII . Erzsébe tváros i pleb. 80000 8000 10000 20C0 75000 

VII I . Józse fváros i pleb. 70000 4200 5200 1800 8000 
Sz. R ó k u s pleb. 4300 •J50 500 65 970 

7.X. Ferenczváros i pleb. 51744 4042 9060 1229 8039 
X. Kőbánya i pleb. 23707 1813 3538 799 1771 

Kiegészí tés g y a n á n t mel lékelem azoka t az 
ada toka t is, melyeket Thirring Gusztáv, a fővá-
rosi s ta t iszt ikai h ivata l a l igazgatója és a buda-
pesti népszámlá lás vezetője közöl t az utolsó 
népszámlálásról. Az ő k imuta t á sa n e m ugyan 
plebániánkint , hanem kerü le tenkin t halad. Fel-
tűnő, hogy a Belvárosnál , Lipótvárosnál , Teréz-
városnál és K ő b á n y á n á l te l jesen egybeesik a 
Schemat i smus adataival , az I., II . és III . kerü-
leteknél lényegte lenül eltér (kevesebb katlioli-
kus t mond, mint a Schematismus), mig a VII., 
VIII . és IX. kerüle teknél az eltérés te temes. 

W s 
e r ü 1 e t. 'S 
e r ü 1 e t. o CG O 

'CO > 
ci 
M bß CD 

H 
I. 34629 2320 4267 

II. 26773 2065 3031 
III. 28503 1087 2368 
IV. 15149 1622 2339 
V. '27751 3206 3751 

VI. 66594 6334 9214 
VII. 72512 7493 12555 

VIII. 85524 7610 18725 
IX. 45970 3591 8049 
X. 23707 1813 3538 

M 
715 
463 
187 
575 
589 

1509 
2148 
2114 
1092 

799 

2399 
2178 
4562 
3484 

13945 
46297 
60854 
23266 

7142 
1771 

Összesen 427112 37270 62857 10131 166198 

(százalékokban) 60-7% 5-3% 8-9% 1-5% 23-6% 
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Mivel nincsen módunkban esetről-esetre 
megállapítani az utóbbi három évnek (az utolsó 
népszámlálás óta) fejleményeit és nem tudjuk, 
vájjon a kerületek határvonalai mindenüt t 
egybeesnek-e a plébániák határvonalaival : fo-
gadjuk el jobbnak hiányában a Schematismus 
adatai t az egyes plébániákra vonatkozólag. 

A Schematismus adatai szerint Budapest 
17 plébániája közül csak 6 esik a 10,000 lélek-
szám alá, a melyet a római bizottság megálla-
pí tot t Róma számára. Ellenben 4-nek lélek-
száma már 10,000 20,000, 8-é 20,000—30,000, 
4-é 50,000—80,000 közé esik. H a tehá t az új 
római beosztást vennők alapul, a Thirring által 
megállapított 427,112 katholikus számára 17 
p l é b á n i a h e l y e t t 43-ra volna szükség. A z összes 
pesti plébániák felosztásra kerülnének, sőt a 
budaiaknak néhánya is. Mivel azonban a mi 
viszonyaink között ilyesmire gondolni álom és 
képzelgés, kevesebbel is be kell érnünk. Azt 
gondolom azonban, hogy a négy plébániát, a 
melyeknek lélekszáma 50,000-en felül áll, a 
maguk érintetlen egészében fenntar tani a leg-
életbevágóbb lelkipásztori érdekek sérelme 
nélkül teljesen lehetetlen. Már 50,000 lélek 
mellett is a 4000 embert magába fogadó tem-
plomban vasárnaponkint reggel 6-tól déli 12 
óráig szakadat lan sorban félóránkint kellene 
miséket tar tani és délután ennek megíelelőleg 
legalább 12 szentbeszédet. Hasonlóképen a 
nagyböjt i időben naponkint legalábbb 600 
ember g}?-ónását kellene kihallgatni. 

(Folytatjuk.) 

Egyházi Okmánytár. 

MOTV-PROPRIO 

De electione Episcoporum 
ad Supremam S. Congregationem 

S. Officii avocaiida. 

PIVS PP. X. 
Romanis Pontificibus maximae semper curae fuit, 

ut singulis in orbe terrarum Ecclesiis tales praeficeren-
tur Pastores, qui probe scirent strenueque valerent 
tantum sustinere onus vel ipsis angelicis humeris formi-
dandum. Ex quo factum est, ut ab antiquis temporibus 
plura iidem ediderint, quibus vel novae pro Episcopo-
rum feli ci delectu traderentur normae, vel iam tradi-
tarum observantia urgeretur. 

Haec inter speciali quidem recordatione digna 
censemus, quae, ante Sacrosactum Tridentinum Conci-
lium, Supremus Pontifex Leo X, 1 post illud vero, 
Xistus Y, 2 G-regorius X I V , 3 atque Urbanus VIII, 4 de 
qualitatibus promovendorum deque forma in eorum 
promotione servanda sapientissime constituerunt ; Nobis 
tamen in primis memorare libet, quae a piae memoriae 
Decessoribus Nostris Benedicto XIV , 5 et Leone XIII, 6  

décréta sunt. Quorum alter methodum hac in re 
gravissima a priore invectam ab usu paulatim recessisse 
dolens, earn instaurare cogitans, inde a primo sui 
Pontificatus anno, Constitutione „Immortalis memoriae" 
peculiarem S. R. E. Cardinalium Congregationem 
instituit, cuius esset, salva manente in omnibus forma 
et ratione in electione et confirmatione Episcoporum 
exterarum regionum eousque a Sancta liac Sede ser-
vata, operam suam ad promotionem praeficiendorum 
Italiae dioecesibus sedulo praestare. 

Pro videntissimi huius instituti salutaribus effectibus 
experientia comprobatis, vix dum, licet inviti, univer-
salis Ecclesiae gubernacula, Deo disponente, tractanda 
suscepimus, ad illud perficiendum provehendumque 
animum intendimus. Quem in finem praefatam de 
eligendis Italiae Episcopis a Leone XI I I fundatam 
Congregationem, Supremae Sacrae Congregationi S. 
Officii, cui Ipsimet immediate praesidemus, coagmen-
tantes, decernimus ac statuimus, ut servatis ex integro 
rationibus et formis, quae in electione Episcoporum 
pro locis Sacris Congregationibus de Propaganda Fide 
et Negotiorum Ecclesiasticorum Extraordinariorum 

I subiectis, vel ubi peculiaribus Constitutionibus aut 
Concordatis res moderatur, in praesens adhibentur, 

i ceterorum omnium Episcoporum delectus ac promotio 
j eidem Supremae S. Officii Congregationi, veluti materia 

ipsius propria, deferatur. 
Et quoniam huius Congregationis id proprium est, 

quod eius membra et officiales ad suum munus fide-
liter obeundum inviolatumque in omnibus et cum 
omnibus secretum servandum sub poena teneantur 
excommunicationis maioris latae sententiae, ipso facto 
et absque alia declaratione incurrendae, a qua nonnisi 
a Nobis atque a Nostris pro tempore Successoribus 
Romanis Pontificibus, privative etiam quoad S. Poeni-
tentiariam ipsumque D. Cardinalem Poenitentiarium, 
praeterquam in articulo mortis, absolvi queant ;eadem 
prorsus obligatione sub iisdem omnino poenis et sanc-
tionibus teneri in posterum volumus atque expresse 
declaramus omnes et singulos, cuiuscumque dignitatis 
ac praeeminentiae sint, quos in negocio de eligendis 
per supradictam Supremam S. Officii Congregationem 

1 Bul la „Supernae dispositionis" édi ta 3 Nonas Maii 1514. 
2 Bul la „ Immensa" édi ta 11 Kai. F e b r . 1587. 
3 Bul la „Onus" édi ta Id ibns Maii 1591. 
4 Ins t ruc t io circa modum servandi praescr ip t iones Conc. 

Trid. e t Const . „ Onus„ Greg. X I V in process ibus de eligendis 
Episcopis , édi ta an. 1627. In Conc. Trid. hac de r e agi tur 
sess . VII , cap. I : sess. X X I V , cap. 2 ; sess. X X V , cap, 1. 

5 Bul la „Ad Apostolicae" édi ta 16 Kai . Nov. 1740, et 
„Gravissimum" édita die 18 Ian. 1757. 

6 Bul la „Immortalis memoriae" édita 11 Kai . Oct. 1878. 
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Episcopis, quovis modo, ratione vel titulo partem 
habere contingat. 

Ut autem eidem Supremae Concregationi in 
gravissimo hoc expediendo negocio certa et constans 
norma praesto foret ; methodum ea in re sequendam 
opportuna Instructione, singillatim describi curavimus ; 
qua praeter ea quae de accuratissima circa promoven-
dorum iidem, vitam, mores prudentiamque inquisitione 
peragenda statuimus, in plenum vigorem revocaviinus 
periculum de doctrina, quod ab ipsis promovendis, habita 
ratione praescriptionum S. Caroli Borromaei in Cone. 
Prov. Mediolan. I, p. 2. omnino faciendum praecipimus. 

Quae quidem omnia, ut per ipsammet Supremam 
Congregationem S. Officii plane adimpleri valeant, 
mandamus denique, ad quos spectat, ut Sedium Episco-
palium, ut supra non exceptarum, vacatio eidem in 
posterum, litteris ad ipsius Cardinalem Secretarium 
datis, quamprimum ac recto tramite notificetur. 

Haec edicimus, declaramus, sancimus, contrariis 
quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romane apud S. Petrum die XVII Decem-
bris MCMIII, Pontifioatus Nostri anno primo. 

PIVS PP. X. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 27. Bánffy Dezső báró riadója a 

„.Debreczeni Protestáns Lap*-ban. — 
Sajátságos tünemény az jelenleg Magyarország 

életének folyásában, hogy egyszerre két erős protes-
táns hitű férfiú, Tisza István gróf és Bánffy Dezső 
báró bontottak zászlót — a „haza megmentésére". 
Mindakét táborba avval toborzzák az embereket, hogy 
a protestantizmus érdeke követeli az atyafiaknak zászló 
alávaló gyors és lelkes sorakozását. Azt hogy kell-e vagy ; 
nem kell az atyafiaknak sorakozniok, ő rájok magukra j 
hagyjuk eldönteni. Ők tudhatják legjobban a maguk 
dolgát. De azt már aztán szabad legyen kérdésképp ; 
nekünk is fölvetni, hogyhát a két táborba való 
sorakozás mozgalma tulajdonképp miről jó, mire való? 
Mért kell a protestáns világnak kettészakadni — a 
haza megmentésére? Mért kell Tisza ellen Bánffyt, 
Bánffy ellen Tiszát ütőkártyául kijátszani, hogy az 
atyafiak tömörüljenek a „haza megmentésére"? 

Ez a kettészakadása a magyar protestantizmus-
nak azt Játszik mutatni, mintha az atyafiak voltaképpen 
nem tudnák, mitévők legyenek. Ámde ez csak látszat. 
Mert a kettős zászlóbontásban erősen dolgozó észre 
valló furfang rejlik. Protestáns atyánkfiai azért tömö-
rülnek Tisza körül, azon a czimen, mivel kálvinista, 
mert így — gondoskodnak a protestantizmus érdekeinek 
uralmáról a jelenben. Bánffy zászlója alá pedig azért 
sorakoznak másfelől az atyafiak, hogy Tisza bukásával 
biztosítsák maguknak a protestáns hegemóniát a — 
jövőre nézve. 

Van tehát logika a Bánffy fejében, mikor Tiszá-
val szemben zászlót bont Debreczenben s vezető czik-
kelyt ir a „nem politizáló" „Debreczeni Prot. Lap"-

ban a „bibliáról", hogy a biblia jelszóval csalogassa 
táborába az atyafiak mennél nagyobb csoportjait. És 
Bánffy zászlóbontásának van is foganatja. Az ő zászlója 
alá sorakozik a keleti (a nap ugyanis erre felé kel fel), 
Tisza István gróf zászlója körül tolong a nyugati pro-
testantizmus, mert ebbe az irányba esik a nap lenyug-
vása. 

Gratulálunk protestáns atyánkfiainak a hitükhöz 
való ragaszkodás buzgóságához, a nélkül hogy hitük-
nek gratulálnánk. Ezt nem tehetjük. Bánffy czikke, a 
melyre még visszatérünk, a megmondója, hogy miért. 
Mert az atyafiak tévedéseknek tehetetlen rabjai. Annál 
szigorúbban kell azonban lesújtani a kritika pálczájá-
nak a mi katholikus véreinkre, kik sehogysem akarnak 
tanulni protestáns atyánkfiaitól buzgóságot a nemzet 
ősi katholikus hitéhez való ragaszkodásra nézve. ? ? 

lieszterczebánya. Az egyházmegye káptalani kor-
mányzójának gyászjelentése a főpásztor elhunytáról s imák 
elrendelése. — 

Providentia divina ita disponente, gratiosissimus 
Praesul noster, Excellmus ac Rmus Dominus Dr Carc-
lus Rimely, uti id Ven. Clero Dioecesis huius ad noti-
tiam iam alia perlatum est via, 13-a lab. mensis ani-
mam suam, virtutibus christianis et sacerdotalibus prae-
claram, Creatori reddidit; cor illud magnum, cuius in-
efFabilem in Dioecesim Clerumque ac innumeros pau-
peres benignitatem tot illustria facta voce aeterna 
proclamant, proh dolor, vivere desivit. 

Absolutis die 16-a mensis curr. justis funebribus 
Praesulis ac Patris nostri desideratissimi, cuius me-
moria in benedictione érit, Ven. Capitulum in sensu 
Decretorum et vigenti consvetudini conformiter asser-
vata ad hoc die 17-a m. curr. sessione, unanimi voto-
rum suffragio me in Generalem Vicarium Capitularem 
elegit. 

Conscius insufficientiae meae, sed et de statu 
sanitatis meae juste anxius, novum hoc etsi honorifi-
cum, sed omnino onerosum munus in me suseipere 
reluctabar, ast urgentibus ultro omnium preeibus 
coactus, ad interim, donee status valetudinis id per-
miserit, munus Vicarii generális capitularis acceptavi, 
quod pro congruo notitiae statu Ven. Clero Dioec. 
praesentibus perfero, Dilectissimos Fratres impensissi-
me exorando, ut me in fraterna charitate suscipere, 
fiducia sua cohonestare et onus muneris mei benevo-
lentia sua alleviare velint. 

Huius itaque injuneti mihi officii locataeque in 
gratia et ope auxilii divini fiduciae adactus motivo, 
primo isthoc officioso alloquio filialem omnium erga 
pie denatum Praesulem pietatis et gratitudinis conte-
stationem provocare constitui, disponendo ut iuxta 
praescriptum Dioecesanarum Constitutionum omnis 
huius Dioecesis sacerdos quinque s. Missae sacrificia 
pro refrigerio animae denati Praesulis off erre quanto-
cyus satagat. 

Sed et aliud a nobis viduatae Dioecesis huius 
praesens postulat status officium, assiduarum videlicet 
precum et orationum, fidelis populi suffragiis suffulta-

8+ 
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rum, ut quo prius talis nobis a Deo mittatur supremus 
Pastor, qui fidelis, Deo placens, apostolica cura et 
solicitudine salutem nostram et populi fidelis promo-
vens ac vere paterno amore nos complectens, verbo 
salutis et exemplo virtutis gregem sibi creditum diri-
gat, pascat et roboret. Hunc in finem singulus presby-
ter, exceptis festis I. et. II. classis, post orationes 
Missae diei convenientes assumat collectam e Missa 
pro eligendo summo Pontifice, congrua cum mutatione 
subjungendam, animarum praeterea Curatores diebus 
dominicis et festis, finito S. Missae sacrificio, coram 
exposito Ciborio „Pater" et „Ave" cum supramemo-
rata collecta, in linguam vernaculam vertenda, una 
cam fideli populo devote orabunt. 

Neosolii, 17-a Ianuarii 1904. 
Ladislaus Vissnyovszlcy m. p., 

gen. Vicar ius Capi tular is . 

Esztergom. Az újév első főpásztori körlevele. — 
Jézus neve köszöntésével és a főpásztor köszöne-

tével kezdődik, válaszul az újévi üdvözletekre, azután 
a szentatya újévi áldását adja által. Szavai ezek: 

Hac prima vice, qua vos Veneralibes Pratres in 
ingressu huius anni alloquimur, grati animi sensus 
omnibus exprimere festinamus, qui votis occasione 
huius, quem inchoamus anni oblatis, reverentiae ac 
venerationis erga Archipraesulem gratissima nobis 
indicia exhibere voluistis. 

Omnibus simul vobis Yenerabiles Fratres, sincero 
corde et affectu paterno adprecamur, ut decursu anni 
commitetur vos et opera vestra benedictio divina ; 
procul pellatur a vobis omnis perturbatio, quae paci 
ac tranquillitati animi et concordiae fraternae insidiari 
possit. Exoptamus, ut in omnibus resplendeat gloria 
Dei et quidquid laboris opitulante Dei gratia in salutem 
animarum et emolumentum utriusque reipublicae aggre-
dimini, sub faustissima Magnae Dominae nostrae 
protectione feliciter exsequi valeatis. 

Az évfordulat alkalmából szerencsém volt a dicső-
ségesen uralkodó X. Pius pápa ő szentsége előtt főegy-
házmegyém összes papsága és hivei nevében a legfor-
róbb üdvkivánatokat tolmácsolni és a befolyt szeretet-
adományokat trónjának zsámolyához juttatni. 

Örömmel tudatom, hogy mult 1903. évi deczember 
29-én kelt legkegyesebb sorai szerint igen szivesen 
fogadta Ö szentsége a hódolat megnyilatkozását és 
legmagasabb köszönetét fejezvén ki a felajánlott szere-
tetadományokért, az egész ft. papságnak, valamint az 
összes híveknek apostoli áldását küldötte. 

Személyzetiek után közli ő emja az Index congre-
gatiójának decz- 4-iki Decretumát, a mely „Albert 
Houtin, La question biblique chez les catholiques de 
France au XIX. siècle. Albert Houtin, Mes difficultés 
avec mon évêque. Alfred Loisy, La Religion d'Israël. 
Decr. S. Off. fer. IV. 16 Dec. 1903. Alfred Loisy, 
L'Évangile et l'Église. Decr. S. Off. fer. IV. 16 Dec. 
1903. Alfred Loisy, Études évangéliques. Decr. S. Off. 
fer. IV. 16 Dec. 1803. Alfred Loisy, Autour d'un petit 
livre. Decr. S. Off. fer. IV. 16 Dec. 1903. Alfred Loisy, 

Le quatrième Evangile. Decr. S. Off. fer. IV. 16 Dec. 
1903". czimü könyveket tett a tilos könyvek sorozatába. 

Az esztergomi főmegye böjti rendjének kihirde-
tése után miniszteri átiratok és főpásztpri ajánlások 
következnek. Csatolva van a multévi XXII I . sz. kör-
levél a primási kanczellariába érkezett kegyes ado-
mányok részletes és sommás kimutatásáról. 

Győr. Főpásztori szózat az egyházhoz, mint a tekintély 
és rend őréhez való ragaszkodás kötelességéről — 

Tisztelendő Testvérek, Kedves Híveim ! 
Kegyelem nektek és békesség a mi Atyánktól és 

az Ur Jézus Krisztustól. Hálát adunk Istennek minden-
kor mindnyájatokért, megemlékezvén rólatok imádsá-
gainkban szüntelen ! 1 Hálát adunk annak, ki minket 
megerősített és hívnek ítélt, e szolgálatba helyezvén,2 

titeket pedig meghívott az evangelium által a mi Urunk 
Jézus Krisztus dicsőségének elnyerésére.3 

Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisz-
tus Atyja, ki megáldott minket minden testi áldással, 
mennyei adományokkal Krisztus által, hogy szentek 
legyünk, és feddhetetlenek az Ö színe előtt a szeretet 
által.4 Maga pedig az Isten és a mi Atyánk és a mi 
Urunk Jézus Krisztus igazgassa e tanításunkat tihoz-
zátok. 5 

Ha valamikor volt idő, tisztelendő testvérek és 
kedves híveim, hogy a jóságos Isten bőségesebb áldá-
sáért könyörögjünk, ugy a jelenben erre sokszorosan 
sürgető okunk van : mert nem csak napról-napra érez-
zük az írás szavának igazságát : nagy bajlódásra terem-
tetett minden ember és nehéz iga van Ádám fiain mind 
az napig, a melyen a mindenek anyjába, a földbe 
temettetnek,ü hanem elérkeztek az idők, melyekről 
Szent Pál apostol beszélt híveinek intvén őket: hogy 
maradjanak meg a hitben, mert sok háborúság által kell 
bemmennünk az Isten országába.7 Eleget tapasztaljuk 
ezt életünk minden szakában ; mert a mi lelki-testi 
gyarlóságunk miatt magunkban van veszedelmünk oka,s s 
minden órában elesnénk, ha mint szeme fényére, ugy 
nem vigyázna a mi Istenünk reánk.9 

' Nem elég ez a mi önmagunkkal való bajvivásunk, 
hanem saját szemetekkel kell látnotok és füleitekkel 
hallanotok, mint fordul ez a romlásnak indult világ,10 

elvetvén az Isten félelmét, mely pedig a bölcseség kez-
dete1 1 és alapja, kevélységtől felfújódva, vakmerő dacz-
czal Krisztus Urunk és az Ö szentegyháza ellen. Ostro-
molják igaz vallásunkat írásban és nyilvános szemér-
metlen beszédben. Azért felemeljük főpásztori szavun-
kat, s idejében figyelmeztetünk titeket, mert félünk, 

1 Tessza loniakhoz I . levél 1, 2. 
2 T imotheushoz I . levél 1, 12. 
3 Tessza lon iakhoz II. levél 2, 13. 
4 E fezus iakhoz I. 3, 4. 
5 Tesszaloniakhoz I. levél 3, 11. 
6 J é z u s Sirák fia könyve 40. 1. 
7 Apostol , cs. 24, 21. 
s Oseas 13, 19. 
9 Deu te ron . 32, 10. 
10 Szen t J á n o s 1. levele 5, 19. 
11 Pé ldabeszédek k ö n y v e 1, 7. 
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hogy valamint a kigyó megcsalta Évát az ő álnoksá-
gával, ugy a ti értelmetek is meg ne romoljon és el 
ne hajoljon a Krisztusban való egyességtöl.12 

Az Írásokról azt mondjuk : az igazi tudósok min-
den korban istenfélő emberek voltak ; a kik tehát az 
anyaszentegyház ellen irnak, sem a tudományhoz, sem 
a népneveléshez nem értenek, annak dolgát előbbre nem 
viszik, hanem a tanulatlan olvasót félrevezetve az eré-
nyeket irtják. 13 A kik pedig keresztény létükre az egy-
ház ellen beszélni nem átallanak, azok nem az üdvös-
ség útját hirdetik, hanem romlást és kárhozatot terjesz-
tenek. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Az ilyenek 
tanítás helyett szidalmaznak, bizonyítás helyett rágal-
maznak, építés helyett rontanak, a hivek között meg-
levő egyetértést és békességet pedig feldúlják. Elegendő 
tanultság nélkül szűkölködvén mindent összezavarnak, 
s a helyett, hogy a társadalmi bajok orvoslására vezető 
utat megvilágítanák, még homályosabbá teszik azt.14 

A régi, kipróbált jó nem kell nekik, ujat helyébe állí-
tani nem képesek,15 s igy önmagukat kifosztva, üres 
szívvel és kézzel állanak, s tudatlanságukban a legszen-
tebbet támadják. 

Az ilyen emberektől őrizkedjetek. Szent Pál apos-
tollal meghagyjuk nektek Atyámfiai, a mi Urunk Jézus 
Krisztus nevében, hogy vonuljatok vissza minden oly 
atyafitól, ki rendetlenül jár és nem azon hagyomány 
szerint, melyet tőlünk vettetek.1 6 Nyilt sír az ő tor-
kuk, nyelvöket álnokul forgatják, áspisok mérge vagyon 
ajkaik alatt és a békesség út ját nem ismerik.17 Azért 
vigyázzatok, hogy a különféle idegen tanítások el ne 
csábítsanak titeket.18 Haszontalan itt minden emberi 
okoskodás, mert e világ bölcsesége bolondság az Isten 
előtt,19 és az Ur ismeri a bölcsek gondolatait, hogy 
hiábavalók.20 Ne engedjük kedves hiveim, hogy az 
ilyenek legdrágább kincsünket, őseinktől átvett örök-
ségünket : szent vallásunkat, melyben már úgyis elég 
kár esett,21 eltékozolják. Nem katholikus ember, aki a 
gonoszságnak ellene nem áll :2 2 mert nekünk adatott a 
Krisztusért, nemcsak hogy higyjünk benne, hanem 

12 Kor in tus iakhoz I I . lev. 11, 3. 
13 Superbia sicut est origo omnium cr iminum, i t a ru ina 

omnium v i r tu tum. S. Be rna rdus , T r a c t a t u s de Ordine v i tae , 
cap. 9. 

14 Quis Hie remias confus ionem nos t ram, cal ig inemque de-
p lo rab i t : qui solus l amen ta t iones ca lami ta t ibus e x a e q u a r e novi t . 
S. Gregor ius Nazianzenus, Orat io 21. 

15 P o s t q u a m (usus) n o v a po t ius coepi t condere , q u a m ac-
cepta re t inere , nec v e t e r a t a defendi t , nec i n n o v a t a firmavit ; et 
fac ta es t fides t e m p o r u m pot ius , quam evangel iorum. S. Hi la r ius 
Pic tav. Con t ra Cons tan t ium Augus tum. 

16 Tessza lon iakhoz I I . levél 3, 6. 
17 Rómaiakhoz 3, 13, 18. 
18 Zs idókhoz 13, 9. 
19 Kor in tus iakhoz I. lev. 3, 19. 
20 93 zsoltár , 11. 
21 T a n t o consensu omnes pecca ta sequ imur , quas i s u m m i 

consilii conspira t ione peccamus. Salvianus, D e guberna t ione Dei, 
lib. 4. 

22 F r u s t r a u t u n t u r Catholico nomine, qui ist is impie ta t ibus 
non res is tunt . P o s s u n t haec credere, qui p o s s u n t ta l ia pa t i en te r 
a u d i r e ? S. Leo M. Epis to la 15. Ad. T u r i b i u m Episcopum. 

hogy szenvedjünk is érette.23 Mi senki másé, hanem a 
Krisztuséi vagyunk.2 4 

Az már most a fontos kérdés, miért támadják oly 
sokan a mi anyaszentegyházunkat, melyről pedig Szent 
Pál apostol megírta, hogy Krisztus Urunk azt dicsővé 
tette magának, hogy azon nem hagyott szeplőt, hanem 
hogy az szent maradjon mindvégig.25 

Megmondjuk ennek az okát is, tisztelendő testvé-
rek és kedves hiveim. Az Isten és az 0 szent egyháza 
ellen fellázadó kevélység első sorban az egyházban rejlő 
nagy erőt és hatalmat : a tekintélyt támadja állandóan. 
Tudnunk kell ugyanis, hogy az emberi társadalomban 
a rendet és tekintélyt az egyház tartotta és tart ja 
fenn, éppen azért minden rendetlen kivánságu 
embernek az egyház útjában áll. Azért látjuk oly 
gyakran, hogy aki értelmében megtévedett, erkölcsei-
ben megromlott, vagy anyagi dolgaiban jogtalan hasznot 
hajhász : az egyház ellen fordul, mert az egyháznak 
Istentől nyert tekintélye tilalomfa gyanánt áll előtte. 
Azt gondolják az ily szerencsétlenek, hogy ha az egy-
ház tekintélyét az útból félre tolhatnák, akkor egy-
szerre minden szabaddá válik, kényök szerint tehetnének 
mindent. Mi pedig azt mondjuk, hogy az ily törekvés-
ből, melyet az isteni tekintély nem korlátoz : nem a 
szabadság születik meg, hanem az ember vad termé-
szete támad föl, melyben az erős összenyomja a gyön-
gébbet, Kain agyonüti erőtelenebb, szelid testvérét, 
Ábelt. 

A szabadságot csak vallásos életű ember ismeri 
és élvezi. Szent Péter apostol mondja rólunk: szabadok 
vagyunk, de a szabadságot nem a gonoszság palástjául 
használjuk, hanem mint Jézus szolgái,26 akik szabad-
ságunkban elismerjük Istennek legfőbb tekintélyét, s 
a tőle megalapított anyaszentegyház rendje szerint 
akarunk élni. 

Tekintély nélkül az emberi társadalom fön nem 
állhat. A család egy napig sem maradhat békességgel 
együtt, ha abban a szülői tekintélyt megszüntetjük- A 
községben minden rend megbomlik, minden intézkedés 
erejét veszti, ha az elüljárók tekintély nélkül vannak. 
Még inkább áll ezen igazság egész országokra és min-
den állami rendre. 

És vájjon ki szerzi meg, ki adja e nélkülözhetet-
len tekintélyt, mely minden rendnek, és igy az együtt-
élésnek, s minden haladásnak nélkülözhetetlen alapja 
és támogatója? Polgári és büntető törvénykönyvünk? 
Ezek sújtják azt a hálátlan gyermeket, ki szülőit 
durván megsérti vagy bántalmazza, de magát a szülői 
tekintélyt megadni, vagy ha az elveszett, visszaszerezni 
nem képesek. A községi kihágásokat megtorolják a 
törvényeink. De hogy a lakosok az elülj árokban a 
törvény őrein és végrehajtóin kivül még mást is lás-
sanak, arról nem szólhatnak. 

A tekintély szülőanyja és ápolója az egyház, 
mint a népek nevelője, a szegény embernek pedig 

23 Fi l ippiekhez, I, 29. 
24 Kor in tus iakhoz I. lev. 8, 6. 

E fezus i akhoz 5, 27. 
26 P é t e r apos to l I. lev. 2, 16. 
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menedéke, amidőn az isteni parancsot hirdeti és lelki-
ismeretbe vési: Tiszteljed atyádat és anyádat, hogy 
hosszú életű lehess a földön. Átkozott, ki atyját és 
anyját nem tiszteli.27 Engedelmeskedjetek elüljáróitok-
nak, — parancsolja szent Pál apostol — mert ők őrköd-
nek fölöttetek, mint akik számot fognak adni lelketek-
ért, s ezt örömmel cselekedjétek. 26 

Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatal-
masságoknak, — irja ugyanazon apostol a római 
hivekhez — mert nincs hatalmasság, hanem csak 
Istentől : aki tehát ellene áll a hatalmasságnak, Isten 
rendeletének áll ellene.2J 

Nyilvánvaló mindezekből, tisztelendő testvérek 
és kedves hiveim, hogy akik szent vallásunkat kiseb-
bítik és az egyházat, mint a tekintély fentartóját, 
támadják, azok egyúttal minden polgári rendnek és 
tekintélynek lerombolására dolgoznak, s nemcsak az 
egyháznak, hanem az emberi társadalomnak is legna-
gyobb kártevői. Vajha fontolóra vennék és szemük 
előtt tartanák ezen igazságot mindazok, akiknek nem-
zetünk és hivő népünk jó volta szivükön fekszik. 

(Vége köv.) 

Rottenburg. (Württemberg királyság.) Keppler püs-
pök újévi nyilatkozata. — 

Keppler püspök, az u. n. reform-mozgalomnak 
hatalmaslelkü megleczkéztetője, az újév alkalmából 
általánosabb jellegű nyilatkozatot tett. De ez is igen 
tanulságos. Ezen a czimen adjuk tovább e rövid, de velős 
püspöki szózatot. — A püspöki székváros és kerületének 
esperessége tisztelgett a főpásztornál. Bauer dékán üd-
vözletére a püspök ezeket mondotta: Mindig örvend, 
ha óvenkint találkozhatik papjaival. Ez az érintkezés 
a mai komoly időben igen szükséges. Nem irigylendők 
optimizmusukban azok, kik a jelen időt nem tartják 
igen veszedelmesnek. Nemcsak a legérettebb és leg-
tapasztaltabb emberek látnak az égboltozaton leomlásra 
kész sötét felhőket; tapasztalatlan szem is kénytelen 
világosan látni a bonyodalmakat, melyek felé közele-
dünk. A kinek optimizmusa annyira vak, hogy a mai 
viszonyokban semmi különöset, semmi veszedelmeset 
nem lát, annak Kant szavait kell a fülébe dörögni : 
„A haladásával szakadatlanul kérkedő idő olyan, mint 
az a beteg, a ki ezt kiabálja: Meghalok a csupa javu-
lástól." Ámde másrészről a pessimizmus is jogosulatlan 
közöttünk. A trafalgari tengeri csata előtt Nelson ad-
mirális ezt a jelszót adta k i : „A haza követeli, hogy 
kötelességét mindenki megtegye." Ezt kiáltom ki én 
is egyházmegyém papságához. Az egyház követeli, 
hogy mindenki megtegye az ő kötelességét. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— Az Országos Pázmány-Egyesület 1904. évi 

január hó 28-án, csütörtökön tartja hatodik rendes 
közgyűlését. Tárgysorozat : D. e 10 órakor az egye-
temi templomban hálaadó sz. mise. Mondja dr Kiss 
János, p. prelátus. — Ugyanakkor sz. mise az elhunyt 

" Deu te ron . 27, 16. 
28 Zs idókhoz 18, 17. 
29 Róma iakhoz 13, 1, 2. 

tagok emlékezetére, mondja dr Griesswein Sándor, apát-
kanonok. D. u 6. órakor a Budapesti Katholikus Kör 
nagytermében közgyűlés a következő tárgysorozattal: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Főtitkári jelentés. 8. Pénztári 
jelentés. 4. Az 19(J4-iki költségvetés. 5. Az elnökök és 
tisztviselők választása 3 évre, 60 választmányi és 3 
számvizsgáló választása 1 évre. 6. Indítványok. 

— A Szent-Ist, vau-Társulat igazgató-választmánya 
folyó hó 21-én délután ülést tartott, melyen gróf Zichy 
Nándor társulati elnök akadályoztatása következtében 
dr Giessivein Sándor apát-kanonok, társulati alelnök 
vezette a tanácskozást. Az ülés elején dr Giesswein 
meghatottan emlékezett meg dr Rimely Károly beszter-
czebányai püspök elhunytáról: a társulat kifejezte 
részvétét a káptalan előtt, a temetésen pedig az alelnök 
képviselte a Szent-István-Társulatot. A választmány 
jegyzőkönyvileg fejezte ki részvétét Rimely püspök 
halála fölött. Ugyancsak jegyzőkönyvbe iktatta a választ-
mány a Simon Péter nyugalmazott főgymnáziumi tanár 
választmányi tag elhunyta fölött érzett részvétét. 
Örömmel vette tudomásul a választmány, hogy két 
tagja, Bundala Mihály és Karsch Lollion dr a nagy-
váradi kanonoksággal megkapták elismerését azon bö 
érdemeiknek, melyeket a magyar kath. egyház szolgá-

j latában szereztek. Ezután több ügyet a gazdasági 
bizottsághoz utaltak; majd a folyó ügyek letárgyalása 
után Kaposi József társulati igazgató jelentést tett a 
sajtó alá adott könyvekről. Indítványára elhatározta a 
választmány, hogy a Társulat kiad egy magyar köszöntő-

I könyvet s e czélból elfogadta Györffy János székes-
! fővárosi tanitó e tárgyú munkáját. Notter Antal dr 

előterjesztette titkári jelentését, valamint a pénztár 
állapotáról szóló kimutatást, mire az ülés véget ért. 

I R O D A L O M . 
— Nagyszabású magyar trilógia az ember utolsó 

dolgairól jelent meg 3 kötetben Nagyváradon a Szent-
László-nyomdából. Görgényi Jenő réz bányai plébános 
lefordította és kiadta B^ffo Jenő olasz szerzetespap 
kővetkező czimű 3 kötetes munkáját : 

1. Az utolsó Ítélet és a világ vége. 12-r. 367 1. 
2. A pokol, a skolasztikusok tanítása alapján. 12-r. 

(A vége hiányzik.) 
3. A mennyország. Gondolatok és példák. 12-r. 

306 lap. 
Dogmatika, ethica és aszketika váltakoznak benne. 
Alapos munkának és kedves olvasmánynak látszik.% 

A mennyországról szóló kötet tartalma például a követ-
kező : 1. Mi a mennyország ? II. Belépés a mennyor-
szágba. III. A dicsőség fénye. IV. A boldogoknak és 
az angyaloknak társasága. V. A dicsőség foka VI. 
Jézus, Mária és József. VII. Isten látása, felfogása, 
élvezése. VIII. A lélek dicsősége. IX. A test dicsőségei. 
X. A mennyország örökkévalósága. XI. A mennyország 
előize a földön. XII . A mennyország gondolata s annak 
hatása az életben. XIII . Vágyódás a mennyország után. 
XIY. A mennyország utja és kapuja. 

— Megjelent a „Zászlónk" Y. száma. Ennek 
megint más a czimképe, mint az eddigi megjelent szá-
mokéi. Csak rá kell nézni, és egyszeribe ráborítja lel-
künkre a legmélyebb télnek hangulatát. Még a lap 
homlokirata ; a „Zászlónk" is csupa jégcsapból van 
összeróva. És mintha a „Zászlónk" vezérgondolata is 
oda volna pingálva. Alul meleg diák-szoba látható áb-
rándos ifjakkal, kik az általános dermedtség között is 
csak életről álmodoznak. Kinéznek a januári éjszakába. 
Képzeletük végig suhog a jeges-havas erdőn s nyugvó 
pontot sehol sem talál, csak egy vén tölgyre szegzett 
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Mária-képnél. Mécset látnak ott, melynek szelid világa 
szétveti a vak sötétséget s a farkasordító hideg tanyát 
angyalok játszóhelyévé varázsolja. Nem vetített képe 
ez az ifjú lelkek jelen világának?! Ezen prolog után 
ilyen szellemben ad a „Zászlónk" jelen száma is vagy 
15 czikket, 32 gyönyörű képet, melyek nemcsak az 
ifjakat, de az öregeket is érdeklik. Az egész lap ára 
mindezek daczára, öregnek-ifjúnak nem több, mint 2 
korona, melynek beküldése ellenében az eddig megje-
lent számokat is azonnal küldi a „Zászlónk" ifj. lap 
kiadóhivatala Budapest, VII., Damjanich-u. 50. 

-f- Hanuy Ferencz dr „A Yegyes Házasságok 
Jogtörténete különös tekintetlel Magyarországra" cz. 
munkájának tartalma. Második Rész: A vegyesházas-
ságok magyarországi jogtörténete. 

IV. Korszak. Az 1868. : LIIL t.-cz. meghozásától nap-
j ainkig. 

Az 1868: XLVI1I. t.-cz. és az 1868: LIII . t.-cz. 
(9—18. §§.) ismertetése, a vonatkozó szakaszok szó-
szerinti közlésével (133—136. 1.) A püspöki kar által 
1869-ben kibocsátott „Instructio" méltatása (tulszigoru 
álláspontot foglalt el a vegyesházasságokhoz szükséges 
cautio-k tekintetében), a római Szentszéknek (S. Congr. 
Inquis.) döntése 1870-ben aziránt, megadható-e (igen !) 
a pápai felmentés az 1868 : LIII . t.-cz daczára is, a 
vegyes vallás akadálya alól. (136—138. 1.) Az 1868: 
LIII. t.-cz. 2. §-a (az áttéréshez szükséges életkor) és 
az ezt büntető sanctioval ellátó 1879 : XL. t.-cz. 53. 
§-ának ismertetése, a római Szentszéknek (S. Congr. 
Inquis.) döntése 1880-ban az utóbb idézett törvény-
szakasz tekintetéből a cautio-kra nézve felmerült ujabb 
nehézségek ügyében ; a magyar püspöki kar 1880-ban 
két instructio-t bocsát ki a papsághoz, egyiket a római 
döntés előtt, másikat utána. (138—140. 1.) A magyar-
országi polgári (állami) judikatúra a reverzális alapján 
„elkeresztelt-' gyermek keresztelését nem tekintette az 
1879 : XL. t.-cz. 53. §-a megsértésének, legalább leg-
több esetben. A püspöki kar 1880. évi átiraté az igaz-
ságügyministerhez, majd 1881-ben a kormányhoz ; 
a protestánsok kérvénye a képviselőházhoz. (140 
—142. 1) A m . kir. kúria 1882. évi elvi jelentőségű 
Ítélete (142—143. 1.) Trefort minister 1884. évi rende-
letének teljes szövege, a rendeletnek méltatása és a 
bíróságoknak azzal szemben elfoglalt ignoráló állás-
pontja (143—146. 1). A Csáky-féle „elkeresztelési" ren-
delet előzményei (Simor herczegprimás jóslata, tilta-
kozása;, teljes szövege és a nyomában támadt viharok 
a társadalomban és a parlamentben ; a magyar püspöki 
kar az 1890. április 12. püspöki conferentiában a Csáky-
féle rendelet kihirdetését és ideiglenes (a római Szent-
szék döntéséig) betartásának megengedését határozza 
el; a római Szentszék 1890. jul. 7-én dönt és pedig a 
püspöki kar felfogásától eltérőleg. A római határozatot 
Simor herczegprimás egyelőre csak a kormánynyal 
közli és a Szentszék, valamint a király kívánságára a 
kormánynyal egy „modus vivendi" megállapítása iránt 
tárgyalásokba bocsátkozik. A katholikusok a revizió-t 
kéri li kérvényileg a parlamenttől. A Szivák-féle hatá-
rozati javaslat (1890. november) sietteti az események 
folyását. 1890. deczemberben a „Magyar Állam"-ban 
megjelenik a kettős pápai döntés; a püspöki kar tag-
jaival csak előző nap közölte a herczegprimás ; a római 
Szentszék csak 1891. áprilisban teszi azt hivatalosan 
(Acta S. Sedis) közzé (146—155. 1.). A kath. alsó pap-
ság a római döntésben megerősítését látja az általa 
eddig folytatott gyakorlatnak a vegyesházasságok tekin-
tetében és azért azt a Csáky-féle rendelet daczára is 
folytatja. Ezen rendeletnek kíméletlen végrehajtása a 
közigazgatási hatóságok által. Az egyházpolitikai tör-

vények első hullámai, azok végső kialakulása és azok-
nak (1894.: XXXI. , XXXII . , 1895.: XLÍIL). a vegyes-
házasságok tekintetében való jelentősége (155—157. 1.). 
A püspöki kar által az egyházpolitikai törvények 
életbeléptetése előtt kiadott „Instructio" és a pécsi 
püspök és más püspökök által kiadott „pót-instructio" 
intézkedései (157—159.1.). A római Szentszék legutóbbi 
döntése a magyarországi vegyesházasságok tekinteté-
ben : az 1897. aug. 18. döntés (S. Congr. Inquis.), 
amely a Magyarországon pusztán polgárilag megkötött 
vegyesházasságoknak érvényességét mondja ki. (159— 

VEGYESEK 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint a pápa 

egy ujabb encyklikán dolgozik. Nem az egyházi zené-
ről fog ott csupán szólni, mint némely híresztelés 
mondja, hiszen azt egyetemes törvénynyel már szabá-
lyozta, hanem „az egyházi művészetről1' általában. 

— Az Országos eucharistikus kongresszus ügyé-
ben f. hó 25-én d. u. 5 órakor Gyürky Ödön dr titkár 
meghívására a kath. egyesületek szövetségének irodá-
jában a fáradhatatlan Kanter Károly apát elnöklete 
alatt értekezlet volt, mely abban állapodott meg, hogy 
mindenekelőtt főpásztori jóváhagyást kérnek a tervre, 
azután pedig a püspöki kar védnöksége alatt serényen 
hozzálátnak az ügy előkészítéséhez, hogy a kongresszus 
igazán országos és impozáns legyen. 

— Protestáns reakczió Debreczenben. A buda-
pesti Prot. E. és I. Lap legújabb számában olvassuk 

j ÍI következő híradást. „Mult számunkban megírtuk, 
hogy dr Wolafka Nándor, debreczeni prépost-plébános 
és makariai czimzetes püspök Debreczenben egy róm. 
kath. nőegyletet alakított. Az egyletet szent Erzsébet 
nevéről nevezte el és annak tisztviselőit meg választ-
mányi tagjait tendencziózusan olyan úrhölgyekből 
állította össze, a kik előkelő protestáns férfiakkal élnek 
vegyesházasságban. Ez a merész tett — mint irják -—• 
rendkívül felháborította Debreczen református közön-
ségét és arra indította, hogy 35 év óta fennálló és 
áldásosán működő nőegyletét, mely eddig felekezeten 
kívüli volt, református nő egyletté alakítsa át. E tárgy-
ban a nőegylet választmánya e hó 16-án tartott népes 

j gyűlést, melyen Koncz Ákos működő titkár és S. Szabó 
József tiszteletbeli titkár felszólalása után, ez utóbbinak 
indítványára egyhangúlag kimondották, hogy a nőegy-
letet református jellegű nőegyletté alakítják át. E 
határozatot a közgyűlés — a hangulat szerint szintén 
egyhangúlag — e hó 24-kén hagyja jóvá s aztán 

I következik az átalakulandó nőegylet újraszervezése a 
! presbitérium közreműködésével és egise alatt. Ez a 

válasz a Wolafka által indított ujabb mozgalomra.1-
Eddig tart a ref. „felháborodás". Az igazság pedig az, 
a mit a t. egyesület jan. 16-iki választm. gyűlésében a 
titkár ugy fejezett ki, hogy „midőn városunk minden 
felekezete (előbb a lutheránusok, azután a zsidók) 
nőegyletet alkotott — tárgytalanná vált a debreczeni 
jótékony nőegylet felekezetnélküli jellege". Tehát nem 
Wolafka kezdte. 

f Gyászjelentés. Dr Czobor Béláról, az egyházi 
műarchaelogia egyetemi rendkívüli tanáráról, a buda-
pesti k. m. tud. egyetem bölcsészeti kara, a melynek a 
boldogult paptárs tagja volt, a következő gyászjelen-

I tést adta ki : budapesti kir. magyar tudomány-egyetem 
böJesészetkari dékánja és tanártestülete mély fájdalommal 

1 jelenti, hogy felejthetetlen kartá.rsa, a magyar tudo-
mány nagyérdemű munkása dr Czobor Béla egyetemi 
nyilvános rk. tanár folyó hó 23-án, délután öt órakor, 
életének 52-ik évében elhunyt. A boldogult földi ma-

I 
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radványai hétfőn, f. hó 25-én, délután 4 órakor a VI. 
ker., Lendvay-utcza 20. számú házból, a r. kath. egy-
ház szertartásai szerint, a kerepesi-uti temetőben he-
lyeztetnek örök nyugalomra. Az engesztelő szent mise-
áldozat csütörtökön, f. hó 28-án, délelőtt 9 órakor fog 
az egyetemi templomban az Urnák bemutattatni. Buda-
pesten, 1904. január 24. Áldás és béke hamvaira! 

— Négyszeres doktor. Ilyen is csak Németország-
ban teremhet. Ki légyen ő és mi a neve ? Hirneves 
ember, dr Zeller Eduárd a filozofus. Tanár a berlini 
egyetemen. F. hó 22-én lett 90 éves. Ebből az alka-
lomból irják róla az újságok, hogy 1836-ban lett philos, 
dr Tubingában, azután 1868-ban theol. dr hon. causa 
Heidelbergában, azután 1877-ben juris dr h. c. Tubin-
gában, azután végre 1886-ban medtcinae dr h. c. Mar-
burgban. Berlinben Trendelenburgot követte a kathed-
rán és 80 éves koráig tanított, vagyis 1894-ben ment 
nyugalomba. A magyar tud. akadémia is tagjává 
választotta. Rendjellel tuczatszámra rendelkezik, czime 
pedig — „excellenz". Igy honorálja Németország a 
tudományt ! 

— Személy változás a közp. papnevelő-intézetben. 
Jó egy hónapja tudjuk, hogy dr Bundala Mihály lelki-
igazgató helyét, a ki nagyváradi kanonok lett s ott a 
papnevelő-intézet kormányzását veszi át, dr Hanauer 
István veszprémi lelkiigazgató fogja átvenni. Nem akar-
tunk erről az intézkedésről szólni addig, mig az egy-
házi hatóság nem szólott. Ma már a hivatalos közlést 
megelőzve közhírré lett a dolog. A budapesti papság 
Hanauer Istvánban minden tekintetben kitűnő erővel 
gyarapodik. 

— X. Pius pápa Motu Propriója az egyházi 
zenéről már érezteti hatását Magyarországban is. Egyik 
laptársunk a bécsi „Vaterland" után indulva s nem 
véve tudomást a lapunkban közölt okmányokról, külö-
nösen a SS. Rit. Cong. Decretumáról, azt véli, hogy 
a pápai rendelkezés Rómának szól. Nem igy áll a 
dolog. Egyetemes egyházi törvénynyel állunk szemben. 
A győri kath. lapban Grladich Pál nagy illetékességgel 
ismerteti a pápai „zene-kódexet", mint egyetemes egy-
házi törvényt. 

— Kérelem a közönséghez. A kispesti Rudolf 
fogadalmi templom építése 1903-ik év nyarán meg-
kezdődött s az épület már tető alatt is van. Hátra 
van még a torony s a beboltozás, a mi 1904-ik év 
nyár elején szintén befejezést fog nyerni. A templom 
100000 korona költséggel épül fel Hofbauer Antal 
bpesti műépítész vezetése alatt. Az épület valóban im-
pozáns s messze vidéket kell bejárni, mig hozzá hason-
lóra találunk. Azonban a kispesti rk. hivek meg van-
nak akadva. Uj templomukban, mely diszes és tágas, 
gyönyörködnek ugyan, de a belső berendezéshez, mi-
hez legalább is 30000 korona szükséges, teljesen hiány-
zik a költség. E végből az odavaló egyháztanács szer-
ződésbe lépett egy colportage-vállalattal, mely részint 
a Kispesten készült „Házi áldás" czimű képeket és 
olajnyomatu szentképeket, részint pedig a templom 
javára kiadott diszalbumot fogja az országban terjesz-
teni. Kéretnek minden nemesen gondolkodó honfitár-
sak, vegyék pártfogásukba ezt a törekvést s akkor 
midőn önmaguknak egy-egy szép emléktárgyat szerez-
nek, valóban nagy szolgálatot fognak tenni a legszen-
tebb, legnemesebb ügynek. Magánadományok is, vagy 
egyes oltárok, padok, festett ablakok stb. a legnagyobb 
hálával fogadtatnak. Kispest, 1904. január hóban. Preiner 
Ferencz s. k. hitközségi elnök. Ribényi Antal s. k. hit-
községi egyházi elnök. 

— Uj szent szobor Nagyváradon. A várad-olaszii 
plébánia templommal szemben egy régi szobor áll : a 
Fájdalmas Szűz szobra, a melyet b. e. Szaniszló Ferencz 
nagyváradi püspök állíttatott. Most a templom újjászü-
letése kapcsán felmerült a terv, hogy a szobrot áthe-
lyezzék a Barátok-utczán levő fasor elejére, ami nagy-
ban előmozdítaná az u j templom érvényesülését. A 
felkért szakértők az áthelyezésről ugy nyilatkoztak, 
hogy az áthelyezés sokba kerülne s e mellett kétséges, 
vájjon a homokkőből készült szobor kibirná-e az át-
helyezést. Ennek alapján Ssmrecsányi Pál váradi püspök 
arra határozta el magát, hogy a tanács által kijelölt 
helyen egész uj, a modern Ízlésnek megfelelő és művészi 
kivitelű szobrot állít a régi helyébe, melynek ugy sincs 
sem régészeti, sem művészeti értéke. Mig ez elkészül, 
addig a régi szobor, mely tulajdonképpen kiinduló 
pontja a kálváriái stáczióknak, helyén marad. Erről a 
határozatról e napokban értesítette Szmrecsányi püspök 
a városi tanácsot. (T.) 

— Apró hirek. X. Pius pápa Berger Márk hgpri-
mási levéltárost és szertartásmestert pápai kamarássá 
nevezte ki. — Hire jár, hogy Pest-Pilis-Solt- ós Kis-
Kun vármegyét négy megyére akarják felosztani: Pest-
megyére Budapest fővárossal, Soltmegyére Kalocsa 
fővárossal, Pilismegyére Vácz fővárossal, Kiskunme-
gy ere Kecskemét fővárossal. — Szász Károly utódja a 
dunamelléki ev. ref. egyházkerület superintendentiájá-
ban Baksay Sándor kunszentmiklósi ev. ref. esperes-
lelkész lett, a ki a lapokat bajáró egy tárczaczikke 
szerint, Mária-tisztelő lélek. Jó út, áldásra vezet. — A 
győri kath. kör, mely f. hó 31-én tartja közgyűlését, az 
elnökséget újból felajánlotta Széchenyi Jenő grófnak, a 
megyéspüspök ur öcscsének. — A budapesti VI. és 
VII. kerületi tervbevett ev. ref. templomra most folyik 
a gyűjtés. Az adakozók közt a következő zsidó atya-
fiak neve is olvasható : hatvani Deutsch Sándor, Pop-
per Berthold per 200—200 korona, Weisz Fülöp. Fell-
ner Henrik, Kohner Zsigmond, Holitser Lipót, Korn-
feld Zsigmond per 100—100 korona. Fleischel Sándor, 
Grossmann Hermann stb. per 50—50 korona. A zsidó-
protestáns barátkozás jele. — Lubrich ^igost síremlé-
kére a legjobb kimutatás szerint 1674 kor. 24 fillér 
érkezett be. Bámulatos közönyösség ! Hát a paedogogia 
terén csak szunyókáljunk tovább ! — A pécsi papnevelő-
intézetnek bucsú-napja is szokott lenni : szent Pál 
fordulása. F . hó 25-ón ülték meg. Szent mise volt a 
székesegyházban. Azután a házi kápolnában a káptalan 
és más előkelőségek jelenlétében latin nyelvű szent 
beszéd volt szent Pál dicséretére. Seitz főduktor 
mondta. — Denitíe atya könyve Lutherről első kiadásban, 
a mainzi czég derék tudósítása szerint, elfogyott. Sajtó 

: alatt van a második kiadás. Éppen jókor jött, mert éppen 
most kezdik kiadni Luther műveit — magyar nyelven. 

Figyelmeztetés az előf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t ú g y indúl t meg, hogy havonkint , a 
„Meligio-Vallás" a lak jában , ij2 íve t fog adni. M. t. o lvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . Â lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az %E. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
^Religio- rallásíl-t és az „E. Kr. L " - a t együ t t k íván ja jára tn i , az 
az VE. Kr. Z ." -a t kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
'/4, V2, 3/4 és egész évi r é s / l e t ekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve l egegyszerűbb s legczélszerübb e l já rás az egész évre j á r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. 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 
H A T V A X I L A H M A 

Budapesten, január 30 9. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

Perge alacrüer m coepto tuo : praeiiare praeha Domini. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et lis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

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

.Additos tibi animos auctor i ta te Nostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.4 

X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T , i r t a lom. Vezereszmék és Tanulmányok: Világ v i lágossága . — Némi s ta t i sz t ika B u d a p e s t plébániáiról . — Egyházi Tudósítások : B u d a -
p e s t : Bánf fy Dezső báró a „bibliáról" és egyebekről . — G y ő r : F ő p á s z t o r i szóza t az egyházhoz, m in t a t ek in té ly és r e n d ő r é h e z 
való r agaszkodás köte lességéről . — R ó m a : A f rancz ia püspökök pápai k inevezés i bu l l á j á ra nézve t á m a d t nehézség e lhár í tása . — 
Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az Orsz. P á z m á n y - E g y e s ü l e t közgyűlése . — Irodalom. E s e m é n y a m a g y a r ka th . i roda lom 

kis v i lágában. — A f rancz ia ka th . könyvpiacz l egú j abb te rméke ibő l . — Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjük. 

Világ világossága. 
— Febr. 2. — 

Je ruzsá lem nagyhírű t emploma impozáns 
berendezése és fényével messze földről mint-
egy odahívta az embereket , megtek in ten i az 
egy Is tennek az abban fe la jánlot t és nyú j t o t t 
á ldozatokat . Mereven felnyúló oszlopcsarnokai 
az áldozatok vérétől párologtak, füst től feke-
té l le t tek ; a szer ta r tás t végző papok — kevés 
kivétellel — hidegen tel jesí te t ték kö te lmeike t : 
hideg volt szívok, mint az áldozat i oltár, a 
kimúlt ál latok mega ludo t t vérével. 

Az egyhangú vérengzést , a nagy sürgést-
forgást , egyik napon, egy szerény á ldozat vál-
to t t a fel. 

Lelkem visszaszáll a sz. tö r t éne t leírása 
nyomán ama boldog napon b e m u t a t o t t á ldozat 
színhelyére. Ott lá tok egy agg férfiút imáiban 
elmélyedve, mellet te szintén forró sóha jokban 
egy elöregedet t özvegy nőt . A templom felé 
siet két alak : József és Mária ölében kisde-
dével. 

Félre egyelőre a füstölgő és nagyér tékü 
véres á ldozatokkal — kisded jő anyjával , nevelő 

a tyjával , liozván á ldozatul egy pár ga lambf ia t . 
Átveszi teljes közönyösséggel a szolgála tot-
tevő pap, nem sejtve, hogy a m a g á t a t isztu-
lás törvényének alávető nő kar ja in szendergő 
gyermek — Is ten egyszülötte . E nagy t i tok csak 
azoknak le t t k inyi la tkozta tva , kik bensőleg, 
a lázatos reménynyel eltelve a jövendő Megvál tó 
i ránt nem lá t tak addig halál t , mig meg n e m 
l á tha t t ák az Úr üdvözítőjét . Bocsásd el t e h á t 
őket békességben, mer t l á t t ák a Lument , ad 
revelat ionem Gent ium ! 

A boldogságos Szűznek e rá nézve n e m 
kötelező ténykedés emlékét ú j í t j a fel évenkin t 
a mai napon az anyaszentegyház , mely ü n n e p 
tu la jdonképpen az Úr ünnepe inkább, mivel e 
mai napon le t t b e m u t a t v a mennyei A t y j á n a k . 
Gyer tyaszente lőnek neveztet ik , mer t ez ünne-
pen az ősi időkben gyer tyafény melle t t t a r to t -
t ák a kö rmene te t — m a n a p s á g pedig meg-
szentel jük úgy a templomi, mint az a j t a tos 
czélra haszná l t gyer tyáka t , mint a méhek szor-
ga lmas munká já t , j e lképé t a világ világossá-
gának . 

Mily kegyelet te l jes ez a mi szentegyhá-
zunk a b. Szűz Anya t isztelete nyi lvání tásában. 
Az évnek minden hónap jában szentel egy vagy 
ké t napon az i rán ta való a j ta tosság minél 
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szélesebb körben való ter jesztésére . A január 
hó a karácsonyi ünnepkörbe esve, a megvál-
t á s nagy munká jában , mint fő tényezőt ál l í t ja 
elénk Már iá t ; ekkor ünnepelvén egyszersmind 
boldog el jegyzését is sz. Józseffel . Mindjár t 
f eb ruá r elején, a kisded J é z u s születése u tán i 
negyvenedik napon, a tö rvényt teljesítő anyá t 
ál l í t ja elénk, jól lehet erre kötelezve nem volt 
szűzi á r t a t l anságáná l fogva ; — de hogy példát 
nyú j t son az anyáknak a gyermekeknek mi-
ként i gondozásában : hogy azoka t mindenek 
e lő t t I s tennek a ján l ják fel. 

Márczius h a v á b a n megemlékezünk a leg-
szen tebb gyümölcsöt hozó Is ten-anyjáról , ki 
mél tónak t-aláltatott rész tvehetni a megtes te-
sülés nagy és mérhe te t len t i tkában. Április 
többnyire a húsvét ünnepé t jelzi, e hóban 
egya rán t adózunk szeretetünk-t iszte le tünkkel 
úgy a fá jda lmas mint a dicsőséges Anyának . 

Mit szóljak május haváról , mely réges-
régó ta Mária hónapja , amikor is a tavasz mil-
liárd virágait hozzuk lábaihoz, min t mély hódo-
la tunk alázatos jelvényeit . Jún ius hónap pedig 
számta lanszor jelzi az Oltár iszentség ünnepét . 
— Tudunk-e J é z u s t i tokzatos je lenlé tére gon-
dolni anélkül, hogy e lménkbe ne jusson a szűzi 
méh, melyben tes te t ö l töt t az emberi nem 
Megvál tó ja . 

A júliusi hónap a b. Szűz l á toga tásának 
szenteli második nap já t , mely már többnyire 
az aratás i időben esvén, boldogan nevezték el 
•őseink Sarlós b. Asszony nap jának . Augusz-
t u s az ő halála nap j á t és menny bevitelét ün-
nepel i ; mi magyarok Nagyboldogasszonynak 
hódolunk, ki mél tónak t a l á l t a to t t sz. F ia jobb-
já ra áll í t tatni . 

Szep temberben születése és névünnepe for-
du l elő az a j ta tos szűznek, a mi Kisasszonyunk-
n a k ; ekkor hozzuk Neki a legbensőbb kivá-
na t a inka t , hogy ter jeszsze fel azoka t sz. F ia 
eléje. Az októberi hónap a rózsafüzérre l ked-
veskedik a szűz anyának, a mi Nagyasszo-
nyunknak , a jó tanács Any jának . 

November már első nap jában előnkbe ál-
l í t ja őt, mint mindenszentek királynéját , és III . 
vasá rnap ján ol talma iránti t iszteletnek ad méltó 
kifejezést . Mit mond jak deczemberről? Figyel-
münk tá rgya tel jesen az Is ten-anyja , ki e mél-
tóságánál fogva szeplőtelenül fogan ta to t t . 
Éppen ötvenedik esztendeje ez év ama t i tok 
nyilvános kihirdetése óta. Üdvözöl jük őt e 

lust rumos esz tendőben mél tóképpen a hónapok 
minden 8-ik nap ján . Az év ez utolsó hónapjá-
ban a ha jna l i misék az ő dicséretével telvék 
mindaddig, mig csak fel nem derül az a nap, 
melyben világra hozza a világ Megváltóját . A 
Mária-cul tusban mindent elkövet az egyház, 
hog}' mindinkább fe l tünte tve legyen tisztele-
tünk, r agaszkodásunk az iránt , ki az emberi 
nem megvá l tásában oly fontos és kiváló helyet 
tö l tö t t be. Minden szombat i nap, minden nap 
a háromszori annunt iat ióval , neki van szen-
telve. 

Es ezen is teni-anyasággal megáldot t nő a 
többi bűnösök közé áll, min tha neki is bűn-
tör lesztést kel lene te l jesí teni ; — feledi a mél-

! tóságot , csakhogy törvényt ne szegjen. Mikor 
lá t juk az intell igens női neme t az Úr házának 
a j t a jában , kar ja ikon szülöt te ikkel? H ja ez náluk 
ismeret len valami. Hogyan t u d n á n a k sorakozni 
a szegényekhez, még a lelki ügyekben is? 

Ped ig mily szép látni a be tegágyából fel-
épült gyenge nőt, amikor Is tennek hálá t ad a 
szerencsés szülésért és a világra hozot t cse-
csemőt I s ten o l ta lmába a ján l j a ! 

A gyermek fej lődését , nevel te tését nem 
kellene-e minden anyának az Úrnak felaján-
lania, — kitől jő minden áldás és jó té temény. 

I Sok úri csa ládban mellőzik ez a j ta tos szokást, 
meg is látszik a gyermek ferde nevelésében 
mindun ta l an az, hogy Is ten nélkül jó t tapasz-
ta lni nem lehet. 

Pé ldaképpen állott oda a b. Szűz Anya, 
hogy alávesse m a g á t a t isztulás tö ivényének 
és t anu l janak az anyák gyermekeiket első sor-
ban Is tennek felajánlani . 

Óh Szűz Anyánk, bár sok követőt ta lá lnál 
szűzi és anyai erényeidnek követésében! Min-
denkor légy áldott , legyen áldot t a te méhed-
nek gyümölcse J ézus ! 

Ki t a t emplomban a j ta tosan bemutat tá l , 
ki a világ világossága nap ja inkban is. 

Üdvözlégy Mária! 
Bretli Gyula. 

Némi statisztika Budapest plébániáiról. 
— Irta : Zubriczky Aladár dr. — 

8. Hasonlí tsuk össze Budapest viszonyait 
más világvárosok viszonyaival. Rómát már lá t tuk. 
Körülbelül 500,000 kath. lakója számára eddig 
54 plébániá ja volt, ezentúl 50 lesz. Eddig a 
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lélekszám m a x i m u m a egy plébánia t e rü le tén 
30,000 volt, ezentúl 10,000 lesz. — Parisról a 
Historisch-Politische Blätterben olvasom (1902, 
1298 556—7), hogy a császárság óta új plébá-
niá t nem alapí tot tak, pedig a lakosság közel 
háromnegyed millióval szaporodot t . A 2,500,000-
re menő kathol ikus lakosságnak 69 p lébániá ja 
van, t ehá t egyre-egyre á t l ag 36,000 lélek esik. 
De a beosztás a rány ta lan . Az öreg városré-
szekben ta lá lkoznak 15,000, 20,000, sőt 6,000 
lélekkel biró plébániák, mig az új városrészek-
ben kolosszus-plébániák t e r j e szkednek : Saint-
Ambroise 85,000, Saint-Marguéri te 96,000, Not re 
D a m e de Clignoncourt 102,000 lélek. H á l a 
Is tennek, ennyire még nem vagyunk ; de h a 
Budapes t rohamos emelkedésére gondolunk, 
kevés idő múlva ot t és azon túl lehetünk. 
Külömben megjegyzem, hogy Pár i s a m a g a 
69 p lébániá jával rosszabbul áll, mint mi a mi 
17 plébániánkkal . Mert egyenlő elosztás mel-
le t t ná lunk csak 25,000 lélek esnék egy-egy 
plébániára , mig Pá r i sban 36,000. Azonban 
rosszabbul állunk Lyonnál és Marseülenél, me-
lyeknek kathol ikus lakossága alig 25,000-rel 
nagyobb Budapes ténél , és Marseil lenak 22, 
Lyonnak 31 p lébániá ja van. 

Tekintsük Bécset! Idevágó ada t a ima t az 
1902. évi bécsegyházmegyei Schemat ismusból 
(Personals tand) veszem, a mely a 48. oldalon 
kiemeli, hogy ada ta i az 1900. decz. 31-iki nép-
számlálás eredmén}7ein a lapulnak. A Nagy-
Bécsnek lat in szer ta r tású kathol ikus polgári 
(ka tonáka t leszámítva) lakossága 1,441,640, 
plébániáinak száma 68. A plébániák száma 
t ehá t csak egygyel kisebb, min t a több min t 
egy millió kathol ikussal nagyobb Pár iséinak. 
Ezek a plébániák kerü le tenkin t igy oszol-
nak m e g : 

Kerület Pleb. száma Lat. szert. róm. kath. 
I. 10 43365 

II. 3 87343 
III . 4 123545 
IV. 3 53644 
V. 2 99569 

VI. 3 52246 
VII. 3 59416 

VIII. 8 45367 
IX. 3 73123 
X. 2 120829 

XI. 2 35697 
XII . 3 71496 

Kerület Pleb. száma Lat. szert. róm. kath. 
X H I . 7 61224 
XIV. 2 75895 

XV. 1 41624 
XVI . 3 141093 

XVII . 2 84559 
XVII I . 5 78922 

X I X . 6 34179 
X X . 1 58507 

Összesen 68 1441640 

E b b e n a t á b l á z a t b a n a budapes t i viszo-
nyokkal szemben örvendetes jelenség, hogy 
mig Budapes t en csak a jobbpar t i kerü le tek 
mindegyikében van több plébánia, addig Bécs-
ben csak a F ü n f h a u s és Br ig i t tenau kerületek-
nek j u t egy-egy pleb ama, a többi kerület 

j mindegyikében több plébánia van. Meglepő 
továbbá a többi nagy város életével szemben, 

; hogy egyes külső kerü le teknek is nagyobb-
I számú plébániá juk van : 3, igy Hi tz ingnek (7), 

Währ ingnek (5), Döbl ingnek (6). Ennek magya-
ráza t a abban rejlik, hogy ezek a kerületek 
nem a városból fe j lődtek ki, hanem a városba 
fej lődtek be. 

H a Bécsnek 1,441,640 lakósát egyenlően 
osz tanák fel a fennál ló 68 plébánia közöt t , 
egy-egy p lébániára 21,000 lélek esnék, a mi a 
budapes t i á l lapotoknál kedvezőbb. A z o n b a n 
Bécsben is nagyok az a rány ta lanságok . 

10,000 lé lekszám a la t t marad 26 plébánia . 
10,000—20,000 közö t t van 12 
20,000—30,000 „ „ 10 
30,000—40,000 „ „ 7 
40,000—50,000 „ „ 7 
50,000—60,000 „ „ 4 
60,000—70,000 „ „ 1 
70,000—80,000 „ „ 1 

H a ezen a t áb láza ton végigtekintünk, az t 
ta lá l jak , hogy Bécsnek is 42 oly p lébániá ja 
van, a mely megha lad ja a 10,000-et; 20 oly 
plebániáj a, a mely meghalad j il a 30,000-et, 
vagyis az t a maximumot , a melv a római bi-
zo t t ságot új viszonyok te remtésére sarkal ta ; (> 
plébániá ja van, a mely vetekedik Budapes tnek 
négy kolosszus-plébániájával , vagyis megha-
lad ja az 50,000-et. A viszonyok mégis kedve-
zőbbek Bécsben, mer t legnagyobb p lébániá ja 
(S. J o h a n n v. Nepomuk in Untermeidl ing — 
72892) kisebb a Bpest-Erzsébetvárosinál és 6 
kolosszus-plébániája 1,411,000 lakosra esik, 

9* 
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mig Budapes tnek négy hasonló plébániája 
427,000 lakosra. Továbbá Bécsben szabályosan 
fokozódó emelkedés észlelhető, mig Budapes-
t e n a 27,000-ről (Lipótváros) egyszerre 51,000-re 
(Ferenczváros) emelkedik a szám. 

Mielőtt a papság l é t számának kérdésére 
á tmennénk , néhány ellentétet akarunk egymással 
szembeáll í tani . Micsoda miniature-plebánia a 
Budapest-kir . palota i a maga 40 hívével a 
80,000-es Erzsébetváros me l l e t t ! ! Vagy Bécs-
ben a sz. Erzsébethez czimzet t belvárosi plé-
bánia (30), a Hof- und Burgpfar r z. Mar. 
H immel fa r th (872), S. Georg im Kahlenberger-
dorf (502) — a S. J o h a n n N. in Untermeidl ing 
(72892), a H. Bar tha lomaeus in Herna ls 
(69664), H. Antonius v. Padua -Favor i t en 
(58330), S. J o h a n n Ev.-Favori ten (56999) plé-
bániákhoz képest . — De a különös helyzet és 
fej lődés a vidéken is t e r emthe t ilyen óriási 
•ellentéteket. Pé ldáu l Olaszországnak 6987 olyan 
p lébániá ja van a hol a lélekszám 500 a la t t 
m a r a d (1 —100 közöt t 398 p lébánia ; 100 és 
200 köz. 1576 pleb. ; 200—300 k. 1879 pleb. ; 
300—400 k. 1652 pleb. ; 400—500 k. 1482 
pleb.) Viszont az erdélyi egyházmegyében 
némely p lébániának óriási ki ter jedésű terü le te 
vagy bámula tosan sok filiája van. A dési plé-
bániának 86, a kideinek 65, a fogaras inak 58, 
a szászrégeninek 51, a maros-illyeinek 48, a 
beszterczeinek 45, a kőrösbányainak 44, a 
bánffy-hunyadinak 43, a magyar- láposinak 41 
leányegyháza van. Viszont Gyergyó-Sz.-Mikló-
son 82,000, Kudsi ron 81,765, Gyergyó-Tölgye-
sen 60,776, Gyergyó-Topliczán 58,994, Gyergyó-
Ditrón 49,541, Gyerg}^ó-Szárhegyen 42,794 hold 
a ha tár . — Ugyanígy van a püspökségekkel 
is. Olaszországnak 265 egyházmegyéje van és 
egyre á t lag 117,425 lélek esik. E z t a számot 
t e h á t a párisi Notre D a m e de Clignancourt-
plebánia (102,000) nemsokára eléri. Mivel pedig 
Olaszországban a püspökségek igen arányta-
lanok lélekszám tekin te tében, a mi pesti nagy 
plébániáink ot t már előkelő püspökségeknek 
i l lenének be. Az Annuar io Ecclesiastico és a 
Gerarchia Cat tol ica 1900. évi adata i szerint 
96 olasz püspökség van, a melynek lé lekszáma 
n e m üti meg az 50,000-et. E l lenben milliót 
meghaladó lé lekszámmal biró püspökség az 
egész világon 30 van (közöttük 6 ké t millión 
és egy — Pár i s — há rom millión fe lül ; köz-
t ü k Esztergom 1,394,585 lélekszámmal). (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 29. Bánfy Dezső báró a „bibliá-

rólu és egyebekről. — 
Bánffynak a „Debrecz. Prot. Lap"-ban végbement 

zászlóbontásával ugy vagyunk, mint az egyszeri sanda 
mészáros nézésével. Másfelé ment a tekintete, mint a 
hová bárdja lecsapott. „Nem politikai" lapban politizált, 
és ráfogta, hogy a politika szolgálata az nem politika. 
Nem hinné az ember ha saját szemével nem olvasná. 
De halljuk őt magát! „A magyar államban a szabad-
éi vüségnek és határozott nemzeti irányzatnak hív 
szolgálata — nem is politika". Hát mi akkor az a poli-
tika ? De nem követjük Bánffy Dezsőt a politika terére, 
maradunk az Ő „bibliájánál" s azoknál az egyebeknél, 
melyekkel a főudvarmester ur az egyház- és vallás-
történelemből tettel tényező lett a „Debr. Prot. Lap" 
hasábjain. 

Hogy került a „biblia" Bánffy Dezső báró kortes 
vezető-czikkelyébe ? Ez az első érdekes kérdés. A fele-
let rá az, hogy körülbelül úgy került oda, mint a 
Pilátus a Credóba. Akarata ellenére. Mert hát abban a 
czikkelyben sok dolog van, a mivel a biblia homlok-
egyenest ellenkezik. 

Igy például mindjárt az elején mikor czikkelyé-
ben Bánffy azt mondja, hogy nem „czélja nem politi-
kai újságban politikával foglalkozni", homlokegyenest 
beleütközött a bibliának abba a tilalmába: „ne hazud-
jatok egymásnak !" Hasonló kétszinüség rejlik a követ-
kező nyilatkozatában : „Távol áll tőlem, hogy a mit 
itt elmondandó vagyok a protestantizmus javára — 
czélzatosan kihivó és támadó czélzatu legyen más fele-
kezetekkel szemben". Nos jó, hát mi elhisszük Magyar-
ország volt ministerelnökének, a kinek nemzeti érzését 
nagyrabecsüljük, elhisszük neki, hogy mikor e sorokat 
kiirta, csakugyan nem volt szándékában a kath. vallást 
ós követőit támadni és természetesen a támadás vissza-
verésére kihívni. Ezt mi elhisszük. Elhisszük azt is, 
hogy e z a becsületes szándék őt az egész czikkely 
mondókáján végig vezérelte. Hát hogy van az báró 
úr mégis, hogy exczellentiád, nem is egy, nem is két 
helyen, a legsérelmesebb czélzással említi a katholi-
czizmust, a kath. érdekeket, szóval a katholikus val-
lást? Minek vegyük az oldaltámadásokat? Talán cziró-
gatásoknak? A báró úr nem támad szemben, hanem 
kerülő úton, oldalról. Az oldaltámadás, kérem, az való-
ságos támadás, és a mellesleg tett kihívás az kétségbe-
vonhatatlan kihívás. A legjobb esetet, a legenyhébb 
magyarázatot fogadjuk el Bánffy báró ur támadásai — 
és kihívásaival szemben. Azt mondjuk, nem tudta, mit 
cselekszik. Nem érti a dolgot, már t. i. a vallási dol-
got. S ez aztán nem is csoda. De nem is dicsőség ám 
férfiúban, a ki vallásban vezető akar lenni. 

Minden czigány a maga lovát dicséri. Ezt mondja 
a közmondás. Hát mi ennélfogva nem vesszük zokon 
Bánffytól, hogy fennen dicséri és egekig magasztalja a 
protestantizmust. De azt kérdezzük tovább : mi történ-
nék vájjon egy-egy országos vásárban akkor, ha az a 
közmondásbeli czigány nem elégednék meg a maga 
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lovának értéken és igazságon túl való eldicsérésével, 
hanem neki fanyalodnék a szomszéd jószága kisebbí-
tésének és gyalázásának ? Ezt a czigányt, világos, hogy 
rövid úton kiakolbolitanák a vásárból. 

Nem vesszük a dolgot itt ily drasztikus módon. 
Csak azt kérdezzük Bánffy báró úrtól, mi jogosítja 
fel őt arra, hogy a bibliára „támaszkodjék", midőn 
hibáztatja a katholiczizmust „világegységre" való törek-
vésében ? Hiszen Krisztus Urunk az ő apostolait „ min-
den" népekhez küldötte ki: tehát világvallás megvaló-
sítására törekedni „bibliai" törvény erejénél fogva keresz-
tény kötelesség. Ebben a világvallási nagy keretben 
nagyon szépen elférnek és a kath. egyház mindenkor 
igen szépen elhelyezte az egyes nemzetek és államok 
kebelében alakult részleges keresztény egyházakat. 

De nem folytatjuk, mert ennyi is elég annak bebi-
zonyítására, hogy Bánffy Dezső báró híres politikus, 
de rossz vallástudós. ? ? 

Győr. Főpásztori szózat az egyházhoz, mint a tekintély 
és rend őréhez való ragaszkodás kötelességéről. — (Vége.) 

Földi életünkben Isten u tán 1 Krisztus helytar-
tója mellett legnagyobb és legmagasabb tekintély a 
király. Minden magyar ember, annál inkább minden 
jó keresztény kegyelettel említi e nevet, s kegyelete 
csak öregbedik, és szivét a legőszintébb tisztelet érzése 
tölti el, ha a magyar szent korona jelenlegi fölkent 
hordozójára gondol. Midőn én most a királyságról és 
a királyról hozzátok szólok, tisztelendő testvérek és 
kedves hiveim, nem azért teszem ezt, mert a magyar 
királyságnak vagy felséges képviselőjének tekintélyét 
emelni akarván, vagy tudnám : erre egyik sem szorul, 
mert széles e világon köztiszteletben áll mind a kettő. 
De beszélek róluk, mivel nekünk van arra szükségünk, 
hogy e gyönyörűséges keresztény erényt : a királyhoz 
és koronához való hűség érzetét magunkban, ha lehet, 
még nagyobbra neveljük, s annak minden alkalommal 
külsőleg is kifejezést adva, gyakorlásában mások előtt 
tündöklő példával járjunk. De meg a keresztény hívő-
nek tudnia is illik és kell, hogy polgári kötelezettsége 
mellett mily vallásos vonatkozásban van az ő felséges 
urával ? 

A királyi tekintély nemcsak azért az első és 
legfőbb, mert ezt alkotmányunk és törvényeink ugy 
szentesítették, hanem főleg azért, mert a királyi 
hatalom az Istentől származik. így tanítja ezt Isten 
szavaival a mi anyaszentegyházunk. Általam országol-
nak a királyok, — mondja a szentírás — általam 
uralkodnak a fejedelmek és végeznek igazságot a hatal-
masak.2 Féljed az Urat, fiam, és a királyt és a rágal-
mazókhoz ne vegyülj .3 Engedelmesek legyetek tehát 
az Istenért a királynak, mint a legfelsőbbnek. 4 Maguk-
nak a királyoknak is megmondja ezt az Ur ; figyel-
meztetvén őket: Mert a hatalom az Úrtól adatott 

1 Egyedü l az I s t en ta lá l ta t ik igaznak és győzhe te t l en 
k i rá ly marad mindörökké. J é z u s Sirák fia könyve, 18. 1. 

2 Pé ldabeszédek könyve, 8, 15, 16. 
3 U. o. 24, 21. 
* Pé ter , I. lev. 2. 13. 

nektek és az erő a felségestől, ki számon kéri tettei-
teket és gondolataitokat megvizsgálja.5 

A szentírás ezen intelmeit és parancsait követve, 
az egyház a magyar királyságot tekintélyében és 
fenségében annyira támogatta, erejének és fényének 
gyarapítására oly sokat tett, mint semmi más nemzet-
tel e földön. Magyarország királyát az apostoli czim 
és kitüntetés illeti meg, ennek jelképezéseül minden 
ünnepélyes istentiszteletnél előtte viszi egy püspök 
az apostoli kettős keresztet, ő a legfőbb kegyura az 
egész magyar egyháznak, ő nevez érsekeket és püs-
pököket. 

Miért kapta Magyarország királya az egyháztól 
e sok és fényes jogot és hatalmat? Felkereshetjük 
mindezt atyáink történetének könyvében és irva talál-
juk a krónikákban : 6 ós rájövünk, ha visszaemlékezünk 
a régi napokra, a viszontagságok nagy harczaira.7 

Szokás ugyan arra is hivatkozni, hogy a magyar 
nemzetet vele hozott ősi alkotmánya tartotta meg 
ezer esztendőn át annyi külső és belső veszedelem 
között. Mi pedig azt mondjuk és állítjuk, hogy szent 
Istvánnak és a magyar nemzetnek a keresztén}^ hitre 
való megtérése és ennek révén a keresztény éltt és erkölcs 
mentették meg a magyar nemzetet az elpusztulástól. Az 
ősi alkotmány az 1000-ik óv köröl már erejét vesztette ; 
a pogány magyar államot alkotni nem tudott, de az 
ősi alkotmány használhatóvá vált ismét akkor, midőn 
szent István király azt keresztény alapra helyezte, a 
kereszténységgel megerősítette, megjavította, kibőví-
tette. Nem szabad soha felednünk, hogy a keresztény 
egyház e nemzetmentő munkájában nemcsak vallást 
adott, nemcsak erkölcseit szabályozta, szóval emberré 
tette a magyart, hanem szervezte és megalkotta a 
magyar államot is, mert a kereszténység állam-szervező 
hatalom volt az idétt. Csak a keresztény hit tejének 
beszivásával erősödhetett meg a testalkatára izmos, 
szivében bátor és vitéz, de lelkében teljesen gyenga 
magyar. 

S amikor II. Szilveszter pápa koronát küldött, s 
azt az esztergomi érsek 1001. augusztus 15-én szent 
István fejére te t te : akkor született meg a magyar 
királyság, s teljesedett be az első keresztény királyon 
az irás szava: „Téged pedig fejedelemmé teszlek 
nagy és erős nemzet fölött.." 8 

Eléggé láthatjuk ebből immár tisztelendő testvé-
rek és kedves hiveim, mint jár ja át a kereszténység, 
a mi igaz hitünk, a magyar alkotmányt, s képezi 
annak lelkét, gerinczét ós minden alapját: átalakítja 
és hasznossá teszi a magyar lelkét, s királyságban 
egyesíti a szétszórt nemzetségeket. 

Legjobban látta ezt és tudta az első szent király, 
azért nem is volt nagyobb és buzgóbb törekvése, 
minthogy az egész magyar népet a kereszténységnek 
megnyerje. 0 maga hirdette az Isten igéjét, püspök-
ségeket alapított, egyházakat épített, s Isten orszá-

5 Bölcseség könyve, 6, 4. 
6 E z d r a s I . könyve 4, 15. 
? Zsidókhoz, 10, 32. 

8 N u m e r i , 14. 2. 
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gának terjesztésében annyira buzgólkodott, mint az 
igazi apostol, azért a kereszténység feje megadta neki az 
apostol nevet és czimet mindazon jogokkal, melyeket már 
előbb felsoroltunk. 

Nyilvánvaló tehát tisztelendő testvérek és kedves 
hiveim, hogy mindnyájunkat egész multunk, minden 
hagyományunk, szivünk örökös hálája a magyar király-
sághoz kapcsol, mely viszont az egyháznak köszöni 
eredetét és megalakulását. Teljes a mi bizodalmunk 
a szent koronában, mely fölött reménységünk záloga, 
a kereszt ragyog ; teljes a mi hódolatunk szent István 
méltó és nagy utóda : felkent apostoli királyunk iránt. 
Nehéz időket élünk tisztelendő testvérek és kedves 
hivek, de mennél súlyosabb aggodalmak fognak el 
bennünket, annál jobban ragaszkodjunk szent hitünk-
höz, s mindnyájunk védelmezőjéhez: apostoli királyunk-
hoz. Töltsük be mennél jobban vallásos és polgári 
kötelezettségeinket, mert csak az engedelmes férfiú 
beszélhet győzelemről.9 Igy teszzük erőssé hazánkat 
oly erőssé, hogy az időszakos zavarok és veszedelmek 
annak alapjában kárt ne tehessenek. 

Tudjátok kedves hiveim, hogy az egyház minden 
vasárnap az ünnepi szentmisében fennhangon imád-
kozik felséges Urunkért.- Csatlakozzatok ti is buzgó 
könyörgéstekkel az egyház kéréséhez. Megparancsolta 
ezt már a nagy apostol, meghagyván : Kérlek azért, 
hogy mindenek előtt legyenek könyörgések, imádságok 
minden emberért, a királyokért és mindazokért, kik 
méltóságban vannak, hogy nyugodalmas és csendes 
életünk legyen, teljes ajtatosságban és tisztességben.ul 

Mert mint a vizek folyásai, ugy a király szive az Ur 
kezeiben van, ahová akarja, oda haj t ja azt. 11 Kérjük 
a mi jó Istenünket, hogy a király napjaihoz napokat 
adjon, s esztendeit nemzedékről-nemzedékre terjessze;1 2 

hogy a király és az ő széke minden bajtól ártatlan 
legyen. 13 

Örömmel tehetjük ezt, mert az irgalmasság és 
igazság őrizték eddig a királyt, és kegyelmességgel 
erősödött meg az ő széke. 14 Az ő igazsága fölmagasz-
talta a mi földünket.15 Lásson ő itt boldog és békés 
időket, hogy e nemzetnek minden polgára, mint Sión 
fiai vigadjanak az ő királyukban. 10 

Mi pedig tisztelendő testvérek ós kedves hiveim 
egymásra figyelmezvén, szeretetben és jó cselekedetek-
ben vetélkedjünk;1 7 erre intsétek egymást minden 
nap.1 8 Imádkozzatok miérettünk is, mert bízunk, hogy 
jó lelkiismeretünk vagyon, mindenben jól akarván 
eljárni. 19 Kegyelem veletek.20 Ámen. 

Győr, 1904. január 15. 
9 Pé ldabeszédek könyve, 21, 28. 
10 T imoteushoz i r t I . levél, 2, 2. 
11 Pé ldabeszé ek könyve, 21, 1. 
12 60. zsol tár 7. 
13 Ki rá lyok II . könyve, 14 9. 
14 Pé ldabeszédek könyve , 20, 28 
15 ü . o. 29, 4. 

149. zsol tár , 2. 
Zs idókhoz, 10. 28, 24. 

>8 Ü. o. 3, 13. 
U. o. 13. 18. 

20 T imoteushoz . I I . levél, 4, 22. 

Róma, jan. 24. A franczia püspökök pápai kineve-
zési bullájára nézve támadt nehézség elhárítása. — 

Ebben a pápai bullában a franczia kormány azt 
kívánta, hogy a „nominavit Nobis" kifejezésből az 
apostoli szentszék hagyja ki a Nobis-1. Czélja volt a 
szabadkőműves franczia kormánynak az, hogy az elnök 
nevezési jogát ugy tüntesse fel, mintha az végleges 
betöltését jelentené az illető püspöki széknek. Az ebből 
támadt nehézségnek megszüntetéséről az „Osservatore 
Romano" a következő közérdekű nyilatkozatot tette 
közzé : 

„A püspöki bullák fogalmazására nézve felmerült 
változtatás esete, melyet a franczia kormány állított 
fel, s melylyel a napisajtó, az olasz épp ugy mint a 
külföldi, kevés szabatossággal gyakran foglalkozott, 
kedvező megoldást nyert. 

A Francziaország számára szóló püspöki bullák-
ban, emlékezetet meghaladó idő óta, a kővetkező rész-
let van : „Cum vigore Concordatorum inter Apostoli -
cam Sedem et Galliarum Gubernium jam pridem ini-
torum, nominatio personae idoneae ipsi vacanti Eecle-
siae N . . . . in episcopum praeficiendae, Romano Pordifici 
pro tempore exxstenti facienda, ad dilectum Nobis in 
Christo filium N . . . hodiernum Gallicae Reipublicae 
Praesidem modo pertineat, et ipse dilectus filius Noster 
N . . . - Praeses Nobis ad hoc per suas patentes litteras 
nominaverit te etc." A franczia kormány azt kívánta, 
hogy ebből a szövegből az utolsó Nobis maradjon ki. 
Igy keletkezett a „Nobis nominavit" eset. 

Az ap. szentszék bebizonyítván a Nobis helyességét, 
a mely azt fejezi ki, hogy az elnöki meg- vagy kinevezés 
nem püspökké tevés (non é creazione di Vescovo), ha-
nem csak megjelölése a pápa előtt a személynek, kez-
det óta hozzátette azt is, hogy ő a szavakból nem 
csinálván kérdést, nem zárja ki egy oly megoldásnak a 
megvizsgálását, mely érintetlenül hagyja az elnöki ki-
nevezésre vonatkozólag imént jelzett kánonjogi és 
dogmatikai tant. 

Hosszas eszmecsere után, a franczia kormány 
elfogadott oly megoldást, melyet saját kezdeményezé-
séből a Szentszék terjesztett elő, s a mely a nélkül, 
hogy bármi tekintetben sértené a kormánynak a Con-
cordatum értelmében engedett kiváltságot, érintetlenül 
hagyja s a jövőre nézve biztosítja a fent jelzett kánon-
jogi és dogmatikai elvet". 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
Az 0. PÁZMÁNY-E. közgyűlése. 

A kiadott programm szerint f. hó 28 án folyt le. 
Reggel 10 órakor szentmise volt az egyetemi templom-
ban. Kiss prelátus az ünnepit, Giessivein apátkanonok 
a requiemet tartotta. Este 6 órakor volt a közgyűlés, 
melyet dr Margalits Ede elnök beszéde nyitott meg. 
Lelkes szívből fakadt szavakkal buzdította az ország 
katholikusait az O. P. E. buzgóbb felkarolására, annál 
is inkább, mert az egyesületnek kettős czélja van. Egyik.: 
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a kath. irók anyagi és szellemi támogatása, másikr 
szebb jövő előkészítése. Következett dr Sziklay János 
főtitkár jelentése. Érintvén a pápai székben történt 
személyváltozást elparentálta az egyesület halottait s 
m egemlékezett a Sujánszky cz. püspök és Rosty Kálmán 
atya tiszteletére rendezett egyesületi ünnepélyekről. Je-
lentette, hogy az egyesület 1904-re tagilletményt ad. A 
tagok jelenlegi száma 457, köztük alapító 60, rendes 
197, pártoló 200. A választmány elhatározta, hogy 
Pázmány emlékének tiszteletére sírjához Pozsonyba 
zarándoklatot rendez, születése napját, október 4 ét, 
minden évben megüli. Párvy Sándor dr fölsz. püspök 
egri kanonok ur Pázmány-serleget ajándékozott az 
egyesületnek. A vándorgyűléseket ezidén is folytatni 
fogják. Köszönet koszorúzta meg a főtitkár lelkes elő-
adását az elnök ajkairól. Következett dr Zelliger Vilmos 
fáradhatatlan pénztáros előterjesztése, melyből kitűnik, 
hogy a lefolyt évben 6867 kor. 84 fill, volt az egyesületi 
vagyon gyarapodása. Az összes vagyon 33,825 kor. 55 fill. 
Növesztése nagyon kivánatos. A tisztikar lemondván 
uj választás vált szükségessé. A lelkes tisztikart újból 
megválasztották. Választmányi tagok lettek: Andor 
György dr, Andor József, Aldássy Antal dr, Baán 
Aladár, Bilkey Ferencz, Böhm János dr, Bodnár Gás-
pár, Bonitz Ferencz, Buday Gerő, Breznay Béla dr, 
Császár József, Demény Dezső, Dudek János dr, 
Ember1 Károly, Erdősi Károly, Ernszt Sándor dr, 
nagyiványi Fekete Gyula, Filó Károly, Gerely József, 
Gyürky Ödön dr, Giesswein Sándor dr, Hanuy Ferencz 
dr, Huttkay Lipót dr, Izsóf Alajos, Jánosi Gusztáv, 
Jedlicska Pál, Jeszenszky Kálmán, Kaposi József, 
Karácsonyi János dr, Kincs István, Klinda Theophil 
dr, Kórody Péter, Lányi József dr, Lévay, Mihály, 
Lőrincz Gyula dr, Mayer Béla, Mihályfi Ákos dr, 
Notter Antal dr, Paál István. Pálfi Béla, Pápai Ferencz, 
Prónai Antal dr, Pelikán Krizsó, Prohászka Ottokár 
dr, Pur t Iván dr, Rada István dr, Rézbányai Józset 
dr, Ruschek Antal, Ságh József, Tillmann Béla, Tóth-
falussy Béla, Tóth János dr, Városy Gyula, Való 
Simon dr, Valnicsek Béla, Virág István, Vrabély 
Armand dr, Vucskics Gyula dr, Zlamál Ágost, Zundl 
Péter dr. 

— A Szent-István-Társulat tud. és irod. osztálya, 
a közzé tett programm szerint, f. hó 26-án tartotta meg 
felolvasó ülését. Felolvasó a társulat buzgó és nagy-
tudományu alelnöke, dr Giesswein Sándor apátkanonok 
volt. Felolvasás előtt az osztály az alelnök indítvá-
nyára elhatározta, hogy az Immaculata jubileumának 
ünneplésében az osztály részt vesz. A módozatok meg-
állapítására bizottságot küldött ki, melynek r tagjai : 
Giesswein S dr elnök, Kaposi József, Mihályfi, Ákos dr, 
Concha Győző dr, Cziklay Lajos és Notter Ántal dr. A 
Szentírás Tárkányi-féle fordításának revíziója ügyében 
tett jelentés után következett a felolvasás, melyben dr 
Giesswein bebizonyította, hogy az ideális és univerzális 
világtörténelem a keresztény vallás alkotása és hogy 
azon a Spencer és Marx-féle determinizmus és mate-
rializmus csak rontani tud, de javítani nem. 

I R O D A L O M . 

Esemény a magyar kath. irodalom kis világában. 
Eredeti magyar katholikus hit- és erkölcstani 

munka jelent meg 2 vaskos kötetben Kalocsán, Werner 
Ferencz nyomdájában. Szerzője a meglepetés számba 
menő műnek a kalocsai káptalan egyik tudós, volt 
theol. tanár tagja, Schweitzer József pápai prelátus, 
ezimzetes apát. A munka teljes czime- Katholikus hit-

es erkölcstani védértekezletek. — Irta stb. A kalocsai 
érseki hatóság engedélyével. Kalocsa, 1903. Első kötet, 
8-r. 616 1. Második kötet, 718 1. 

Az első kötetben van 40, a másodikban szintén 
40 értekezés, a dogmatika szokásos sorrendjében, a 
főbb hit- és erkölcsi-igazságokról. Magánolvasmányok, 
felolvasások, szentbeszédek készítése előtt valóságos 
aranybánya nyílt meg ebben a nagyszabású eredeti 
magyar dogmatikai és erkölcstani hodegusban. 

A franczia kath. könyvpiacz legújabb termékeiből. 
1. L'abbé N. Delsor (a kit Francziaországból ki-

utasítottak), prêtre du diocese de Strassbourg, Le 
Catechisme catholique populaire rédigé d'après les 
règles de la pédagogie pour les besoins de l'époque 
contemporaine. Par François Spirago, aumônier à l'école 
normale de Trautenau. Paris, Lethielleuxnél, 6 fk. 

2. Conférence de Notre-Dame de Paris. Exposi-
tion de la Morale Catholique. Le fondement de la Mo-
rale : La béatitude. Conférences et rêtraite, données à 
Notre-Dame de Paris. Carême 1903. Par E. Janvier. 
U. o. 4 frk. 

3. Le Christianisme. Exposé apologétique de la 
vérité de la religion. Par l'abbé G. de Pascal. U. o. 
VIII. 568 1. Ára 5 frk. 

-f- Hanuy Ferencz dr „A Vegyes Házasságok 
Jogtörténete különös tekintettel Magyarországra" cz. 
munkájának tartalma. Harmadik Rész: A vegyesházas-
ságokra vonatkozó, most érvényben levő egyházjognak 
okmánytára. (22 db okmány, illetőleg okmányrészlet 
teljes szövege.)25 

25) A jog tö r t éne t i részben (1. I I . Rész) is sok jog fo r r á s van 
szószer in t közölve, me lyek a s ű r ű b b n y o m á s r ó l i smerhe tők fel : 
nagyobbré sz t m á r csak t ö r t éne t i é rdeküek, de v a n n a k köztök 
o lyanok is, me lyek csak r é szben v a n n a k ha t á lyon kivül he lyezve . 

J ó n a k l á tom i t t a j e g y z e t b e n felsorolni azon főbb jogfor -
rá soka t , amelyek az I . és I I . R é s z b e n (1 — 160. 1) szószer in t 
v a n n a k közölve : ezek : 1. Elvira-i z s ina t (S06. é.) 15. 16. 17. 
kánona i 11. 1. 2. Arles-i zs inat (314. é.) 11 kán. u. o. 8. j egyz . 
3. I I I . Car thago- i z s ina t (397. e.) 12. kán . 12. 1. 4. Chalcédon-i 
zs ina t (451. é.) 14. kán. 15. 1. 5. I I . Trul la - i zs inat (692.) 72. kán. 
16. 1. 6 C. 14. in VI. de haere t ic i s (V. 2.) 28. 1. 7. XIV. Benedek 
pápa „Magnae nobis" (1748. j un . 29-) bu l l á j ának rész le te 39. 1. 
8. Az 1309. évi pozsonyi zs ina t h a t á r o z a t a 55. 1. 4. j . 9. Az 1626. 
évi k o m j á t h i ev. ref . zs ina t 40. kán . 56. 1. 10. Kol lonich bíboros 
he rczegpr imás 1696. évi h a t á r o z a t a 60. 1. 11. Keresz té ly -Agos t 
szász herczeg, he rczegpr imás 1715. és 1716. é. kör rendele te i 62. 
63. 1. 12. A I I I . K á r o l y király által 1731. márcz . 21-én k ibocsá to t t 
(resolut io Carolina) r ende le t e t 66. 1. 13. Már ia-Teréz ia ál tal 174b. 
1'an. 2-án k ibocsá to t t r ende le t 67. 1. 14. A l l . Józse f által Magyar-
országra nézve k ibocsá to t t „ türe lmi r ende le t " 7. és 8. p o n t j a 68. 
1. 15. A S. Congr. Concil i i-nak 1781. évi „ Ins t ruc t io - j ának 2. és 
3. pon t j a , Salbek szepes i püspökhöz 70. 1. 16. Az 1790/1. : X X V I . 
t c 15. és 16. §§. 72. lap. 17. Az 1791. évi L V I I . erdélyi tö rvény-
czikk 113. 1. 40. j . 18. Az 1795. évi apr. 16-án a szepesi püspök-
höz in téze t t i r a t in tézkedő része 75. 1. 19. Az 1807. okt . 12. kir. 
r ende le t 73. 1. 20. VI I I . P i u s 1828. márcz. 28. „ U t e r i s a l tero 
abhinc anno" b revé j ének részei 91. 92. 1. 21. L a j c s á k püspök 
1839. márcz . 15. , . Ins t ruct io"- jának intézkedő része 99. 1. 22. A 
m a g y a r pü^pöítök ál tal 1840-ben R ó m á b a in téze t t f e l t e r j e sz tésnek 
E r d é l y r e vona tkozó része és n é h á n y m á s részletei 112. 1. 23. 
Az 1H44 : I I I . tc. 2 4. §8. 124. 1. 24. Az 1868 : X L V I I I . tezikk 
133. 1. 25. Az 1868: L I I I . tc . 9—11. §§. 135. 1. 26. Az 1868: L U I . 
tc. 12 18. §§. 136. 1. 27, Az 1868 : L I I I . tc. 2. § -a és az 1879 : 
X L . tc. 53, "§-a 139. 1. 28. A m. kir. kúr ia 1882. évi elvi j e len tő-
ségű (a t a t a i ügyben) Í télete 142. 1. 29. T r e f o r t v. k. minisz ter 
1884. jul . 11. r ende le te 144. 1. 30. Csáky v. k. minisz ter 1890. 
febr . 26. r ende le te 147. 1. 31. Szivák I m r e képvise lőnek 1890. 
évi nov. hóban a képviselőház á l ta l e l fogadot t ha tá roza t i j a v a s -
l a t a 153. 1. 32. Du lánszky Nándor pécsi püspök ál tal 1895. szep t . 
28-án k ibocsá to t t pót - ins t ruc t io 158. 1. 
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1. Az 3858. é. nov. 15-iki Antonelli-Instructio 
162. 1. II. Az 1864. é. febr. 17. Instructio a kannoverai 
püspökökhöz 165. 1. III. A magyar püspökök által 1840. 
íul. 2-án kibocsátott „Instructio" 167.1. IV. Az előbbit 
kiegészítő 1840. nov. 16, „Instructio" 168. 1. Y. XVI. 
Gergely pápa 1841. ápr. 80. breve-je. 173. 1. VI. Az 
1841. ápr. 30. Lambruschini-Instructio (Magyarország 
és kapcs. részei és Erdély részére) 177. 1. VII. A ma-
gyar püspökök által 1844. évben kibocsátott „Instru-
ctio" 180. 1. VIII. Az 1858. évi esztergomi érsek-tatto-
mányi zsinat határozata a vegyesházasságokról 182. 1. 
IX. Az 1863. évi kalocsai érsektartományi zsinat a 
vegyesházasságokról 185. 1. X. A S. Congr. Inquisitio-
nis-nak 1870. évi döntése a magyarországi vegyes-
házasságok tekintetében 188. 1. XI. A S. Congr. In qui -
sitionis-nak 1880. évi döntése a magyarországi vegyes-
házasságok tekintetében 189. 1. XII . A római Szentszék 
1890. évi határozatai (Rampolla bib. levelei) a vegyes-
házasságokról a Csáky-féle rendelet alkalmából: első 
határozat 1890. jul. 7 192. 1. második határozat 1890. 
szept. 26. 193. 1. XIII . A Csáky-féle rendeletet hatá-
lyon kivül helyező 1895. jun. 29. 1675. ein. sz. min. 
rendelet 196. 1. XIV. A magyar püspöki kar által 1895. 
aug. 31-én kibocsátott -Instruction 11. és 12. pontja 
196. 1. XV. Az 1894. : XXXII . tczikk 198. 1. XVI. Az 
1894. : XXXII . tczikket végrehajtó min. rendelet a 
gyermekek vallására vonatkozó megegyezésekről (1895. 
jun. 29. 1674. ein. sz.) 200. 1. XVII. Az 1894. : XXXII I . 
tczikket (az állami anyakönyvekről) végrehajtó (1895. 
jun.) 60.000. sz. belügy m inisteri rendeletnek a gyer-
mekek vallásának anyakönyvelésére vonatkozó 57. §-a, 
20H. 1. XVIII. A részben vagy egészen felekezetlen 
szülők gyermekeinek vallási hovátartozását szabályozó 
törvényszakaszok : 1895 : XLIII . tcz. 26—30. §§. 209. 1. 
XIX. Az 1895. : XLIII . tcz.-et végrehajtó min. rendelet 
(1896 január 8. v. k. m. 56. ein. sz. a.) 210. 1. X X . A 
külföldi honosságú gyermekek vallási hovátartozását 
szabályozó v. k. 23941/1903. sz. min. rendelet 221. 1. 
XXI . A S. Congr. Inquisitionisnak 1897. aug. 18-án 
hozott és 1897. aug. 3l-én Magyarország herczegpri-
másával közölt határozata arról, hogy Magyarországban 
a csupán polgárilag megkötött vegyesházasságok, a 
trienti forma szempontjából, érvényes házasságok 223. 
1. XXII . Az 1872. évi gyulafehérvári (fogarasi érseki, 
tartományi) zsinat határozata a vegyesházasságokról 

VEGYESEK. 
— X. Pius szokása a misénél. Pápa és püspökök 

misézés közben a capuciumot csak a mise kánonja 
ideje alatt szokták levétetni. X. Pius az egész misét 
capucium nélkül végzi és ha más által mondott misén 
van jelen, a capuciumot már evangeliumkor le szokta 
fejéről vétetni. Igy irja ezt egy német kath. lap római 
tudósítója. 

— Három sürgős szükséglet a kath. társadalmi 
élet terén Magyarországban. Első az, hogy minden 
hitközségben, sőt leányegyházakban is minden község-
ben katholikus kör alakuljon a kath. társadalmi egyet-
értés és összetartás fejlesztésére. Második az, hogy 
minden katholikus egyesület belépjen a Kath. Egyesü-
letek Országos Szövetségébe. Harmadik az, hogy min-
den városban, de különösen a püspöki székhelyeken, 
katholikus felolvasási lyceumok szerveztessenek, melyek 
ne maradjanak pillanatra fellobbant szalmatüzek, hanem 
állandóan, vagyis évről-évre működjenek és segítsenek 

katholikus intelligencziát szervezni, mig el nem szer-
vez mindent a szabadkőművesség. 

— Párisból érkezett jan. 25-iki kelettel az a hír, 
hogy Loisy abbé ügyében Merry del Val bibornok-
államtitkár Bichard bibornoknak jelentette, miszerint a 
római kúria Loisy abbé meghódolását el nem fogad-
hatja, minthogy Loisy abbé lelkiismeretének és véle-
ményének jogát mint történetíró fenntartotta. 

— Virágzó Szent,-Yincze-Egyesület működik Pé-
csett. Minden esztendő elején nagy élvezetet nyújt a 
lefolyt év kimutatásának szemlélése. Szervezete ennek 
az egyesületnek igen szerencsés abban, hogy láng-
buzgó és tevékeny emberek állnak az élén. Elnök : 
Watzesch Miklós nyug. ezredes, alelnök Wajdits Gyula 
kanonok, székesegyházi plébános, pénztáros Spies János 
apátkanonok, titkár Hanuy Ferencz dr. Általában a 
pécsi közp. papság nagy érdeklődéssel és tetemes ado-
mányokkal vesz részt a V. E. ügyének fejlesztésében. 
Walter Antal káptl. helynök 800, Szeifricz prelátus 100, 
"Wurster dr kanonok 90, Pozsgay kanonok 61, Dobszay 
kanonok 62 s a mit első helyen kellett volna említeni, 
Hetyey boldogult püspök ur 1200 koronával szerepel-
nek az adakozók sorában. Ott vannak a többi közp. 
papok is megfelelő adományaikkal. Igy, viribus unitis, 
nagy dolgot lehet véghez vinni. A szent Antal persely 
is szépen jövedelmez Pécsett a Sz. V. E.-nek. Összes 
bevétel volt 12,114 kor. 2 fii., kiadás 10,263 kor. 42 
fii. Maradt 1850 kor. 60 fil. Vivat, fioreat, crescat! 

— A Vatikán kertjében a tarbesi püspök, a ki-
nek egyházmegyéjében van Lourdes, saját költségén 
nagyszabású lourdesi barlangot építtetett. Most a bar-
lang fölé kicsiben a lourdesi templom mintáját fogják 
felállítani, úgy hogy a kápolnaszerű építményben mi-

! sézni is fog lehetni. Az Immaculata jelen jubiláris évé-
ben lesz a kápolna felavatása. 

— A Magyar Filozófiai Társaság Kant halálának 
századik évfordulója alkalmából L04 . január hó 31-én. 
vasárnap délelőtt 10 órakor a Magyar Tudományos 
Akadémia heti üléstermében felolvasó ülést tart. Fel-
olvas Pauler Ákos dr . . . Különös szerencsétlensége van 
a nagyszellemű és nagyérdemű Pauler családnak avval 
a königsbergi filozófussal. Nem tud varázsától szaba-
dulni. Pauler Tivadar a nagy jogtudós, a ki templomba 
járó, gyónást és szentáldozást végző katholikus ember 
volt, filozófiai alapelveire nézve kantianus volt. íme, 
most jeles fiának derék unokája szegődik el a német 
rationalizmus szolgálatába. Mennyivel szebb volna őt 
a keresztény perennis philosophi kultuszának fény-
körében látni ! 

— A beszterczebányai káptalan az elárvult püs-
pökség javainak gondnokává f. hó 17-én tartott ülésé-
ben Takács Kálmán apát-kanonokot választotta meg s 
mellé titkári minőségben Stijfel Jánost rendelte ki. 

SUT" Figye lmeztetés az előf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapokcz. fo lyói ra t ú g y indul t meg, hogy havon kint, a 

Beligio-Vallás" a lak jában , 1/2 íve t fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . Â lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal v á r h a t ó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t e h á t csak az VE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
^Religio- Vallás"-t és az nE. Kr. L " - a t együt t k iván ja já ra tn i , az 
az „ E . Kr. L.Ll-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás f-zerint, 
i/4, !/2, 3ji és egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve l egegyszerűbb s legczélszerübb e l já rás az egész évre já ró 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , m é g pedig ha l ehe t előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- ; 
ként kétszer : § 

szerdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij : [ 

félévre helyben s posta- ï 
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : ; 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., = 
hova a lap szellemi \ 
részét illető minden ï 

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, intózendők. 

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

Budapesten, február 3. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
D I K É V F O L Y A A l 

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter m coepto tuo : praehare praeiia 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 impertimus.* 

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

Additos tibi animos auctor i ta te Nostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezereszmék és Tanulmányok: Némi s ta t i sz t ika Budapes t plébániáiról . — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A b u d a p e s t i 
r e f o r m á t u s le lkészségek 4-re szapor í tásáró l . — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : F ő p á s z t o r i fe lh ívás z a r á n d o k l a t r a K ó m á b a 
P é c s : A káp ta lan i he lynök u r főpász tor i s zóza ta X . P i u s p á p a egyházzene i Motu P rop r i á j á ró l . — „ R ó m a : A Már i a -kongre s sus 

e lőkész í tésében döntő lépések. — Tárcza : Spencer H e r b e r t . - Irodalom. A lelkipásztor i gyakor la t ró l . — Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjük 

Némi statisztika Budapest plébániáiról. 
— Irta : Zubriczky Aladár dr. — 

(Vége.) 

4. A mennyire az esztergomi legújabb 
Schemat ismus segítségével bir tam, megállapí-
to t t am a Budapesten állandóan tartózkodó fölszen-
telt papoknak számát . Összes számuk 288. Kö-
zülök 164 az esztergomi egyházmegyéhez tar-
tozik, 31 más egyházmegyének t ag ja és 98 
szerzetes. Az esztergomi megyébe t a r tozó 
papok közül 14 plébános, 1 adminisztrátor , 1 
capellanus expositus, 1 curatus, 41 káplán, 62 
katecheta , 12 középiskolai h i t tanár , 2 egye-
temi tanár , 3 papnevelői elüljáró, 2 kanonok, 
1 udvari pap, 15 különböző a lka lmazásban 
van, 3 beteg, 4 nyugdíjas, 2 deíiciens. A más 
egyházmegyék papja i közül 1 ka tona i plébá-
nos, 9 katonai h i t tanár , illetve káplán, 2 mint 
ka teche ta működik, 8 egyetemi tanár , 5 kü-
lönböző a lka lmazásban van, 6 nyugdíjas. A 
szerzetesek közül 2 adminisztrátor , 4 káplán, 
4 ka techeta . 

Mivel Budapes t kath . lakossága 427,112, 
ebből egy-egy papra körülbelül 1500 jutna, ha a 

le lk ipászkodásban va lamennyi osztoznék. Mivel 
azonban legfölebb 200-ra lehet ál lásánál fogva 
némileg számítani , egy-egy papra körülbelül 
2000 lélek esnék. Azonban a tu la jdonképeni 
lelkipásztorok száma (a ka tona i lé tszám a nép-
számlálás szerint külön szerepelvén) csupán 
64. H a a 427112 lélekből körülbelül 50000-et 
az iskolásokra leszámítunk, a kikkel a hit-
okta tók és h i t t anárok fogla lkoznak (a szám 
körülbelül megfelelhet , m e r t Bárczy t anácsos 
k imuta tá sa szerint a városi iskolákba beí r tak 
száma 81367 és 62'l0/0-iilv katholikus, a mihez 
hozzá kell venni a kath. iskolák növendékei t 
és a középiskolásokat) , — marad a 64 lelki-
pásztor kezén 377,000 lélek. Egy-egy lelki-
pász tor ra körülbelül 6000 lélek esnék — — — 
ha t. i. a plébániák egyenletesen volnának 
beosztva. A Ferenczvárosban azonban tényleg 
10000, a Terézvárosban 13000, az Erzsébet-
városban 20000, a Józsefvárosban 12000 esik 
egy papra . Borzasztó számok ! 

Ped ig a le lkipásztorkodásban elfoglalt pap-
ságnak legnagyobb része, t. i. a 45 káplán, a 
hi tokta tásból is alaposan kiveszi részét. Eze-
ken kivül a 68 tagból álló h i tokta tó i s ta tus 
és még 12 h i t tanár működik a h i t taní tás terén. 
A hittanítás te rén működők száma tehá t körül-
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belül 125, közel kétszerese a le lkipásztoroknak. 
Ennek daczára egy-egy h i tokta tóra heti 24, 
sok esetben 28—30 óra ju t . I lyen óriási s ta tus 
szükséges a körülbelül 50000 tanuló vezetésére, 
mig a közel nyolczszor annyi fe lnőt t lelki veze-
tésére fél annyi emberrel kell beérni. 

Érdekes dolog Budapes tnek á l lapotá t az 
egész esztergomi egyházmegye á l lapotával össze-
hasonlítani. Fá jda lom, e té ren a Schemat ismus 
cserben hag}7, mer t csupán a kathol ikusok 
összes számát (1,394.585) és a plébániák szá-
mát (478) ál lapít ja meg. Gondos összeszámítás 
u t án a Schemat ismus segítségével megállapí-
t o t t a m az egész egyházmegye terüle tén alkal-
mazo t t egyházmegyei és szerzetes-papok szá-
mát . Az összes papok száma 1127, ebből 898 az 
egyházmegyének tagja , 229 szerzetes. Ebből a 
számból le kell vonni 29-et (15 az egyházme-
gyén kivül van alkalmazva, 5 magáné le te t 
folytat , 9 be teg) ; m a r a d 1098. Viszont hozzá 
lehet adni 47 idegen egyházmegyebel i papot , 
a kik az esztergomi egyházmegye te rü le tén 
működnek . Ezen ada tok a lapján az egyház-
megye terüle tén működő papok száma 1145. 

Ezen ada tok a lapján egy-egy plébániára az 
egyházmegye terüle tén á t lag 3000 ember esik 
(mig magában Budapes ten 25000). Továbbá 
egy-egy papra á t lag 1200 hivő esik (mig Buda-
pes ten 1500). Ebből t ehá t az következnék, 
hogy Budapestnek aránylag elég a papja, de kevés 
a lelkipásztora és még kevesebb a plébániája. 

H a az esztergomi egyházmegye á l lapotá t 
más magyar egyházmegyék állapotával hasonlí t juk 
össze, ebben a tek in te tben az esztergomi egy-
házmegye ál lapota előnyösebb a kalocsainál, a 
hol az 1902. Schemat ismus szerint 611,127 a 
kath. hivők szama, a plébániáké 121, a pap-
ságé (csak egyházmegyei) 184, mer t ebben a 
megyében egy plebániara 5000 ember (nálunk 
3000) esik, mig egy papra 3300 (nálunk egy 
egyházmegyei papra 1500) ; előnvösebb a Csa-
nádinál is, melynek 862,124 r. k. hive 235 
plébánia és 374 egyházmegyei pap közöt t osz-
lik meg, egy plébániára esik tehát 3700, egy papra 
2300. El lenben a nyitrai egyházmegye ál lapota 
az esztergomiénál is előnyösebb, mer t 340.013 
hivőre 148 plébánia és 339 egyházmegyei pap ja 
közöt t oszolván meg, egy-egy plébániára csak 
2300, egy-egy papra csak 1400 hivő esik. 

A külföldi viszonyokhoz mérve egyházme-
gyénk ál lapotát e pontban, mindenekelőt t leg-

közelebb fekvő az összehasonlítás a fönnebb 
emlí te t t milliós püspökségekkel, a melyek közé az 
esztergomi is tar tozik. Legsúlyosabb ál lapota van 
a Bélamerikában fekvő 9, egyenkint milliós püspök-
ségnek, mer t i t t egy-egy p a p r a át lag 5040 
hivő esik. Azonban az esztergomi egyházme-
gye ál lapota még annak a 30 egyenkint milliós 
püspökségnek átlagánál is jobb, mer t ezeknél 
át lagos számítással egy-egy papra (a szerzete-
seket is számítva) 1571 hivő esik, mig nálunk 
csak 1200. 

Németországra vonatkozólag a Historisch-
politische Blätter (1903. 1313 190) közölt érdekes 
ada toka t . Mint súlyos ál lapotot említi, hogy a 
boroszlói megyében egy-egy papra 2000 lélek 
esik, a tr ieriben 1300, a kölniben 1200 (ez 
megfelel az esztergominak). Más megyékben 
egy-egy papra 1000-nél kevesebb hivő esik : 
Fulda , Münster, Paderborn , Bamberg 900, 
München-Frei sing 830, Regensburg 790, 
W ü r z b u r g 740, Passau 710, Augsburg 620, 
E ichs tä t t 610. 

Bécsnél meglepő, hogy kath . lakossága 
megha lad ja az egész esztergomi egyházmegye 
lakosságát (1,394.585 és 1,441.640) s ennek 
daczára mindössze 386 papja van (az 1902. 
Schemat ismus szerint 260 egyházmegyei, 92 
szerzetes és 34 idegen). Ezzel szemben az 
esztergomi megyének kisebb lélekszám mel-
le t t 898 egyházmegyei pap ja van. Budapes t 
kath . lakossága kerek egy millióval kisebb 
Bécs kath. lakosságánál s ennek daczára a 
papság számában a rányta lanul kicsi a külömb-
ség (Bécs 386, Budapes t 288. Beesnek tehát 
aránylag kevés papja van. miér t is egy-egy papjára 
3600 hivő ju t (Budapesten 1500J. Mint lá t tuk 
azonban, Bécsnek sokkal kedvezőbb plébániai 
viszonyai vannak . Továbbá sok a temploma. Mig 
Budapes ten elsőrangú ünnepeken tömérdek 
ember szorul a t emplomon kivül, addig Bécs-
nek 68 plebánia- temploma mellet t 69 kolos-
tori és mel léktemploma vagy nyilvános kápol-
ná j a van. A bécsi paphiány az oka, hogy a 
Wiener Diöcesanblatt 1903. j anuár i száma szerint 
a h i tokta tássa l 267 egyházi férfiú foglalkozik 
ugyan (58 végleges, 46 ideiglenes h i t tanár és 
163 hi toktató, külömben segédlelkészek), és 
mégis ez a szám a 171.403 róm. kath. vallású 
elemi és polgári iskolai tanuló mellet t elég-
telennek bizonyul. 792 heti h i t t anórá t a taní-
tók lá t tak el. 
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5. Befejezésül tekintsünk vissza a múltba. Buda-
pestnek je lenleg fennálló 17 p lébániá ja közül 
a legöregebbek s még az 1700. évet megelőzik : 
a pesti oldalon a belvárosi ; a budain a jelen-
legi Mátyás-templomi, a vizivárosi sz. Anna-
plebánia és az ó-budai (a mai Erzsébet-apá-
czák t emplomában volt azonkívül az illyr nem-
zet plébániája) . Ez mindenese t re elég plébánia 
volt, hiszen Pes tnek 1686. végén 238, 1708-ban 
pedig Schmal l szerint 2639 lakosa vol t ; Budá-
nak pedig 1686-ban 5600 lakosa, a kik 1720-ig j 
12,138-ra szaporodtak. — A XVIII. század 

folyamán sok új plébánia alakult . Eleinte Buda 
fej lődött s az új p lébániáka t i t t a l ap í to t t ák : ! 
Tabán 1702, Újlak 1705, Országút 1729, kir. 
palotai 1770, vizivárosi sz. Erzsébet-plebánia 
(jelenleg a kapuczinusoké) 1787. Új pesti plé-
bániák : Terézvárosi 1777, Józsefvárosi 1777, 
pesti barátok (megszűnt 1822-ben) 1787. 
Mivel az illyr plébánia 1785-ben megszűnt , 
1800-ban Pestnek 4, Budának 8 plébániája volt. 
Ennyi plébánia ki tűnően megfelel t a kö-
rülményeknek és a lakosság számának , lévén 
Buda lakossága 1799-ben 24306, Pes t é 29.870. 

— A XIX. század folyam,án B u d á n már csak 
egy plébánia alakúit , a kriszt inavárosi 1821-
ben, Pes t en ellenben a húszas és a nyolczvanas 
években, t ehá t 60 évnyi időközben a lakul tak ú j 
plébániák. 1817-ben a lipótvárosi, 1822-ben a sz. 
rókusi (a bará tok eltörölt p lébániá ja helyett) 
ós a ferenczvárosi , 1881-ben az erzsébetvárosi 
és a kőbányai . A budai plébánia-alapí tást szük-
ségessé te t t e az, hogy Buda lakossága 1821-ig 
33,28l-re emelkedet t . A lipótvárosi, sz. rókusi 
és ferenczvárosi plébániák a lapí tását pedig az, 
hogy P e s t lakossága 1821-ben már 45,318 volt. 
— Buda és P e s t összes lakossága 1821-ben 
78,599 vol t ; ez a szám 1881-ig több mint meg-
négyszeresedet t és 376,767-re emelkedet t . Ez 
isuiét szükségessé t e t t e két új plébánia alapí-
tását . Budapes t lakossága azóta ismét meg-
kétszeresedet t (716,000). H a szemmel t a r t anok 
azt az arányt , a melyet 1881-ben szem előtt í 
t a r to t t ak , ma legalább is három uj plébániát kel- j 
lene alapítani. 1822-ben a városnak 78599 lakos j 
mellet t 15 plébániája volt. Ma közel t izszer 
akkora lakosság mel le t t csak 17 p lébániá ja 
van. Budapes tnek 1881-ben körülbelül 250,000 
kathol ikusa volt. Ma a kathol ikusok száma 
427,112. Ennek a közel 180,000 főre menő 
tömegnek éppen annyi plébániával kell beérnie, 

mint a mennyi je volt Budapes tnek nélküle. 
Buda plébániái még csak hagyján, ámbár a 
Lágymányos és a hegyvidék i t t is égető kér-
dés. De a pesti oldal sok helyen egyszerűen 
ijesztő. 

A szoczializmus pedig ter jed. Budapes t 
kath. lakossága pedig annak daczára, hogy 
absolut számokban impozánsan nő, egyéb 
vallásokhoz való a rányában ijesztően fogy. í m e 
Thirring adata i : 

Ev . Ka th . Ág. ev. E v ref. Iz rae l i ta E g y é b 

1870. 7 2 - 3 % 5-3 % 4 - 8 % 16 -6% 1 - 0 % 
1881. 6 7 - 4 % 5'5°/o 6- l° / 0 1 9 - 7 % 1 - 3 % 
1891. 6 4 - 7 % 5 - 6 % 7 - 4 % 21-O0/o 1 - 3 % 
1901. 6 0 - 7 % 5-3°/o 8 - 9 % 2 3 - 6 % 1 5 % 

Ennek ' a t áb láza tnak , illetve ennek a 
rohamos sülyedésnek sok oka van ! Egyik oka 
a negyedik rubr ikában ta lá lható ! De részben 
ta lán a mi óriási a rányú p lébániá inkban s egy-
ál ta lán plébániáink rendezet len viszonyaiban 
is meglelhető. 

Ez a dolog is azon kérdések közé tar to-
zik, a melyek az idővel nem gyógyulnak, hanem 
még jobban elmérgesednek! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A budapesti református lelkészségek 4-re 

szaporításáról — komolyan van szó az atyafiak illeté-
keseinek a körében. Az egyháztanács már szervezeti 
szabályokat is dolgozott ki. Az egész mozgalomról 
teljes képet nyúj t a „Prot. e. és i. L.u-ban V. F.- nek 
következő czikkelye, melyet, végig tanulságos levén, 
végig közlünk : 

„A budapesti ev. református egyházközség, úgy-
mond czikkiró, köztudomás szerint 1883-ban szervezte 
a második, 1896-ban a harmadik rendes (budai) lelkészi 
állást. A székesfőváros rohamos növekedése s ezzel egy-
házunk hivei számának, de egyúttal a gondozás alá 
tartozó területnek is tetemes gyarapodása folytán a 
lelkészi szolgálat a jelenlegi szervezet mellett kellőleg 
el nem látható. A fővárosi reformátusok száma (Óbuda 
leszámításával is) felül van a 70 ezren, s ebből a lélek-
számból több mint 60 ezer a pesti részre esik. E mel-
lett ez a roppant népes gyülekezet nincs parókhiákra 
osztva, a mi szintén megnehezíti mind a hitsorsosok 
lelkészi ellátását, mind az egyház fenntartásához szük-
séges anyagi erőforrások kellő kihasználását. 

Ezeknél az okoknál fogva az egyháztanács a lel-
készi állásokra vonatkozólag egy szervezeti szabályzatot 
dolgozott ki, mely, ha a szükséges egyházközségi és 
felsőbb egyházhatósági megerősítést megnyeri, lénye-
ges haladást jelez a mostani állapothoz képest. A még 
csak tervezetnek tekinthető munkálat főbb elvei a 
következők : 

10 : 
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Lelkészválasztás. A budapesti anyaegyház vala-
mennyi rendes lelkészét az anyaegyházközség erre 
jogosított tagjainak egyeteme választja, még pedig 
valamely meghatározott lelkészségre (pl. Kálvin-téri, 
budai stb. lelkészségé. De egyik lelkészségről a másikra 
az átmenet egyházközségi közgyűlési határozattal 
eszközölhető. 

Terület-beosztás. A székesfőváros területét (az óbudai 
rész kivételével) négy rendes lelkészségre osztja a 
szabályzat, u. m. : a) Kálvin-téri lelkészség, melynek 
területe a IV-dik és IX. kerület, székhelye a Kálvin-
téri épület; b) a józsefvárosi lelkészség, területe a VIII. 
kerület és a tisztviselők telepe, székhelye egyelőre 
szintén a Kálvin-téri központi épület, de ezen lelkész- , 
ség részére a Józsefvárosban istenitiszteleti helyiség-
ről az egyház gondoskodni fog ; c) az erzsébetvárosi 
lelkészség, kiterjed az V., VI. és VII. kerületre (kivéve 
a Hermina-úton kivül eső részeket, melyek a zuglói 
segédlelkészséget alkotják), székhelye ez idő szerint a 
VII. Rózsa-utcza 20. szám lelkészi hivatal ; d) a budai 
lelkészség kiterjed, az I. és II. kerületre, székhelye a 
Szilágyi Dezső-téri paplak. Külön lelkészi kerületek a 
kőbányai és zuglói terület, a melyek azonban egyelőre 
segédlelkészekkel láttatnak el. 

A lelkészi teendőket minden rendes lelkész a maga 
lelkészi kerületében (parókhia) köteles ellátni és a vég-
zett lelkészi funkcziókról rendes s hiteles anyakönyvet 
vezetni ; de az anyakönyvek minden év végén a köz- -
ponti irodába szolgáltatandók be, hogy belőlük egysé-
ges, betüsoros névmutatók készíttessenek. A gyüleke-
zet tehát a lelkészi szolgálat szempontjából deczentra-
lizáltatik, de egyéb tekintetben megmarad az eddigi 
egységes gyülekezeti kormányzás. Egy az egyháztanács, 
egységes az adózás és a vagyonkezelés, egységes a 
többi gyülekezeti jogok és kötelességek gyakorlása. 
Az egyháztanács lelkészi elnöke, ha Budapesten lakik, 
a püspök-lelkész, különben pedig a hivatalban legidő-
sebb lelkész ; a lelkész-elnök látja el az egész egyház-
községre vagy annak egységes intézményeire vonat-
kozó közigazgatási és központilag végzendő teendőket ; 
ő vezeti a központi irodát, ő intézkedik a szükséghez 
képest lelkészi értekezletek tartása iránt és azokon 
elnököl. 

A lelkészek fizetése mindenik álláson egyenlő. Négy 
ezer korona kezdő fizetés, öt évenként (mi a beiktatás j 
napjától számíttatik) 8—8 száz korona korpótlék, úgy 
hogy az a lelkész, a ki az egyház szolgálatában meg-
szakítás nélkül 25 évig állott, 8 ezer korona fizetésben 
részesül. Ezenkívül van a stóla, mely minden lelkészt 
megillet az általa végzett lelkészi ténykedésért (a saját 
parókhiájában a káplán által végzett funkczió stólája 
is a parókhusé). A parókhusi teendőket végző s.-lelké-
szek (Kőbánya, Zugló stb.) fizetése 2400 kor., termé-
szetben való lakás és a végzett lelkészi szolgálatért 
járó stóla. 

Káplánok. Az egyház a Kálvin-téri és józsefvárosi 
lelkészek mellett egy-egy segédlelkészt tart, a kiknek 
javadalma 1600 kor., természetbeli lakás, fűtés és vilá-
gítás ; stólaigényök azonban nincs. 

Városi misszionárius. Az egyház, tekintve a fővá-
ros nagy kiterjedésű kerületeit, kültelkeit s nagy ter-
jedelmű lelkészi körzeteit és a kevés számú lelkészi 
erőket, hogy a szétszórtságban lakó hívek lelki szük-
ségeit elláthassa s hogy a kórházak betegeit is jobb 
lelki gondozásban részesíthesse: s.-lelkészi jogkörrel 
egyelőre egy városi misszionáriusi állást tervez." 

A budapesti kath. plébániák ügyével kapcsolato-
san ez a protestáns mozgalom legalább is figyelmet 
érdemel. — 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori felhívás zarán-
doklatra Rómába. — 

Sok évszázad tapasztalata arra tanít, hogy a mi-
dőn Rómába: az örök városba lépünk, a hol szent 
Péter és Pál apostolfejedelmek szent hitükért vértanú-
ságot szenvedtek, a melynek minden talpalattját — 
föld felett és föld alatt — a mártírok vére öntözé, a 
hol megtaláljuk azt a rendíthetetlen kősziklát, a melyre 
Jézus Krisztus anyaszentegyházát építé, s a melyet a 
tévely és tagadás viharai hiába döngetnek két ezredév 
óta, a hol megtaláljuk Jézus Krisztus földi helytartóját, 
a római pápát, nemkülönben a keresztény hit és kul-
tura legtöbb emlékét : ilyenkor vallásos meggyőződé-
sünk új tápot nyer, hitünk fája mélyebbre ereszti gyö-
kereit, lelkünk a hit és szeretet szárnyain Isten trón-
jához emelkedik, és megízleli a mennyei örömöket. 

Azért, a midőn lelkünk a mindennapi harcokban 
kimerült, mikor a lételért való küzködésben a szív 
legszebb és legnemesebb hajtási elfonyadnak, ahhoz a 
trónhoz iparkodjunk, a hol meggyőződésünk erősségét 
találjuk, ahhoz az isteni forráshoz siessünk, a mely 
lelkünk szomjúságát oltja, fájó sebeit meggyógyítja. 

Azért mondjuk szent Ágostonnal : „Áldott legyen 
az Úr, a ki Péternek az egyházban való elsőbbségét 
rendelé: mert tisztelnünk kell azt az alapot, a mely 
nekünk a mennyországba lépcsőül szolgál."1 

Tetszett az isteni Gondviselésnek engem immár 
két éven át tartó súlyos betegséggel meglátogatni. Orvo-
saim rendeletére újból el kellett hagynom az édes otthont, 
és keblemben a honvágy érzésével, valamint az atya 
fájdalmával, a ki gyermekeitől válik, ide jöttem a 
liguriai tenger verőfényes partjaira. Ha rábízhatnám 
a szellőre, vagy a folyton csapkodó hullámokra, a mit 
gondolok és érzek, úgy megtudnátok odahaza, hogy 
elmém minden gondolatja, szivem minden dobbanása 
csupán egyházmegyém javát óhajtja. E s m é r t — hála az 
isteni Gondviselésnek — lassan-lassan érzem fogyaté-
kos erőim visszatérését, első feladatomul tekintem, 
hogy bár törődött testtel, Rómába az apostolfejedelmek 
sírjához zarándokoljak, a mint azt az egyházi kánonok 
is rendelik, és egyúttal dicsőén uralkodó szentatyánk-
nak X. Pius pápának fiúi ragaszkodásomat és hódo-
latos engedelmességemet bemutassam. 

Nemrég, 1900-ban a magyar nemzet nagy fény-
nyel ünnepelte a kereszténység felvételének kilencz-
százados évfordulóját. Mi Csanádiak külön is kivettük 
részünket az ünnepből. Papok és világiak nagy szám-

1 Se rmo 15. de Sanct is . Off. die 22 febr . Y. lectio. 
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ban elzarándokoltunk az első csanádi püspök, szent 
Gellért vértanú hamvaihoz Velenczébe, és a midőn nagy 
buzgósággal tiszteltük a szent ereklyéit, úgy másrészt 
dicsőségesen meghordoztuk Velencze vizein, az egész 
nagy csatornán végig, Muranó szigetéről S. Giorgioig, 
a Magyarok Nagyasszonyának képével ékesített magyar 
lobogót. Körmenetünkben, ajtatossági gyarlatainkban 
mindenütt résztvett Velencze bíboros patriarchája, Sarto 
József, a ki, mint ismételten kifejezte, épült a mi 
buzgóságunkon ós lelkesedésünkön. 

Isten bölcs rendelése szerint azóta a velenczei 
patriarchából Jézus Krisztus földi helytartója lett, és 
Sarto József felvette a X. Pius nevet. 

Szentséges Atyánk az előtte megjelent honfitár-
saink előtt ismételten kifejezést adott ama reményé-
nek, hogy örömére lesz majd, a midőn a csanádi pap-
ságot és híveket viszontláthatja. Ugyanezt a gondola-
tot tartalmazza múlt évi november 22-én hozzám inté-
zett legkegyesebb leirata, a melyet 4755. szám alatt 
kelt körlevelemben szórul-szóra közzétettem. Hivatko-
zik ama gyöngéd kötelékre, a mely egyházmegyémet 
az ő magas személyéhez fűzi : „ Yenerabilis Fráter, 
quem jamdiu cognovimus, et cum quo ob Sancti Ge-
rardi commune patrocinium spirituális necessitudo 
intercedit . . ." Egyben hozzáteszi: „Tibi laetanter 
gratulamur, et ob promissum adventum tuum pergratum 
profdemur animurn." 

Örömem tehát akkor lesz teljes ; ha a szentatya 
előtt egyházmegyei papságom és híveim is kellő szám-
ban képviselik szent Gellért örökségét ; ha úgy pap-
jaim, mint hiveim minél nagyobb számban csatlakoz-
nak a csanádmegyei zarándoklathoz. 

Utazásunkat a fehérvasárnapot követő hétre tervezem, 
a midőn a lelkipásztorkodó papság a húsvéti ünnepek-
ből folyó nagy munkát már elvégezte és viszont a 
mezei munkák még nem veszik kezdetöket, s így a 
föld népe is nagyobb számban akadálytalanul vehet 
részt. Szivesen látom különben a zarándokok között más 
honfitársainkat is. A költségekről és az egyéb szüksé-
ges és hasznos tudnivalókról szóló tájékoztatást az 
általam a zarándoklat ügyeinek rendezésével megbí-
zottak a közeli napokban ismertetik. 

X. Pius pápa az egész világ püspökeihez, papjai-
hoz és híveihez intézett első köriratában a társadalom-
nak Jézus Krisztus Szíve szerint való megújhodását 
tiizte ki czélul. A midőn mi Rómának a mártírok vére 
által megszentelt földjére lépünk, midőn az apostol-
fejedelmek sírjánál imádkozunk, Szent Péter templo-
mában, a hol az 1893-iki csanádi zarándoklat alkal-
mával először hangzott szentbeszéd és ének magyar 
nyelven, bűneinktől megtisztulunk és a mennyei kenyér-
ben részesülünk, a mikor Jézus földi helytartójának, 
mennyei örökségünk gondviselőjének áldását veszszük, 
továbbá közelségéből, irántunk való kegyességéből 
szent ihletet, hitünkhöz való rendületlen ragaszkodást 
merítünk: ez lesz kezdete annak a Krisztus szerint való 
megújhodásnak — mi bennünk! 

Isten irgalmából, az apostoli Szentszék és felséges 
királyunk kegyelméből 14 év óta iparkodom a csanádi 

egyházmegye papjainak és híveinek gondját viselni: 
„Az ón juhaim szavamat hallgatják ; és én ismerem 
őket, és követnek engem." Nem alaptalanul remény-
kedem tehát, hogy papjaim ós hiveim meg- és átértik 
hivő szavamat. 

„Kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Isten-
től és a mi Urunk Jézus Krisztustól." 

San-Remo (Olaszország), 1904. Szent Pál apostol 
fordulása ünnepén. Sándor, püspök. 

Pécs. A káptalani helynök úr főpásztori szózata X. 
Pius pápa egyházzenei Motu Propriájáról. — 

Mélt. és ft. Walter Antal prelátus, káptalani hely-
nök úr Magyarországban az ősi egyházi éneknek egyik 
legerősebb oszlopa. A pécsi székesegyház híres ének-
kara az ő sugallata alatt jöt t létre és működik. Ö mgá-
nak szózata a következő : 

Kimondhatatlan örömmel közlöm a Szentatya e 
nagy érdekű intézkedését az Egyházmegye tisztelendő 
papságával. A mit a tridenti zsinat óta folyton óhaj-
tottak a pápák, de a mit az egész vonalon végrehaj-
tani a szenvedély, a magánízlés vagy — miként ő 
Szentsége a Respighi bibornokhoz intézett gyönyörű 
levelében irja — „a szégyenletes és menthetetlen tudat-
lanság („una vergognosa ed inescusabile ignoranza") 
megakadályozott, azt most X. Pius pápa megparancsolta. 

A tridenti zsinat óta foly a harcz a fölött, milyen 
zene legyen a katholikus templomok énekkarain. Felette 
érdekes, de egyúttal elszomorító fejezete a művelődés-
történetnek, miként csempésztetett be a katholikus 
templomokba a hangszeres zene, és miként viselkedett 
e befogadott és megtűrt vendég, mig végre a jogos 
birtokost kiszorította, úgy hogy az eddig közhasználat-
ban volt, különleges katholikus, nagy műértékü chora-
lisnak csak foszlányai maradtak meg nem is az ének-
karon, hanem az oltáron, ott is a modern hangrend-
szer befolyásával hamisítva és csonkítva. Azóta mint-
egy másfél század alatt összegyűlt a katholikus templo-
mok énekkarain a zeneirodalom legsilányabb, gyakran 
botrányos termékeinek oly halmaza, hogy talán ugyan-
annyi idő kell annak kipusztítására, mint a mennyi 
kellett annak gyűjtésére ; és a mi ennél szomorúbb, ki-
veszett a hivek lelkületéből az egyszerű de fenséges 
choralis éneknek szeretete, a zenészekből annak meg-
értése, mert felhagytak annak szakszerű művelésével. 
Az emberek hozzászoktak, megszerették és most sem 
akarják nélkülözni a templomban a mulattató, behízelgő 
hangszeres zenét. I t t is beteljesült a próféta szava : 
„Qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora." 
Tren. 4 5. 

A Szentatya erélyes intézkedése véget akar vetni 
e botrányos állapotnak, és hiszem, hogy idővel min-
denütt sikerülni fog. 

A pécsi egyházmegye papjai és hívei büszke ön-
érzettel tekinthetnek székesegyházukra, hol az egy-
házi zene b. e. Dulánszky Nándor püspök fáradozása 
és rendelkezése folytán már évek óta tökéletesen ugy 
van berendezve, miként azt a Szentatya „Motu prop-
rio"-ja követeli. A csekély rés, melyet a boldogult 
Hetyey püspök jóakaratú előzékenysége a rendszeren 
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ütött, megengedvén egy pécsi zeneegyletnek, hogy az 
év hat ünnepnapján hangszeres zenével és női karral 
tarthasson előadást, immár helyre van állítva a „Motu 
proprio" V. 13. pontjával, mely a nők közreműködését 
az énekkaron liturgikus isteni tiszteletnél egyenesen 
kizárja. 

Kérdés már most. mily gyakorlati kihatása van, 
vagy lehet a legfőbb Pásztor rendelkezésének az egy-
házmegye egyéb templomainak énekkarára? Egyelőre 
nagyon csekély ! Kántoraink legnagyobb részének? 

fájdalom, fogalma sincs a gregoriánus choralis mivol-
táról és rendszeréről. Csak a Praefatiót, Pater nostert 
ismerik, talán egy-két zsoltártonust, ezt is hibásan, . . 
a praefatiót a Pater nostert orgonán is kisérik — 
botrányosan ! Ezeknek helyes éneklését — tapasztalás-
ból mondom — ők tartják hibásnak. E bajon azonban 
segítve lesz. A tanítóképző intézetben behatóbban 
fognak ezentúl foglalkozni a choralissal, a papnövel-
dében már régóta gyakoroltatik rendszeresen és szaba-
tosan. Az ügybuzgó, lelkes pap és kántur módot 
fognak találni annak bevezetésére az Isten hajlékába, 
honnan jogtalanul kiszoríttatott. Reményünk lehet 
igy, hogy jön idő, midőn falusi templomban is el fog 
hangzani a Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus 
Dei latin szövege gregoriánus dallam szerint, miként 
ez a rajnavidéki, a salzburgi és bajor egyházmegyék 
templomaiban hallható. 

Ámde minden hatás nélkül ne hagyják elhang-
zani az Egyházmegye t. plébánosai most egyelőre sem 
Egyházunk fejének e nagyfontosságú parancsát. Minden 
áldott nap elmondják a Laudes első zsoltárának vég-
versében : „Dornum tuam Domine decet sanctitudo in 
longitudinem dierum." Vessenek néha figyelmes pillan-
tást templomaik énekkarára, és ha kevésbé zeneértők, 
nézzék át egyszer az előadatni szokott énekek szöve-
gét . . . Mondhatom, hogy különösen a német ajkú 
helyeken nagy meglepetés fogja érni. Ne engedjenek 
„Solo" éneket előadni, mert a templom nem az a hely, 
hol valaki művészetével (!) a figyelmet magára vonja 
és az ajtatosságot zavarja. A plébánosnak joga az elő-
adandó énekeket megválogatni, és legjobb, ha kevés, 
de ugy szöveg mint dallam tekintetében a hosszú 
használat folytán ismeretes, megérdemlett népszerűség-
nek örvendő műveket választ. 

A mi a gregoriánus choralist illeti, okvetlenül 
tiltsák meg a Praefatio és Pater noster orgonakisére-
tét. A responsoriumokat pedig a Missalében jelzett 
dallam szerint énekeltessék. Ez volna az első, és 
egyelőre egyetlen mód, melylyel a choralis a falusi és 
kisvárosi templomokban legalább némi figyelemben 
részesíttetnék. 

Ne feledjük el, hogy minden visszaélés az egy-
házi zene terén — miként másutt is — az ellenőrködés 
hiányából származik. „Cum autem dormirent homines, 
venit inimicus et superseminavit zizania in medio 
tritici et abiit " Matth. 13. 25. 

Pécs, 1904. január hava 16 án. 
Walter Antal 

káptalani helynök. 

Rónia, jan. 28. A Mária-lcongréssus előkészítésében 
döntő lépések. — 

F. hó 23-án volt Vives bibornok elnöklete alatt, 
kinek jobbján mgre Radini-Tedeschi, balján Stagni szer-
vita rendfőnök segédkezett, a Mária-kongresszus ügyé-
ben igen népes értekezlet, mely a nevezett kongresz-
szus ügyében végleges határozatokat hozott. Mindenek 
előtt megvállasztotta az értekezlet azokat a titkárokat, 
kik az egyes országokkal hivatvák érintkezni. Külön 
bizottságot küldött ki az értekezlet a beküldött mun-
kák átnézésére. Szóba jött a kongresszus helyisége. 
Radini-Tedeschi prelátus, az egész jubileumi mozga-
lom vezető lelke, előadta a bíboros bizottság abbeli 
véleményét, hogy a kongresszus a lateráni palotában 
tartassék. Az értekezlet nagy tetszéssel fogadta a 
tervet. A lateráni palota udvara fedél alá kerül, hogy 
nagy teremül szolgálhasson. A palota többi helyisé-
geiben lesznek köröskörül elhelyezve a kiállítás tár-
gyai. A pápai műépítészek már hozzá fogtak a szüksé-
ges átalakításokhoz. Az udvarból alakítandó nagy-
teremben fogják előadni Perosi ünnepi Cantateját. 

T A R C Z A . 
. . Spencer Herbert. 

A hires angol bölcselő, az agnosticismus mesteré-
nek művei körülbelül 40 kötetre rúgnak. Műveinek 
legnagyobb része ujabb és ujabb kiadást érve és más 
nyelvekre is lefordítva, már régóta nagy elterjedtség-
nek örvend nemcsak a tudós világban, hanem a „nép-
szerű könyvtárakban" is. Művei ezen elterjedtségének 
oka főkép abban rejlik, hogy mohón olvassák, keresve-
keresik olvasás végett s igen jelentős tudományos 
értékük van. 

Spencer ugyanis fáradhatatlan tudós férfiú volt, 
(még nyolczvan éves korában is szünet nélkül dolgo-
zott), elméje valóságos tárháza volt az elméleteknek s 
megfigyeléseknek. Az általánosítás ós osztályozásnak ki-
váló mestere, sőt mondhatjuk, a szó szoros értelmében 
tudós volt. Sajátos módon, a túlzástól sem menten, 
általánosította a fejlődést is. 

Terjedelmes műveiből legyen elég megemlíteni 
csak egy szót: A „megismerhetetlenu-t. Sovány, szegé-
nyes és egyetlen eredménye egy hosszú tudományos 
munkálkodásnak. A „megismerhetetlen" önmagától való, 
s ez az önmagától való (absolut) az Isten. I t t megáll 
Spencer, kitér ezen kétségkívül fontos dolog bölcseleti 
vizsgálgatása elől. Konokul azt tanítja, hogy semmi 
értelme azzal foglalkozni. 

De e mellett minden másról értekezett, még a ze-
néről is. Cosmologiája, szocziologiája, módszer- és er-
kölcstana pedig fejlődéselméletére vezethető vissza. 
Szerinte a fejlődés folyamában az anyagból létrejönnek 
a növények, melyekből származnak az állatok. Az állat-
ból lesz az ember, a ki — mert hisz mást nem is 
tehet — tovább fejlődik, társaságot alkot, előmozdítja 
a művelődést, fejleszti a tudományt. Mindez a fejlődés 
erejének egyszerű megnyilvánulása, eredménye. 

De, kérdezzük, mi a fejlődés? Honnan veszi ere-
detét, honnan van csodás ereje? A makacs tudós kitér 
e kérdés elől, sőt nekünk is megtiltja, hogy kutassunk 
utána. 
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Mivel mindent az anyagból származtat, végre is 
csak nyagelvünek kell őt tartanunk. De ő elhárítja 
magáról a gyanút, bár nem egészen sikerül az neki, s 
kézzel-lábbal ki akar bújni alóla. De hát mi ő ? Spiri-
tualista? Az nem. Egyszerűen evolutionista, Atheista ? 
Nem! Deista? Az sem. Pantheista ? Talán. Minden-
esetre sajátságos s e mellett összevissza kuszált, lénye-
gében ismeretlen az ő felfogása, mert szerinte a „megis-
merhetetlen" a tudomány kiinduló pontja és vége. 
Spencer, mintegy lámpája ernyőjére irta ezt a szót 
arra számítva, hogy igy ügyesen eltünteti az Istent, s 
ő maga az Isten fogalmától való teljes függetlenség 
tudatában, háhorítlanul szemlélődhetik, rendezheti osz-
tályozhatja az érzék alá eső véges dolgokat. 

így aztán minden könnyen ment neki. Azt hinné 
az ember, hogy most már minden rendén van, annyi-
val is inkább, mert az angol bölcselő ezen eljárásában 
nagy körültekintő figyelemmel dolgozva, igazán követ-
kezetes szellem s kiváló fokban elmés. Nagyszerű és 
eredeti nézetek tekintetében jeleskedik, hanem azoknak 
alkalmazásában már végletekbe, szélsőségbe esik. De 
mint minden positivista rövidlátó, Spencer Herbert 
sem tekintett magasra és messze. Fejét lecsüggesztve, 
magába elmélyedve gondolkozott ; fáradhatatlanul gyűj-
tögette, rendezgette az adatokat. Az emberi tudomány-
nak ez a fáklyavivője nem szállott fél az eszmék, gon-
dolatok magasabb regióiba, száműzte a tudományból a 
theologiát és metafizikát ; bizony elég meggondolatla-
nul, mert nagy szüksége lett volna reá. 

Aztán kinyomatta műveit, melyek 40 kötetet tesz-
nek ki. A főbb munkái czimei a következők : Első 
elvek ; Az élettan elvei ; A lélektan alapelvei ; A 
szocziologia elvei; Az erkölcs alapjai; Politikai intéz-
mények; Szellemi, erkölcsi és fizikai nevelés; A tudo-
mányok osztályozása; Leiró szocziologia: Bevezetés a 
társadalom-tudományba ; Értekezés az erkölcsről, tudo-
mányokról és széptanról stb. 

Ezen müvek semmi felüdítőt nem tartalmaznak ; 
rengeteg apparatust árulnak el, de a szerző nem 
törődik azzal, liogy diszítésül szolgáljanak, vagy azzal 
hogy szórakoztassanak. Spencerben nincs semmi köny-
nyedség vagy kellem, nagyon komor. 

A hittudós kezébe veszi az ő művét, de, miután 
átlapozta, hogy egy kis Ítéletet alkosson róla, azon-
nal leteszi ; nem is nyúl hozzá többé. 

Mit meríthetnek Spencer műveiből az u n. ama-
tőrök, a tudománykedvelők és az átlagemberek ? Hisz 
ezeknek nem az a törekvésük, hogy annyi rend-
szert, elméletet, okoskodást elsajátítsanak, hanem össze-
szednek csakúgy felületesen néhány hamis kibúvó 
okoskodást. Azért teszik ezt, hogy meggyőzzék magu-
kat, miszerint manapság már semmi tekintet nem 
szükséges Istenre, okos ember nem is beszél róla, 
az ember állatból származik s egészen független szer-
vezetében és erkölcsi kialakulásában. 

Mily jól esik ezt igy elgondolni s nagyon könnyű 
elhinni ! 

Hisz nem szükséges megismerni az erkölcs forrá-
sát. Az egoismus elég mindenre, még arra is, hogy 
megteremtse az altruismust. Spencer egoismusában oly 
eszközökben keres menedéket, melj-ekre különben nem 
szokott hivatkozni. S mi fő-fő, nem szólhat az ascetis-
musról. — Mindenki keresse boldogságát s igy mun-
kálni fogja a felebarátja javát is. Bizonyára kötelessé-
günk tisztelni a társadalmi viszonyok által előírt kor-
látokat. Ez nagyon merész, de hisz a tanulékony álla-
tok hatásos suggestiókkal működnek ! ? 

De hagyjuk ezt, többet ér elolvasni azt a czáfo-
latot, melyet Blanc Illés abbé vagy 20 évvel ezelőtt a 
sperceri morálról irt. 

Számos éleslátásról tanúskodó megjegyzései között 

megjelölte Blanc Illés abbé azt az érdekes részt is, a 
melyben az angol bölcselő azon oktatásokról szól, 
melyekben az „állatok", az igaz paedagogusok, a mi 
őseink és kortársaink „szívesek" részesíteni bennünket. 

De hát miért nem lettek a bennünket körülvevok 
is épen ugy emberekké ? Talán nem lehetett vagy nem 
tetszett nekik ? Spencer nem vizsgálgatta alaposan ezen 
kérdéseket, amit pedig nagyon megtehetett volna, ha 
egyszer annyi más dologra oly figyelmet fordított. A 
híres bölcselő, a kinek annyi gondja van a jogok 
szabályozására, annyit beszél az emberiség kötelességei-
ről és rendeltetéséről, egyszerűen megfeledkezett az 
embert alkotó jellemvonások vizsgálatáról. 

De igen nagy figyelmet fordított az ugynevezet 
„rythmusra", a mi nem egyéb, mint folyton váltakozó 
emelkedés és esés. Szerinte ez a rythmus emelt ki 
bennünket az állatiság állapotából. S aztán? Istenem, 
aztán csak arról biztosít bennünket, hogy nem fogunk 
többé visszaesni az eredeti állapotba. Csak csupa való-

! szinűséget állít ennek az embert igazán lealázó felte-
vésnek a kedveért. Mikor ugyanis — folytatja — az 
általános jólét megvalósul (de mikor, hogyan, erre nem 

; felel), következik (mikor?) a ;.hanyatlás" korszaka, mely 
i feloszlásba jut tat bennünket. Az emelkedés után egyszer 
! csak sülyedés. Mi ez? A rythmus, természetesen. Nem 

remélhetjük a rythmus természetének megváltozását 
ugy-e ? Föltétlenül alá kell vetnünk magunkat. 

Ez a felfogás, gondolat teszi a 40 kötet gerinczét, 
az egyes részekhez különben nem sok szó fér. Az iró 
ép oly őszinteséggel és szorgalommal irta meg a főbb 
részeket, mint a mellékrészeket, mindakettőt „visszavon-
hatatlanul". 

Az utolsóban, mely „Tények és észrevételek" cz. 
alatt 1902. márcziusban jelent meg, apróbb kérdéseket 
fejteget, melyek másutt nem találhatók, és itt ujabb 

I téves elvekkel tesz próbát. 
Az aggkor, úgy látszik, — megdöbbenéssel, cso-

dálkozással, sőt nyugtalansággal töltötte el, mivel „ugy-
! mond ez az utolsó szava, - a „Végtelen tér" s az 

örök lény fogalma borzalommal húzza őt vissza. Az 
agnostikus tehát engedett egy keveset közömbösségé-
ből, hanem sietnie kellett oda vissza térni. Egy 
komoly agnostikus nem vállalkozhatik a mysteriumok 
kutatására, melyeket kérkedve elvetett. 

íme az oly nagy és komoly elme tévedése, egy 
tiszteletreméltó munkás élet vége. Mikor a mesterek 
pályájukat bevégzik, a tanítványok s a tömeg hetet-
havat összebeszélnek, nagy garral hirdetik, hogy ők 
teljesen a mester álláspontját tanítják és vallják. A 
közszellem tényleges jelenlegi megnyilvánulásai gon-
dolkozóba ejtenek egy világot, mely a 3/4 részben 
józan gondolkozásuakhoz volna számítandó s a mely 
sem sajnálkozást, sem megvetést nem érez a félreveze-
tők iránt. Tavernier után. 

I R O D A L O M . 

A lelkipásztori gyakorlatról 
zsebkönyvek vagyis rövid, velős kézikönyvek _ kiadá-
sát indította meg Németországban a paderborni Schő-
ningh-féle könyvkiadó czég. Eddig megjelent 9 kis 16-r. 
kötet. Legyen szabad valamennyit bemutatni : 

1. Die praktisch-sociale Thätigkeit des Priesters oder 
wie kann jeder Priester einiges zur Lösung der socialen 
Frage beitragen.Von Dr Max Heimbucher. Kötve 1 m. 50 f. 

2. Arbeit und Leben des katholischen Klerikers im 
Lichte der Gesundheitslehre. Von Dr med. Gassert. Kötve 
1 m. 20 f. 

3. Der Klerus und das Strafges tzbnch. Praktischer 
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Kommentar der auf Religion und Klerus bezüglichen 
Materien des Reichsstrafgesetzbuches. Von Dr Adolf 
Bosch. Kötve 1 m. 20 f. 

4. Vademecum für die Braesides der Jcath. Jünglings-
vereinigungen. Von Dr Jos. Brammer. Kötve 90 f. 

5. Zwangsgedanken und Zwangszustände in pas-
toral-psychiatrischer Beurteilung. Yon S. Weber. 
Kötve 90 f. 

6. Die Führung des kath. Pfarramtes. Von Franz 
Kunze. Kötve 1 m. 20 f. 

7. és 8. Die religiöse Erziehung der Kinder im 
Deutschen Biechte. Eine Darstellung des über die Kon-
fession der Kinder geltenden Rechtes in Deutschland, 
Osterreich, Ungarn *, Schweiz und Luxemburg. Kötve 
1 m. 80 f. 

9. Der Pfarrer in seinem Umgang mit der Gemeinde 
ausserhalb des Gottesdienstes. Von Pfarrer Dr Albert 
Schönfelder. Kötve 1 m. 50 f. 

Ez utóbbiban 16 fejezet van, a következő czimek 
alatt: Bevezetés. A házi látogatás szükségessége. Ünne-
pélyes és egyszerű házi látogatás. Feladata a házi 
látogatásnak. Végzése a házi látogatásnak. Magán 
családi közlekedés. Plébánia és vendéglő vagy korcsma. 
Társalgás előkelőkkel. Társalgás szegényekkel. Társalgás 
tanügyi személyekkel. Társalgás gyermekekkel. Bánás-
mód nőkkel szemben. Működés az egyletekben. A 
lelkész erkölcsi magaviselete. Keresztény szerénység. 
Az illem szabályai. 

VEGYESEK. 
— Az esztergomi főegyházmegyei papi nyugdíj-

intézet középponti bizottsága jan. 27-én Boltizár József 1 

fölsz. püspök, érseki vikárius ur elnöklésével ülést 
tartott. A tárgysorozat 8 pontjára nézve dr Fehér 
Gyula esztergom-belvárosi plébános volt az előadó. 
Valamennyi pontra nézve megállapodás jött létre. Dr 
Bajner Lajos prelátus indítványára a bizottság egy-
hangúlag kimondotta, hogy a tagok nyugdíjilletéköket 
az előző évben élvezett jövedelmük után fizessék. Az 
elnöklő püspök urat felkérte a bizottság, hogy ő emjá-
nál a nyugdíjintézet számára külön hivatalos helyiséget 
kieszközölni kegyeskedjék. Végzés után ő mlga az 
elnök ur a bizottságot testvéri agapén fogadta vendég-
szerető asztalánál. 

— A magyar társadalom vallásügyi furcsaságai 
köréből a „Debrecz. Prot. Lap" 2. számában id. Kom-
lóssy Arthur igen érdekes u. n. adomákat közöl. „Kál-
vinista" czim alatt elmondja, hogy Bánffy báró kálvi-
nista ministerelnöksége alatt Szapáry és egy kath. 
püspök közt a következő párbeszédet — „lesték el". 
Gr. Szapáry: Hogy érzi magát méltóságod? B. kath. 
püspök: Köszönöm, kegyelmes uram, nagyon jól. Hi-
szen tudja exczellentiád, mi katholikusok mindig leg-
jobban érezzük magunkat kálvinista kormányelnök alatt. 
— „Katholikus" czim alatt az van elmondva, hogy 
sokan azért tartották Beöthy Pálnak debreczeni és 
hajdumegyei főispánná való kineveztetését a kálvinista 
Tisza részéről lehetetlennek, mert Beöthy katholikus. 
Sőt ellenkezőleg, mondja Komlóssy, ezt Tisza sokkal 
inkább megteheti, mint a katholikus Széli, Apponyi 
vagy Lukács. — „Lutherauus" czim alatt elmondja 
Komlóssy, hogy mivel „százados szokás" a debreczeni 

* Je l lemző, nemde, a magyaror szág i j ognak a „német 
jog" köi-ébe való belei l lesztése ? " Szerk. 

tanácsba mindig egy katholikust beválasztani, ennélfogva 
egy lutheránus biró egy lutheránus igazságügyminister 
alatt azőn a czimen kérte a debreczeni törvényszék-
hez való áthelyezését, hogy legyen Debreczenben egy 
lutheránus biró is. Azt mondja az anekdota közlője, 
hogy az „ügyes beszéd" használt s az illető biró már 
nyugalomban van, de az ő helye „alighanem kellőleg 
van ismét betöltve". 

— Húsvéti zarándoklat Rómába. Rendezik Buda-
pesten Sebők Imre dr áll. főreálisk. hittanár, és Thym 
Adolf a budai kath. kör titkára. Ez a zarándoklat két 
csoportból fog állni. Az I. csoportban csakis tanárok és 
isk. tanulók vehetnek részt, kik a vasút részéről rend-
kivüli kedvezményben részesülnek, a mennyiben csak 
120 koronát kell íizetniők az ellátással együtt. A II. 
csoportban a tanulók és tanárok hozzátartozói és más 
csatlakozók fognak utazni. Ezeknek zarándoklati költ-
sége (ut és ellátás) I. o. B00. kor., II. o. 210 kor , III. 
o. 110 kor. Jelentkezéseket 1904. márcz. 15-ig elfogad 
Thym Adolf kongregácziói praeses, Budapest, II. 
Toldy-Ferencz-utcza 30. kath. egyesületi ház. Előleg 
20 kor. — A ki teheti menjen. Az alkalom kedvező. 

— Református vagy általában protestáns legyen-e 
a debreczeni egyetem jellege? Erre a kérdésre a buda-
pesti „Prot, egyházi és isk. Lap"-bó! kiindult inter-
pelláczióra a debreczeni Prot. Lap f. évi 1-ső számá-
ban. felel Erőss Lajos szerkesztő, s kijelenti, hogy 
„miután a debreczeni főiskola kezdettől fogva mindig 
a reformátusok főiskolája volt, ennek következtében 
szinte magától érthető, hogy a hozzácsatolni czélzott 
filozófiai fakultás jellege sem lehet más, mint református. 
Ez azonban nem zárja ki a fakultás protestáns jellegét; 
mert hiszen képeztethetnek rajta evangelikus tanárok 
is. Ha pedig speczialiter a lelkészek egyetemi képzé-
séről van szó, akkor sincs okuk aggodalmaskodni az 
evangélikusoknak ; mert az intéző körök szivesen meg-
engedik, hogy az ág. h. evangélikusok annyi theol. 
tanszéket állítsanak az egyetemen, a mennyi nekik 
tetszik." — Tehát az atyafiak itt is összefognak. 

— Apró hírek. Császáron, a győri egyházmegyé-
ben, szent missziót tartanak jan. 29-től febr, 5-ig 
Aronffy Ferencz és Timon Gábor lázárista , atyák. — 
100,000-nél többre teszik az amerikai Egy.-Államokba 
kivándorolt magyar reformátusok számát. Ezek 17 lel-
kész gondozása alatt élnek. Tervbe van véve, hogy az 
egyik Degenfeld gróf kimegy Amerikába s ott a refor-
mátusokat egy egyházmegyévé szervezi, mely Magyar-
ország egyik ref. egyházkerületébe lesz bekebelezve. — 
Az osztrák „Los von Bom" mozgalom kezd visszafelé 
fejlődeni. Az utolsó 3 év alatt 15,000 kitértből máris 
3000 lélek tért vissza. 

F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapokcz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkin t , a 
„Religio-Vallás" a lak jában , ]/2 íve t fog adni. M. t . olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . Â lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t e h á t csak az TE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi á korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
„Religio- T7~allásu-t és az rE. Kr. L " - a t együt t k íván ja jára tn i , az 
az „E. Kr. L.u-at kedvezmenyes áron, 2 koronáér t szei 'ezheti 
mep\ Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t ,,E. K r . L." r a 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
1 /4, i/2>

 3;4 és egész évi rész le tekben tör lesz tbe tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s Jegc/.élszerübb e l já rás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla . hi t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

: szerdán es szombaton. 
I Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., 
: hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
; 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 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, február 6 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
I ) IK É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904 

,Perge alacriter m coepw tuo : praehare prueiiu lJumvni. caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et urctius compmgenau* 
utiabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus 

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

.Additos tibi amnios auctor i ta te Nostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezereszmék és Tanulmányok: Az Ol tár i szentség , min t Kr i s z tu s k ínszenvedésének és ka lá l ának élő emléke. — Langén ieux : 
bíboros rhe ims i érsek és R ichá rd biboros páris i érsek közös levele a k ö z t á r s a s á g e lnökéhez. — Egyházi Tudósítások . - B u d a p e s t : 
A h i té le t köréből. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Főpász to r i fe lszól í tás Péter : f i l lér gyű j t é sé r e . — M a i n z : E g y p i l l an tás a 
németo r szág i papneve lés és theologiai mivelés egyik műhe lyébe . — Irodalom. K r a p o t k i n h g éle te és anark isz t ikus rendszere . — 

H á m J á n o s élete. — Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását leérjük 

Az Oltáriszentség, 
mint Krisztus kínszenvedésének és halálának 

élő emléke.* 
Ezt c se leked jé tek az én emlékeze temre . 

Luk . 22. 19. 

Nem tanácsot , hanem parancsot ado t t 
Krisztus, midőn az Oltár iszentség szerzése 
u tán mondo t t a : Ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre. Nemcsak ha t a lma t ado t t apostolainak 
ugyanaz t cselekedni, amit ő cselekedett , hanem 
a szándékot is meghatá roz ta , melylyel az t 
cselekedniük kell. A szándék nem volt más, 
mint amely szivében volt, midőn önmagá t 
kínszenvedése és halála által é re t tünk fölál-
dozni készült. Akar ta , hogy az Öltár iszentség 
az ö kínszenvedésének és halálának elő emléke 
legyen. 

Már az ószövetség idejében nem egy emlé-
ket á l l í t ta tot t föl az Is ten oly czélból, hogy a 
zsidó népet figyelmeztesse az eljövendő Meg-

* Mutatvány Schiveitzer József prelátus „Kath. 
hit- és erkölcstani védértekezletek" cz. monumentális 
munkájából. 

váltó szenvedésére és halálára , melylyel a 
világot megvá l t andó volt bűneitől . Ezen emlé-
kek közül különösen ke t tő kiváló f igyelemre 
méltó. Az első a húsvét i bárány, melyet a 
zsidók Egip tomból való kiköl tözésük éj jelén 
megöltek, megsütö t tek és meget tek , me lynek 
csont ja i t megtörn i nem volt szabad. A bárány 
pedig hibanélküli, hím, esztendős legyen, igy hang-
zot t az isteni rendele t ; 1 vegyenek annak véréből 
és kenjenek mindakét ajtómellékre és fölső küszöbére 
azon házaknak, melyekben azt eszik. A vér pedig 
jeléül lesz nektek a házakban, hogy nem lesz rajtatok 
az öldöklő csapás. Úgy tör tén t , amint I s t en 
parancsol ta . Ezen húsvét i bá rány megöle tésé t 
és elköltését minden évben ismételniök kel let t . 
Hogy pedig ezen bárány Krisz tus megöletésé-
nek és k ionto t t vérének jelképe s emléke volt , 
keresztelő szent J á n o s bizonyít ja , aki a n é p 
sokasága előtt J é z u s r a m u t a t v á n igy szólo t t : 
íme az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűnét;2 

bizonyítja*. szent P á l apostol, aki igy i r : 3 A 
mi húsvéti bárányunk, Krisztus föláldoztatott. — 
A másik nem kevésbbé fontos emlékez te tő 
jelkép volt a rézkígyó. Az Egiptomból k iköl töző 

1 Exod. 12. 5 - 1 3 . 
2 János I. 29. 
3 I. Kor. 5. 7. 
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zsidó nép a pusz tában Mózes ellen föllázadt, 
•de lázadásának isteni bünte tésé t csakhamar 
e lve t t e ; mer t az e lszaporodot t mérges kigyók 
marása i által sokan megsebesülvén, rögtöni 
halálozással lakol tak. A megrémül t nép segélyt 
és o l ta lmat kért, ami t Is ten Mózes közben-
j á rásá ra megadot t . Egy rézkígyót keresztalak-
ban fölál l í t tatot t , póznára függesz te te t t , melyre 
ak i halálos sebében bizalommal tekinteni fogna, 
a halál tól megszabaduland . Úgy tör tént . Meg-
csináld tehát Mózes a rézkígyót, és jelül tevé azt, 
melyre a megmartak föltekintvén meggyógyulának.4 

Hogy a keresz tpóznán függő rézkígyó az eljö-
vendő Krisztus szenvedése és keresz tha lá lának 
emlékje lzése volt légyen, m a g a Krisztus meg-
magya ráz t a Nikodémus Í rás tudónak: Valamint 
Mózes fölmagasztalta a kígyót a pusztában, ugy kell 
f^magasztaltatni az ember fiának, hogy minden, aki 
Menne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Voltak t ehá t az ószövetség idejében 
Kr isz tus szenvedésének s ha lá lának figyelmet 
ger jesztő emlékei ; ámde ezek holt emlékek 
vo l t ak ; élet telen volt a rézkígyó, a bá rány 
megöle te t t és vérével együt t hol t tá let t ; 
•mulandó emlékek voltak, mer t Kr isz tus halálá-
val megszűntek emlékezte tő és jelző értelem-
mel birni. De akar ta-e Jézus , hogy szenvedé-
sének és ha lá lának emléke a föld színéről 
ki töröl tessék? Akarta-e, hogy híveinek elmé-
jéből, szivéből végleg ki ir tassék? E z t a zsidó 
és pogány nép óha j t o t t a ; de nem akar t a 
Krisztus. Mi volt ez élj a neki, midőn az Oltári-
szentséget szerez te? Minő szándék lebeget t 
szemei előtt, midőn mondot t a taní tványainak : 
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre ? Nemde szen-
vedésének és ha lá lának emlékét aka r t a meg-
örökí teni? Miáltal? Azáltal , amit cselekedni 
parancsol t . Mit parancsol t nekik, hogy csele-
ked jenek? Ugyanazt , amit ő cselekedet t kín-
szenvedése előestéjén. Az Ur Jézus, í r ja szent 
P á l , 6 amely éjen elárultaték. vevé a kenyeret, és 
hálát adván, megszegé és mondd: Vegyétek és egyé-
tek,, ez az én testem, amely értetek adatik, ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképen a kelyhet 
is, mondván : Ez a kehely az újszövetség az én vérem-
ben ; ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok, az én 
•emlékezetemre. Világos szavak ezek, s hogy még 
világosabb legyen előt tünk értelmük, hozzá-

1 Mózes IV. könyv 21. 9. 
5 I. Kor. 11. 24—26. 

a d j a : Mert valahányszor eszitek e kenyeret és isszá-
tok e kelyhet, az Ur halálát hirdetitek, amig el jő. 
Akar t a t ehá t Jézus , hogy az Oltáriszentség 
kínszenvedésének és ha lá lának örök emléke 
legyen, hogy valahányszor e szent ténykedése 
ismételtet ik, véghezvitet ik és a híveknek kiosz-
tat ik, szenvedése és halála dicsőíttessék. 

Azonban lehetséges-e, hogy az Oltáriszent-
ség és annak vétele J ézus szenvedésének és 
ha lá lának valóságos emléke legyen, ha az csupán 
kenyér és bor, és annak vétele csupán meg-
áldot t kenyérnek és bornak vétele? Akkor is, 
ha a kenyér és bor Krisztus tes tévé és vérévé 
át nem vál tozik? N e m ? A természetes kenyér, 
legyen az megá ldo t t vagy nem, a szentírás 
ér telmezése szerint, nem a halál, nem az 
é le t fogyatkozásnak jelképe, hanem inkább az 
életnek, az élet bőségének, a jólétnek jele; 
mer t te rmészetes elemével táplá l ja a testet , 
a zsoltáros szava szerint : 6 A kenyér erősíti meg 
az ember szivet. A bor pedig nem a szenvedés 
és gyötre lemnek jelképe, hanen az öröm és 
v idámság je le ; mer t te rmészetes elemével föl-
vidítja, örömre gerjeszt i az ember kedélyét, 
ugyanazon zsoltáros szava szerint : A bor vidá-
mítja föl az ember szivét. A kenyér és a bor 
á tvi t t ér te lemben csak akkor lehet a halál és 
szenvedés jelképe, ha Is ten a kenyere t és a 
bort tőlünk megvonja , annak bőségét megfo-
gvaszt ja , vagy azok vételét és élvezetét bűne-
ink gonoszsága mia t t sanyarúságok által meg-
keseríti ; amit igazol a zsoltáros fölkiáltása : 
Erők Ura Istene! meddig fogsz haragudni szolgád 
imádsága fölött ? Könyhullatás kenyerével etetsz-e 
minket, és könyeket adsz-e nekünk italul mértékkel Y 7 

És ugyancsak a borról m o n d j a : Kemény dolgo-
kat mutattál a te népednek, a keserűség borával 
itattál minket.8 Már pedig ki fogja magával 
elhitetni, hogy az Ur Jézus , midőn az Oltári-
szentséget szerezte és nekünk adta, azzal 
minket bűneink mia t t büntetni , sanyargatni , 
halá lba kergetni szándékozot t? Vagy hogy 
annak vételével csupán tes tünket táplálni, 
szivünket fölvidítani akar ta kínszenvedése és 
halála emlékezetére ? Nem ! E szentség Krisztus 
szerete tének természetfölöt t i adománya, mely 
Is ten minden természetes adományai t jóságban 

6 Zsolt. 100. 15. 
7 Zsolt. 79. 5—6. 
8 Zsolt. 59. 5. 
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végtelenül fö lü lmúl ja ; amelynek czélja az 
ember t Krisz tus kínszenvedése és halála ál tal 
szerzet t malasztok örökösévé tenni. A mi 
Üdvözítőnk, mondja , az anyaszen tegyház , 9 elköl-
tözendő a világról az Atyához, e Szentséget rendelte, 
amelyben az emberek iránt való isteni szeretetének 
kincseit mintegy kiöntötte, emléket szerezvén csoda-
tetteinek, és annak vételével az ő emlékét tisztelni, s 
halálát hirdetni meghagyta, mig el nem jön a világot 
megítélni. (Foly ta t juk . ) 

Langénieux bíboros rheimsi érsek és Richard 
bíboros párisi érsek közös levele a köztár-

saság elnökéhez. 
Paris, január 20. 

Köztársasági Elnök Ur ! 

Midőn a parlament összeül és tárgyalni készül a 
kormány által beadott törvényjavaslatot, a mely telje-
sen végét veti a kongregácziók tanításának, állásunkkal 
járó kötelességet vélünk teljesíteni és lelkiismeretünk-
nek engedelmeskedünk, midőn Ön előtt Francziaország 
egyházának érzelmeit tolmácsoljuk. 

Wallon úr a senatus szószékéről mondta ki eze-
ket a komoly szavakat: „Nem a béke, hanem a leg-
elszomorítóbb háború, a vallásháború dúl most az 
országban és jelszavát maga a kormány adta kiu . 

Ezt a háborút nem a közelmúltban indították 
ellenünk, régóta szenvedünk alatta. Régóta kérünk 
Istentől világosságot és bölcsességet a kormányzók, 
kegyelmet üldözőink, erőt és bátorságot az üldözöttek, 
békét és egyességet Francziaország összes gyermekei 
&zámára. 

Beszéltünk róla a gondjainkra bizott népnek, hogy 
fölvilágosítsuk ós kötelességére emlékeztessük. De be-
szélnünk kell róla annak is, a ki a legfőbb hatalmat 
tartja kezében és a törvényeknek hatályt s szentesí-
tést ad. 

Elnök Ur, az Ön füléhez nem ér el minden szen-
vedőnek szava; de a mienket talán meghallgatja. 

Ha meg nem lep is már a meg nem érdemelt 
szigorúság, a melylyel velünk bánnak, mégis végtelen 
szomorúsággal láttuk, hogy a köztársaság elnökének 
nevében a képviselők kamarájának asztalára oly tör-
vényjavaslatot tettek le, melynek czélja nem csupán 
az, hogy a tanító vallásos kongregácziókat, hanem ma-
gát a keresztény tanítást is tönkre tegye. 

A tények tehát megmutatták, hogy nem volt elég 
a vallást a nyilvános tanitás tervezetéből kihagyni a 
tanítóra nézve teljesen lehetetlen semlegesség ürügye 
alatt. 

A katholikusok a törvény engedelmével saját 
költségükön szabad iskolákat nyitottak, hogy megment-
sék gyermekeiknek veszélyben forgó lelkét ; ezekben 
az iskolákban tisztelték a család lelkiismeretét és a 

u Conc. Trid. SS. XIII . cap. 2. 

• gyermekek hitét. Most már ezt sem akarják tűrni. A 
I katholikus iskoláknak minden áron el kell tünniök és 
I hogy ez biztosan megtörténjék, nem törődve megma-
; radt jogainkkal, egyenesen létezésükben támadják meg-

a kongregácziókat, a melyekből vettük a keresztény 
nép tanítóit és tanítónőit. Azt mondjuk, hogy létezé-
sükben támadják meg őket, mert az uj javaslat elren-
deli, hogy a tanítási tilalom szükségképen magával 
hozza a kongregáczió teljes megszűnését. 

Miért? Semmi másért, mint hog}7 a katholicziz-
must a lelkekből kiirtsák vallásellenes oktatással és 
neveléssel. 

Mindenki megtéveszti Önt, Elnök Ur, és visszaél 
jóhiszeműségével, a ki a dolgot más színben mutatja, 
be és a ki el akarja hitetni, hogy mindezen gyűlöletes-
intézkedések csupán a politikai ellenfelek ellen alkal-

I mázott politikai rendszabályok. 
Lehetetlen bennök mást látni, mint a rossz szabad-

I ságán kívül minden szabadságnak teljes elnyomását 
; bizonyos szektárius elmélet érdekében. 

A kormány feje nem láthat benne mást mint az, 
ország veszedelmét, mert minden nevelési rendszer,, 
mely nem a valláson alapul, csak mérget terjeszt az. 
államban, mint valaki mondta. 

És ha, Elnök Ur, még magasabb szempontból 
tekinti a dolgot, lehetetlen, hogy a pártok küzdelmei 
fölött magasan állván, meg ne fontolja, hogy Isten és-
az utókor előtt szigorú számadásuk lesz azoknak, a. 
kiknek vállaira nehezedik a népnevelés. Felelni fognak 
a hit, erkölcs és tisztelet nélkül fölcseperedett milliónyi 
gye rmekér t . . . és majd megismerik, mennyit nyom az. 
igazság mérlegén a keresztény tűzhelyeknél és a val-
lásos kongregácziókban ontott sok köny. 

Elnök Úr, ha kötelessége megfontolni, mily sors 
! vár a francziákra és Francziaországra a keresztény 

nevelés megvonása és a ránk erőszakolt uj tanítási és 
; nevelési rendszer következtében : gondoskodását nem 

tagadhatja meg szerzeteseinktől és apáczáinktól, a 
kiket a törvény önkényes alkalmazása és az uj javas-
lat segélyforrások nélkül szerte szét szór az országban,, 
vagy nyersen száműz. 

Waldeck-Rousseau mondta a kamarában és ismé-
telte a Senatusban, hogy az 1901. törvény czélja meg-
adni a törvényes jóváhagyást azoknak a kongregáczi-
óknak, melyek nélkülözték. Csakhamar mégis napfényre.-
került a gondolat, hogy néhány rendet ezen jóváha-
gyástól fosszanak meg. Azt mondták, hogy ezzel a 
küzdő rendeket akarják büntetni ; és ime, egyszerre 
csak vissza utasították olvasás nélkül a kongregáczi-
óknak jóváhagyásért esdő kérvényeit. 

Az egyesületi törvény a kongregácziókra csak 
mint ilyenekre volt tekintettel, és ime még a világia-
sított kongregáczió-tagokat is, a kik a kongregáczió' 
feloszlatásával elszéledtek, üldözőbe veszik. 

Azt mondták, hogy a szerzetesi pályára hivatot-
taknak megmaradnak a jóváhagyott kongregácziók, . .. 
és ime maga a kormány a köztársasági Elnök nevében 
a parlamentnél oly törvényt sürget, a mely a tanítás-
sal foglalkozó összes kongregácziókat feloszlatja. 

11=» 
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Eleinte a világi papság védelmét a szerzetesek 
•elözönlése ellen hozták fel ürügyül, . . és ma nyiltan 
meg akarják szakítani az állam viszonyát az egyház-
hoz, de nem azért, hogy az egyházat szabaddá tegyék, 
hanem, hogy tönkre tegyék és bilincsekbe verjék. 

It t az ideje, hogy az Elnök Úr megtudja, hogy a 
hatholikusok nem ringatják magukat csalódásban; hogy 
sanyarún szenvednek nemcsak a rájuk nehezedő baj-
tól, hanem attól a kivételes bánásmódtól is, a melyben 
őket részesítik. 

Fájdalommal tapasztalják, a mit sohasem akartak 
hinni, hogy a köztársaság kormánya titkos hatalomnak 
engedelmeskedik, a mely az Egyház ellen való gyűlö-
letének kielégítésére nem borzad vissza ..a polgárok 
háromnegyedrészét törvényen kivül helyezni". 

Fájdalommal látják, hogy saját legdrágább érde-
keik mellett Francziaország érdekei is áldozatul esnek : 
pénzügyei, mert az országot kimerítik a balga költe-
kezések, melyekkel a lerombolt müveket újra fölépítik ; 
hatása a külföldre, mert Elnök Úr tudja, hogy ezek a 
nálunk üldözött szerzetesek és apáczák a külföldön 
Francziaországra áldást esdenek ; lovagias hagyományai, 
mert nőket üldöz, a kik minden időben dicsőségét 
képezték, a szeretet angyalait, a kiket a világ irigyel 
tőlünk. 

Igen, szivünk vérzik ennek láttára és aggódva j 
kérdjük magunktól, Elnök Ur, meg fog-e végre-vala-
hára emlékezni arról, hogy egyenlő ótalmat kell nyúj-
tania minden francziának és mint szabadságunk s 
jogaink védője meg fogja-e kisérteni útjába állani 
ennek az új barbárságnak, mely mindent el akar 
nyelni. 

És Elnök Ur, ez a kifejezés nem fogja önt sérteni ; 
és nem fogja túlzásnak tekinteni, ha meggondolja en-
nek a vallásháborúnak közeli következményeit. 

Ezek a következmények komoly félelmet ébresz-
tenek bennünk. 

i 
Félünk a nemzedéktől, a mely egész Franczia-

országban a kormány hatalmához képest az Isten nél-
kül való nevelés gyászos hatását fogja szenvedni. Mert 
a szabad gondolatnak nincsen erkölcse ; csak vélemé-
nyei vannak, helyesebben kétségei ós az önzésen kivül 
elve nincsen. 

Félt jük a népet, azt a tömeget, a melynek lehe-
tetlent ígérnek és a mely már is türelmetlennek mu-
tatja magát. Szép dolog, de ezzel el nem nyomják sem 
a munka szükségességét, sem a szegénységet, sem a 
szenvedést, sem a halált. Mi marad a népnek, ha elve-
szik tőle az egyetlen vigasztalást és egyetlen reményt, 
a melyhez életét fűzheti ezen szomorú és viharos órák-
ban ? Zabola nélkül szenvedélyeinek esik áldozatul; 
talán sikerülni fog haragját és kétségbeesését fegyve-
res erővel korlátok közé szorítani ? Hiszen igen vilá-
gos jelekből látni lehet, hogy az anyagi művelődés 
haladása daczára, az igazi, az erkölcsi művelődés 
már lejtőre jutott, hogy az egyensúly megbomlott s 
hogy társadalmunk csak a megbomlott rend roncsai-
ból él. 

Félünk, hogy Isten irgalma kimerül és bennünket 
elhagy. Az emberre, ki Isten előtt felelős, örökkévaló-
ság vár és mindnyájunknak arra kell gondolnunk. De 
a népeknek, mint ilyeneknek, csak idejök van ; Isten 
úgy bánik velők, a mit megérdemlik. — Hogyne fél-
nénk. hogy Francziaország, az összes nemzetek válasz-
tottja, még fog bűnhődni a maga hibáiért és azokéiért, 
a kik Istentől elszakítják, ha múltját elfeledi?! 

Végül félünk, — mindent megmondunk, mert itt 
az ideje, hogy semmit el ne hallgassunk,— hogy Franczia-
ország letérve eddigi útjáról azok hibái miatt, a kik 
vezetik, elárulja _gondviseléses hivatását és elvesztve 
létjogosultságát, elpusztul, mint annyi más nemzet, 
melynek hanyatlásáról és romlásáról a történelem beszél. 

Elnök Ur, nem akarunk ráemlékezni, hogy évek 
óta tett lépéseink a nyilvános hatalomnál hasztalanok 
voltak és nem akarunk belőle ezen levelünk sorsára 
következtetni. 

Nem tudjuk, hogy a jelen viszonyok között a 
Franczí'aországot és hazánkat fenyegető gyógyíthatat-
lan bajok ellen mit tehet. 

Nem tudjuk, meghallgatja-e szavunkat. 
De legalább megtettük kötelességünket. Az igaz-

ság nevében, a melylyel mindenkinek tartozunk, figyel-
meztettük Ont, hogy „álljon ellen nemcsak a bajnak, 
hanem a rossz elvének is, nemcsak a rendellensségnek, 
hanem a szenvedélyeknek és eszméknek is, melyek 
szülik a rendellenességet, ez a lényeges hivatása és 
első kötelessége a kormányzatnak.u (Guizot). 

Ismét megmutattuk, hogy a lelkihatalom, mel}Tet 
kaptunk, hűséges marad hivatásához, még akkor is, 
mikor minden más ellenállás le van győzve és remé-
nyét vesztette. 

Elnök Ur, fogadja legmélyebb tiszteletünk hó-
dolatát. 

B. M. Card. Langénieux, 
reimsi érsek. 

Francois Card. Richard, 
párisi érsek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A hitélet köréből. — 
I. A „bud a pest III. ker. pali sz. Vinczc jótékonysági 

egyesület f. é január 28.-án II. évi közgyűlését tartotta. A 
megnyitó beszédet gr. Zichy Nándor mondotta. A köz-
gyűlésen a budai társkonferencziák is képviselve vol-
tak. Jelen voltak, mint vendégek: gr. Zichy Nándor, 
Kánter Károly, Rauch József, Kubesch Jenő, Bozóky 
Bonaventura, Fritz István ; — a tagok közül, a papság 
részéről: Sagmüller József plébános, elnök, Fischer 
Ágoston lelkész, Hoíbauer György segédlelkész, 
Hedegűs János, Skrzypiecz József hitoktatók ; világiai- : 
Botzemhardt János dr világi elnök, Wolkenberg G}'ula, 
Fleszner József alelnökök, Birkl István pénztáros, Bernát 
Ignácz, Laub János, Murányi Imre, Georgei Sándor, 
Gold János, Papp Illés, Sterz István. 

A közgyűlés Fischer Ágoston indítványára elha-
tározta, hogy az egyesület óbudai alapítójáért, Istenben 
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boldogult Kirschhofer Károlyért, évenkint 1 szent 
misét szolgáltasson, e sz. mise dija pedig, minthogy azt 
Sagmüller József plébános a maga részére nem kivánja 
évről-évre sz.-mise-alapítványul a takarékpénztárba 
helyeztessék. 

Laub János óbudai templomi karnagy bejelenté, 
hogy fia, Laub István, zongora-és orgona-müvész, a sz. 
Vincze egyesületek javára hangversenyt fog rendezni. 

II. Oltáriszentségimadás lesz f. hó 7-től—16-ig az 
óbudai Jó Pásztor templomában mindennap ; még pedig 
7-én, 9., 10., 11., 12., 13-án, (vasárnap, kedden, szer-
dán, csütörtökön, pénteken, szombaton) délután 1/22-tői, 
f. hó 8-án, hétfőn, sz. Mária sz. Szive ünnepén és a 
farsang három utolsó napján, f. hó 14., 15., 16-án, 
(vasárnap, hétfőn, kedden) délelőtt sz. misétől kezdve 
a délután V 4 órakor kezdődő litániáig. 

III. Örökös fogadalmakat tett f. é. január 29-én az 
óbudai Jó Pásztor templomában két Jó Pásztor szer-
zetesnő. A fogadalmakat dr Andor György, pápai 
kamarás, hgprimási titkár. Sagmüller József óbudai 
plébános, dr Cilek Balázs,theol. tanár, Fischer Ágoston, 
a Jó Pásztor templom rektora jelenlétében mit. és ft. 
dr Kohl Medárd püspök úr vette át. 

IV. Az óbudai Jó Pásztor templomában f . hó 8-án, 
hétfőn, a Jó Pásztor kongregáczió első alapításának év-
fordulóját és Sz. Mária sz. Szive ünnepét ülik. Az ünne-
pélyes nagy sz. misét, amelyet ft. dr Kohl Medárd 
püspök ur délelőtt 9 órakor tart, Veni Creator előzi 
meg, Te Deum és az Oltáriszentség kitétele követi. 
Sz. misék lesznek még reggel 6 és yf[i órakor. Dél-
után ngos főt. Révész István pápai kamarás, dunakeszi 
plébános 1/.24 órakor litániát és utána 4 órakor szent 
beszédet mond. Az ünnepélyes sz. misétől a litániáig 
az Oltáriszentség, valamint a nyolczad mindennap dél-
után V^-től '/24-ig az Oltáriszentség nyilvános imá-
dásra kitéve marad. 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori felszólítás Péter-
fillér gyűjtésére. — 

A mikor a szentséges Atyánk iránt nyilvánítandó 
hódolatban való részvételre Krisztusban Kedves Pap-
jaimat és híveimet szeretettel és bizalommal fölkérem 
és buzdítom, néhány szót kívánok még hozzátok intézni 
a Péter-fillérről, melyet e hódolatunk bemutatásakor az 
általános szokáshoz képest a saját, valamint egyház-
megyém papjai s hivei nevében átnyújtani akarok. 

A mint a napkeleti bölcsek, mikor a világ újon-
nan született Megváltója elé járultak, magukkal hozták 
és az isteni kisded elé tették ajándékait, úgy mi is, 
mikor először járulunk Jézus Krisztus mostani földi 
helytartója elé, magunkkal óhajtjuk vinni ajándékain-
kat, a melyeknek értéket fiúi szivünk szeretete fog 
adni, legyen az, amit egyesek adhatnak, bármily 
csekély értékű önmagában. 

Mi az a Péter-fillér? 
Ezt már maga a kifejezés megmagyarázza: az az 

összeg, a melyet a szeretet szent Péternek az ő utód-
jában nyújt, hogy ő azt a szent Péterre alapított isteni 
műnek, a keresztény katholikus Anyaszentegyháznak 

anyagi szükségleteire fordítsa. A Péter-fillér tehát nem 
szolgál arra, hogy egy személynek, egy vagy több 
családnak megélhetését biztosítsa, hanem szolgál oly 
alkotásnak, a melytől sok millió lélek ügye függ ; ez 
nem a pápának személyes ügye, hanem az egész Egy-
háznak közös ügye, a melytől a halhatatlan lelkek 
üdve függ. 

Készséggel, Isten nevében nyitjuk meg erszé-
nyeinket a szegények, az elhagyatottak részére : meny-
nyivel inkább kell ezt tennünk, mikor a közös Atya 
sorsának biztosításáról, terveinek elősegítéséről van 
szó ? Nem a szentatya személyéről, bármily magasztos 
és fenséges legyen az, van szó, hanem a szentatj^ának, 
az Egyháznak ügyéről. 

Neki magának mint személynek talán kevesebbre 
van szüksége, mint egy közönséges polgárembernek ; 
szent Pállal ő is mondhat ja: ..Habentes alimenta et 
quibus tegamur, his contenti sumus".1 De ha a szent-
atya megadással és fenséges nyugalommal tűri is az 
egyéni szegénységet, a sok millió lélek ügyeinek inté-
zése az anyagiakat nem nélkülözheti. 

Mi a pápaság feladata? Hogy megértsük azt a 
sok gondot, türelmet, fáradságot, a mivel az egyház 
kormányzata jár, képzeljük el, hogy mennyi figyelem, 
kitartás, türelem és buzgóság kell kis dolgok véghez-
viteléhez. Minél nagyobb dolgokról van szó, annál 
több kell. 

A földmíves sokszor énekelve, gondtalanul szánt-
vet földjében; a kertész már nagyobb figyelemmel s 
gonddal hajlik csemetéje, virágja fölé és türelmetlenül 
várja a virág kelyhének megnyílását; a tanító mily 
nagy fáradsággal gondozza a rábízott gyermekek eszét, 
lelkét, hogy azok ismereteit gyarapítsa ; a művész 
nyugtalan szemmel és összeránczolt homlokkal keresi 
a márványban vagy a vásznon lelkének eszményét; az 
író asztalára görnyedve sápadtan vagy ragyogó arcz-
czal igyekszik lelke gondolatát kifejezni. Es a mikor 
csak az anyagi életről van szó, egy búzamag kifejlesz-
téséről, egy virág színének vagy illatának előteremté-
séről, egy gyermek eszének műveléséről, egy szobor 
vagy kép megalkotásáról, — ha ezekhez oly nagy 
gond, oly sok türelem és kitartás kell, vájjon mit szól-
junk akkor arról a munkáról, a melyet annyi millió 
lélek ügyeinek gondozásában a szentatya kifejt? Mert 
az értelmet a hit előtt megnyitni, az akaratot az 
erényre hajlandóvá tenni és megerősíteni, a köteles-
ségben állhatatossá tenni, annyi millió lelket a földi 
élet hullámai közül megmenteni és ezeket viharok közt 
és sötétségben a czélponthoz elvezetni, ez nemde nagy 
és sok gondot igénylő feladat, és ennek él a mi szent-
séges atyánk. 1 

Ha igy tekintjük a pápaság feladatát, akkor meg-
értjük az önkéntes adó okát, czélját és szükséges-
ségét. 

Egy földi ország kormányzata mennyi pénzt igé-
nyel! ? Az egyház kormányzata, a mely szintén anyagi 
eszközöket is igényel, pénz nélkül el nem képzelhető. 

' Tim, 6. 8. 
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Ha elgondoljuk az egyházi ügyeket intéző római bi-
zottságok (congregationes , és az egyes országokban 
okvetlenül szükséges képviselet nagy személyzetének 
eltartását, a fontos esetekben elrendelt apostoli kikül-
detések költségeit, és végre azoknak az önfeláldozó 
hitterjesztőknek (missionariusok) szükségleteit, kik a 
messze távolban, sokszor elhagyott sivatagokban, vagy a 
kereszténység legádázabb ellenségei között a szent ke-
reszt jelét kitűzik és a szent keresztnek üdvösségét 
csodálatraméltó bátorsággal hirdetik, akkor megértjük, 
hogy mindenkinek, a kik egyek vagyunk a hitben és 
a szeretetben, kötelessége nélkülözhető fillérét a leg-
szentebb czélra áldozatul hozni. 

A szentatya nekünk nem idegen fejedelem, Róma 
nekünk nem egy ország fővárosa : a szentatya Egy-
házunk legfőbb tekintélye, lelkünknek őre, Róma pedig 
az új Jeruzsálem, az újszövetség főpapjának székhelye, 
a szent, az örök város, a katholikus világ központja. 
Innen szól szent Péter utóda az egész nyájhoz ; ide 
gyűjti össze az egész világ püspökeit, a Janiculus tövé-
ben dőlnek el a lelkeket érdeklő nagy kérdések, a 
Vatikán a szent hegy, a hova az egész világ szeme 
tekint, a honnan fölkel az a nap, a mely az erény és 
szentség sugarait az egész világra kiárasztja. I t t szület-
nek a legmagasztosabb eszmék, itt készülnek a leg-
csodálatosabb tervek. 

„Quam malae famae est qui derelinquit patrem".1 

Lehetséges-e, hogy a keresztényeknek ne volna szivük 
arra, hogy megmentsék a pápa fényes dicsőségét és 
kimentsék a veszélyből, a melyet az Egyház ellenségei 
számára készítenek ? 

Mily csekély ez az áldozat, a melyet a pápaság-
nak fenséges czéljai elérésére nyujthatunk, azokhoz az 
áldozatokhoz képest, a melyeket az első keresztények 
hoztak, a mikor mindenüket eladták és szent Péter 
lábai elé tették ? Ha ezeket az első keresztényeket az 
áldozatok nagyságában nem követhetjük, kövessük 
őket legalább a hit és a szeretet műveinek gyakor-
lásában. 

Ne feledjük azt sem, hogy a pápaság a múltban 
mit tett érettünk magyarokért. Történetünk lapjai 
megörökítik az ő ajándékaikban is mutatkozó szerete-
tüket irántunk, magyarok iránt. Csak arra hivatkozom, 
hogy a mikor egyházmegyénk legnagyobb városára, 
Szegedre, az árvízokozta szomorú gyásznapok virrad-
tak, a pápa volt az elsők között, a kik a súlyos csapás 
enyhítésére adományaikat küldték. 

A pápa mentette meg Európát a barbároktól, ő 
véd meg minket az anarchia ellen, ő a legéberebb őre 
minden jognak, ő egyedül kiált anathemát a győzedel-
meskedő bűnre, ö lobogtatja a lélek méltóságának 
zászlaját, míg körülötte csak nád van, a melyet a 
szenvedélyek, a hatalom, a szerencse szele jobbra-
balra hajlít ! 

A lelkek atyja, a lelkiismeret őre, az egyház feje, 
ő várja a mi segítségünket szorongattatásaiban, nem 

1 Eccli. 3. 18. 

saját czéljaira, hanem a megváltás nagy művének 
folytatására, a lelkek üdvének munkálására. 

Adjatok, mint fiúk az atyának; adjatok annak, 
kit mindnyájan szeretünk, a ki nemes, a ki jó, a ki a 
világban a tiszteletet, az igazságot, a szeretetet, a sza-
badságot személyesíti. — 

Ugyanazért az önkéntes adományoktól eltekintve, 
ezennel elrendelem, hogy a nagyböjt első vasárnapján és 
húsvét első ünnepén alkalmas szentbeszéd kíséretében a 
hivek felszólíttassanak arra, hogy adományaikat az Egy-
ház szent czéljaira letenni ne vonakodjanak. Ezek az 
adományok azután összegyűjtetvén, húsvét után azonnal 
postára adandók és utalványon a püspöki iroda nevére 
Temesvárra elküldendők, hogy azokat az április 12-én 
induló zarándok-csapat magával elhozhassa. 

San-Remo, 1904. évi január hó 25-én. 
Sándor, püspök. 

Mainz Egy pillantás a németországi papnevelés es 
theologiai mívelés egyik műhelyébe. — 

Az itteni püspöki szemináriumban minap jutalom-
kiosztással egybekötött ünnepélyes gyűlést (Festaka-
demie) tartottak élénk érdeklődés mellett. Nyitányképp 
az akadémia énekkara előadta Quante „Omni dieu kez-
detű énekét. Erre Dr Kneib tanár tartott felolvasást. 
„Az egyházi nevelés alapirányzata ellen irányuló modern 
támadásokról." Abból az állításból indult ki, hogy az 
ujabb kor támadásai főkép az egyház erkölcsi tanítása 
s elsősorban az egyháznak az erkölcsi nevelésről vallott 
alapeszméi ellen irányulnak. Állítását korunk irodalmi 

! termékeinek számos tételével igazolta. A kifogásokat 
és panaszokat, melyeket az egyház nevelésének irány-
zata ellen felhoznak, öt pontba foglalta. 1. Az egyház 
az emberiség gondolatvilágát e földről teljesen el 
akarja vonni és a másvilágra irányítani, a mi nyilván-
való egyoldalúság. 2. Az egyház nevelési rendszere e 
világ megvetésére oktatja az embereket s ezzel az em-
beriségnek a földi javakra vonatkozó feladatait kicsinyli 
ós megveti. 3. A helyett, hogy a testet ós lelket egy-
öntetűen nevelné s mindkettőre a kellő gondot fordí-
taná, az embereket az anyagi és testi élet elhanyago-
lására oktatja. 4. Az embereket arra tanítja, hogy csak 
magukról gondoskodjanak, ne pedig másról is és a tár-

I sadalomról. 5. Csak az érzelmi és kedélyéletre fektet 
súlyt s mellőzi az akarat képzését, hogy ez a haladás 
érdekében képes legyen megfeszített munkásságra. 

: Ezeket az ellenvetéseket szigorúan vett tudományos 
; érvekkel czáfolta és fényesen igazolta az egyház fel-

fogását és irányzatát az erkölcsi nevelés mezejón. 

A érdeklődéssel hallgatott előadás után Mainz 
újonnan választott püspöke, Kir stein vette át a szót. 
Örömmel jelenti, hogy négy pályamű érkezett be a 
tanári karhoz megbirálás végett. Egyúttal megemlé-
kezett a szeminárium két nagy pártfogójának, Dr Brück 
Henrik püspöknek és Holzammer kormányzónak halá-
láról. 

Majd kihirdették a tanári kar ítéletét a négy 
pályaműről. A beérkezett munkák czime : 1. Filozófiai 
tétel : A világrend czólszerűségéből vett érvet tekint-
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hetjük e döntő bizonyítéknak Isten léte mellett. 
2. Ószövetségi szentirásmagyarázatból : Izrael megsza-
badítója Izaiás 40—48. fejezete szerint, különös tekin-
tettel a történet és jóslat egymáshoz való viszonyára. 
3. Az erkölcstanból : Erkölcstani alaptételek az elbir-
toklásról és az elévülésről, különös tekintettel az uj 
polgári törvénykönyvre. 4. Az egyháztörténelemből; 
Photius panaszai a nyugati egyház ellen s azok meg-
czáfolása a kortársakkal. Mind a négy művet a tanári kar 
jutalomra érdemesítette. Végül a kormányzó köszö-
netet mondott a jelenlévőknek s a szemináriumot 
továbbra is figyelmükbe ós érdeklődésükbe ajánlotta. 
Ezzel véget ért az ünnepéi}7, mely a mainzi szeminá-
rium tudományos életének fényes megnyilvánulása volt. 

I R O D A L O M . 

-t Krapotkin hg élete és anarkisztikus rend-
szere. Szocziálpolitikai tanulmány. Irta dr Gallovicli 
Jenő, budapesti főgymn. tanár, a hittudományok tudora. 
Budapest, 1904. 8-r. 14 1. 

Igen érdekes és tanulságos olvasmány arról, mi-
ként lett a nagytehetségű orosz főnemesi sarj nihilista 
és anarchistává. Igen találó szerzőnek a konklúziója. 
A nihilizmus és anarchia aktiv életével szemben csakis 
a keresztény örök elvek tetterős megvalósítása, csak 
Krisztus követése számíthat győzelemre. 

— Hám János élete, népszerű kiadásban. A szat-
mári egyházmegye jubileuma alkalmából Meszlényi 
Gyula püspök úr ő nagyméltósága átdolgozva és népies 
formába öntve kiadta a saját költségén Szatmár egy-
kori szent életű püspökének, Hám Jánosnak élettörté-
netét, hogy egyrészt e rendkívüli erényekkel ékeskedő 
férfiú emléke méltó módon legyen megörökítve, más-
részt a nép, melynek szánva van, buzduljon nemes 
példáján és szivébe zárva őrizze meg nevét annak a 
kimagasló alaknak, kinek élete, pályafutása valóságos 
áldás volt az emberiségre. A művet eredetileg Irsik 
Ferencz volt szatmári praelatus, apát-kanonok irta ; 
átdolgozta, ujabb adatokkal bővítette, a nép gondol-
kodásmódja és értelmi felfogásához mérten élvezhetővé 
tette Bodnár Gáspár képezdei tanár. Születésétől kezdve 
kiséri át a nagy férfiút egész pályafutásán a koporsóig. 
Felhasznál minden, még látszólag csekélyke mozzanatot 
is, melynek fonalán bepillantást lehet tenni a szent 
férfiú lelki világába. A szép mű finom papíron, csinos 
nyomással, 13 képpel díszítve, 168 oldal terjedelemben 
már megjelent. 

— A Katholikus Hitvédelmi Folyóirat január (1.) 
száma következő gazdag tartalommal jelent meg: 1. 
Katholikus munkásegyletek és szakegyletek. Dr Prohászka 
Ottokár. — 2. Szoeziális levelek. XIII . A szocziáldemok-
rata pártok. (B—Ó.) — 3. Megtértek Csarnoka. Magyar 
kunvertiták. Előszó. Nagy Béla. — 4. Külföldi Szemle. 
X. Pius pápa két motu propriója. — Loisy abbé. — 
Haj sza a kongregácziók ellen. — Combes. Dr Notter 
Antal. — 5. Protestáns Szemle. Apáthy Istán vallomása. 
(—EST—.) — A kik erkölcsöt prédikálnak. (B—Ó.) — 

Az atyafiaknak segítség kell. (T—P.) — Bethesda 
(T—P.) — 6. Krónikás. Szent kereszt országútján. — 
Hétköznapok. — A toll katonái. — Vizet nekik. — 
Az örök Biró. — í r j a : Dr Helvey Lajos. — 7. Irodalom. 
Szent-Issván-Társulat : Emma néni meséi. Beküldetett. 
— Dr Prónai Antal: Futó csillagok. Bek. — Erdősi 
Károly: A magyar ipar dicsősége. Bek. —• Andor 
József: Két világ között. Bek. — Dr Balits Antal: 
Jézus Krisztus isteni Megváltónk élete. Bek. — Dr 
Zubriczky Aladár: Szent Irén lyoni püspök élete. Dr 
— R. — 8. Vegyesek. — 9. Bawenhorst Wildtrich. Kath. 
regény a reformáczió korából. Irta : Labadye. For. : T. 
Pelikan Krizsó. (Folyt.) l 1 / , iv. E valóban hézagpótló 
folyóirat előfizetési ára egész évre 8 korona, mely 
összeg a szerkesztő-kiadóhivatalba : Budapest, VII., 
Csömöri ut 16. szám alá küldendő. 

— Az Oktató Népkönyvtár tanulságos népies 
folyóirat januárt száma a következő érdekes tartalom-
mal jelent meg: Praszkovia. Egy szibériai leány törté-
nete. — Mozaik. Hogy tért észre ? — A szép új pár 
czipő. — A vak leányka. — Megtalálta. — Hasznos 
tuanivalók a gazdáknak. A vetőmag lefoglalhatósága. — 
A cseléd gyógyíttatása. — A méhes elhelyezése. — 
Hasznos tudnivalók. A gyermekbetegségek ragályossága. 
— Fémet üveghez ragaszthatunk. — Mulattató. — 2 a-
lalós-kérdések. A mű havonkint 4 iven jelenik meg és 
érdekes olvasnivalókon kivül hasznos tudnivalókat is 
hoz. Kath. körök, egyesületek nagy lelkihaszonnal 
járat ják. Egy évre 4 kor. Megr. Oktató Népkönyvtár 
szerk. Budapest, VII. ; Csömöri-út 16. Ugyanott Bolan-
den K. : Noé bárkája czimü kitűnő regény 2 koronáért 
kapható. 

VEGYESEK. 
— Hazafias mozgalmak. Vaszary Kolos bibornok 

hgprimás fővédnökségével „ Magyar Védőegyesület" 
alakult, melynek czélja a magyar ipar odafejlesztése, 
hogy az évenkint külföldre vándorló lüOO millió koro-
nányi, igazán sarcznak nevezhető költség itthon marad-
jon az országban. — Szobrot készülnek emelni Kinizsi 
Pálnak Nagy-Vázsonyban. Mind a két czél nemes és 
— nagy pártolásra méltó. 

f Mély részvettel vettük egykori görög philologiai 
tanárunk haláláról a következő gyászjelentést: A 
jászovári premontrei kanonok-rend leteszi konventjének nyugal-
mazott tagjai s a bodrogközi esperesi kerület lelkész-
társai, mélyen szomorodott szívvel jelentik szeretve 
tisztelt kartársuk főtisztelendő Szignarovics Ágoston 
Antal jászóvári prémontrei rendi kanonok, áldozópap, 
érdemesült főgimnáziumi tanár, nyugalmazott konventi 
tag, a leleszi országos levéltári hites tagjának. (1831-
1904.) folyó-hó 2-án d. u. '/2ô órakor, az egyház és 
haza szolgálatában eltöltött áldásos életének 74-ik, 
rendi pályájának 48, áldozó papságának 45, a nagyváradi 
1, rozsnyói 6, kassai rendi fögymnáziumnál tanári 
szolgálatának 28, nyugalomba elhelyezésének 12-ik 
évében a szentségek ajtatos felvétele után végelgyen-
gülésben történt csendes elhunytát. — Az Urban meg-
boldogultnak hült tetemei február hó 4-én d. e. 1U 
órakor a prépostsági templomban tartandó ünnepélyes 
mise-áldozat után fognak a leleszi sírkertben, a bol-
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dog feltámadás reményében, siri nyugalomra helyez-
tetni. Kelt Lelesz, 1904. évi február hó 2-án. Legyen 
emléke áldott és az örök világosság fényeskedjék neki! 

— Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság az 1904. évi 
február hó 10-ikén, szerdán délután 5 órakor, Buda-
pesten, a Szent-István-Társulat választmányi üléster-
mében (VIII., Szentkirályi-utcza 28.) rendes évi köz-
gyűlését tartja, melyre a Társaság alapító, pártoló és 
rendes tagjait, valamint az érdeklődő közönséget tisz-
telettel meghívja Budapesten. 1904. február hó 2-án az 
elnökség. Tárgysorozat : 1. Elnöki megnyitó. 2. Alel-
nöki jelentés. 3. Titkári jelentés. 4. A számvizsgáló-
bizottság jelentése. 5. Tagválasztás. 6. Dr Rott Nándor 
rendes tag felolvasása : Darwinismus és kifejlődés. 

— A győri szt.-Vincze egyesület minap tartotta 
évi rendes közgyűlését, a tagok nagyszámú részvétele 
mellett. A közgyűlést Schlegel Péter kanonok, egyházi 
elnök nyitotta meg magasan szárnyaló lelkes szavak-
kal. Az egyesület az elmúlt évben összesen 4545 koro-
nát vett be, a melyből a Páduai szent Antal perzsely 
bevétele 3173 koronát képvisel. Szegények segélyezé-
sére 3563 koronát fordítottak. Az egyesület élén Szé-
chényi Miklós gróf püspök védnöksége alatt Schlegel 
Péter kanonok, mint egyházi, Szalay György, pedig 
mint világi elnök állanak. Pénztáros Zechmeister Andor, 
titkár Hegedűs József. 

— Aranyinise volt Gyertyaszentelő B. A. nap-
ján Pécsett. Szerény visszavonultságban mutatta be 
aranymiséjét Istennek Rézbúnyay János pápai kamarás, 
árvaintézeti igazgató, a kinek tudós nevét országos 
tisztelet környezi. Személyesen gratulált a jubilánsnak 
Walter Antal prelátus, egyházmegyei káptalani helynök. 
Levélben gratulált Majorossy Imre polgármester. Az 
üdvözlők közt volt Troli Eerencz v. püspök, nagy-
prépost. A kispapok szent Pálról nevezett m. e.̂  i. 
iskolája a jubilánst tiszteletbeli tagjainak sorába válasz-
totta be. Ad multos annos ! 

— Horácz lyriai iskolájának egyik legkiválóbb 
alakja a keresztény klassziczizmus körében a nagy 
férfiakban gazdag Jézus-társaságának egyik fényes nevű 
tagja, Balde Jakab. 1904. jan. 4-ikén volt születésének 
háromszázaclos évfordulója. Képzelőereje Baldenak tisz-
tább és gazdagabb volt Horáczénél, a latin nyelv pedig 
selymes simasággal, mézédességgel és bámulatos virág-
bőséggel folyt ajkairól, mintha csak született latin lett 
volna. E tekintetben egy német kath. lap apró t , dr List 
ajkairól a következő nyilatkozatot vette át : „Balde 
keresztény római megtestesülése a klasszikus ókornak, 
melynek latinsága, — czélzatos utánzatait kivéve 
nem virgili, nem horácziusi, nem lucanusi, nem statia-
nusi vagy claudianusi, hanem mindez együttvéve : cso-
dálatosan önálló, sajátságos, klasszikus — egészen bal-
dei." Költeményeinek tartalma még kitűnőbb. Forró 
érzés és nyugodt szemlélés, ragyogo leírások, szelle-
messég, élez és humor gazdagon váltakoznak műveiben, 
melyek lyraiak, elbeszélők, drámaiak satyrikusak. Mi-
kor Istent és Máriát zengi dala. s valóban állandóan fen-
séges tud lenni. I f jú magyar költőink sokat tanulható 
nának tőle ! 

— Franciaországban nagy esemény Langénieux 
és Richard bibornokok levele Loubethez, a köztársaság 
elnökéhez, a ki előtt leplezetlenül feltárják a jelenlegi 
egyházüldözésben rejlő romlását Francziaország erkölcsi 
miveltsógének, civilizácziójának. A franczia katholiku-
sok rendkívül nyomult kedélyének kifejezője volt a 

törvényhozó testület megnyitása alkalmából a Notre-
Dame-ben tartott Veni Sancte-nak csendes kis miséje 
is. Máskor zene és ének szólt, katonai kürtök harsog-
tak. Most néma csendben imádkozott mindenki. Valami 
nagy csapás van készülőben. Richard bibornok, a 
székesegyház főesperese által mondott mise után 
csendesen áldást adott. 

— Egy régi kérdés felújítása. Van Franczia-
országban egy nagy katholikus röpirat-vállalat. Az eddig 
megjelent röpiratok száma már meghaladja a 200-at. 
A gyűjtemény együttes czime: Science et Religion. A 
legújabb füzet czíme : Le catholicisme est-il une cause 
de décadence pour les nations latins ? L'Espagne. Par 
Paul Deslandres. Parisban. Bloudnál. 

— Lelkészeknek szabad vasutijegy. Ne ijedj meg 
i nyájas lelkész-olvasó, nem téged fenyeget ez a szeren-

cse, mert a dolog nem Magyarországban, hanem Ame-
rikában, az Egyesült-Államokban járja. Ott minden 
lelkésznek szabad jegye van az E.-A. vasutvonalain; 
mert ott, mondja a „Debr. Prot. Lap", a ki ezt a kér-
dést Magyarországra nézve fölvetette, „a lelkész mis-
sióját fel tudják fogni, meg is tudják becsülni". Debre-
czeni laptársunk felszólításából annyi kiviláglik, hogy 
protestáns részről ez a dolog nem marad annyiban. 
Mit szándékoztok tehát tenni, kath. paptársak? 

— Korcsmák és pálinkamérések vasárnapi szü-
nete. Zemplénvármegye a korcsmákról ós pálinka-
mérésekről szóló szabályrendeletét legutóbb odamódo-
sította, hogy vasár- és ünnepnapokon tilos italt mér-
niök.-A megyének ezt a határozatát, mely ellen a 
zemplénmegyei korcsmárosok és pálinkamérők küldött-
séget menesztettek volt a kormányhoz, a belügymi-
nister a napokban megsemmisítette. Kétségtelen, hogy 
ugyanez a sors fogja érni a többi megyének határoza-
tát is, a melyek a Beregmegye által megindított isme-
retes mozgalomhoz csatlakoztak. A franczia állpotok-
hoz közeledünk lassankint. A nemzet-rontás lesz 
egyedül szabad. 

— Apró liirek. 0 szentsége sipeki Bálás Lajos 
váczi apátkanonokot, püspöki irodaigazgatót pápai 
prelátussá nevezte ki. — A budapesti Kath. Gépkörben 

I (VIII. Mária-Terézia-tér 1.) f. hó 4-én vitaestélyt ren-
dezett Huszár Károly. Vitatétel volt : Bizhatik-e a 
munkásság a szoczialclemokracziában ? Nagyon jó. Csak 
előre ! 

— Sajtóhiba-igazítás. Az előbbi szám budapest i tudós í tá -
sának czimet igy kell k i j av í t an i : „A budapes t i r e fo rmá tus lel-
készségek 7-re (nem 4-re) szaporí tásáról 1 ' ' Mert csakugyan 7 
le lkészségről v a n szó, melyek igv k ö v e t k e z n e k : a) kalvintéri , 
b) óbudai, c) budai, d) kőbányai , e) zuglói, melyek már lé teznek. 
Te rvbe v a n n a k véve f) a józsefváros i , K) az erzsébetváros i lel-
készségek. Mindaz t e h á t összesen 7 lelkészség 

F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyóira t úgy indul t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vullás* a lak jában , '/o í v e t f ° g adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az e lő f i ze tés ár 
fe lemelésére . A ki t e h á t csak az VE. Kr. L:'-at já ra t ja , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
„Religio- ,7allásu-1 és az VE. Kr. L " -a t együ t t k íván ja jára tn i , az 
az ,,E. Kr. L.u-at kedvezmenves áron, 2 koronáér t szerezhet i 
metr. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . Li."-ra 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szer int , 
Í/4, >/2, 3/4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb e l já rás az egész évre j á r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. 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 
j küldemény czimzendö. 

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

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. 

Budapesten, február 10 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter m coepto tuo : praeiiare praeiia Domim. cantatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
adlabora . . . Nos interim grati anivu Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus. 

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

.Additos tibi animos auctori tate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumhas. ' 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezereszmék és Tanulmányok: Az Oltáriszentség, mint Kr isz tus kínszenvedésének és halá lának élő emléke. — Egyházi 
Okmánytár. S. Congregatio indulgenti is et SS. reliqviis praeposi ta cvm S. Ri tvvm congregat ione pe rpe tvo conivngítvr. Egyházi 
Tudotítasok : G y u l a f e h é r v á r : Nagyböj t i főpásztori körlevél. — V e s z p r é m : Ket tős ünnep . — E r á n c z i a o r s z á g : A 
bethlehemi gyermekgyilkolás megú j í t á sa és, á l landósí tása is tente len iskolák által. — M c K e e s p o r t : Mi egy kath. h i tközség a 

É.-A. E.-A. t e rü l e t én? — Irodalom. — Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megujitását kérjük 

Az Oltáriszentség, 
mint Krisztus kínszenvedésének és halálának 

élő emléke. 
II. 

H a az Oltár iszentség nem kenyér és bor, 
mivel az nem lehet Krisztus szenvedése és 
halá lának emléke, minek kell akkor lennie? 
Nem másnak, mint amivé az t Krisz tus t e t t e ? 
Mivé te t t e ? Amivé akar ta . Mivé aka r t a ? Amivé 
mondot ta , hogy teszi : az ő szava és a k a r a t a 
közöt t nincs eltérés, nincs ellenkezés. Midőn 
a világot t e remte t te , és a szegény embereken 
csodákat te t t , isteni akara táva l ha t á roz t a el 
m a g á t és szavával végrehaj to t ta , ami t akar t . 
Mivé aka r t a tenni a kenyeret , melyet kezébe 
ve t t az utolsó vacsorán, mivé a kehelyben 
levő bor t? Saját testévé, amely ére t tünk szenve-
det t és megha l t ; saját vérévé, amely bűneink 
bocsána tá ra k ionta tot t . Igaz ez? H a Krisztus-
nak nem hiszünk, kinek fogunk hinni? H a az 
ő szava nem igaz és nem való, kinek szava 
lesz igaz és való ? Krisztus Is ten és ember ; 
Is ten az Atyátó l öröktől fogva, ember időben 

let t a szent Szűztől : azér t szólt és te t t , hogy 
igazságot szóljon és tegyen. Lehete t len , hogy 
hazudjék , lehetet len, hogy ké té r te lmű szóval, 

! hamis Ígérettel minke t félrevezessen. Már pedig 
ő mondo t t a : Vegyétek és egyétek, ez az én testem. 

S Es ismét a kehelyről : Igyatok ebből mindnyájan, 
! mert ez az én vérem, az újszövetségé, mely sokakért 
I kiontatik a bűnök bocsánatára. 1 Nem m o n d o t t a : 

Vegyétek és egyétek, ez az én kenyerem; 
vegyétek és igyátok, m e r t ez az én borom ; 
hanem ez az én testem, ez az én vérem. Mikép 
le t t a kenyér Krisz tus kezében az ő testévé, 
és a bor a kehelyben az ő vérévé? Mondd 
meg, keresz tény ember ! mikép lesz a kenyér 
a bor, melyet magadhoz veszesz, testeddé, 
véreddé ? A te rmésze t ereje által, mely benned 
munkálkodik, mely benned átváltoztatja a kenyér 
és a bor lényegét tes teddé, véreddé. Ez a dolog 
természetszer int i rendje , melyen senki sem 
csodálkozik, m e r t nem csoda. Azon kenyér 
pedig, melyet J ézus kezébe vett , és a bor, 
melyet a kehelyben ta r to t t , nem az ő emberi 
természete , hanem isteni ereje ál tal le t t lénye-
gében átváltoztatva az ő szent testévé és vérévé. Ami 
a kenyérből és borból fönnmarad t , az csupán 
a kenyér és bor ize, szine, a lakja , já ruléka , 

1 M á t é '26. 2 6 — 2 7 . 
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melyek nélkül nem lehetne lá tha tó szentsége 
a l á tha ta t lan Krisztus tes tének és vérének. 
Igy let t az Oltáriszentség Krisztus kínszenve-
désének és halá lának valóságos, élő és örök 
emléke, mivel az Krisztus valóságos, élő, örökké 
jelenlevő tes té t és vérét foglal ja magában , 
amely ére t tünk szenvedet t és meghal t a keresz-
ten. Ez már nem a természe t rendje szerint 
történik, hanem Is ten erejének rendkívüli 
munkálkodása folytán, amelyen mi mél tán 
csodálkozunk, mer t az valóságos csoda. De 
há t az Ur Jézus nem csupán ezt a csodát 
te t te , hanem egyebeket is, melyeknek ez a 
koronáj a, a zsoltáros jövendölése szer in t : 
Emléket szerzett csodatetteinek az irgalmas és könyö-
rülő Ur, eledelt adott az őt félőknek. 2 Mert nem 
ellenkeznek ezek egymással, mond ja ismét az 
anyaszen tegyház , 3 hogy maga a mi Üdvözítőnk 
mindig az Atkának jobbján üljön a természetes mód 
szerint és mindazonáltal sok más helyeken szentségi-
leg velünk legyen saját állagában, oly létezési móddal, 
melyet szavakkal kifejezni képesek alig vagyunk, mégis 
mint Istennél lehetségest, a hit által megvilágosított 
gondolattal fölérhetünk, s állhatatosan kell hinnünk. 

Méltán örvendhetünk, hogy édes Megvál-
tónk és Urunk kínszenvedésének emléke és 
halá lának győzelme meg van örökítve a földön, 
nem márvány, nem érez, nem ezüst, nem arany 
emlékszoborral , hanem sa já t élő testével, élő 
vérével az Oltáriszents égben. Valamin t a 
drága sebhelyek, melyeket magáva l vi t t az 
égbe megdicsőült testén, örök bizonyságot 
tesznek az ég összes lakói előtt, hogy azok, 
amiket ő az emberekér t szenvedet t a földön, 
nincsenek elfelejtve az égben, ugy nem fognak 
feledékenységbe menni a földön, míg ismét 
el nem jövend az égből. Azér t ad ta a hatal-
m a t és parancsot apostolainak s ezek fölszen-
te l t u tódaiknak, hogy ugyanaz t cselekedjék, 
amit ő cselekedett , midőn az Oltár iszentséget 
rendel te : Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 
Méltán kérdhetni , miért sürgeti oly nyomaté-
kossággal szenvedése örök emlékének fönn-
t a r t á sá t ? Ily csodálatos szentség kétségte lenné 
teszi előt tünk, hogy igen fontos okai lehettek, 
midőn azt elrendelte. Az első ok, hogy váltsá-
gunk bére nagyságából megismerjük lekötelezet t 
hálánk nagyságát. Amivel megvál to t t minket a 
bűntől, az ördögtől, az örök haláltól a kereszten, 

2 Zsolt. 110. 4 - 5 . 
3 Conc. Trid. SS. XIII. cap. 8. 

azt ad ta az Oltáriszentségben emlékül, szent 
tes té t és vérét , kínszenvedése és halála érté-
ké t Mennyit érnek ezek, kicsoda foghat ja 

I m e g ? Is tenen kívül senki! Amit korlátol t 
e lménk fölfoghat és megér the t belőle, az csak 
annyi, amennyi t szent P á l fö l j egyze t t : 4 Nagy 
áron vétettek meg ; és szent P é t e r is megerős í te t t : 
Krisztusnak, a szeplőtelen báránynak drágalátos vérén 
váltattatok meg. Amaz föltét lenül nagynak, emez 
föl tét lenül d rágának nevezvén vál tságunk árát , 
végtelen értékét hirdetik nekünk : mily nagynak 
kell lenni a hálának, hogy fölérje vál tságunk 
bérének nagyságá t ! Azért , midőn e nagy 
szentségre ve t jük szemeinket ; midőn e drága 
szentségben t iszteljük véres megvál tásunk örök 
emlékét, és hála te l t szivünk legmélyebb hódo-
la tával isteni szerzőjét , J é z u s Krisz tus t imád-
juk : mél ta t l anságunk t u d a t á b a n egyesítsük 
szavunk dicséretét azokéval, kik fönn az 
égben dicsőséges t rón ja előtt leborulva, szünet 
nélkül éneklik : Méltó vagy, Uram ! venni tiszteidet, 
dicsőséget és áldást, mert megölettél es megváltottál 
minket Istennek a te véreddel minden nemzetség és 
nyelv, nép és nemzet közül,5 A hála érzetének, 
az imádás hódola tának e nagy szentségben 
jelenlévő, é re t tünk megöletet t , velünk örökké 
élő, isteni bá rány i ránt soha nem szabad 
szivünkből kihalni ; önmagához lánczolt minket 
Kr isz tus szenvedésének eme örök emlékével, 
hogy akiket végtelen áron megváltot t , tőle 
soha el ne szakadjunk. (Vége köv.) 

Egyházi Okmánytár. 

S. Congregatio indulgeiitiis et SS. reliqviis 
praeposita 

cvm S. Ritvvm congregatione 
perpetvo conivugitvr. 

PIVS PP. X. 
M O T V P R O P R I O . 

Qvae in Ecclesiae bonum integre provehendum 
spectant et ad animarum salutem valde conferre no-
scuntur, ea cnncta, pro Apostoliéi muneris sollicitudine, 
Pontificum decessorum vestigiis, ut par est, religiose 
inhaerentes, Nos etiam omni opera providere et ad 
exitum perducere contendimus. — Hinc fit, ut ad 
sacrum quoque Consilium, cuius est de Indulgentiis 

4 I. Kor. 6. 20. 
5 Jelens. 5. 9—10. 
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Sanctorumque Reliquiis cognoscere, speciatim cogita-
tionem convertamus, eique, ad diuturnam stabilemque 
formám fructuosius perficiendam. sedulum curarum 
Nostrarum officium optemus impertiri. Hoc sane per-
multa suadent, sed ipsa, imprimis, sacri eiusdem Con-
silii dignitas, iure veluti suo, maxime requirit Yix 
enim attinet dicere, quanti semper momenti res sit 
habita, indulgentiarum thesaurum naviter inviolateque 
custodire, de Sanctorum Reliquiis earumque venera-
tione recte peragere, gravissima alia in id genus munia 
pie adimplere, deque normis iam statutis, ad tempo-
rum rerumque usum et necessitatem, iura declarare. 
Has profecto ob causas Romani Pontifices facere non 
potuerunt, quin, reputando experiendoque, quanto ma-
iore valerent accuratione, huius rei prosperitati inde-
sinenter consulerent. Nam, ut praetereamus quae Inno-
centius III. 1 et Pius IV. a caeterique plures, praesertim 
post Synodi Tridentinae décréta,8 sapienter caverunt, 
neminem plane latét quas tulerint leges Clemens VIII 
et Clemens IX. qui de peculiari delectorum quorun-
dam S. R. E. Cardinalium Congregatione instituenda 
peropportunum oppido consilium inierunt ; quasque 
deinceps régulas Clemens XIII, Benedictus XIV. Leo 
XII. Pius IX. et Leo XIII . datis in id haud semel 
Litteris, conficiendas curaverint. Scilicet, rei gravitate 
permoti, ut maior in hoc Apostolica evigilaret dili-
gentia, conspiciebant apprime Antecessores Nostri de 
facto quidem agi, quod, in Christiani nominis decus, 
permagni interesset, et ad uberem Christifidelium uti-
litatem pertineret potissimum. Quampropter eadem Nos 
impellit causa, ut partem providentiae Nostrae non 
postremam idem sibi opus vindicet. — Quo autem plu-
rimum auxilii, pro sanctis Ecclesiae institutis, possit 
accedere, illud Nobis praecipue desiderandum animo 
obversatur, ut, nempe, quae arctissima quadam obiecti, 
spiritus, officiorum, méthodique gerendae, vel identi-
tate, vel saltam affinitate et similitudine inter se ad-
iunguntur, ea simul in unum etiam corpus coalescere 
et coagmentari spectentur ; prouti ratio et naturalis 
ordo expostulat, eventa quotidie comprobant, atque 
experientia perspicuae esse opportunitatis omnino con-
firmât. Virtus, enim, ut S. Thomas 4 docet, quanto est 
magis unita, tanto est fortior, et per separationem minuitur. 
Ac propterea, nihil finis obtinendi efficacitatem alacrius 
promovere dignoscitur, quam conspirantium virium cu-
mulata possessio ; nihil optima incolumitatis adiumenta 
in bonum melius devincit, quam reflorens voluntatum 
communio ; nihil copiam ad fructus efferendos saluta-
res potiorem haurit, quam facultatum in societatem 
adiunctio. — Porro non est cur pluribus ostendamus, 
huiusmodi similitudinem et affinitatem vel maxime vi-
gere inter S. Congregationem Indulgentiis ac SS. 
Reliquiis praepositam et S. Rituum Congregationem, 
cuius id proprium est, ut de Lei et Sanctorum cultu, 
praecipuo sibi munere expediendo, pertractet, atque 

1 Cap. Cum ex eo : De Rel iq et venev. Sanc to rum. 
2 Bull. Decet Roman. Pontif. die 7 Nov. 1562. 
3 Conc. Tr id . Sess. 21 ; Decr. De lndulg. 
4 2-a 2-ae Quaes t . X X X V I I . a. 2, ad 8-um. 

iis, quae in hanc rem obveniunt, assiduo sollerterque 
prospiciat. Quae cum sic se habeant ; ut quod e re 
penitus esse censemus, id tandem a Nobis absolvatur, 
et spes utilitatum exploratarum, quas Romana instituta 
gignere nemo non videt, plenius in dies augeatur, 
omniumque ex votis salubrius cédant, Nos, motu pro-
prio, certa scientiâ, causâque mature perpensâ, decer-
nimus et statuimus, ut Congregatio Indulgentiis et SS-
Reliquiis praeposita cum S. Rituum Congregatione in 
posterum tempus perpetuo coniungatur; salvis ex in-
tegro manentibus sui muneris, officialium et facultatum 
ratione et forma hucusque servatis. Hune praeterea in 
finem, dilecto Filio Nostro S. R. E. Cardinali Aloisio 
Tripepi, ipsius Congregationis Indulgent, et SS. Reliq. 
Praefecto, munus etiam Pro-Profecti S. Rituum Congre-
gationis conferimus et demandamus. — Consiliis hisce 
curisque Nostris exitum, hoc praesertim temporum 
cursu, perutilem non defore summopere confidimus, 
benignitate annuente Dei providentissimi. — Praesens 
autem decretum, ratum et firmum deinceps consistere, 
et auctoritatis Nostrae Apostolicae rebore muniri vo-
lumus, edicimus et declaramus, contrariis quibuslibet 
minime obstantibus. 

I 
Datum Romae apud S. Petrum ; die XXVII I 

Ianuarii MCMIV, Pontificatus Nostri anno primo. 
P1VS P P . X. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár. Nagyböjti főpásztori körlevél. — 

Erősen zúg füleinkben a farsangi zaj és a világ 
fiai mohón élvezik a rövid örömnapokat és gondosan 
szedik fel annak apró morzsáit is, mintha öröm nem 
is fakadna többé számukra e világon. Egészen úgy 
tesznek, a hogy azt a „Bölcseség könyve" évezredek 
előtt megmondotta : „ Jertek, éljünk a jelenvaló jókkal és 
élvezzük gyorsan a mi teremtetett, még az ifjú korban. 
Drága borral és kenetekkel töltözzünk és ne múljék el tőlünk 
az idő virága. Koszorúzzuk meg magunkat rózsákkal, mielőtt 
elhervadnának, egy mező se legyen, a melyet el ne járjon a 
mi bujaságunk . . . Rövid és unalmas a mi életünk ideje 
és nincs könnyebbség az embernek végén és nincs, a kit 
tudnánk, hogy visszatért volna az alvilágból.u (Bölcs. 2. 
6. 7. 8.) 

Amig igy tombolnak a világ fiai, az alatt az 
Anyaszentegyház egybegyűjti övéit és vezeti őket a 
legméltóságosabb Oltáriszentség elé, hogy vigasztalják 
Azt, ki végtelen szeretetből annyit szenvedett lelkünk 
üdvössége miatt és szenved most is a világ hálátlan-
sága folytán ; azért figyelmeztet minket már ezen 
farsangi napok zajos és sok esetben nagyon vétkes 
kicsapongásai közepette az Üdvözitő szavaira: „íme 
felmegyünk Jeruzsálembe és beteljesednek mind a mik meg-
írattak a próféták által az ember fiáról. Mert a pogányok 
kezébe adatik és megcsúfoltatik, megostoroztatik és meg-
pökdöstetik.a (Luk. 18. 31.) 

Kedveseim, tartsatok velem együtt az egyházzal 
és ártatlan, bűn nélküli örömökben töltve ezen napokat, 

12» 
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gondoljatok már most az Úr Jézus fájdalmaira, miket 
érettünk elszenvedett. 

Mérsékelten mulatni, vigadni nincsen az Isten 
parancsa ellen ; meg is üzente az Ur apostola által : 
„Örüljetek az Urban mindenkoron; ismét mondom, — 
örüljetek" de hozzá teszi : az Úrban és „a ti szerény-
ségtek ismeretes legyen minden ember előtt, mert az Ur 
közel vugyonu (Filip. 4. 4.) Maga Krisztus Jézus, kit 
nevetni nem látott soha senki, mégis egyszer részt 
vett az örömben tanítványaival és szent anyjával 
Máriával a kánai menyegzőn ; örülhet tehát és vigad-
hat a jó keresztény ember is, csak hivja oda Jézust 
és Máriát, vagyis ne hiányozzék ott a keresztény 
méltóságnak szelleme. 

Isten akarja is, bogy a munka által elfárasztott 
test és a gondok által lecsappant lelkierő ismét helyre-
állíttassék ártatlan felüdülés által. Isten maga gondos-
kodott is arról, hogy a test érzékei és a lélek tehet-
ségei megtalálják az alkalmat felüdülésre, azért teremté 
a szemek számára a szép vidékeket, virágokat, mada-
rakat és a teremtett világnak csudáit ; a fülek számára 
a zenét és éneket ; az orr számára az ezerféle kellemes 
illatot; az izlés számára a sokféle ételt, italt; az érzés 
számára pedig az ártatlan barátkozás kellemeit. 

Az Isten adta örömök magukban véve tehát nem 
bűnösök, csak az ember teszi azokat vétkesekké, vagy 
azért, mert mód nélkül élvezi azokat, vagy mert ben-
nök már nem felüdülést keres, hanem egészen más 
valamit, kielégítvén kevélységét, hiúságát, pénzvágyát, 
korhelységét, érzékiségét, restségét. Sőt számtalan 
ember arra törekszik, hogy a földi örömeket minél 
izgatóbbakká tegye és nem is örülhet többé, hacsak 
bűnös szenvedélyeit teljesen ki nem elégítheti. 

Mulathatunk tehát még a farsangi napokban is, 
csak az Ur félelmét ne téveszszük el szemünk előtt, 
mert még ezen napokban is 0 az Úr, kinek tisztelet-
tel, hódolattal, engedelmességgel tartozunk és nem 
adott szabadalmat arra, hogy most gazdátlanul élhes-
sünk ; most is gyűlöli a bűnt, mint bármely más idő-
ben ós nem köti le szemeit, hogy kicsapongásainkat ne 
lássa, most is bünteti a vétket és a bűnre szolgáló 
alkalom most még veszedelmesebb. 

Miért lenne most megengedve olyasmi, a mi más 
időben súlyosan tiltva van? Miért lenne most szabad 
Istennek és szent törvényeinek hátat fordítva a lelki-
ismeret szavát magunkban elnémítva, a pogányvilág 
féktelenségei szerint őrjöngeni? 

Most is int a mi mennyei atyánk és kegyes Meg-
váltónk : édes gyermekeim és testvéreim : ne adjatok 
helyet az ördögnek. Józanok legyetek és vigyázzatok, mert 
a ti ellenségtek az ördög, mint az ordító oroszlán, liörüljár, 
keresvén, a kit elnyeljen; (Pét. 5. 5.) r ha a szemed, 
kezed, lábad botránkoztat meg téged, vájjad ki, vágjad 
le azt" — r j a j annak az embernek, ki botrányt ád 
másoknak", — őrködjetek és imádkozzatok, hogy kí-
sértetbe ne essetek", — „a ki keresi a veszélyt, el is 
vész abban", — „paráznaság, hálátlanság, szemtelen-
ség, bujaság, harag, veszekedés, részegség, tobzódás és 

ezekhez hasonlók — Isten országát el nem nyerik." 
(Gal. 5. 20.) 

Bizony, kedveseim ! ezen napokban is lehet meg-
halni és Isten Ítélőszéke elé kerülni, most is erőszakot 
szenved a mennyország, most is kell harczolnunk 
körülöttünk ólálkodó ellenségeinkkel, sőt most inkább 
mint máskor, mert ők most merészebbek, szemteleneb-
bek mint máskor. 

Valljuk meg, hogy a gonosz léleknek most nagy 
aratása vagyon, mert a legtöbb ember e napokban 
teljesen vak, siket, érzéketlen, nem látja sem az Istent, 
sem a mennyországot, sem a poklot, sem Jézus Krisz-
tust a keresztfán ; — nem törődnek sem a vasárnapi 
kötelességgel, sem a böjttel, sem a szülőknek tartozó 
tisztelettel, engedelmességgel ; a legnagyobb könnyel-
műséggel veszélyeztetik drága egészségűket túlságos 
felhevülés, rossz levegő, meghűlés, mértéktelen evés-
ivás által. Számtalan fiatal egyén e napokban szívja 
be gyors elpusztulásának csiráját, de még inkább örök 
halálának, mert ember meg nem számlálhatja azt a 
sok külső és belső súlyos bűnt, melyet most Isten 
hatodik parancsa ellen elkövetnek. Megszámlálhatlan 
tiszta, ártatlan lélek sárba tiportatja azt a hófehér lili-
omot, mely azelőtt az egész mennyországot megörven-
dezteté ; nagyon sok boldog házasság most lett bol-
dogtalanná az ezerféle csábítások folytán. Csakugyan 

j örvendhet a gonosz lélek a farsangi napoknak. 

Mig az édes Jézus láthatóan itt élt a földön, az 
; ő legkedvesebb pihenő helye volt az Olajfák hegye. 

Ott szokott imádkozni egész éjjel, ott pihent meg a 
puszta földön, szent fejét egy kőre támasztva; ott 
kezdte meg keserves kínszenvedését, ott izzadott vért 

; szomorúságában a sok elveszendő lélek miatt. — Ha 
most újra megjelennék közöttünk láthatóan, ismét csak 
az Olajfák hegyét keresné fel ezen napokban különö-
sen, és minden évben ezen gyászos napokban is meg-
újulna ismét nagy szomorúsága és vérrel való verejté-
kezése és fájdalmában felsóhajtana: vMi haszna az én 
véremnek/" (Zsolt. 29. 10.) Kezdene újra remegni és 
borzadni, mert a pokol messzire nyitotta fel torkát és 
nyeli el a megváltottakat, pedig volt elég eszközük, 
hogy könnyen üdvözüljenek, és mégis vakon, gondat-
lanul, nevetve, tánczolva sietnek a borzasztó örvény 
felé és hallanak le az örök tűzbe. 

Ha ezt látnák a pogányok, milyen gúnyra fakad-
nak szent vallásunk ellen ! „Hát ez az a hires vallás", 
mondanák, „a mely egy szegény, alázatos, keresztre 
feszített Istent imád ? mely még a legtitkosabb rossz 
gondolatokat és vágyakat is t i l t ja? mely a szűk utat, 
a keresztre feszített életet, a bűnbocsánatot irja elő 
követőinek ? — Valóban egy hajszállal sem vagytok 
jobbak mint mi!" — Milyen fájdalmat okozhat ez 
Jézus szent szivének, hogy Ot oly rossz hírbe hozzuk, 
mintha az ő vallása csak szemfényvesztés volna, mely 
a farsangi időben mindent megenged, hamvazó szerdá-
tól kezdve pedig mindent megtilt, — mely a bűnt 
majd helyesli, majd megbünteti, a szerénységet sürgeti, 
máskor pedig a szemtelenséget, mértéktelen korhely-
kedóst, fajtalanságot megtűri. 
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Kedves Híveim, kíméljük meg édes Üdvözítőnket 
ezen fájdalomtól és valljuk meg hitünket ezen napok-
ban is ; valljuk be, hogy keresztények vagyunk és már 
nem pogányok ; hogy elismerjük Krisztus életpéldáját 
az egyedül üdvözítőnek, hogy az önmegtagadás út ját 
ismerjük el az egyedülinek, mely az életre vezet ; hogy 
Isten gyermekeihez, a mennyei család tagjaihoz nem 
illik pogány módra mulatni. Az Anyaszentegyház 19 
századon át küzd ezen farsangi pogányságok ellen, de 
mert keresztény, de pogányérzelmü gyermekei ellen-
állnak szent törekvéseinek, kitéteti templomaiban a 
legméltóságosabb Oltáriszentséget és nagy búcsúkat 
enged azoknak, kik e napokban ott keseregnek az 
oltár előtt és imádkoznak a bűnösök megtéréseért. 

Az oltáron rejtett Üdvözítő fájdalmasan kiált : 
„Szivem megháborodott bennem és a halál félelme szállott i 
reám. — Idegenné lettem atyám fiainál és jövevénnyé \ 
anyám fiainál, — könyörüljetek rajtam legalább csak ti 
barátaimVigasztaljuk meg a végtelen Szeretet bán- i 
kodó szivét ; látogassuk meg gyakran, ha lehet, áldoz-
zunk meg áhítattal, hogy a mi jó szivünkben némi 
kárpótlást nyerjen a sok és örök veszteségórt, melyet 
most el kell szenvednie. 

Mutassuk, hogy van még hálás szivünk a dicső-
ség királya iránt. Mulatozzunk mi is, de tartsuk Istent 
szemünk előtt és el ne dobjuk, magunkat. Mutassuk, 
hogy Isten kedves gyermekei vagyunk és a hűségből 
nem engedünk, sőt annál jobban szeretjük őt, minél 
inkább sértik mások. Hadd mondhassa rólunk is az 
Udvözitő : „ Mivel pedig ti vagytok, kik velem megmarad-
tatok kísértéseimben: én is elrendelem nektek, a mint elren-
delte nekem Atyám az országot(Luk. 22. 28.) „Minden, 
a ki megvált engem az emberek előtt, az ember fia is meg-
vallja azt az Isten angyalai előtt." (Luk. 12. 8.) 

A szt. böjti idő közeleg. Ritkán volt annyi okunk 
keresztény életre törekednünk, mint napjainkban. 
Látjátok magatok is, hogy a gonoszság mind nagyobb 
mórveket ölt, mind nagyobb tért foglal és már egész 
nyíltan jelenik meg teljes szemtelenségében. A meg-
számlálhatatlan rossz példa között nagyon nehéz jónak 
lenni. Ha nem ragaszkodunk nagyon az Ur Jézus | 
tanításához, példájához, nem hallgatunk gyermeki 
alázattal Anyaszentegyházunk intő szavára : el fog 
sodorni minket is a gonoszság árja és elveszítjük 
hitünket teljesen és ilyen sivár, istennélküli állapot-
ban találhat minket a halál is. Várhatunk-e irgalmat, 
örök üdvösséget pogány élet után ? Ne ámítsuk magun-
kat. A milyen az élet, olyan a halál ; szeretetnélküli 
halálra pedig csak örök kárhozat következhetik. 

Azért kiválóan ti, keresztény szülők, adjatok jó 
példát gyermekeiteknek. Mutassátok meg nekiek, 
hogyan kell a kereszténynek élnie. Imádkozzatok velük 
és értük, ne káromkodjatok és ne átkozódjatok ; szen-
teljétek meg a vasár- és ünnepnapokat, mert a milyen 
vasárnapotok, olyan lesz halálnapotok is. Áldjátok 
meg naponta gyermekeiteket. Szorgoskodjatok alatt-
valóitok lelkiüdvóről, mert felelősek vagytok érettük. 
Tegyetek jót mindenkivel, hogy Isten is irgalmasan 
tekintsen családotokra. Jár jatok gyakran a szentségek-

hez és vigyétek gyermekeiteket is a lelkiatyához és 
az Ur Jézushoz. Neveljetek tiszta nemzedéket házatok-
ban és ne tűrjetek semmiféle ocsmány beszédet, játé-
kot, veszélyes társalgást, „mert se paráznák, se házasság-
törők, sem a részegesek nem fogják birni Isten országát 
(1. Kor. 6. 9.) Ne tűrjetek bűnre szolgáló alkalmat 
házaitokban. Utáljátok és utáltassátok meg gyermekei-
tek által is a bűnt, mert „a bűn szegényekké teszi a 
népet" (Példab. 14. 34.) Uralkodjék Jézus, Mária és 
Szent József házatokban, kiknek oltalmába ajánlak 
titeket ép ugy mint önmagamat, kívánva, hogy mind-
nyájan az 0 társaságukban haljunk meg egykoron. 
Ámen. 

Gyulafehérvárt, Gyertyaszentelő Boldogasszony 
napján, az üdvösségnek 1904-dik esztendejében. 

f Gusztáv Károly s. k. 
erdélyi püspök. 

Veszprém. Kettős ünnep. — 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján kettős 

külön ünnepe volt a veszprémi Angolkisasszonyok 
rendházának. Ünnepelték Soőky Karolina főnöknő 25 
éves főnöknői jubileumát és evvel kapcsolatosan volt 
a zárda uj szárnyépülete alapkövének megáldása. 

A jubileumi ünnep február 2-án reggel félkilencz-
kor szentmisével vette kezdetét. A szentmisét Kránitz 
Kálmán apátkanonok olvasta Szántó László tanítónő-
képző igazgató, Kiss Pius theol. tanár és dr Bőzinger 
Rezső szentszéki jegyző segédlete mellett. A templom 
és oltár gyönyörűen volt díszítve élővirágokkal. Az 
oltár felett hatalmas ivben, babérkoszorúból, e szavak 
voltak kirakva : Te Deum laudamus ! A hálaadó szent-
mise a legm. Oltáriszentség kitételével tartatott s 
növelte a külső fényt az uj szentségmutató, melyet ez 
alkalommal használtak először. A templom melletti 
kápolnát az intézet külső tanulói, magát a templomot 
pedig előkelő női és uri közönség töltötte meg. Ott 
ült az első padok egyikében az ünnepelt főnöknő s 
látható meghatottsággal hallgatta a Te Deum ünnepé-
lyes hangjait, majd buzgó imába merülve adott hálát 
Istennek az eltöltött 25 év kegyelmeiért. 

Szentmise után a papság s a közönség egy része 
kivonult a kertbe, ahol az intézet kibővítésére eme-
lendő uj szárnyépület alapsánczainál Kránitz Kálmán 
apátkanonok megáldotta az alapkövet, melybe a szoká-
sos okmányokat is elhelyezték ós lezárták. 

Az alapkő megáldása után a közönség a díszesen 
felékesített nagyterembe gyűlt össze. A terem egyik 
felében a növendékek tömörültek, másik felében pedig 
a tisztelgők foglaltak helyet. A terem középrészén, 
szerényen félrehúzódva állt meg Soóky Karolina 
főnöknő, akit első sorban Kránitz Kálmán apátkanonok 
üdvözölt, mint kegyelmes püspökünk megbízottja az 
egyházi funkczióban. 

A meghatottság hangján előtört éljenzés lecsilla-
pultával, a kanonok ur felolvasta kegyelmes főpászto-
runk üdvözlő levelét : 

Ngos Főnöknő ! 
Bármennyire szerettem volna a f. évi február hó 

2-án végbemenendő kegyeletes ünnepélyen részt venni, 
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az időjárás rosszabbra fordulása egészségi állapotom-
ban oly változást idézett elő, mely lehetetlenné teszi 
a hazautazás esélyeinek kitennem magamat. 

Kénytelen vagyok ennélfogva irásba foglalni azt, 
a mit szívesen elmondtam volna élő szóval : őszinte s 
szívből fakadó elismerésemet és köszönetemet azon 
buzgó, önfeláldozó, mindenkor tapintatos s a legszebb 
eredménnyel ékeskedő működésért, melynek már annyi 
év óta szemlélője vagyok, s azon imaszerű óhajt, hogy 
a minden szent törekvést megáldó Isten Ngodnak a 
legnemesebb hivatás vezérelte működését is dús gyümöl-
csöt termelő szent áldásával még soká kísérje. 

E mellett fogadja azon őszinte nagyrabecsülésem 
nyilvánítását, melylyel ajtatos imáiba ajánlottan maradok 

Budapesten, 1904. évi január hó 29-én 
Ngodnak szives jóakarója 

Károly, püspök. 
A főpásztori kegyes szavak elhangzása után Szallós 

Margit lépett a középre, kezében gyönyörű virág-
csokorral s a belső növendékek hála adóját rótta le 
gyönyörű szavakban. Utána Regényi Mária II. éves 
tanítónőjelölt a külső tanulók érzelmeit tolmácsolta 
hasonló szép szavakban. A növendékek üdvözlése után 
Szeglethy György polgármester köszöntötte az ünne-
peltet. 

Következett a tisztelgések hosszú sora és a 
növendékek örömünnepe. 

Francziaország. A bethJehemi gyetmekgyilkolás meg-
újítása és állandósítása istentelen iskolák által. — 

Andrien, Marseille-nek bátorlelkü és rendíthetet-
len püspöke, január 18-án a írancziaországi katholikus 
munkásegyesületek követeit fogadta. Hozzájuk intézett 
beszédéből különösen figyelmet keltő a következő rész-
let : „Nem halljátok, mint sír és panaszkodik a keresz-
tény Francziaország, -Clodvig-, Nagy-Károly és szent 
Lajos országa, mert a kegyetlen és ármányos Heródes 
uj életre kelt Heródes ujabb gyermekgyilkosságot visz 
végbe, midőn iskolás gyermekeink lelkébe a semleges-
ség hazug színe alatt beleoltja a hitetlenség mérgét s 
miután megunta eddigi rendszerének lassú sikereit, 
ujabb módozatot ir elő, mely a kongregácziók korai 
kipusztulására fog vezetni. A tanító és prédikáló szer-
zetesrendek jó része már is megszűnt, a megmaradot-
tak sem bírnak majd életben maradni, vesztüket fogja 
okozni az a törvényjavaslat, mely legközelebb szente-
sítést fog nyerni. Igy kétségessé válik azon iskolák 
fennmaradása, melyekben szabad volt Istenről is be-
szélni. Ezalatt a szószékről nem hangzik Isten igéje, 
a kolostorok elárvulnak, a birtokokat elrabolják és el-
adják, az egykori jogos tulajdonosokat elűzik és kita-
szítják őket a legnagyobb nyomorúságba. Meddig fog-
juk még tűrni e nehéz sorsunkat ? Legyetek azért, uraim, 
apostolok ; hirdessétek mindenütt, hogy a vallás nem 
ellensége sem a lelkiismeretnek, sem a szabadságnak, 
sem a haladásnak, sem az ember boldogságának. Állí-
tásaitok bizonyítéka lesz hazánk életének boldog, dicső 
14 százados múltja, melyet a keresztény eszmék befo-
lyásának köszönhetünk." 

McKeesport. Mi egy kath. htközség az É.-A. E.-Á. 
területén ? — 

Ezt a közérdekű czikkelyt a „Magyarok Csillaga" 
cz. heti lapból vesszük által, a mint következik, okulás 

ï végett némely laicarchikus autonomiai törekvés számára. 
„Most, hogy Istennek hála Amerikában mind több 

és több róm kath. magyar hitközség keletkezik, melyek-
kel szemben a magyar nemzeti haladás ellenségei erősen 
kezdenek sorompóba lépni, nem lesz érdektelen tisztába 
jönni azzal, hogy mit jelent az: magyar hitközség és 
hogy mit jelent az: róm. kath. magyar hitközség tagjá-
nak lenni. 

A róm. kath. hitközségek nem egyletek, nem 
klubbok, hanem a püspökök engedélyétől függő olyan 

i testületek, a melyeknek törvényeit és vezetése rend-
jét Amerikában a harmadik baltimorei szent zsinat 
irta elő. 

Ennek tehát nincs és nem is lehet semmiféle más 
alapszabálya, mint csak az, a melyet a kis katekizmus 
és egyházmegyei szabályrendelet előír. 

Az pedig nyíltan kijelenti, hogy róm. kath. hit-
községet csakis akkor lehet alakítani, ha ezt a püspök 
megengedi. Már pedig bizonyos, hogy ilyen róm. kath. 
hitközséget, csakis akkor engedi meg a püspök, ha ez 
neki engedelmeskedik. Az meg még bizonyosabb, hogy 
olyan róm. kath. hitközséget egyetlen egy megyés 
püspök sem engedélyez, a mely kijelentené, hogy ez 
neki, az ő egyházmegyéje törvényeinek engedelmes-
kedni nem fog. 

S innen van, hogy Amerikában maga az állami 
törvény is, nemcsak védi ily esetekben a róm. kath. 
püspök jogát, de az ez ellen vétőket börtönnel is 
sújtja. 

A róm. kath. hitközségek tehát óriási módon 
külömböznek a református, methódista, vagy görög 
kath. hitközségektől, mert a kath. hitközségeknek 
hierarachikus szervezete folytán, nem a hívektől, 
hanem a megyés püspököktől kell függniök s igy az 
azokban megtartandó törvényeket is nem a hivek 
irják elő, hanem a megyés püspök, a kinek engedélye 
nélkül a pap még csak egy csendes misét sem mondhat 
el a híveknek soha. 

Igy csakis a megyés püspöknek van joga meg-
határozni azt, hogy mi legyen a pap fizetése, mi annak 
a mellék jövedelme, de senkinek másnak ; miért is itt 
Amerikában ha valamelyik pap a hivek akarata folytán 
több fizetést kap mint a mennyit neki az egyház-
megyei szabályrendelet előir, azt a püspök — mihelyt 
ezt megtudja — visszafizetteti vele; de ha kevesebbet, 
akkor meg az egyházközséget szorítja arra, hogy ennek 
fizesse meg azt, a mit a szabályrendelet minden más 
egyházmegyebeli plébánosnak előir. 

Igy a clevelandi egyházmegyében ma 700 dollár, 
a pittsburgi egyházmegyében pedig a jövő év végéig, 
a mikor is a mult évi synodus döntése szerint 
1000 ig lesz kiegészítve, — ma 800 dollár, a trentoni, 
a new-varki stb. stb., vagyis a keleti egyházmegyék-
ben pedig 1000—1000 dollár a plébánosok rendes évi 
fizetése. 
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Ezt tehát sem lejebb venni, sem pedig feljebb 
vinni nincs joga senkinek sem ; mert a kevesebb 
fizetést itt, a hol ép oly fizetést rendel az egyház-
megyék törvénye a káplánnak, mint a plébánosnak, a 
püspök soha és sehol sem engedi meg; a feljebb vitelt 
pedig csakis akkor hagyja jóvá, hogy ha ezt valami 
fontos ok indokoltá teszi. 

Nem áll tehát az, hogy itt a plébános a nép 
alkalm zottja. Nem pedig azért; mert ezt nem a nép 
fogadta fel, igy tehát úrrá sem az tette ezt ; mert min-
den plébános már az előtt ur volt, a mielőtt itt parochiát 
vezetett, még pedig azért, mert ő azzal, hogy fél lett 
szentelve, örök jogot szerzett magának arra, hogy 
mint egy uri rend tagja a mig él, uri módon éljen, s 
erről az egyház gondoskodni is fog mindig. 

Nem áll ez legalább a róm kath. egyházban. Ez csak 
a református vallásban áll, s némely helyen ma még a 
gör. katholikusok között, a hol azonban a Propaganda 
De Fide Sacra Congregatió most már majd segíteni 
fog ezen a dolgon. 

Az sem áll, hogy a plébánost a nép fizeti. Nem ! 
Ezt fizeti az a templom, a melynek a püspök után ő a 
feje és a melynek senki sem köteleleztetik tagja lenni, 
csupán csak düZ) Sj ki akar. Az ilyennek azonban alá 
kell magát vetni azoknak a törvényeknek, melyeket a 
püspök az ő egyházmegyéjének valamennyi templo-
mára, tehát az övére is előirt. 

S innen van, hogy Amerikában vannak róm. kath. 
magyar templomok, a melyek azonban nem az egye-
sekéi, hanem a magyar nyelvé, illetve a melyekben a 
magyar nyelvnek joga van uralkodni és a melyekben, 
azoknak, a kik azt alapították, s erről, illetve arról az 
összegről, a melyet ők mint alapítók lefizettek, hiteles 
okmányt tudnak felmutatni, avagy pedig a kik ahhoz 
mint rendes hitközségi tagok ugy és akként tartoznak, 
hogy arra valamely könyvre havonként rendesen fizet-
nek, s ezt a könyvet, mint tagsági voltukat igazoló 
okmányt, a pénzt felvevő, illetve nyugtázó kurátor 
aláírásával fel tudják mutatni, mindig joguk van köve-
telni, hogy ebben a templomban az a magyar nyelv 
uralkodjék, a melynek ápolására ők azt a templomot 
alapították s fenntartották. 

Igen, ehhez joga van az alapító és rendesen fizető 
hitközségi tagoknak, de máshoz egyébhez nincs ; mert 
a templom Isten háza levén, abba a hivek nem ural-
kodni, nem parancsolni, hanem a jó Istent anyanyel-
vükön imádni járnak. Imádni pedig abban a hitben, 
a melyben ők születtek, felemelkedtek és a melyben 
meghalni is akarnak. 

Persze, az csak természetes dolog, hogy a róm. 
kath. magyar templomnak rendes tagjai csakis magyar 
és róm. kath. emberek lehetnek. 

Miért is azok, a kik magyar létükre akkor, a 
mikor magyar papjuk van, vagy tót, vagy pedig német 
templomokban kereszteltetnek, vagy temettetnek, a 
magyar templomok tagjaivá csakis akkor válnak, a 
mikor erre a lelkész s a hitközség elöljárósága által 
méltókká kijelentetnek és ha a húsvéti szent gyónást, 
meg áldozást a magyar templomban végezték el. 

íme, ezeket kell megjegyeznünk Amerikában a 
róm. kath. magyar hitközségekről ; mert ezek azok a 
törvények, a melyek itt a róm. kath. magyar templo-
moknak s hitközségeknek alapját képezik. A ki ezt 
betartj 8L y ÂZ rendes róm. kath. magyar hitközségi tag, 
a ki pedig nem, az nem, és igy az ilyen nem fizető tag 
épp olyan idegen * a magyar templomokra nézve, mint a 
milyen idegen például egy betegsegélyző egyletre 
nézve az a magyar ember, a ki abba se be nem irat-

I kozott, sem pedig abba rendesen havi dijat nem 
fizetett. 

Ily alapokon tudunk Isten imádására szánt magyar 
templomokat építeni Amerikában, de a ki azt más 
alapokon akarja szervezni, az nem csak, hogy félre-
vezeti, tehát hazugságokkal csalja a róm. kath. magyar 
népet, de az ilyen épp ugy ellensége a magyarok hala-
dásának Amerikában, miként a pánszlávok. 

Tehát jól vigyázzatok, hogy mit tesztek; mert a 
törvény utján haladhatunk, de a nélkül csak szégyenbe 
rohantok." 

I R O D A L O M . 

= Előfizetési felhívás. Művelődés a XIX. század 
második felében (1850—80.) czimmel eredeti müvet 
adtam ki. A villamosság századának legmozgalmasabb 
évtizedeinek politikai és szellemi mozgalmait öleltem 
fel mindazon művelődési tényezőkkel, a melyeknek 
alapos tudása nélkül meg nem érthető a napjainkban 
uralkodó korszellem. Azt hiszem, munkám hathatós 
segédeszköz lesz a jobbérzésüek számára, a mai kor 
tévelyeinek és az ezekből származó romlottság kiirtá-
sára. A kilenczedfél íves művet a megrendelés után 
azonnal bérmentve küldöm. Szives megrendeléseket 
levelezőlapon saját czimemre kérek. Ara 2 korona. 
Szeged, 1904. január 24. Waldmann György képezdei 
tanár. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításaink szerint X. 

Pius pápa rendezni kívánja a Rómába özönlő külföldi 
papok ügyét is. A ki megfelelő okát nem tudja adni 
Rómában való tartózkodásának, egyházmegyéjébe fog 
visszaküldetni. 0 szentsége megbízta a solesmesi ben-
czés apátságot, hogy készítse el azt a Missalét, melyet 
ő szentsége nagy sz. Gergely jubileumán, ápril 11 én 
fog használni. Szokás ugyanis, hogy mikor a pápa 
ünnepi misét énekel a sz. Péterben, mindig uj Missalét 
használ. X. Pius pápa az apostoli kanczellária és a 
brevék titkárságának (Secretaria Brevium) hivatalát is 
reformálja. Fix fizetést rendel ki, a mellékjövedelme-
ket eltörli s mindennapi hivatalos órákat állapít meg. 

— A mit XML Leo Aq. sz. Tamás követése 
ügyében tett> azt X. Pius pápa mindenben megerősíti. 
Erre vall az az apostoli levél (Breve), melyet január 
23-án keltezve a római Aquinói sz. Tamásról nevezett 
Academia ügyében kiadatni rendelt. Ebben ő szentsége 
kijelenti, hogy ő kötelességének tarrja, „ut quae De-

* Ez a szó i t t , ka th . t emplomra vonatkozólag , nem egészen 
talál . Minden kath. t emp lomban minden ka tho l ikus ember o t thon 
van, habá r nem is tar tozik az il lető t emplom hi tközségének 
kebelébe. Szerk. 
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cessor illustris de cullu philosophiae doctrinaeque Thomisti-
cae constituisset, ea re'igiosissime servanda, atque etiam 
in spem uberiorum fructuum provehenda curemus". 

— A magyarországi kivándorlók segítsége. A 
magyarországi Katholikus Egyesületek Országos Szö-
vetségének szocziális szakosztálya, a legutóbbi orszá-
gos katholikus nagygyűlés intencióihoz képest, megala-
kította a szövetség „Szent Rafael kivándorlási szakosz-
tály" -át. A szakosztály czélja az, hogy a magyar szent 
korona országainak kötelékébe tartozó katholikus ki-
vándorlókat, ugy tanácsadás, mint védelmi eszközök 
alkalmazása utján, a kivándorlásra történt elhatározás-
tól számítva mindaddig, mig azok a kivándorlás helyén 
megfelelő alkalmaztatást találtak, megóvja mindazon 
veszélytől, a mely vallásuk, erkölcsük, hazafiságuk vagy 
vagyonuk ellen irányul. E czél elérésére szolgálnak : 
a kivándorolni szándékozók tájékoztatására szolgáló 
iratok terjesztése; a magyar szent korona országaiban 
divó nyelveket ismerő bizalmi férfiaknak alkalmazta-
tása a rendesen érintett kikötőkben, végül a kivándorlók 
ajánlása az utazás góczpontjam alkalmazott bizalmat 
érdemlő személyeknél. 

— Pápai kitüntetések Magyarországon. 0 szent-
sége X. Pius pápa legújabban Kaposi József, eszter-
gomfőmegyei áldozópapot, a Sz.-Istv.-Társ. alelnökét, 
a „Magyar Szemle1' szerkesztőjét, továbbá Nagy Pál csa-
nádmegyei á^dozópapot és esperes-plebánost t. kamará-
saivá, Zelliger Alajos nagyszombati érs. vikáriátusi titkárt 
káplánjává nevezte ki, Bencze Benő óbudai ker. elül-
járónak pedig a „Pro Ecclesia et Pontifice" érdem-
érmet adományozta. 

Salzburgban jan. 31-én volt az ott alapítandó 
katli. egyetemi egyesület 21-ik közgyűlése. Katschthalcr 
bibornok érsek elnökölt. Begyült eddig 1.800,000 K ösz-
szesen; tavaly 188,272 K. Minden osztrák püspök magáévá 
tette az ügyet, minden egyházmegyében gyűjtenek. Az 
ünnepi szónok a bajor képviselőház tagja dr Schaaler 
kanonok volt, a ki elragadó fényes beszédben fejtette 
ki a kath. egyetem szükségességét. Azért kell, úgymond, 
kath. egyetem, mert a „művelt osztályok körében 
ijesztő módon elhatalmasodott a hitközöny és vallás-
talanság". Igy készült a nagy franczia forradalom. 
Bajorországból a képviselőház elnöke, dr Orterer is 
jelenvolt Salzburgban. 

— A Katholikns-Föiskolai-Internátus-Egyesület 
február 3-án d. u. választmányi ülést tartott a Szent 
Imre-Collegiumban. Jelen voltak: If j . Zichy János gróf 
elnök, Margalits Ede dr egyetemi tanár alelnök, Békefi, 
Demkó, Hainiss dr egyetemi tanárok, Gabler tanácsos, 
Glattfelder dr igazgató, P. Tomcsányi S. I., Fieber 
titkár. Az elnök örömmel jelentette, hogy a püspöki 
kar meleg érdeklődéssel és elismeréssel kiséri a Colle-
gium működését és a legutóbbi konferencziáján kimon-
dotta, hogy erkölcsileg és anyagilag támogatni fogja a 
nagyfontosságú intézményt. A vallás- és közoktatás-
ügyi minister a vallás-alapból, a pénzügyminister az 
állam-sorsjátékból ígértek nagyobb összeget. Az igaz-
gató a Collegium növendékeinek erkölcsi- és tanulmá-
nyi előmeneteléről adott igen kedvező kimutatást. 
Gábler tanácsos az egyesület pénzügyéről számolt be. 
Végül a választmány elhatározta, hogy a Collegiumot 
a jövő tanévre kibővíti. Jelenleg 72 egyetemi hallgató 
lakik benne ; a jövő tanévben 110-nek lesz helye. 

— Apró hírek. Kassán f. évi febr. 2-án volt az 
ottani kath. temetkezési egyesület közgyűlése. Az 
egylet tagjainak száma 600-ra emelkedett. Igen szép 
volt az egyesület eddigi szervező elnökének, dr Csiszárik 

János theol. tanárnak elnöki lelépő beszéde, melyben 
kifejtette, hogy mikor gyengélkedő plébános állt a 
kassai hitközség élén (a nagyérdemű Szabad Ferencz), 
akkor ő kötelességének tartotta az ő helyettesítésére 
vállalkozni; de most midőn maga a fáradhatatlan plebá 
nos jobban végezheti a teendőket, lemond az elnök-
ségérői s teljes bizalommal leteszi az egylet vezetését 
Kozora Endre kanonok-plébános kezeibe. — A lőweni 
kath. egyetemnek nagy halottja van. Meghalt dr 
Alberdingk-Thijm Pál, a németalföldi (tlamand) irodalom 
történetének a tanára, a ki mint történettudós európai 
hirre és tekintélyre emelkedett. Sz. Willibrordról és 
Nagy Károlyról irt monográfiái alapvetők. — Gyula-
fehérvárt Kath. Kör van alakulóban. F. hó 5-én volt 
az előértekezlet. Ketten a mellett érveltek, hogy nem 
kell kath. kör, mert a z — e d d i g i társas életre bontólag 
fog hatni. Az igazság hogy tömöríteni fogja a 
katholikusokat. Az alakuló közgyűlés 1-én volt, mely 
megválasztotta a tisztviselőket. — Ugyanott Kersch 
esztergomi székesegyházi karmester a gregorián ének 
behozatala ügyében fáradozott a kispapok körében. — 
Van Kalocsán a 80,000 kötetre becsült érseki könyv-
tárban egy német kódex a 14-ik századból, mely való-
ságos draga kincs. Ezt a kódexet jelenleg dr Lippstreu 
Ottó berlini egyetemi magántanár másoltatja le Traibert 
Frigyes berlini egyetemi szigorló által, a ki Császka 
György érsek úr vendége. — Ugyancsak Kalocsán dr 
Mayer Béla v. püspök úr a böjti időszakban 3 elő-
adást fog tartani a kath. körben. — Spencer Herbert, 
a hires angol bölcselő összes hagyatéka 450,000 frank 
értéket képvisel. Erről az összegről az evolucionista 
filozóf úgy rendelkezett, hogy a mi hátralevő munkái-
nak kiadási költségén felül megmarad, megnevezett tudo-
mányos társulatok között osztassék fel. — A németországi 
katholikus theologusok száma 2200. A tanárok száma 
meghaladja a 100 at. — Londonban elárverezték dr 
Thomas Kéay Tapling parlamenti tag levélbélyeg-gyüj-
teményét. Értéke meghaladja a 2 millió márkát. Három 
ritka Mauritius-bélyeg 29,000 márkán kelt el. 

A szerkesztő telefonja. 
P . S. U tó l agosan j ö t t t udomásunk ra . Ára a vaskos két 

kö te tnek csak 6 kor. — B. L . Abban ön n a g y o n téved, hogy 
ve r senyképes ka th nap i lapunk ne volna. Vidéki két ka tho l ikus 
nap i lapunk vidéki ve r seny tá r sa ikka l mindenkor kiáll ják a ver-
senyt . Két főváros i kath . l a te iner nap i lapunk közöl 
m a g y a r poli t ikai élet kiválóan erős tényezője . Minden be tű j e 
úgyszó lván — akczió, m a j d a defenzíva , m a j d az a lkotás terén . 
Â „M. Á * 

csendesebb ; poli t ikai akcziót inkább csak je lez , m in t 
vív. D e ő is t a r t a t m a s mindig. Majd megé rnek ná lunk is a viszo-
nyok arra , hogy h a t á r o z o t t és erélyes poli t ikai ál lásfoglalás és 
pá r tküzde lem nélkül poli t izálni ne lehessen. F ő v á r o s i napi k ra j -
czáros nép lapunk , az „ U j L a p " mes te r i a lkotás , mely va lamennyi 
k ra jczá ros lappal kiál l ja a versenyt . L a p t ehá t van ; csak a 
pár to lás l enne nagyobb ! 

ö ^ - F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkin t , a 
„Religio-Vallás" a lak jában , j2 í y e t adni. M. t. o lvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t e h á t csak az VE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
„Religio-l'allásu-t és az nE. Kr. L " - a t együt t k íván ja já ra tn i , az 
az „ E . Kr. L.u-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „ í te l igio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
J/4, 1/2l

 3/4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb e l járás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , m é g pedig ha l ehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kéts/.er : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

'élévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

rI., Bajza-utcza 14. sz., 
lova a lap szellemi 

részét illető minden 
küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : § 
Budapesten a szerkesz- § 
tőnél, és Nag-y Sándor § 

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

netaláni reclamatiók is, f 
bérmentcs nyitott | 

levélben, intézendők. | 

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

Budapesten, február 13 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter in cuepio tuu : praehare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora . . . Nos interim grati anwn Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.* 

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

, Additos tibi animos auctor i ta te Nostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felieius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T u t a l o m . Vezéreszmék és Tanulmányok: Vasza ry K o l o s bibornok hgpr imás és esz te rgomi é rsek ú r 7'2-ik szü le tésnap ja . — Az Oltár i-
szentség, min t Kr i s z tu s k ínszenvedésének és ha lá l ának élö emieke. — Egyházi Okmánytár. X . P i u s pápa Breve j e a római tíz.-
Tamás -Akadémiához a ke resz t ény bölcse le tnek X I I I . Leo pápa i r ány í t á sa szer in t való továbbmívelésérő l . — Egyházi Tudósítások-. 
B u d a p e s t : A m a g y a r ál lam „bün la j s t roma" a ké t p ro t e s t áns fe lekeze t te l szemben. — V á c z A váczi ka th . kör ezidei közgyű lésének 
aktái. — P r á g a : 1 oly ói r a t a „Los von B o m " mozga lom megá l l í t á sá ra .— Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az Aquinó i -Szen t -

T a m á s - T á r s a s á g közgyűlése . — Irodalom. A m a g j ar iskolai he lyes í rás szabá lya i szójegyzékkel . — Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjük. 

Vaszary Kolos bibornok 
ligprimás és esztergomi érsek úr 

72-ik születésnapja. 

Jókivánata ink , melyekkel kegyes főpászto-
runka t ál landóan, de különösen emlékezetes 
és szent napja in fokozot tabb hévvel körül-
vesszük, mindenkor imáink kar ja in emelkedtek 
ég felé meghal lga tásér t esdekelve. Most, hogy 
ő eminent iá jának 72-ik születésnapja snlyosabb 
betegség fenyegetésével eset t össze, jókivá-
nata ink sietve vá l toz tak á t állandó imává, 
melylyel i rgalmas mennyei Atyánk tó l ta r tós 
egészséget kérünk kegyes főpásztorunk számára : 

DOMINVS C O N S E R V E T EVM 

ET V I V I F I C E T EVM 

E T B E A T V M F A C I A T EVM IN T E R R A 

E T NON T R A D A T EVM 

IN ANIMAM INIMICORVM EIVS. 

Az Oltáriszentség, 
mint Krisztus kínszenvedésének és halálának 

élö emléke. 
III . 

Mivel nincs e fölelön Is ten jó té teménye inek 
oly hosszú, oly erős lánczolata , melyet a bűnös 
ember dőreségében szét nem szakí thatna , hacsak 
J é z n s örök szeretete szivét nem lángol ja 
ál landó viszontszere te t re ; azér t akar ta , hogy 
szenvedésének örök emléke legyen egyszersmind 
isteni szeretetének tűzhelye, melynél l ankadó szere-
t e tünk folyton u j t ápo t nyer jen . Szent P á l 
m o n d j a : 1 A ki nem szereti a mi Urunk Jézus 
Krisztust, átok alatt legyen. Nemde félelmes szavak 
ezek? De lesznek-e kevésbbé félelmesek, h a 
J é z u s szájából jönni fognak, mikor végrehaj t ja , 
amit apostola mondot t , azok fölött , kik őt 
soha nem szeret ték, vagy szeretetének kötelé-
két a bűn által szé t t ép ték? Távozzatok tőlem 
átkozottak az örök tűzre! Az örök tűz á tká tó l 
akar minket megmenten i most, midőn meg-
menthe t szeretete által . Szivünkhöz szól e 
szentségből az ő szent teste, amely é re t tünk 
kínt és halál t szenvedett , és vére kiál l t 

' I. Kor. 16. 22. 
101 
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Istenhez, nem boszúért, hanem engesztelésért 
és szeretetér t . Az t mond ja nekünk megsebzet t 
szive, hogy nem kényszerből szenvedte, amit 
szenvedett , hanem i rán tunk való könyörülő 
szeretetből ; mer t I s ten végzése szerint nem 
volt más mód, megmenteni minket , mint szabad 
önfeláldozással életét adni é le tünkér t , vérét 
adni vál tságunkér t , és é re t tünk Is ten o l tárán 
szótlanul elvérzeni. A szerete tnek élő tanú-
bizonysága és örök emléke az Oltáriszentség, 
melyet akkor szerzett , midőn ére t tünk szen-
vedni ment, hogy ha lá lában i rán tunk tanúsí-
to t t tú lá radó szerete té t örökre megpecsétel je . 
Szent J á n o s i r j a : 2 Tudván Jézus, hogy eljött az 
ő órája, liogy a világból az Atyához menjen, mivel 
szerette övéit, kik e világon vannak, mindvégig szerette 
őket. Aki igy szeretet t , szere t te tn i kiván, s 
akar ja , hogy amint ő szeretet t , ugy szeressük 
őtet, szeressük m a g u n k a t és fe lebará tunka t . 
Mert példát adtam nektek, hogy amint én cseleked-
tem veletek, ti is ugy cselekedjetek.3 Ezeke t szívleld 
meg keresztény hivő, és jövőben nagyobb gon-
dod legyen lelkedre, hogy azt J é z u s vérében 
megtiszt í tsad minden bűn tő l ; és mivel az 
Is ten a bűn t el nem engedi bünte tés nélkül, 
büntesd az t magadon : tégy ére t te eleget ala-
mizsna, böjt, ima, m u n k á d fá radsága s azon 
szenvedések által, melyeket I s ten rád bocsát . 
Soka t szenvedet t Jézus , hogy ne kelljen szen-
vedned az örök t űzben ; neked is kell bűnhőd-
nöd, hogy ne kelljen szenvedned a tisztító 
tűzben. — Ne fordítsd el a rczodat a szenvedő 
betegtől, a szűkölködő szegényektől ; nem 
volna szerete ted J ézus iránt, ha azoktól meg-
vonnád a segélyt, k ikér t ő mindené t adta . 

Mivel továbbá nincs ember a földön, akiért 
nem szenvedet t Jézus , azér t akar ta , hogy 
szenvedésének örök emléke legyen mindnyájunk 
határtalan bizalmának erőssége. Szenvedésének 
végtelen érdemeit , ha lá lának k i fogyhata t lan 
lelki kincseit e nagy szentségben föl tár ja , hogy 
nála keressük és megtalá l juk, amit magunk-
ban nélkülözünk : a kisér te tben segélyt, szomrú-
ságban vigaszt, kétségbeesésben reményt , két-
kedésben tanácsot , munká inkban erőt, szen-
vedésben türelmet, a halálban útiköltséget. 
Senki sincs, akit ő kirekesztene i rgalmas szive 
részvétéből, senki, akinek szive a szenvedések 

2 Ján. 13. I. 
3 Ján. 13. 15. 

súlya a la t t megtör jön, ha őhozzá menekül, 
kinek segélyező kar ja soha meg nem rövidül. 
Jó l esik tudnunk , amit szent P á l apóstól 
mondot t , hogy földi é letünk tövisei J ézus t is 
megsebezték, halá lunk ful lánkja i őtet is meg-
vérezték, hogy a szenvedés és a halál őt sor-
sosunkká, vér rokonunkká, ba j t á r sunkká te t te . 
Azért , midőn véres nyomdokaiba lépünk, el 
nem csüggedünk, mer t velünk van, aki előt-
t ünk járt , hogy a sötét u ton ka lauzunk legyen: 
Azért mindenben hasonlónak kellett lennie atyafiaihoz, 
hogy irgalmas legyen és hűséges főpap az Isten 
előtt; mert amiben maga szenvedett és megkísértetett, 
azokat is megsegítheti, akik megkísértetnek.4 Főpapunk 

\ nem olyan, ki ne szánakodhatnék erőtlenségünkön, 
hanem aki megkísértetett ugy mint mi, a bűnön 
kivül.5 Miért bizalomra serkent, hogy remé-
nyünkben meg ne fogyatkozzunk, midőn annak 
i rgalmához folyamodunk, aki é re t tünk azért 
szenvedet t , és szenvedése örök emlékét e szent-
ségben azér t rendelte, hogy annak gyümöl-
cseiben bőven részesí tsen: Járuljunk azért biza-
lommal .a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmas-
ságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas 
segítségre. 6 

Végre e szentség nemcsak az ére t tünk 
szenvedet t , hanem egyszersmind a szenvedése 
és halála ál tal győzedelmes Megváltó Urunknak 
élő emléke. Azér t szerzé az Oltáriszentséget 
halá la előestéjén, azér t adá a kenyér szine 
a la t t ugyanazon szentséges testét , mely éret-
tünk a keresz ten föláldoztatot t , ugyanazon 
szentséges vérét a bor szine alat t , mely bűne-
inkér t a kereszten kiontatot t , hogy előre 
jelezze tes tének győzelmét a halál fölött , 
vérének diadalát a pokol ha ta lmassága fölött , 
mindket tőnek legyőzhetet len erejét a világ 
gonoszsága fölött . A világ gyűlölte őt, a pokol 
üldözte s halá l ra kereste őt, mig meg nem 
ölhette. Mily nagy leendet t ellenségeinek 
győzelmi uj jongása, ha J ézus megfeszí te t t 
tes te örök életre föl nem támad, ha kiontot t 
vérét a föld örökre beissza, ha elköltözött 
lelkét a pokol to rnácza örökre fogva t a r t j a ? 
E t tő l fél tek szerető taní tványai , remegtek 
buzgó liivei, midőn nekik elköltözéséről szólott. 
Á m d e a biztos remény vigasztalását nyúj to t ta , 

4 Zsid. 2. 17—18. 
5 Zsid. 4. 15. 
« Zsid. 4. 16. 
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midőn az Oltáriszentségben nem liolt kenye-
ret és bort, hanem élő testét és vérét hagyta 
nekik, hogy legyen a halál fölötti győzelmé-
nek állandó záloga. Nagyobb volt Megváltó 
Istenünk szivében az isteni szeretet lángja, 
hogysem azt kiolthatta volna a pokol dühe, a 
világnak ellene forrt gyűlölete. E győztes 
szeretetet és diadalmas kegyeletet birja az 
anyaszentegyház az Oltáriszentségben meg-
testesülve ; birta azt kezdettől fogva és birni 
fogja a világ alkonyáig, amelytől őt meg nem 
foszthat ja sem a hitetlenség gonoszsága, sem 
a tévelyek álnoksága, sem a pokoli gyűlölet 
hatalmassága. Jó l tnd ja azt az anyaszentegy-
ház, hogy annak megtagadása egyenlő kisér-
let Krisztus halála és föl támadása győzelmé-
nek megtagadására . Azért serkent bennünket , 
hogy ezen legszentebb szentség iránti hitün-
ket, hálánkat, imádásunkat a tisztelet és 
hódolat külső ünnepélyességével a világ előtt 
bátran bevallani ne szégyeljük. „Mert, úgy-
mond, igazságos, hogy a keresztények mind-
nyájan kiváló és pára t lan kifejezést ad janak 
szivük hálás és megemlékező lelkületének 
közös Uruk és Megváltójuk i ránt a kimond-
hatat lan és csakugyan isteni jótéteményért , 
amely halálának győzelmét és diadalát föl-
tünteti ." 7 

Egyházi Okmánytár. 

X. Pius pápa Brey éje 
a római Sz.-Tamás-Akadémiálioz 

a keresztény bölcseletnek XIII. Leo pápa 
irányítása szerint való 

továbbneveléséről. 

PIVS PP. X. 
AD PERPETVAM KEI MEMÓRIÁM. 

In praecipuis laudibus Leonis XI I I fel. reo. de-
cessoris Nostri quisque aequus rerum aestimator hoc 
ponit, quod is adolescentis Cleri studia ordinäre con-
venienter temporibus aggressus, Sancti Thomae Aqui-
natis disciplinam in primis instaurandam summa con-
tentione curaverit. Etenim novo ingeniorum cursu 
commotus, quum videret genera quaedam philosophandi 
ac de gravioribus doctrinis disputandi invalescere, quae 
catholicae veritati nequaquam congruerent, mature 
occurrendum periculo censuit, quod inde alumnis sa-
crorum impenderet; eo magis quod statam rationem 
studiorum, Ecclesiae iudicio ac saeculorum usu proba-

7 Conc. Trid. SS. XIII . cap. 5 

: tam, animadverterat plurifariam ex cupidine recentiora 
! consectandi defecisse. Itaque institutis praeceptisque 
í philosophiae christianae ac theologiae Ducem Magi-

strumque suum restituit Doctorem Angelicum, cuius 
divinum ingenium arma elaborasset ad tuendam veri-
tatem multiplicesque errores hac etiam aetate profli-
gandos per quam idonea : siquidem quae, nati ad uti-
litatem omnium temporum, sancti Patres Doctoresque 
Ecclesiae tradiderunt principia sapientiae, ea nemo 
Thomâ aptius, colligendo ex eorum scriptis, composuit, 
nemo luculentius illustravit. — Haudquaquam tamen 
Pontifex bonas scientiae accessiones, quas hodierna 
pareret studiorum agitatio, neglexit; quin imo, ratus 
clericos non posse digne suum tenere locum, nisi appa-
ratiore quodam doctrinae commeatu instruerentur, id-
circo eorum de gravioribus rebus institutionem oppor-
tunis eruditionis incrementis ornatam voluit. 

Iamvero ad fovendam, quam Encyclicis litteris 
Aeterni Patris indixerat, instaurationem disciplinae Tho-
misticae, subinde in Urbe Roma, utpote quae catholico 
orbi hoc etiam in genere exemplo deberet esse, pro-
priam Academiam instituit, a S Thoma Aquinate eam 
nuncupans, cui propositum esset explicare, tueri, pro-
pagare doctrmam, praesertim de philosophia, Angelici 
Doctoris. Academiam ipsam annuis reditibus, qui satis 
essent ad stabilitatem eius confirmandam, munificus 
auxit. Eidem parem, quae ceteris vel Athenaeis vel 
Lyceis magnis attributa esset, attribuit facultatem pro-
movendi ad doctoris in philosophia gradum suos alum-
nos, qui emenso studiorum curriculo laudabile scientiae 
specimen sollemni periculo dedissent. Denique anno 
MDCOCXCV. statuta, quae Academiae ad tempus prae-
scripserat, temperando, certas ei leges, quas diutinum 
experimentum commodas fore suasisset, in perpetuum 
dixit. 

Ad Nos quod attinet, quando Pontificatus Noster 
incidit in tempóra, traditae a patribus sapientiae ini-
mica fortasse magis, quam unquam antea, omnino 
oportere ducimus, ut quae Decessor illustris de cultu 
philosophiae doctrinaeque Thomisticae constituisset, ea 
religiosissime servanda, atque etiam in spem uberiorum 
fructuum provehenda curemus. Huius rei gratia, roma-
nam a Sancto Thoma Academiam, quae in ceteris id 

í genus institutis principem sibi locum iure vindicat, uti 
peculiari quadam Leonis floruit, similiter Nostrâ post-
hac florere providentia volumus. 

Equidem novimus, ex eo coetu sodales quam dili-
genter utiliterque in mandata sibi provincia versari 
consueverint, vel Aquinatis sententiam doctis commen-
tariis illustrando, vel eius cogitata evolvendo atque ex 
principiis ipsius nova investigando, vel eiusdem tru-
tina pensando recentiorum placita philosophorum ; 
proptereaque gratulamur eis libenter, quod germanas 
philosophiae progressiones non mediocriter adiuvent. 
Verum ne nobilissimae contentioni diuturnitas remis-
sionem afïerat, magnopere cupimus, ut voce et aucto-
ritate Nostra spiritus sumant etiam alacriores, ac tam-
quam renovatis auspiciis in propositum iucumbant. 
Quae tamen cohortatio non ad hos tantummodo spe-

134 
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ctét, sed pertineat, uti debet, ad omnes, quicumque in 
catholicis orbis terrarum scholis philosophiam tradunt ; 
nimirum cnrae habeant, a via et ratione Aquinatis 
nunquarn diseedere, in eamdemque quotidie studiosius 
insistant. Vehementer autem universis auctores sumus, 
ut sollertiam laboresque suos conférant maxime ad 
coërcendam pro virili parte communem illam rationis 
fideique pestem, quae longe lateque serpit: neorationa-
Us mum dicimus, cuius ne perniciosos afflatus sacra 
praesertim iu ven tus vel minimum sentiat, omni ope 
atque opera providendum est. 

Ceterum statuta, bona, privilégia, iura quae de-
cessor Noster Academiae romanae a Sancto Thoma 
dédit et attribuit, ea Nos omnia et singula rata et 
firma esse volumus et iubemus ; contrariis non obstan-
tibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Pisca-
toris die XXII I mensis Ianuarii, festo S. Raymundi de 
Pennafort. an. MDCCOOIV, Pontificatus Nostri anno 
primo. ALOIS. Card. MACCHI. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 12. A magyar állam „bünlajstroma" 

a két protestáns felekezettel szemben. — 

így» vagyis bűnlajstromnak nevezi dr Tüdős 
István sárospataki tlieol. tanár, a „Sárosp. Lapok" 
szerkesztője, azt a „ Vélemény "-t, melyet a két protes-
táns felekezet nagy emberei, báró Prónay Dezső, Hegedűs 
Sándor, Laszkáry Gyula, gróf Tisza István, Antal Gábor 
stbi, a „közös protestáns bizottságban" mint protestáns 
gravameneket megállapítottak és lajstromba vettek. 
Mielőtt dr Tüdős a miskolczi eklézsia lelkészi állását, 
melyre megválasztották, végleg elfoglalná, még egyszer 
belefúj a protestáns riadó kürtjébe ós abból a magyar 
állam következő „bűnlajstromát" fújja ki nagy hajrá-
zással az atyafiak lelkébe, buzdítva, nem, nem buzdítva 
csupán, hanem valóságosan ösztökélve és szurkálózva, 
hogy követeljék . . . mi t? . . . a Regnum Marianum el-
törlését, mely „immár a papirosról — ugy is — le van 
törölve" s csak az életben kell megszüntetni. 

Lássuk a protestáns gravamenek legújabb ki-
adását ! 

„A bűnlajstrom pedig, ugym. dr Tüdős, a melyet 
a Vélemény alőad, a következő : 

1. A magyar törvények megengedik azt, hogy a 
római egyház kényszerrel, fenyegetéssel, csábításokkal 
kiskorú proselitákat szerezzen, még pedig állami inté-
zetek területén is. 

2. A magyar törvények megengedik azt, hogy 
kórházakban, árvaházakban s más közintézetekben, a 
melyek közjövedelemből tartatnak fel : a római egyház 
uralma érvényesüljön a prozelita-fogdosást hivatásból 
s kötelességből végző apáczák alkalmazása által, a kik 
még a magyar nemzeti szellemnek is esküdt ellenségei 
lehetnek, mert nyelvre, érzületre s igazgatásra nézve 
sem lévén magyarok : a nemzeti szellemet nem is 
művelhetik, annak oltárán nem is áldozhatnak. 

3. A törvény ellenére a polgári kórházakban is, 

(meg valószínűleg a katonaiakban is, noha ez utóbbi-
akban a betegek vallása iránt mintha figyelmesebbek 
volnának !) rendesen megnehezítik a protestáns bete-
geknek azt, hogy saját egyházuk lelkészeinek a szol-
gálatát vegyék igénybe, sőt az is megtörténik, hogy 
erőszakos áttéritést végezvén : a végtisztességtételt is 
a római egyház teljesíti, a mely lábbal tapodja a mi 
vallásunk jogait. 

4. A törvény ellenére Magyarországon megtörté-
nik, nem : rendszeresen folyik az, hogy a protestáns 
tanulók az állami, a községi s egyesek által fenntartott 
iskolákban nem engedtetnek saját vallásukban nyerni 
oktatást, hanem vagy római és görög egyházi vallás-
tanból taníttatnak, vagy minden tanítás és tanulás 
nélkül, tehát az igazság legdurvább megsértésével, 
adnak az intézetek vezetői vallástani osztályzatot. 

5. Az állam által megállapított 4 évfolyamú 
tanítónőképezdék ellenében 3 évfolyamút tart a római 
egyház, a melylyel szemben a protestánsok még a 
törvény szerint berendezett iskolákban is zaklatásnak 
vannak kitéve. 

6. A római egyház tanintézeteiben, sőt az állam 
által fenntartottakban is a protestáns tanulók a misék 
látogatására köteleztetnek és kényszeríttetnek. 

7. A protestánsok az 1891. évi XIII . t.-czikk 
ellenére István-király napjának a megünneplésére 
kényszeríttetnek még pénzbüntetéssel is, az állam által 
alkalmazott közegek által is. 

8. Általában a protestánsokkal szemben, a hol és 
a mikor alkalom nyilik rá : a vallásos meggyőződés 
megsértését gyakorolja az állam is és a róm. egyház is. 

9. A községi temetőket a római egyház a törvény 
ellenére a magáénak tekinti s rendelkezik fölöttük, 
még pedig a kegyelet a legalábbvaló módon megsértve. 

10. Az állam a római egyházból a protestáns 
egyházakba áttért tanférfiakat rendszerint nem alkal-
mazza az állami tanintézetekben. 

11. Az állam a budapesti magyar kir. tudomány-
egyetemen a római és görög egyház részére tart fenn 
theol. fakultást, ellenben a protestánsok részére nem. 

12. A ministerek a római egyház püspökeivel, 
plebánusaival szemben a törvénysértések fenforgása 
esetén is udvarias, a protestánsokkal szemben az indo-
kolatlan fenhéjázást gyakorolják minden esetben. 

13. A minister : dr Wlassics Gyula, az egyházi 
anyakönyvek dolgában más mértékkel mér a római-
aknak, mint a magyaroknak ; a római egyház anya-
könyveiben nem rendelvén el az 1868. 53. t.-cz. szerint 
való törvényesítési feljegyzést, ellenben a protestán-
soknál, ezt mindig elrendelte. 

14. A kormány az erdélyi püspöki czim kérdé-
sével a leplezetlen római egyházi felsőbbségi elvet 
vitte be a gyakorlatba a protestánsok legerősebb tilta-
kozása daczára is, a melynek nem a konvent volt az 
igaz kifejezője. 

15. Az állam a hitoktatók fizetésénél a legnagyobb 
igazságtalanságot követi el, midőn részben nagyobb 
fizetést ad a római hitüeknek, mint a protestánsoknak, 
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részben a protestáns hitoktatók fizetésben sem része-
sülnek. 

16. Az állam megcselekszi azt, hogy például a 
mezőhegyesi ménesbirtokon a római egyház híveinek 
papot tart káplánnal együtt s minden kényelemmel 
ellátott lakást, ugy, hogy 8000 koronára tehető az 
itteni római lelkészi állásra fordított költség, mig 
ugyanezen a birtokon holott a protestánsok, a kik 
pedig a római hitük számának 2/3-át teszik ki : úgy-
szólván könyöradományt kapnak, midőn 800 kort.-t 
utal ki a két prot. lelkésznek, a kik a szomszédból 
járnak be „az istállók mögött épiiltu imaházban isten-
tiszteletet végezni. 

17. A hadseregben czím, rang és fizetés más a róm. 
kath. hitűekre, mint a protestánsokra nézve. 

18. A római egyház hivatalos istentiszteleteket ren-
dez az állam, a megye, a polgári, a katonai elemek közre-
működésével, illetőleg ezeknek a felszólítására, hogy a 
hivatalos egyház és vallás-jelleg kidomboríttassék. 

19. Protestáns katonák római ünnepélyekre kény-
szeríttetnek, illetőleg kirendeltetnek. 

20. Protestáns közhivatalnokok saját ünnepeiket 
nem tarthatják meg, mert akkor hivatalos kötelességeik 
teljesítésére szoríttatnak, ellenben általános szokás és 
rend : a római ünnepeket megtartani, a miben a naptári 
vörös betű rendszer az irányadó. 

21. Protestáns tanulók még ott is kényszeríttetnek 
a római ünnepek megtartására, a hol épen római 
hitűek alig tanulnak. 

22. A magyar állam eltűri azt, hog}T a róm. 
egyház a protestánsokat mindenféle czimeken a maga 
czéljaira megadóztatja, a követelések behajtásáhos az 
állam segédkezet njmjtván. 

23. Az állam, az igazságszolgáltatás, a kanonika 
vizitácziót meghagyja, érvényesnek nyilvánítja. 

24. Az állam a római egyház javára a protestán-
sok részéről jövő kegyuraságot megengedi: megfelelő 
római részről jövő s protestánsok javára szolgáló kegy-
uraság felállítása nélkül. 

25. Az állam a városok kegyuraságát csak a róm. 
egyház részéről ismeri el. 

26. Az állam vagyont ád a római egyháznak : a 
protestánsok pedig morzsákat is csak megszégyenítő 
módon kapnak. 

Kell-e több sorszám? folytatja dr Tüdős. Van-e 
szükség nagyobb, terjedelmesebb bűnlajstromra? 

Azt hiszem, hogy nem is kell és nincs is rá szük-
ség ! Mert iegfölebb részleteznénk azt, a, mit ez a 26 
pont nagy általánosságában mond. 

Es ezt a bűnlajstromot azok az egyének állították 
össze, a kik eddigelé abban tetszelegtek, hogy csak 
úgy vélt sérelmekkel szoktak a magunk fajta emberek 
előállani, hogy alkalmatlankodjanak, kellemetlenked-
jenek a magasabb állásokban levőknek. 

Most akár Hegedűs Sándor, akár gr. Tisza István : 
elismerik immár a mi sérelmeinket; a melyeket épen 
a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület kiván. még a zsi-
nattal is tárgyaltatni, s a melyeket a konvent levett a 
napi rendről, hogy most más czím alatt elmondja. 

Mindig azt hajtogatták a Tiszák és embereik, 
hogy nem kell felfúni semmiféle sérelmet : hogy ki-
hívással ne vádoltassunk ! . . . Lám : most a konvent 
ugj^anazt teszi, a mit mi apródonként végeztünk most 
ebben, majd abban a kerületben; most ebben, majd 
abban a lapban. Es vájjon gondolják-e a konvent 
eddig minden sérelmet tagadó tagjai azt, hogy ez a 
bűnlajstrom megindítja a kormány szivét, a magyar 
állam lelkét, az ultramontánok kebelét? Eddig nem 
gondolták, nem hitték, azért is utasítottak el minden 
panaszt, minden felszólalást! . . . Beh derék dolog 
volna, ha most már egyszerre megváltoznék a világ s 
gróf Tisza a minister megkezdené a bűnlajstrom meg-
szűntetésének munkáját, a melyet a protestáns bizott-
sági s konventi tag követel. Bell derék dolog volna, 
ha Hegedűs Sándor a képviselőházban, Báró Próna}7 

I Dezső, Laszkáry Gyula és Antal Gábor a főrendiház-
; ban is követelnék azokat, a miket a Véleményben 
I olyan szokatlanul erélyesen követelnek. 

Nem sok reménységem van hozzá, hogy a véle-
mény követelése országgyűlési, törvényhozási követelés 
is lesz eg3'szersmind, mert csak az imént történt : 
1902-ben, hogy a követelés szót az egyetlen Bizony 
Akos merte használni a képviselőházban, mások csak 
a sima kérést emlegették. 

Ám azt elismerem és elismeréssel jegyzem fel, 
hogy a bűnlajstrom összeállításával a közös protestáns 
bizottság szokatlan és épen azért meglepő dolgot haj-

! tott végre. Ha a bűnlajstromot meg is szüntetik; ha 
1 a jogegyenlőséget a papirosról az életbe, az elvből a 

gyakorlatba is beviszik; örök dicsőség fogja nevöket 
i körülvenni mind a magyar állam, mind a magyar 
I protestáns egyház történetében. Ha pedig a kudarcz 

lesz aztán részünk : annak is magunk leszünk az okai, 
mert hagytuk a bűnlajstromnak a lehetőségét valóságra 
válni az állam szégyenére. Róma hatalm 8-1*3. j cl törvény 
arczúlverésére, az igazság lábbal taposására, a jognak 
megcsúfolására ! 

Hadd lássuk há t : mi fog már most következni ?!14 

Ezzel végzi a „bűnlajstrorn" dolgát dr Tüdős István. 

Yácz. A váczi kath. lör ezidei közgyűlésének aktái. — 
Tizedik évi közgyűlését tartotta a váczi kath. 

kör jan. 31-én. Aktái közül kiemeljük az elnöki meg-
nyitót és a főpásztori levelet. 

Motesicky János pápai praelátus, elnök, üdvözölve 
a megjelent tagokat, a közgyűlést a következő beszéd-
del nyitotta meg : 

D. a J . Kr. ! 
Sötétség és világosság mindig harczban álltak 

egymás ellen. Kezdetben teremté Isten az eget és 
földet és sötétség borult a földre. És mondá az 
Isten : legyen világosság ! és lőn világosság. Az igaz 
világosság e világra jö t t ; de az emberek jobban 
szerették a sötétséget, mint a világosságot. 

Ezen igazságok forgottak elmémben, midőn e mai 
nagygyűlés megnyitására gondoltam. 

Sötétség és világosság harczolnak napjainkban is 
egymás ellen. Csakhogy manapság a szavak elvesz-
tették eredeti jelentményöket. Azért mondotta boldog 
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emlékű IX. Pins pápa : Vissza kell adni a szavaknak 
valódi érteményöket ! 

Felvilágosultnak nevezik azt, ki a valódi világos-
ságot, az isteni tanokat, a léleknek egekbe törek-
vését, a hitszerinti életet nem becsüli, megveti, vagy 
épen ellene cselekszik. Maradinak, sötét elműjnek, a 
ki az örök igazságokat tekinti vezérlő világosságának 
s az azok szerint való életet feladatának, rendelteté-
sének. Olvassuk, gyakorta halljuk az elnevezéseket : 
fekete sereg, csuhások, klerikálisok ! mely czimezések, 
hogy gúnyt és megvetést fejeznek ki s hogy minket 
katholikusokat illetnek, nincs okunk kétségbe vonni. 
Hát az a fekete sereg, a papság, azok a csuhások 
klerikálisok oly valami mumus, vagy szörny-e, mely 
a haladásnak, a közjónak meggátlója, ellensége ? Ke-
ressenek, nevezzenek meg ellenfeleink oly tudo-
mányt, művészeti ágat, nagyot és jót, melyben a 
feketék, a csuhások, a klerikálisok nem tündökölnek : 
mely nagyot és jót nem gyakorolnak. A nyelvészet, 
költészet, csillagászat, festészet, szobrászat, zenészet 
portentumai nem a fekete seregből, a csuhásokból, 
klerikálisokból kerültek-e ki? még pedig aránylag 
nagyobb számmal és dúsabb babérral. Mi tette üre-
sekké a papneveldéket a szabadságharcz idejében 
nem-e a hazaszeretet? Mi vezetett számos papot és ! 
szerzetest a csatába, hogy mint Kapisztrán Jánosok j 
a feszülettel kezökben bátorítsák, lelkesítsék küzdő ! 
honfitársaikat, vigasztalják és szükségükben lelki 
gyógyszerben részesítsék a sebesülteket, haldoklókat ? 
Egy Pázmány, egy Festetich. egy Széchenyi talán 
sötétfejű volt, hogy kath. egyetemet alapított, gaz-
dasági iskolát létesített, tudományos akadémiát terem-
tett. Pedig a fekete seregből valók voltak, papok és 
hivek, klerikálisok, még pedig erős színezettel. Vagy 1 

ne is menjünk messzire, nézzünk szét városunkban. 
Emlékezzünk vissza Migazzi, Esterházy püspökökre 
és előttünk áll a monumentális székesegyház, a 
püspöki palota, papnevelde, kegyesrendiek épülete: : 
egy gróf Zichy Ipoly esdeklésével menti meg a 
várost Losoncz sorsától; Kollonich püspök Gasparik 
a szűkölködők, Kovách Pál a szegény tanítók köny-
nyeit törlik le alapítványaikkal. S hogy a kép koro- i 
nát nyerjen, Schuszter Constantin avítt kabátjából 
százezreket tevő alapítványokat rázott ki ; s szeretett 
püspök Atyánk, méltóságos és gróf Csáky Károly ! 
Emmanuel megyés főpásztorunk, még püspöki székén 
meg sem melegedett és kétszázezer koronát áldoz a : 
tanügy oltárára. Honnan merítették ők és sokan a 
sugalmakat, honnan nyerték az erőt a nagy és ma-
gasztos tetteikhez ? A sötétnek nevezett, a fekete i 
csuhás seregnek, a klerikalizmusnak életelveiből. 

Azért Uraim ! ha Önöket, mert a kath. körnek 
tagjai és mint ilyenek a feketékkel a kath. egyház 
javára együtt működni hivatásuknak tartják, ha 
mondom Önöket ezért kicsinyelnék, klerikálisoknak 
neveznék; ne rösteljék, hogy ama fekete sereghez 
tartoznak, melynek néhány tündöklő csillagát jelen-
leg szemeik elé állítottam. 

Ezzel a közgyűlést megnyitottnak jelentem ki. 

Élénk tetszészaj hangzott fel kath. körünk érde-
mes vezetőjének nagyon is korszerű szavaira, melynek 
csillapultával a közgyűlés védnökének, gr. Csáky Károly 
Emmánuel váczi püspök Őméltóságának a körhöz inté-
zett kegyes leiratát hallgatta meg, mely egész terje-
delmében igy hangzik : 

296/1904. D. a J . Kr. ! 

Méltóságos és főtisztelendő Praelátus, 
kath. köri Elnök Úr! 

Oly szívesen és nagy lelki örömmel olvastam a 
kath. kör újévi üdvözlő feliratában ama szellem 
megnyilatkozását, mely egyúttal a kath. kör társa-
dalmi missiójának jellegét is magán hordja. Szék-
városom jólelkű kath. intelligencziájának hitvallása 
ez, mely annál nagyobb örömmel tölti el főpásztori 
szivemet, mert látom abból, hogy a hitélet fellendí-
tése érdekében tett fáradozásaim visszhangra találnak 
azok szivében is, kik e város szellemi és anyagi 
regenerácziójának leghivatottabb tényezői. Nincs for-
róbb óhajom, minthogy megvalósítva lássam azon 
elveket székvárosom társadalmi életében is, melyek-
nek oly magasztos irányú megnyilatkozását látom 
hódoló feliratuk szellemében. Főpásztori hivatásom 
öröme, boldogsága van ez óhaj megvalósulásához 
kötve ! Irányadó szerepet vivő kath. férfiak első 
sorban azok, kiket lelki szemeim előtt látok, midőn 
a jó Isten kegyelméből székvárosom érdekében 
megvalósítandó terveimre gondolok. 

Kedves Fiaim ! az Isten kegyelme mellett az Önök 
élő hittől áthatott meggyőződése, Főpásztorunk iránt 
megnyilatkozó őszinte ragaszkodása s Önök iránt 
mindenkor táplált nagyrabecsülésem és szeretetem 
melege érleli meg szivemben önzetlenül az Önök 
javára szentelt fáradozásaim gyümölcsét. 

Adja Isten, hogy az Önök kath. önérzetébe vetett 
bizalmamban sohasem csalódjam. Legyenek meggyő-
ződve hogy csak azért fáradozom, hogy az Önök 
lelki és testi jólétét minden téren előmozdítsam ! 

Megnyugvással és a legvigasztalóbb reménynyel 
kisérem továbbra is a kath. kör társadalmi akczióját, 
melynek üdvös és óhajtandó sikeréért lelkem mélyé-
ből adom Önökre s kedves családjaikra főpásztori és 
atyai áldásomat, melylyel buzgó imáikba ajánlottan 
maradok 

Váczon, 1904 január hó 25-én 
jóakaró atyjuk az Úrban 

Károly Emmánuel 
püspök s. k. 

Almásy János titkár előterjesztése gazdag volt az 
örvendetes adatokban, kivált abban a részében, mely a 
kath. Lyceumra vonatkozott. Donovitz pénztárosnak jelen-
tése örvendetesnek mondható. Végül következett a 
tisztújítás. Motesicky prelátus elnökké, Bucsek kanonok 
alelnökké egyhangú lelkesedéssel újból megválasz-
tattak. A választmány 1/,-ának megbízatása lejárván, a 
megejtett szavazás eredményekép megválasztattak : dr 
Czetler Antal (83), Udvardy Kálmán (33), Csávolszky 
József (33), Bálás Lajos (32), Laszka Nándor (31), 
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Vermes Adolf (31), Almási József (30), Varjú 
János (26). Póttagok lettek : Trammer Sándor (30), 
Hencsey József (29), Friedrich Sándor (28), dr Boro-
viczényi Nándor (27), Tóth Lajos (26) szavazattal. 

Prága. Folyóirat a „Los von Romíl mozgalom meg-
állítására. — 

Újév napján egy u j havifolyóirat kezdte meg 
pályafutását 200,000 példányban. A folyóirat czime : 
Szt. Bonifácz, kiadja a Bonifácz-egylet. szerkesztője P. 
Schuchleiter B. O. S. B., czélja a „Los von Rom" 
mozgalom ellensúlyozása. „Védelem nem támadás !u 

czimen a következő kérdéseket intézi a szakadás apos-
tolaihoz : Tekintetbe véve, hogy 1. a kath. egyház 
tántoríthatlanul ragaszkodik az apostoli hitvallás tanai-
hoz ; 2. hogy a szentirást az isteni sugalmazás csalat-
kozhatatlan művének tekinti ; 3. hogy összes katekiz-
musaiban hirdeti és minden szószékéről tanítja, hogy 
üdvünket nem saját jócselekedeteinktől sem a szentek 
közbenjárásától nem remélhetjük, hanem üdvünk egye-
düli reménye Krisztus, a megváltó, kihez ragaszkod-
nunk kell élő hittel, bizalmas reménységgel és állhata-
tos szeretettel — másrészről tekintettel arra 4. hogy a 
protestantizmusban szabad megtagadni az apostoli hit-
vallás egyes tételeit és az ilyen tagadás jogosultságát 
a protestantizmus hivatalosan is elismeri ; 5. hogy a 
szentírásnak, minden Isten igéjének a sugalmazását a 
protestáns pásztorok a theologusok jó része kétségbe 
vonja, az evangelikus egyház pedig nem csak nem 
tiltakozik ezen eljárás ellen, hanem hivatalból helyesli 
is ; ezenkívül tekintettel hogy 6. azt az igazságot, me-
lyet a protestantizmus csak homályosan tanít „hiten 
alapuló egyesülés Krisztussal" néven, azt a kath. egy-
ház a három isteni erényről szóló tanításában sokkal 
világosabban és sokkal nagyobb biztonsággal tanítja — 
tekintettel ezekre a tényekre kérdi a protestáns pász-
toroktól, hogy mi jogon merészelnek a „Los von Rom" 
jeligével ajkukon berontani egy katholikus országba, 
hogy a lanyha, gyengehitü és kellő oktatás hiányában 
szenvedő katholikusokat ily elfajult felekezethez csá-
bítsák. Erre a kérdésre feleljenek a pásztorok, de híven 
és pontosan. Keresztény katholikusok legyetek résen! 
Az elszakadás Krisztus istenségének, a Szentháromság 
titkának, a szentírás sugalmazásának tagadásába von 
benneteket. Szent Pál azt mondja: „Kérlek pedig tite-
ket atyámfiai vigyázzatok azokra, kik visszavonásokat 
támasztanak azon tudomány ellen, melyet ti tanultatok 
és kerüljétek őket. Mert az ilyenek nem Krisztus 
Urunknak szolgálnak, hanem az ő hasuknak s édes 
beszédekkel és hizelgésekkel elámítják az ártatlanok 
szíveit. Róm. 16., 17., 18. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTE YÉKEN YSÉG. 
Az Aquinói Szeut-Tamás-Társaság közgyűlése. 

F. hó 10-én d. u. 5 órakor volt a Szent István-
Társulat üléstermében. Elnökölt dr Székely István 
egyetemi tanár. Megnyitó beszédében buzdított az 
angyali doktor filozófiájának mívelésé?e, már csak azért 
is, mert az a magyar gondolkozásnak is igen szépen 
megfelel. Dr Kiss János prelátus, alelnök, jelentésében 
érintette a társulat 10 évi működését 77 felolvasó 
üléssel, 98 előadással. A mult évben 6 ülésen 9 felol-
vasást tartottak. Dr Part Iván közp. p. i. tanulni, fel-

ügyelő beszámolt a társulat pénzügyeiről. Dr Miliályfi 
Ákos előterjesztette a számvizsgáló-bizottság jelenté-
sét. Uj tagokul megválasztották dr Budaiy Dezső (Pécs) 
és dr Sankovics Ignácz (Eger.) Következett dr Rott 
Nándor udvari káplán s felsőbb papnevelő-intézeti 
tanulmányi igazgató értekezése a darwinismusról és a 
kifejlődés tanáról. Hiven lerajzolta a darwinismus 
válságait és kudarczát s bebizonyította, hogy sem 
sz. Ágoston, sem Aq. sz. Tamás az evolutio tanának 
nem kedvez. 

I R O D A L O M . 
— A magyar iskolai helyesírás szabályai szó-

jegyzékkel. Ir ta dr Vargha Dámján, ciszt. rend. 
főgymn. tanár. Papirboritékban 30 fill., vászonboriték-
ban 40 fill. Megrendelhető a Szent-István-Társulat 
könyvkiadóhivatalában Budapesten. (VIII. ker., Szent-
királyi-utcza 28.) Általánosan ismeretes, mily nehézsé-
get okozott az iskolákban helyesírási szabályaink 
bizonytalansága. E bajon segített a közoktatásügyi mi-
nisterium rendelete, melyben az iskoláknak irányadóul 
rendeli az ujabb helyesírási szabályokat, melyeket az 
akadémiai elveken az Orsz. Közoktatási Tanács álla-

j pított meg. A hivatalos kiadás szövegének sokfelé 
; ágazó részletei s itt-ott nagyon is tudományos magya-
I rázatai azonban a középiskolai tanulók — főleg az 
j alsóbb osztályiak — értelmi fejlettségének nem egé-

szen felelnek meg. Ezért a jelen füzet teljesen a mi-
nisteri helyesírás alapján maradva, rövid s világos 
szabályokba foglalva, részben újabb szövegezéssel ké-
szült, melyet egyszerűségénél fogva minden tanuló 
megérthet s igy könnyen megtanulhat. Lehetőleg benne 
van ebben a kis füzetben mindaz, ami kétségek esetén 
az értelmet fölvilágosítva, a tanulót helyes irányba 
vezetheti. Minden részletnek külön osztályozó száma, 
betűje van, hogy helytelen írásnál a megfelelő sza-
bályra röviden lehessen hivatkozni. A fűzet szép kiál-
lításban, kis alakban jelent meg, hogy folyton kéznél 
lehessen és zsebben is elférjen 

VEGYESEK 

I f Kimer Károly apát-esperes, plebánosj A buda-
pesti alesperesi kerület papsága fájdalommal tudatja, 
hogy Kimer Károly a boldogs. szűz Máriáról neve-
zett prinoui apát, ker. alesperes, belvárosi plébános, 
a belvárosi középiskolák érseki biztosa, székesfővárosi 
bizottsági tag, iskolaszéki alelnök folyó hó 10-én, reg-
gel 3 órakor, rövid szenvedés s a szentségek ajtatos 
felvétele után 48 éves korában az Urban elhunyt. A 
megboldogult földi maradványait folyó hó 12-én pén-
teken délelőtt 10 órakor a belvárosi főplebánia tem-
plomban végzett szentmise után fogjuk a kerepesi-úti 
sikertbe örök nyugalomra kisérni. Budapest, 1904 
február hó 10-én. Az örök világosság fényeskedjék néki. 

— Rómából érkezett tudósításunk szerint a szent 
atya megrendült egészségéről szóló hirek légből ka-
pottak. Szereti és kívánja, mert nem nélkülözheti, a 
szabad levegőt és a benne való mozgást, — ez az 
egész. E végett, ha az időjárás megengedi, órákig elsé-
tálgat a vatikáni nagy kertben. Egy ily alkalommal 
kerti munkásokkal találkozott. Leereszkedő nyájasság-
gal megszólította őket, azt kérdezve tőlük, meg van-
nak-e munkabérükkel elégedve. A válasz egyhangú 
„igen" vala. A kisérő prelátushoz azután e szavakat 
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mondta: „Barátom, az ember nem tudja, vájjon e 
derék emberek némelyike nem több-e az Ur előtt, 
mint mink ?" 

— Igen érdekes hír érkezett Berlinen át a 
„Reichspost"-hoz Bécsbe. Ausztria külügyi-belügyi poli-
tikáját tudvalevőleg az erélytelenség bélyege jellemzi. 
Sokan tehát nem tudták megérteni, hogy történhetett 
az, hogy Ausztria a pápaválasztáskor az egész világ 
bámulatára a veto erélyes lépésére határozta el magát. 
A nevezett bécsi lap berlini tudósítója a tapintatos-
ságra nézve nem éppen szerencsés erélyesség ódiumát 
a magyar kormányra igyekszik áthárítani és azt 
mondja, hogy az akkori, tehát a Széli-kormány sar-
kallta Goluchowskit a Rampolla-ellenes erélyes fellé-
pésre. Hihetetlen, hisz az apostoli királyoknak még 
kevésbé illik az egyházat önkényüleg dresszírozili akarni, 
mint a hajdani német császárok osztrák utódainak. 

— Szerkesztőváltozás. P. Szabó Szádok, domon-
kosrendi tartományi főnök P. Molnár Mártont, a „Leg-
szentebb Rózsafüzér Királynéja" hitbuzgalmi havi 
folyóirat szerkesztésétől, gyengélkedésére való tekin-
tettel, annak saját kérésére legmelegebb elismerése 
kifejezésével fölmentette és a folyóirat szerkesztőjévé 
P. Vörös Lászlót nevezte ki, aki a szerkesztői teendő-
ket márczius elsején fogja átvenni. 

— Meghívó az eucharisztikus értekezletre és az 
ünnepies szentségimádásra, melyet az Országos Eucha-
risztikus Kongresszust előkészítő központi bizottság és 
a papok Eucharistia-társulata Kohl Medárd dr püspök 
elnöklete és vezérlete alatt folyó hó 16-án (a hamvazó 
előtti kedden) délután Budapesten a Belvárosban fog 
megtartani. Sorrend : Délután 8 órakor : Gyülekezés 
a belvárosi főplebánia templomban. — Szentséges 
vesperák a budapesti központi növendékpapsággal. 
Délután háromnegyed 4 órakor Eucharisztikus ér^kez-
let a kegyes tanítórend fógymnásiumának (IV. ker. 
Városház-tér) nagytermében a) megnyitó-beszéd : tartja 
Kohl Medárd dr püspök, elnök, b) Az eucharisztikus 
kongresszusok jelentőségéről. Előadó : Andor György 
dr herczegprimási titkár, c) Eszmecsere a b) alatti 
tárgy felett, d) Budapest és az Erzsébet Orökimádás 
templom. Előadó: Tomcsányi Lajos S. I. e) Zárszó 5 
órakor: a) Szentbeszéd a belvárosi főplebánia tem-
plomban. Tartja Kohl Medárd dr püspök ; b) Litánia 
Jézus szentséges nevéről ; c) Körmenet a templomban 
a legfölségesebb Oltáriszentséggel ; d) Te Deum-áldás. 
A papság karinget és gyertyát készen talál a sekres-
tyében. A templomi ajtatosságokon a budapesti köz-
ponti növendékpapság énekkara végzi az énekeket. 
Budapest, 1904. febr. 8. Az Országos Eucharisztikus 
Kongresszust előkészítő központi bizottságnak és a 
papok Eucharistia-társulatának elnöksége. 

— Fejedelmi alapítványok. Meszlényi Gyula 
szatmári püspök a minap az államosítás alól kivont 
római katholikus fiúiskola fennállásának biztosítására a 
szatmári egyházmegye 1C0 éves jubileuma alkalmából 
200.000 koronás alapítványt tett. Ugyanez alkalomból 
a Máramarosszigeti Mária Valéria Nönevelő-intézetnek 
30.000, a püspöki uradalom tisztjeinek nyugdijalapjára 
pedig 40.000 koronát adományozott alapítványul. 

— Az innsbrucki egyetem theologiai kara a 
római pápai egyetem theologiai karához hasonlóan az 
egész világra kiterjeszti jótékony hatását. Mindakét 
intézetben az egész világ egyházmegyéiből vannak nö-
vendékek, kik a keresztény filozófiából és a katholikus 

theologiából igazán mintaszerű kiművelést kapnak. 
Mindakét világhírű intézetben Jézus-társasági atyák 
tanítanak. Rómában 7 évig, Innsbruckban 5 évig tart 
a bölcseletből és theologiából kombinált tanfolyam. A 
római intézet a 7-ik év végén kész doktorátussal ko-
szorúzva küldi vissza illetékes egyházmegyéjükbe nö-
vendékeit ; az innsbrucki theol. kar az osztrák szigor-
latozás lélekölő dresszurájához levén lekötve, az 5-ik 
év végén távol kénytelen hagyni a végzett növendé-
keket a doktorátustól. Mindig marad 2—3 leteendő rigo-
rosum. Ezen pedig, jól meggondolva a dolgot, könnyen 
lehetne segíteni. Csakhogy az osztrák szigorlati dresszurát 
át kell alakítani, szem előtt tartva a római theologiai kar 
szigorlati eljárását, és a legújabb bécsi reformot is. Mind-
ezt a bpesti theologiai kar tanulmányi rendjének 5 évre 
kiterjesztésében figyelembe fog kelleni venni. De 
most nem erről akarunk szólni, hanem visszatérünk 
az innsbrucki jeles theologiai fakultásra és annak hatá-
sára. Ej szak-Amerikából érkezett hir szerűit Innsbruck-
ban theologiát végzett papok, 300-an, egyesületet készül-
nek alapítani (Alumnen-Association). Az alakuló gyűlés 
St. Louisban lesz, a világkiállítással kapcsolatosan, 
f. évi aug. 24-én. 

— Francziaország népe nem minden vidéken 
szaporátlan. Igy például Bretagneban és Vendéeban, 
melynek lakossága együttvéve 3,663,680, a születések 
24,943 lélekkel múlják felül a halálozásokat. Ez maga 
az egész franczia nép évi szaporodásának (83,944) több 
mint 1/i-e, holott Bretagne és Vendée népessége az 
egész országénak azok '/10 része. A valláshoz való 
ragaszkodás vagyis az istenfélelem erősekké teszi a 
nemZetéket, mig az istentelenség kipusztítja még a 
legjóravalóbb népet is. 

— Érdekes protestáns vallomás. Az elhúnyt Kovács 
Albert prot. theologusról s nagytehetségű politikusról, 
a ki nálunk a protestantizmus körében az orthodoxiával 
szemben a radikális szabadelvű irány főképviselője gya-
nánt tekinthető, a budapesti „Prot. e. és isk. Lap" 
őszintén bevallja, hogy az elhúnyt „nyugoteurópai 
felfogású ember, de kissé vékony évanqyéliumi erű 
theologus volt". Annyit bizonyosnak lehet venni, hogy 
a nyugoteurópai felfogás a más világon nem igen fogja 
pótolhatni a theologusi ér evangyéliumi tartalmának 
vékonyságát. 

— Apró hirek. A kinek a regényírás kanonok-
ságot szerzett, az Patrik Scheehan, a „Lukas Delmege" 
szerzője, kit a cloyni püspök kanonokká nevezett ki. 
— A váczi egyházmegyében dr Bazsó István theol. 
tanár püspökszilágyi plébánossá neveztetett ki, de úgy 
hogy a félévi vizsgálatokig Váczról fogja híveit pasz-
torálni. 

Figyelmeztetés az előf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indúl t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* a lak jában , '/2 íve t fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták, hogy 2 ívet is adott . Ä lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynval vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az VE. Kr. i . S a t j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindkét lapot , a 
..Relgió- '*állás"-t és az „ E Kr. L " - a t együ t t k íván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. L.u-at kedvezrnenyes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meir. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio^-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L.-' ra 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
i/4, i/j, 3/4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s :egczelszerübb e l já rás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha l ehe t előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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nFtrgt ulacriier m coepio tuo : praeiiare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlaoora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.0 

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

. Additos tibi animos auc tor i ta te Nost ra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . reiigioni doct r inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tu ' l a lo i i i . Vezereszmék és Tanulmányok: Sanct i ss imi Domin i Nos t r i D iv ina P r o v i d e n t i a P I I P A P A E X L i t t e r a e Encyc l icae . — 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A b u d a p e s t - b e l v á r o s i p lébánia i t e m p l o m és p lébánia sorsa . — B e s z t e r c e b á n y a : Az 
e lhuny t főpász to r , a papneve lő - in t éze t s az egyházmegye i p a p s á g j ó h í r n e v é n e k védelme. — P a n n o n h a l m a : Böj t i f ő p á s z t o r i 

kör levél . — H a i f a (^Palesztina) : Hi rek a Szent fö ldrő l . — Irodalom. — Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását leérjük. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
DIVINA PROVIDENTIA 

PII P A P A E X 
L U TE RAE ENCYCLICAE 

AD P A T R I A R C H A S P R I M A T E S A R C H I E P I S C O P O S E P I 3 C O -

P O S A L I O S Q V E L O C O R V M O R D I N A R I O S P A C EM E T 

C O M M Y NIO N E M CVM A P O S T O L I C A S E D E H A B E N T E S 

V E N E R A B I L I B VS F R A T R I B V S P A T R I A R C H I S P R I M A T I B V S 

A R C H I E P I S C O P I S E P I S C O P I S A L I I S Q Y E L O C O R V M O R -

D I N A R I I S P A C E M E T C O M M V N I N N E M CYM A P O S T O L I C A 

S E D E H A B E N T I B V S 

PIVS PP. X. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

S A L V T E M E T A P O S T O L I C A M B E N E D I C T I O N E M . 

Ad diem illum laetissimum, brevi mensium 
intervallo, aetas nos referet, quo ante decern 
quinquennia, Pius IX decessor Noster, san-
ctissimae memoriae pontifex, amplissima septus 
purpuratorum pa t rum atque antistitum sacro-
rum corona, magisterii inerrantis auctori tate 
edixit ac promulgavit, esse a Deo revelatum 
beatissimam virginem Mariam, in primo instanti 
suae Conceptionis, ab omni originális culpae 
labe fuisse immunem. Promulgat ionem illám 

quo animo per omnium ter rarum orbem fideles, 
quibus iueunditatis publicae et gratulat ionis 
argument-is exceperint, nemo est qui ignoret ; 
ut plane, post hominum memóriám, nulla volun-
tatis significatio data sit tum in augustam Dei 
Matrern tum in Jesu Christi Vicarium, quae 
vei pateret latius, vel communion concordia 
exhiberetur. — l a m quid spe bona nos prohi-
bet, Venerabiles Fratres , dimidio quamvis sae-
culo interiecto, fore ut, renovata immacula tae 
Yirginis recordatione, laetitiae illius sanetae 
veluti imago vocis in animis nostris resultet , 
et fidei a tque amoris in Dei Matrem augustam 
praeclara longinqui temporis spectacula ite-
rentur? Equidem ut hoc aveamus ardenter , 
pietas facit, quam Nos in Virginem beatissi-
mam, summa cum beneficentiae eius gratia, 
per omne tempus fovimus : u t vero fu turum 
certo expectemus, facit catholicorum omnium 
studium, promptum illud semper ac paratissi-
mum ad amoris atque honoris testimonia 
iterum i terumque magnae Dei Matri adhibenda. 
At tamen id etiam non diffitebimur, desiderium 
hoc Nostrum inde vel maxime commoveri, 
quod, arcano quodam instinetu, praeeipere 
posse Nobis videmur, expectationes illas ma-
gnas brevi esse explenclas, in quas et P ius 
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decessor et universi sacrorum antistites, ex 
asserto solemniter immaculato Deiparae Con-
ceptu, non sane temere, fuerunt adducti. 

Quas enimvero ad hunc diem lion evasisse, haud 
pauci sunt qui querantur, ac Ieremiae verba subinde I 
usurpent: Expectavimus paccm, et von erat bonum: tempus 
medelae, et ecee formido.1 Ast quis eiusmodi modieae 
fidei non reprehendat, qui Dei opera vel introspicere 
vel expendere ex veritate negligunt? Ecquis enim 
occulta gratiarum munera numerando percenseat, quae 
Deus Ecclesiae, conciliatrice Yirgine, hoc toto tempore 
impertiit? Quae si praeterire quis malit, quid de 
vaticana synodo existimandum tanta temporis oppor-
tunitate habita; quid de inerranti pontificum magisterio 
tarn apte ad mox erupturos errores adserto ; quid 
demum de novo et inaudito pietatis aestu, quo ad 
Christi Yicarium colendum coram fideles ex omni | 
genere omnique parte iam diu confluunt? An non 
miranda Numinis Providentia in uno alteroque Deces-
sore Nostro. Pio videlicet ac Leone, qui, turbulentissima 
tempestate, eâ, quae nulli contigit, pontificatus usurâ, 
Ecclesiam sanetissime administrarunt ? Ad haec, vix 
fere Pius Mariam ab origine labis nesciam fide catholica 
credendam indixerat, quum in oppido Lourdes mira 
ab ipsa Virgine ostenta fieri coepta : exinde molitione i 
ingenti et opere magnifico Deiparae Immaculatae i 
excitatae aedes ; ad quas, quae quotidie, divina exorante j 
Matre, patrantur prodigia, illustria sunt argumenta ad ! 
praesentium hominum incredibilitatem profligandam. ! 
— Tot igitur tantorumque beneficiorum testes, quae, ! 
Virgine benigne implorante, contulit Deus quinquagenis ! 
annis mox elabendis ; quidni speremus propiorem esse \ 
s Ilut'm nostram quam cum credidimus ? eo vel magis, | 
quod divinae Providentiae hoc esse experiendo novimus, 
ut extrema malorum a liberatione non admodum 
dissocientur. Trope est ut veniat tempus eius, et dies j 
cius non elongabuntur. Miserebitur enim Dominus Iacob, j 
et etiget adhuc de Izrael,2 ut plane spes sit nos etiam j 
brevi tempore inclamaturos : Contrivit Dominus baculum 
impiorum. Conquievit et siluit omnis terra, gavisa est d 
exultavit.3 

Anniversarius tarnen dies, quinquagesimus ab ad-
serto intaminato Deiparae conceptu, cur singularem 
iu christiano populo ardorem animi excitare debeat, 
ratio Nobis extat potissimum, Venerabiles Fratres, in 
eo, quod superioribus Litteris encyclicis proposuimus, 
in staurare videlicet omnia in Christo. Nam cui explora-
tum non sit nullum, praeterquam per Mariam, esse 
certius et expeditius iter ad universos cum Christo 
iungendos, perque ilium perfectam filiorum adoptionem 
assequendam, ut simus sancti et immaculati in conspectu 
Dei? Profecto, si vere Mariae dictum: Beata, quae credi-
disti, quoniam perficientur ea, quae dicta sunt tibi a Domino,4  

ut nempe Dei Filium conciperet pareretque ; si idcirco 
ilium excepit utero qui Veritas natura est, ut novo 

1 1er. VII I , 15. 
2 Isai. XIV, 1. 
3 Isai . XIV, 5 et 7. 
4 Luc . 1, 45. 

ordinc, nova nativitate generatus... invisihilis in suis, 
visibilis fieret in nostris :5 quum Dei Filius, factus 
homo, auctor sit et consummator fidei nostrae; opus est 
omnino sanctissimam eius Matrem mysteriorum divi-
norum participem ac veluti custodem agnoscere, in 
qua, tamquam in fundamento post Christum nobilissimo 
fidei saeculorum omnium extruitur aedificatio 

Quid enim ? an non potuisset Deus restitutorem 
humani generis ac fidei conditorem aliâ. quam per 
Virgin em, via impertiri nobis ? Quia tarnen aetemi 
providentiae Numinis visum est, ut Deum-Hominem 
per Mariam baberemus, quae ilium, Spiritu Sancto 
foecunda, suo gestavit utero ; nobis nil plane superest, 
nisi quod de Mariae manibus Christum recipiamus. 
Hinc porro in Scripturis sanctis, quotiescumque de 
futura in nobis gratia prophetatur, toties fere Servator 
hominum cum sanctissima eius Matre coniungitur. 
Emittetur agnus dominator terrae, sed de petra deserti : 
flos ascendet, attamen de radice Iesse. Mariam, utique 
serpentis caput conterentem, prospiciebat Adam, obor-
tasque maledicto lacrymas tenuit. Earn cogitavit Noë, 
arca sospita inclusus ; Abraham nati nece prohibitus ; 
Iacob scalam videns perque illam ascendentes et 
descendentes angelos ; Moses miratus rubum, qui 
ardebat et non comburebatur ; David exsiliens et 
psallens -dum adduceret arcam Dei ; Elias nubeculam 
intuitus ascendentem de mari. Quid multa V Finem 
legis, imaginum atque oraculorum veritatem, in Maria 
denique post Christum reperimus. 

Per Virginem autem, atque adeo per illam maxime, 
aditum fieri nobis ad Christi notitiam adipiscendam, 
nemo profecto dubitabit, qui etiam reputet unam earn 
fuisse ex omnibus, quacum Iesus, ut filium cum matre 
decet, domestico triginta annorum usu intimaque 
consuetudine coniunctus fuit. Ortus miranda mysteria, 
nec non Christi pueritiae, atque illud in primis 
assumptionis humanae naturae, quod fidei initium 
ac fundamentum est, cuinam latius patuere quam Matri ? 
Quae quidem non ea modo consercabat conferens in 
corde suo, quae Bethlehem acta, quaeve Hierosolymis 
in templo Domini; sed Christi consiliorum particeps 
occultarumque voluntatum, vitam ipsam Filii vixisae 
dicenda est. Nemo itaque penitus ut ilia Christum 
novit ; nemo illâ aptior dux et magister ad Christum 
noscendum. 

Hinc porro, quod iam innuimus, nullus etiam hac 
Virgine efficacior ad homines cum Christo iungendos. 
Si enim, ex Christi sententia, haec est autem vita aetema : 
Ut eognoscant te, solum Deum verum, et quem misisti 
lesum Christum;6 per Mariam vitalem Christi notitiam 
adipiscentes, per Mariam pariter vitam illam facilius 
assequimur, cuius fons et initium Christus. 

Quot vero quantisque de caussis Mater sanctissima 
haec nobis praeclara munera largiri studeat, si paul-
lisper spectemus, quanta profecto ad spem nos tram 
accessio fiet! 

An non Christi mater Maria? nostra igitur et 
5 S. Leo M. Serm. 2 de Nativ. Domini, c. 2. 
e Ioann. X V I I , 3. 



I. Félév. 14. sz RELIGIO 107 

mater est. — Nam statuere hoc sibi quisque debet, 
Iesum, qui Verbum est caro factum, humani etiam ge-
neris servatorem esse. Iam, qua Deus-Homo, concre-
tum Ille, ut ceteri homines, corpus nactus est : qua 
vero nostri generis restitutor, spiritale quoddam corpus 
atque, ut aiunt, mysticum, quod societas eorum est, qui 
Christo credunt. Mulli unum corpus sumus in Christo 7-
Atqui aeternum Dei Filium non ideo tantum concepit 
Virgo, ut fieret homo, humanam ex ea assumens natu-
ram ; verum etiam ut, per naturam ex ea assumptam, 
mortalium fieret sospitator. Quamobrem Angelus pas-
toribus dixit : Natus est vobis hodie Salvator, qui est 
(yhristus Dominus.ö In uno igitur eodemque alvo castis-
simae Matris et carnem Christus sibi assumpsit et spi-
ritale simul corpus adiunxit, ex iis nempe coagmenta-
tum, qui eredituri erant in cum. Ita ut Salvatorem habens 
Maria in utero, illos etiam dici queat gessisse omnes, 
quorum vitam continebat vita Salvatoris. Universi ergo, 
quotquot cum Christo iungimur, quique, ut ait Apos-
tolus, membra swims corporis eius, de came ems et de 
ossibus eius,9 de Mariae utero egressi sumus, tamquam 
corporis instar cohaerentis cum capite. Unde, spiritali 
quidem ratione ac mystica, et Mariae filii nos dicimur, 
et ipsa nostrum omnium mater est. Mater quidem spi-
ritu . . . sed plane mater membrorum Christi, quod vos 
sumus.'0 Si igitur Virgo beatissima Dei simul atque 
hominum parens est, ecquis dubitefc earn omni ope 
adniti, ut Christus, caput corporis ecclesiae,11 in nos sua 
membra, quae eius sunt munera infundat, idque cum-
primis, ut eum noscamus et ut vivamus per eum?11 

Ad haec, Deiparae sanctissimae non hoc tantum 
in laude ponendum est, quod nascituro ex humanis mem-
bns Unigenito Deo carnis suae materiam ministravit,1 ! 

qua nimirum saluti hominum compararetur hostia ; 
verum etiam officium eiusdem hostiae custodiendae 
nutriendaeque, atque adeo, stato tempore, sistendae ad 
aram. Hinc Matris et Filii nunquam dissociata con-
suetudo vitae et laborum, ut aeque in utrumque cade-
rent Prophetae verba : Defecit in dolore vita mea, et anni 
mei in gemitibus. 4 Quum vero extremum Filii tempus 
advenit, stabat iuxta crucem Jesu Mater eius, non in 
immani tantum occupata spectaculo, sec! plane gaudens, 
quod Unigenilus suns pro salute generis humani offerretur, 
ct tantum (tiam compassa est, ut, si fieri potuisset. omnia 
tormenta quae Tilius pntulit. ipsa multo libentim susti-
neret. 15 — Ex hac autem Mariam inter et Christum 
communione dolorum ac voluntatis promeruit ilia, ut 
reparatrix perdíti orbis dignissime fieret,lt5 atque ideo 
universorum munerum dispensatrix, quae nobis Iesus 
nece et sanguine comparavit. 

7 Rom. X U , 5. 
8 Luc. II , 11. 
o Ephes . V, 30. 
10 S Aug., L. de S. Virginitate, c 6. 
11 Coloss. I. 18. 
12 I. Ioami. IV, 
13 S. Bed. Veil., L . IV, in Luc XI . 
'-1 Ps . X X X , 11. 
15 S. Bonav. I. Sent. d. 48 ad Li t t . dub. 4. 
10 Eadmer i Mon. De Excelleniia Virg. Mariae, c. 9. 

Equidem non diffitemur horum erogationem mune-
rum privato proprioque iure esse Christi ; siquidem et 
illa eius unius morte nobis sunt parta, et Ipse pro 
potestate mediator Dei atque hominum est. Attamen, 
pro ea, quam diximus, dolorum atque aerumnarum 
Matris cum Filio communione, hoc Virgini augustae 
datum est, ut sit totius terrarum orbis potentissima apud 
un igent tum Filium suum mediatrix et conciliatrix. 17 Fon s 
igitur Christus est, et de plenitudine eius nos onmrs 

j accepimus;1s ex quo totum corpus compactum, et covmxum 
per omnem iuneturam subministrationis . . . augmentum cor-
poris facit in aedificationem sui in cantate.19 Maria vero, 
ut apte Bernardus notât, aquaeduetus e s t ; 2 ' aut etiam 
Collum, per quod corpus cum capite iungitur itemque 
caput in corpus vim et virtutem exerit. Nam ipsa ebt 
Collum Capitis nostri, per quod omnia spiritualia donci 
corpori eius mystico communicantur.21 Patet itaque abesse 
profecto plurimum, ut nos Deiparae supernaturalis gra-
tiae efficiendae vim tribuamus, quae Dei unius est. Ea 
tarnen, quoniam universis sanetitate praestat con-
iunetioneque cum Christo, atque a Christo adscita in 
humanae salutis opus, de congruo, ut aiunt, promeret 
nobis, quae Christus de condigno promeruit, estque prin-
ceps largiendarum gratiarum ministra. Sedet Ille ad 
dexteram maiestatis in excelsis ;22 Maria vero adstat regina 
a dextris eius, tutissimum cunetorum periclitantium pertu-
gium et fidissima auxiliatrix, ut nihil sit timendum nikil-
que desperandum ipsa duce, ipsa auspice, ipsa, propitiu, 
ipsa protegente.23 

His positif, ut ad propositum redeamus, cui Nos 
non iure recteque affirmasse videbimur, Mariam, quae 
a Nazarethana domo ad Calvariae locum assiduam se 
Iesu comitem dedit, eiusque arcana cordis ut nemo 
alius novit, ac thesauros promeritorum eius materno 
veluti iure administrât, maximo certissimoque esse adiu-
mento ad ' Christi notitiam atque amorem ? Nimium 
scilicet haec comprobantur ex dolenda eorum ratione, 
qui, aut daemonis astu aut falsis opinionibus, adiutri-
cem Virginem praeterire se posse aut^mant ! Miségi 
atque infelices, praetexunt se Mariam negligere, hono-
rem ut Christo habeant: ignorant tamen non invent ri 

1 putrum, nisi cum Maria matre eius. 

Quae cum ita sint, hue Nos, Venerabiles Fratres, 
I spectare primum volumus, quae modo ubique apparan-

tur sollemnia Mariae sanctae ab origine immaculatae. 
i Nullus equidem honor Mariae optabilior, nullus iucun-
! dior, quam ut noscamus rite et amemus Iesum. Sint 

igitur fidelium celebritates in templis, sint festi appa-
ratus, sint laetitiae civitatum ; quae res omnes non 
mediocres usus afferunt ad pietatem fovendam. Verum-
tamen nisi his voluntas animi accedat, formas habebi-
mus, quae speciem tantum offerant relligionis. Has 

Pius I X in Bull. „ I n e f f a b i l i s 
, 8 l oann . I, IP. 
'3 Ephes . IV, 16. 
£0 Serm. de temp. , in Nativ. B. V., de Aquaeductu, n. 4. 
21 S. Bernardin . Sen., Quadrag . de Evangelio aeterno, S e r m . 

X. a. o, c. 3. 
22 Hebr . I, 3. 
23 P i u s I X in Bull. „ I n e f f a b i l i s 
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Virgo quum videat, iusta reprehensione Christi verbis 
in nos utetur: Populus hic labiis me honorât: cor autem 
< orum longe est a vie.2i (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 17. A budapest-belvárosi plébániai 

templom és plébánia sorsa. — 
Alig nault egy hete, hogy a budapesti nagy plébá-

niák felosztásának szükségességét bizonyitó felszólalás 
e lap hasábjain megjelent, máris az ellenkező irányban 
való indulás szomorú jelensége kezd mutatkozni. Vala-
mennyi napilap a fővárosi középitési hivatalnak azt a 
javaslatát hirdeti, hogy a belvárosi plébániai templom 
ügye ejtessék el: ott van az uj lipótvárosi templom 
ahhoz csatoltassék a belváros, s ebből és a Lipótváros 
Aradi-utczájáig terjedő részből legyen egy, belvárosinak 
nevezett plébánia; a Lipótváros Aradi-utczáján túlra 
eső részben épüljön egy „kisebb" templom és egy 
külön, u. n. uj lipótvárosi plébánia. Hirlik, hogy a 
középitési hivatal indítványát a városi tanács is már 
magáévá tette, s avval mint javaslattal a legközelebbi 
közg}"ülés elé akar lépni. 

Hogy a középítési hivatal, tisztán pénzügyi tekin-
teteket tartva szem előtt, képes és hajlandó patroná-
tusi dolgokba ily kontár kézzel belenyúlni, az a mai 
üzleti világban nem lep meg senkit. De hogy a nemes 
városi tanács maga is kedvet érezzen -százados egy-
házi viszonyoknak radikális széttópésére, az hihetetlen. 
Ennyire talán még nem jutottunk. Főváros, a maga 
szivével, ily mostohán, ily kegyeletlenül nem bánhat el. 
Eleinte a nagyérdemű piaristákat tolta ki az égiekkel 
nem törődő üzlet-szellem a belvárosból minden áron. i 
Most neki esett magának a plébániának és a pesti 
oidal egyedül álló középkori góth épületének meg-
semmisítését tűzte ki czóljául. 

i i kegyes tanítórendnek is, a plébániának is — a 
belvárosban kell maradniok ! 

Félmillió katholikus keresztény fog megmozdrdni, 
hogyha erőszakolni találják az üzlet emberei az ellen-
kezőt. — 

líeszterczebánya. Az elhunyt főpásztor, a papnevelő-
intézet, s az egyházmegyei papság jó hírnevének védelme — 
avval a meggondolatlan támadással szemben, mely a 
B. H. jan. 28-iki számában látott napvilágot, nagy 
erélylyel indult meg s magas hullámokat ver még 
folytonosan. Rimely Károly dr püspök, Rudolf kir. 
herczeg és nénjének magyar szellemű tanítója, a haza-
fiság czimén nem szorúl védelemre. A beszterczebányai 
egyházmegye papsága, mint testület, mint egész, szintén 
áll a hazafiságnak oly magaslatán, mint a szabadelvű sajtó 
egész tábora. Férges alma minden fán van. Kivételért j 
nem szokták a rendet ütni, csak agyafúrt és czélzatos 
elmék. A mi pedig a beszterczebányai papnevelő-intézet 
szellemét illeti, arra nézve álljon itt a „Religio"-ban 
a magyar kath. egyház krónikájában, a következő 
erélyes nyilatkozat, mely illetékes tollból. Richter Antal i 

24 Mat th . XV, 8. 

theol. tanár, lelkiismeretes férfiú tollából .-zármazik és 
igy szól : * 

„Mi nem engedhetjük, hogy az égbekiáltó lelki-
ismeretlenség a közvéleményt a beszterczeb. szeminá-
rium ellen izgassa, s az aljas rágalom nyelve az inté-
zetet, amely oly féltékeny hazafias működésére, a világ 
előtt, vakmerően denuncziálja. 

Le kell álczáznunk az „incognito" tógájába bujt 
humbug ez effronteriáját, mely azzal akar érdemeket 
szerezni a megüresedett püspöki székre, hogy gyalázza 
a papnevelőintézetet. 

A legnagyobb indignatióval utasítunk vissza min-
den olyfóle gyanúsítást, mintha a beszterczeb. szemi-
nárium nemzetellenes aspirátiók szolgálatában állana. 

A beszterczebányai papnevelőintézet teljesen tisz-
tában van az iránt, hogy mivel tartozik a nemzeti 
érdekek fejlesztésére és támogatása szent ügj^ének. 

Aki a beszterczebányai szeminárium elöljáróságát, 
mert hiszen ezt éri első sorban a szörnyű vád, műkö-
dése és szerepeért gáncsolni vagy vádolni akarja, az 
csak egyetlen esetet mutasson fel, ahol ez az elöljáró-
ság haza- vagy nemzetellenes volt s kötelessegét el-
mulasztotta volna ! 

A szeminárium elöljárói és tanárai közt van egy 
magyar, három német és egy tót születésű, de mind-
annyian ^testestől-lelkestől magyar érzelmű papok, 
akik tudják, hogy mit vár tőlünk az egyház és a haza. 
Éppen azért féltékenyen is őrködnek a gondjukra 
bizott vövendék-papok hazafiassága felett, amint ezt 
igen jól tudja Beszterczebánya városa hazafias közön-
sége, az egész egyházmegye, főképpen pedig az igen 
jó hirben álló kir. kath. főgymnasium derék tanári kara. 

Azután, beh furcsa maga a gondolat is, hogy ma-
gyar és német születésű papok pánszláv propagandát 
űzzenek ! Ez bizonyára oly komikum volna, ami még 
egy holt embert is megkaczagtatna ! 

A papnevelőintézet mostani nagyérdemű rectora, 
dr Sztanyák Ferencz kanonok, 1882-ben került a sze-
mináriumba mint tanulmányi felügyelő, s mindjárt 
kezdetben arról vádolták őt egye s pánszláv alakok, 
hog}^ megsemmisítette a Moyses püspök idejében léte-
zett tót irodalmi iskola munkálatait. . . . Különös! 
Akkor arról vádolták a tót érzelműek, hogy túlságos 
nagy hazafi, most meg egy a mi viszonyainkról foga-
lommal sem biró s fantáziájában csupa pánszláv 
rémképet látó reporter erőnek erejével pánszlávvá 
teszi, mert a lelkiismeretlen támadó fulánkja tulajdon-
képpen őt — mint az intézet első elöljáróját — sebzi 
meg első sorban". 

Szóval : a B. H. ós az ő tudósítója nagyon elvetet-
ték a sulykot. Gondolnak-e vájjon illő elégtételre ? Ez 
becsületbeli dolog. 

Pannonhalma. Böjti főpásztori körlevél. — 
A pannonhalmi főapátság elkülönített egyházterü-

lete keresztény híveinek áldás ós üdvözlet az Urban. 
Krisztus Urunk azon alkalommal, midőn mennyei 

Atj-ja Öt égből jövő szózat által megdicsőítette vala, 

* A r Besz te rczebánya és Vidéke" febr. 7-iki számában. 
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ezt az ígéretet tette : „En ha felmagasztaltatom a földrőt, 
mindent magamhoz vonzok" (Ján. 12, 32.), vagyis kereszt-
halálom által minden embert felszabaditok a gonosz 
lélek hatalma alól és magamévá teszek. 

Üdvözítőnk keresztje folytonosan emlékeztet ben-
nünket az ő nagy áldozatára. „Szemeink elé Íratott Jézus 
Krisztus, mintha közöttünk feszittetett volna megu (Grál. 3. 
1.), — mondja szent Pál apostol. — És mégis, mi az 
oka annak, hogy a szent keresztnek vonzó ereje oly 
sok keresztényre semmi hatással sincsen ? Ugy élnek, 
mintha Krisztus Urunk reájok nézve egészen idegen 
volna. Épen ebben, az ő életökben, megromlott szi-
vükben és nagy bűneikben rejlik az az ok, mely meg-
akadályozza Krisztus keresztjének vonzó erejét, meg-
hiusítja annak áldásos hatását és boldogító hatalmát. 

Szentseges atyánk, X-ik Pius, római pápa, át-
érezvén korunk ezen nagy veszedelmét, a bajon segí-
teni kiván s azért pápaságának életfeladatául tűzte ki, 
hogy ^mindent megújítson Krisztusban" (Efez. 1, 10.). 
Ez az ő jelszava; czélja pedig az, hogy az emberiség 
hódoljon Krisztusnak, mert ha ez megtörténik, akkor 
az emberiségnek az a része is visszatér az Ur Isten-
hez, amely tőle engedetlensége folytán elpártolt. 

A szentatya méltán számít gyermekeinek közre-
működésére és különösen a püspökök és papok buzgó 
munkássága által reméli magasztos czéljának elérését, 
nagy feladatának megvalósítását. A mi kötelességünk 
pedig az ő óhaját teljesíteni, s ehhez képest jelen kör-
levelünkben. Mi is a szent kereszt által való megújulásról 
akarunk hozzátok, kedves híveink, szólani, bizva a jó 
Isten kegyelmével bennetek, hogy készségesen fogjá-
tok szavainkat szivetekbe fogadni és mindazt meg 
fogjátok tenni, amire atyai szeretettel kérünk és buz-
dítunk ez alkalommal benneteket. 

* * 

Midőn Üdvözítőnk a Kálvária-hegyén a kereszten 
függött, nagy sokaság állta ezt körül, ott nyilvánult 
elsőizben a szent keresztnek vonzó ereje. Ott állt a kíván-
csiak nagy tömege : a férfiak, asszonyok, gyermekek, 
gazdagok, szegények, Írástudók és munkások. Ott áll-
tak a római katonák ; a kereszt tövénél pedig a. bol-
dogságos Szűz Anya, János, a kedves tanítvány és a 
szent asszonyok, de míg ez utóbbiak a fájdalmas rész-
vét szent érzetével néznek a kereszten függőre : addig 
a többiek arczán a közönyösség, az érzéketlen kíván-
csiság, sőt a káröröm látható. Három óráig tart a 
nagyszerű látvány és íme a nap elsetétedik, a föld 
megindul, a kősziklák megrepednek ; az igaz meghal ; 
hangos szóval a mennyei Atya kezeibe ajánlja lelkét 
és a nagy áldozat befejeződik. Mindennek láttára a 
nagy sokaságon félelem vesz erőt, mellüket verik és a 
római százados igy kiált föl: „Valóban igaz volt ez az 
einher !" (Luk. 23, 47.). v Valóban ez az ember Isten fia 
v<ila!u (Márk 15, 39.). íme, ilyen hatással volt a ke-
reszten függő Ur Jézusnak nagy szenvedése és kinos 
halála a körülállókra ! 

Krisztus Urunk mennybemenetele előtt parancsot 
adott apostolainak, hogy elmenvén az egész világra, tanít-
sanak minden nemzeteket. (Máté 28, 19.). Az apostolok 

pedig az egész világnak ,,hirdették a megfeszített Krisz-
tust, aki az Isten ereje és az Izten bölcsesége.u (1. Kor. 1. 
23, 24.) És Krisztus keresztje 300 évi küzdés után 
győzedelmeskedett a pogányságon, midőn fényes kereszt 
volt látható az égen, ezzel a fölirással : vEbben a jel-
ben győzni fogsz." Ezen idő óta, bár nem menten min-
den üldözéstől, terjeszti a szent kereszt nemesítő és 

j boldogító hatalmát; teljesedésbe megy napról-napra a 
Megváltó Ur Jézus Ígérete : En ha felmagasztaltatom a 
földről, mindent magamhoz vonzok." 

A keresztény katholikus hívőnek élete Üdvözí-
tőnk ezen szavaiben nyer kifejezést: VA ki utánnam 
akar jöiini tagadja meg önmagot és vegye fel keresztjét és 

! kövessen engem." (Máté 16, 24.) És hová vezet a kereszt-
nek ez a nehéz u t j a? — Istenhez, aki maga a mi 

j végezélunk, aki nem földi, mulandó boldogságot ígért, 
hanem örökkévalót ; 0 maga lesz a mi örök jutalmunk. 
Az ut pedig, mely oda vezet: a kereszt utja. Ezt az 
utat maga Krisztus Urunk jelelte ki számunkra; ha az 
övéi akarunk lenni, mulhatlanul szükséges, hogy meg-
tagadjuk önmagunkat: kell hogy Isten erejével fölvér-
tezve küzdjünk önmagunk, a világ és a gonosz lélek 

i ellen. Igy küzdve kell követnünk Krisztust, aki vezé-
rünk, példaképünk, segítőnk, szóval mindenünk akart 
lenni a keresztnek nehéz, de mennybe vezető utján. 

A kereszt, melyet az élet küzdelmeiben magunkra 
veszünk, adja meg lelkünknek azt az igazi békét, me-
lyet az Üdvözítő születése alkalmával angyalok hirdet-
tek a jóakaratú embereknek; mi pedig a keresztvise-
lésben tanúsított megnyugvó türelmünk által adjuk 
át szivünket, lelkünket, egész valónkat az Ur Jézus-
nak, midőn akaratunk az 0 isteni akaratával teljesen 

j egyesül. 
Szentséges atyánk, mint Krisztus helytartója a 

I földön, nem akarhat mást, mint amit Krisztus maga 
; akar, azt t. i., hogy mindent megújítson Krisztusban, 
I hogy mindenben, éltünk minden körülményeiben, a 

családban ugy, mint a társadalomban Krisztus legyen, 
éljen és uralkodjék. Krisztushoz pedig az anyaszent-
egyházban jutunk el. „A mi reményünk az anyaszent-
egyház" , mondja aranyszájú szent János, „üdvösségünk 
az anyaszentegyház, menedékünk az anyaszentegyház1-. Meg-
újulásunk tehát, a szentatya szerint is, azon kereszt 
által történik, amelyből kegyelem, áldás és üdvösség 
árad minden emberre, akik az igaz anyaszentegyház 
kebelében a szent hitet vallják, ugyanazon szentségek-
kel élnek és a római pápának, mint az egyház látható 
fejének készségesen engedelmeskednek. 

Szentséges atyánk első apostoli iratában tevékeny 
munkára, az üdvösség munkálására lúvja fel a keresztény 
hiveket, és pedig olyan munkára, mely az isteni törvé-
nyeknek és az egyház parancsainak lelkiismeretes meg-
tartásában, a szent h i t n e k bátor és nyílt megvallásában, 
a jóságos cselekedetek s a felebaráti szeretet önzetlen 
gyakorlásában nyilvánuljon. Az ilyen tevékenység vonzó 
erővel fog hatni másokra, akik a jó példa után indulva, 
minden félelmet, előítéletet és kétkedést félretéve, el-
jutnak Krisztus ismeretére és szeretetére, mely egye-
dül vezet igazi, tartós boldogságra. 
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És valóban. Ha mindenütt hiven teljesítik az 
Isten akaratát; ha megtartják parancsait; ha a szent 
dolgokat tiszteletben tartják ; ha gyakran járulnak a 
szentségek vételéhez ; ha mindent megtartanak, a mi a 
keresztény élet körébe tartozik : akkor valóban el lesz 
érve az a czél, amelyet szentatyánk maga elé tűzött, 
okkor minden megujid Krisztusban. 

És ez a megujulás nemcsak a mennyei javak el-
nyerését eszközli, hanem a társadalmi élet, az orszá-
gok és államok közjólétét is elő fogja mozdítani. Mert 
ha ennek a megújulásnak áldásos hatása átjárja a tár-
sadalmi élet minden rétegét : akkor az előkelők és a 
gazdagok igazsággal és szeretettel fognak segíteni az 
alattvalókon és szegényeken ; ezek pedig szűkebb kö-
rülményeik, szegénységök terheit nyugodtan és türe-
lemmel fogják viselni ; a polgárok nem szertelen kíván-
ságaik ós vágyaik, hanem a törvények után fognak 
indulni, ezek szerint fognak cselekedni; a fejedelmeket 
és az ország tisztviselőit tisztelni fogják, mert tudják, 
hogy „minden hatalom az Istentől van" (Róm. 13, 1.) 
akkor viszont mindenki belátja azt is, hogy az anya-
szentegyháznak, a lelkek üdvősségének biztosítására, 
sérthetetlen szabadsággal kell birnia és hogy a szent-
atya, midőn az egyháznak ezen független szabadságát 
követeli, akkor ezt nemcsak a hit és vallás jogainak 
érdekében teszi, hanem a népek és nemzetek közjólétének 
érdekében is ; mert ezt a jólétet semmisem támogatja és 
biztosítja hathatósabban, mint éppen az anyaszent-
e g y h á z . (Vége köv.) 

Rónia, febr. 6. Decurtins svájczi kath. államférfiú 
fogadtatása X. Pius részéről — nevezetes esemény a 
jelen jubiláris évben. Decurtins nevéhez a svájczi ka-
tholikusok körében két nagy katholikus akczió ér-
deke fűződik. 0 a svájczi katholikusok demokrati-
kus mozgalmának lelke és vezére. Python barátjával 
neki lehet köszönni másodszor azt, hogy Freiburg 
kanton katholikus nemzetkőzi tudomány-egyetemet ala-
pított és tart fenn, melyet, a mint X. Pius pápa f. hó 
3-án a Decurtinsnak és családjának adott audienczián 
mondta, a világ összes nagy államai irigyelhetnek tőle, 
mert ilyen egyetemet eddig egy sem alapított közőlük, 
t. i. tisztán és szigorúan katholikus és nemzetközi 
tudomány-egyetemet. „A mi a tant illeti, mondá X. 
Pius e nevezetes audienczián, de a módszert is tekintve, 
eddig ez az egyetem panaszra okot soha nem adott." 
A mi névszerint a bölcselet tanítását illeti, a pápa 
nagy dicsérettel említette, hogy a freiburgi egyetem 
távol tudta mag-ától tartani az uj kantianizmust, a mely 
alapjaikban megrontja a természetfeletti életrend és a 
vallás eszméit. Ennek a bölcseletnek leánya, úgymond, 
a rationalisztikus szentirásmagyarázat, mely a helyett, 
hogy védené az igazságot, védené a Szentírás épségét 
és hihetőségét, kétségessé tesz mindent s lerontja az ifjú-
ság lelkében a hitet. Az uj kantianizmus romboló esz-
méi a regények és beszélyek irodalmában valóságos 
tengerárrá duzzadtak fel. Érzékiség és nihilizmus ter-
jed mindenfelé. S ebben a szomorú irányban Tolstoi 
vezérkedik. X. Pius nem zárkózik el az igazi haladás 
elől, sőt annak szenvedélyesen lelkes barátja. Azt 

mondta ezen az audienczián Decurtinsnak, hogy a 
katholikus tudósoknak a modern tudomány minden 
eszközét és módszerét (tutti i mezzi) ismerni, értékök 
szerint becsülni és használhatóságuk szerint alkal-
mazni kell. Tudni kell a régi igazságot az uj mód-
szerekkel és eszközökkel védelmezni. Fődolog, a 
téves eszmék kiküszöbölése. Az nagyon tetszik a pápának, 
hogy „a freiburgi egyetem megvalósítja a tudomány-
egyetem eszményét: minden tudományt mivel és előbbre 
visz ; tanárai ismerik a tudomány-mívelés minden uj 
módját, és e mellett a legszigorúbb igazhitűségben 
(ortodosia) élnek." A freiburgi egyetemen nincs tudo-
mányos világnézetek bábeli zűrzavarja; nem is lehet, 
mert a katholikus hit összhangja kizárja a tudomány-
ból is a tudománytalan hiu egyéni vélekedések disszo-
nancziáit. Ott az igazság feltétlen kultusza uralkodik 
az önhitt szabadosság teljes kizárásával. 

Haifa (Palesztina), 1904. január 30. Hirek a Szeid-
földről. — 

(A Religio eredet i tudósí tása . ) 

Az idén, ugy látszik, több zarándoklat fog ide-
érkezni a Szentföldre, mint tavaly ; legalább az eddigelé 
bejelentett tavaszi zarándoklatok száma jóval tekinté-
lyesebb mint az elmúlt kolerás esztendőben. Ezek közöl 
első helyen áll a francziák nagy zarándoklata (pèlerinage 
de la pénitence), mely az assumpsionisták hajóján 
(Notre Dame de salut) és azok vezetése alatt szokott 
ideérkezni. Ezen példásan vezetett zarándoksereg évről-
évre fényesen tanúsítja, hogy hazájuk politikai zilált-
sága daczára az élő hit, a Szentföld szeretete még 
nem halt ki a frankok szivéből. A kisebb franczia 
zarándoklatot (pèlerinage de s. Louis) Père Botard, 
párisi pap szokta vezetni. — A kölni német Szentföld-
Egylet (Deutscher Verein von Heiligen Land) is ren-
dez az idén néhány évi szünet után — nagyobbmérvű 
zarándoklatot. A zarándokok márczius 15-én indulnak 
Kölnből, másnap Genuában hajóra kelnek s hatod 
napon Haifában szándékoznak kikötni. Riechen, vierseni 
plébános fogja őket vezetni. A kármelhegyi szentély 
meglátogatása után Názáretbe indulnak, hol Gyümölcs-
oltó-Boldogasszony ünnepén közös szent áldozással 
ülik meg a megtestesülés szent titkát. A résztvevők, 
kik már előbb a Tábor hegyén és a galileai tengernél 
végezték ajtatosságukat, innen visszatérnek hajójukra 
s márczius 26-án Jaffába s innen vasúton Jeruzsálembe 
érkeznek, hol április 4-ig maradnak. A jeruzsálemi 
szentélyeken kivül meglátogatják még ezen helyeket: 
Bethania, Jericho, a Jordán folyó, a Holt-tenger, 
Bethlehem, sz. János (Ain Karim), Emmausz. Két 
fényes ünnepséget is rendeznek német hitsorsosaink a 
sz. városban. A Sión ormán, Jeruzsálem egyik legmaga-
sabb pontján tudvalevőleg román stilű monostor és 
monumentális egyház épüi Boldogasszony elszendere-
dése helyén (dormitio). A helyet Vilmos császár aján-
dékozta katholikus alattvalóinak, kik már 700,000 
márkán felül adakoztak ezen szentély építésére. Az 
alsó templom, a kripta elkészült s a zarándokok jelenlété-
ben lesz felszentelve, esetleg megáldva. A másik ünnep-
ség a damaszkusi kapu előtt fog végbemenni, hol az uj 
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német kath. zarándokház, iskola és tanitóképző alap-
kövét teszik le, mely intézetek felállitása félmillió 
márkán télül fog igénybevenni. — Néhány nappal a 
németek után a spanyolok érkeznek a haifai kikötőbe, 
kik szintén Gyümölcsoltó-Boldogasszony napját Náze-
retben óhajtják ünnepelni, a nagy hetet pedig Jeruzsá-
lemben. Ezen zarándoklat még népesebb leend, mint 
a németeké. A két év előtti spanyol nagy zarándoklat 
még most is élénk emlékezetemben van. Résztvevőinek 
áhitata, világiak és papok látható egyetértése, a példás 
rend annál mélyebb behatással volt reám, mert ez 
volt az első nagyobb zarándoksereg, melyet a Szent-
földön láttam. 

A britt birodalomból is készülnek a Szentföldre. 
Néhány hét előtt hallottam, hogy e zarándoklat húsvét 
után érkezik ide. A vezetőség nagy körültekintéssel 
teszi meg előkészületeit Igy pl. külön e czélra t. i. az s 

előkészületek megbeszélésére hazahivta a jeles szent-, j 
földi kutatót, az Írországi ferenczrendi P. Dunne-1, ki 
már 11 éven át tanulmányozza Palesztina föld- és 
néprajzi viszonyait. Lehet, hogy P. Dunne a zarándok-
lattal újra visszatér, hogy földieinek itt kalauza legjœn. 

A későbbre tervezett zarándoklatok közül csak a 
bajorországit említem, mely sz. Jakab napjától aug. 
13-ig lesz útközben és a württembergit, melyet nép-
zarándoklat gyanánt terveznek (az egyes részvevő 400 
márkát fizet, míg a tavaszi német zarándoklat tagjai 
800 márkát fizetnek, beleértve azon összegbe a tervbe-
vett római tartózkodás költségeit is.) Ezen előre lát-
hatólag népes zarándoklat aug. 16. indul Triesztből s 
három hétig lesz iitközben. 

A régóta tervezett galileai vasút végre kiépül. E 
vonalra (Akko-Haifa-Jordan-Damaskus) a gazdag Sur-
sock család egyes tagjai még 1882. kaptak Konstan-
tinápolyból firmánt ; de nem birván megkezdeni a 
kitűzött időre az építést, a szultán engedélyével együtt 
elvesztették még az óvadékot is (45.000 frank.) Midőn 
később az angolok észrevették, hogy a franczia „Com- j 
pagnie Ottomane de la route de Beyrout à Damas", mely j 
a Beirut és Damaskus közti műutat építette és kezelte, 
minden követ megmozdít, hogy vasútépítésre kapjon 
engedélyt s így Damaskust s Damaskuson át a gabona-
dús Hauránt összeköttesse a tengerrel, kivitték — sok 
baksis árán, — hogy Jusuf effendi Eljas török alatt-
való (mint Strohmann) nevére 1890. uj firmánt kaptak 
a déli vonalra (Haifa-Jordan-Damaskus.) De az északi 
vonal (Beirut-Damaskus) érdekeltjei, a francziák (Com-
pagnie Ottomane . . .) sem nyugodtak, hanem az első 
engedélyen kivül (Beirut-Damaskus), melyet Hassán 
effendi Baijutumtól vettek át 1891-ben, megvették 
1892. egy belga társaság engedélyét is, mely Damas-
kus és Muzerik közti vonalra szólt, s ezt azonnal mun-
kába is vették. A déli vonalnak a firmán szerint 1895. 
szept. l-ig késznek kellett volna lenni, de míg a fran-
czia társaság az északi vonalat 1895. csakugyan átad-
hatta a forgalomnak, addig a déli vonal fővállalkozói 
Huss, Townsend and Co Chicagóból 1892. decz. 12. 
nagy ünnepségek között megnyitották ugyan a mun-
kálatokat, de azokat 8 km. befejezése után abbahagy-

ták. Éveken át pihent ezután a vasútépítés, míg maga 
a szultán át nem vette az előbbi társaság összes 
jogait. 

Abd-ul Hamid szultán ugyanis érezvén, hogy 
tekintélye, melyet mint kalifa vagyis a hívők fejedelme 
(emir el-mu' minin) az összes mohamedánus világtól 
követel, nagyon megcsappant, nagy tettre határozta el 
magát : vasutat építtet Damaskus és Mekka között, mely 
vasút a nagy zarándoklatok szállítása folytán a muzul-
mánok szemében szent vállala1 nak fog tetszeni. S a 
számítás fényesen sikerült, mert már eddig is nagy 
összegek gyűltek be adakozás, jámbor hagyományok 
folytán, Különösen Keletindiából. Igy a török lapok 
jelentései szerint Rangoonból (Birma) 300,000 rúpiát 
küldött két gyűjtési bizottság s egy indiai radzsa 
(Nisam) egymaga adott ugyanannyit a „szent" vasútra. 
Miután azonban a beirut-damaskusi vasút franczia 
kézen van, a szultán kiadta a parancsot, hogy a haifa-
muzeribi vonalat azonnal munkálatba kell venni, hogy 
így a nagy vonalhoz szükséges anyagot saját vasutján 
szállíthassa. A vonal élére Weiler német mérnököt 
állította, kinek vezetése alatt csupa európai mérnök 
dolgozik (belga, német). A Jordánig a vasútvonal az 
angolok által tervezett irányban halad vagyis ezen 
állomásokkal birand : Haifa (a város keleti végén), 
Beled-es-sech, El Haritije (a bibliai Haroseth, Bír. 4, 2), 
En-Naszira (Názáret, mely azonban harmadfél órá-
nyira fekszik a vasúttól), El-fule, Beiszan (Scythopolis), 
Dzsiszr elmedzsámi (vagyis a Jordán hidja). Innen a 
régi terv szerint a vonal érintette volna Samochot a 
galileai tenger déli csúcsán, s észak-keleti irányban 
törekedett volna felérni a Dzsolan (Gaulanitis) fen-
síkjára s Damaskus felé haladni. A mostani terv sze-
rint a Jármuk mentén vezetik a vonalat keleti irány-
ban Muzerib-ig, a nagy zarándokvasut (Damaskus-
Mekka) egyik állomásáig. A nagy vasút maga már a 
Holt-tenger irányában fekvő Meschittáig áll ugy a hogy 
készen. Miután a galileai vonal építése nem haladt a 
kívánt gyorsasággal, ezt is a nagy vasút főmérnökére, 
Meissnerre bízták, ki azt a jövő évi húsvétra köteles 
átadni a forgalomnak. Haifa ós Beiszan között már 
most jár a vonat, de onnan következnek még csak az 
igazi nehézségek : a Jordánvölgy, mely 253 méterrel a 
tenger szine alatt fekszik, és a Jármuk völgy gyors 
emelkedése. Kandier János. 

I R O D A L O M . 

1. A katholikus könyvpiacz legújabb termékei: 
Theologie. Alberti, I., Theologiae pastoralis pars IV. 
gr. 8" (127) Rom. (Pustet). M. 2 — Analecta hymnica 
medii aevi XLI I I : Hymni inediti. 7. Folge. Hrsg. v. 
G. M. Dreves S. J . gr. 8" (324) Lpz. 1903, Reisland. 
M. 10.— Bösio, A., Storia universale délia chiesa catto-
lica da Gesű Christo a Pio IX. Vol. I. 8° (VIII. u. 
449) Novara 1903. M. 5. — Brüll, A., Die wahre Kirche 
Christi. Aus dem Nachlass des Verf. hrsg. v. J , Brüll, 
gr. 8° (VII. u. 45) Fbg. 1903, Herder. Pf. 60. — Cor-
pus scriptorum christianorum orientalium, Scriptores 
aetiopici. Series altera. Tom. V : Annales lohannis 
I, Iyàsu I. Bakäffä. Textus. Ed. I. Guidi. gr. 8" (55) 
Parisiis, Lpz. 1903, Harrassowitz. M. 3. — Cotel, P., S. J . 
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Katechismus der Gelübde f. die Gott geweihten Per-
sonen des Ordenstandes. Aus dem Französ. v. A. 
Maier. 6., verb. Aufl. 12° (VIII u. 101) Fgb 1903, 
Herder. Pf. HO.— Ketteier, W. E. Frh. v., Hirtenbriefe. 
Hrsg. v. J . M. Raich. gr. 8° (XL u. 944) Mainz, Dru-
ckerei Lehrlinghaus. M. 5. — Reinelt. P. Studien üb. die 
Briefe des hl. Paulinus v. Nola. gr. 8° (V. u. 103) 
Bresl. Aderholz. M. 1.50. — Ringholz, 0., Benediktiner-
stift U. L. Fr. v. Einsiedeln. I. Bd. 6. u. 7. Lfg. Eins., 
A'rlgsanst. Benziger & Co. Je M. 2.60.— Studien, Bibli-
sche. Hrsg. v. 0 . Bardenhewer. VIII. Bd. 3. Hf t : 
Fischer, J . Die chronologischen Fragen in den Büchern 
Esra-Nehemia. gr. 8 ' (X. u. 98) Fbg 1903, Herder. M. 
2.40.— Weininger, 0., Über die letzten Dinge, gr. 8'' 
(XXVII u. 183; Wn, Braumüller. M. 5. 

2 Literarische Rundschau für das katholische 
Deutschland Herausgegeben von Dr G. Hoberg. Pro-
fessor an der Universität Freiburg i. Br. Dreissigster 
Jahrgang: 1904. 12 Nummern à 16 S. 4* M. 9, Frei-
burg im Breisgau. Herdersche Verlangshandlung. Meg-
rendelhető postán vagy könyvkereskedés utján. 

Tartalma a 2. számnak : Sicilia Sotterranea. (Sauer.) 
— Barnabe d ;Alsace, Deux questions d'archéologie 
Palestiniene. (Euringer.) — Belser, Die Geschichte des 
Leidens und Sterbens, der Auferstehung und Himmel-
fahrt des Herrn. (Rückert .)—Bruders. Die Verfassung 
der Kirche von den ersten Jahrzehnten der apostoli-
schen Wirksamkeit an bis zum Jahre 175 n. Chr. 
(Funk.) —- Paulus. Die deutschen Dominikaner im 
Kampfe gegen Luther (1518—1563). '(Franz.). — Staerk, 
Der Taufritus in der grichisch-russischen Kirche. (All-
mang.) — Alberti, De ieiunio ecclesiastico tractatus 
theoreticus et practicus. (Mayer.) — Drews, Studien 
zur Geschichte des Gottesdienstes und des gottesdienst-
lichen Lebens. I (Eisenhofer ) — Geyser, Grundlegung 
der empirischen Psychologie. (B. Grieg.)— Grimtnê, Das 
Gesetz Chammurabis u. Moses. (Dornstetter.) — Grimme. 
„Unbewiesenes". (Dornstetter.) — Huck, Ubertin von 
Cassale und dessen Ideenkreis (Betzinger.) — v. Grae-
venitz, Deutsche in Rom. (Eckert.) — Scapinelli, 
Bezirkshauptmann von Lerchberg. Roman. (Starschi-
nyi.) — v. Hebentanz-Kaempfer, Taubenflug. Roman. 
(Starschinyi.) — Meisterwerke der Malerei. 1. Liefg. 
(Kolberg.) — Geiger, Die religiöse Erziehung der Kin-
der im deutschen Reiche. (Ott.) — v. Höhe-Gelting, 
Die Rechtsfähigkeit der Mitglieder religiöser Orden 
und ordensähnlicher Kongregationen. (Helmer.) Helling-
haus, Deutsche Poesie von den Romantikern bis auf 
die Gegenwart. 3. Aufl. (Egen.) — Nachrichten. — 
Büchertisch. 

Ezek és más könyvek megrendelhetők egyenesen 
és közvetetlenül levelező lapon a B. Herder-féle czég-
nél (B. Herder's Verlagshandlung) Freiburg im Breis-
gau (Baden). 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk megczáfolja 

azt a híresztelést, mintha X. Pius pápa di Rudini 
őrgrófot, a volt olasz ministerelnököt kihallgatáson 
fogadta volna. 0 szentsége, éppen ugy mint XIII . Leo, 
szigorúan ragaszkodik ahhoz az elvhez, hogy a hiva-
talos Olaszországból senkit (képviselőt, szenátort, minis-
terelnököt, hivatalnokot) audienczián nem fogad. 

— Az Országos Eucharisztikus Konexesszns ügyé-
ben népes papi értekezlet volt húshagyó kedden d. u. 

3 órakor a kegyes-tanitórendiek dísztermében dr Küld 
Medárd püspök ur elnöklésével. 0 mga megnyitójában 
kifejtette az értekezlet czélját: az eucharisztikus kon-
gresszus előkészítésére buzdítani a papságot. A mint a 
konczerthez, hogy sikerüljön, próbák szükségesek, épp 
úgy szükséges a papságnak az eucharisztikus kongressusia 
való előkészülés. A jegyzőkönyv vezetésével Jess ni s Ly 
Kálmán bízatván meg, szólásra felállott Andor György 
pápai kamarás és hgprimási titkár, majd utána Tonusa-
nyi. Lajos J . t. atya következett. Az első szónok nagy 
ember- és Isten-ismeréssel kifejtette az okot, miért kell 
az eucharisztikus kongresszust a katholikus nagygyű-
lések keretéből kivenni s külön országos intézménynvé 
fejleszteni? Azértj hogy a külső akcziókkal foglalkozó 
nagygyűléseknek legyen éltető alapjuk az Oltáriszent-
ségből táplálkozó hitélet kimeríthetetlen isteni talajá-
ban. Bizonyításának minden részlete a kath. keresztény 
lélek mélyéből volt merítve. Az élet forrása csakugyan 
az Isten, még pedig nekünk katholikusoknak, különös 
kegyelemmel, az Oltáriszentségben rejlő Isten. Tom-
csányi Lajos atya, mint mindig, most is eltalálta a 
hatás varázsának titkát. Érdekesen s lelkesítő verv-
vel kiemelte régi okmányok csendes nyugalmából azt 
a hangosan megszólalt tényt, hogy magyar őseink 
a Mária-kultusz mellett az Oltáriszentség tiszteletének 
is lelkes hívei és lovagjai voltak. Értekezlet után 

, következett a szentségimádással egybekötött litánia a 
j belvárosi plebánia-templomban, körmenettel. Litánia 

előtt dr Kohl Medárd püspök ur hatalmas főpásztori 
beszédet mondott. 

— Pápai kitüntetés. X. Pius pápa a magyar ka-
tholikus tanügy egyik érdemekben dúsgazdag vezérlő 
tanférfiát, Ember Károlyt, az angolkisasszonyok buda-
pesti intézetében a királyi katholikus elemi és polgári 
tanítónőképzöintézetnek pedagógiai tanárát, a katho-
likus tanítók országos bizottságának és a tanügyi ta-
nácsnak világi elnökét, a Szent István-Társulat kiadá-
sában megjelent „Népnevelő" hivatalos tanügyi lap szer-
kesztőjét, a Nagy Szent Gergely-rend lovagkeresztjével 
tüntette ki. Az erre vonatkozó pápai okmányt Vaszary 
Kolos bibornok herczegprimás kegyesszavu leirattal 
küldte meg Steinberger Ferencz dr apátkanonok, köz-
ponti szemináriumi kormányzónak, mint a katholikus 
tanügyi tanács egyházi elnökének. A kitűntetett jeles 
férfiú feldíszítése a pápai lovagrend keresztjével az o. 
kath. t. t, ülésében fog megtörténni. Ad multos annos! 

— Apró hirek. Hat nyelvű pasztorácziót végez 
Kanadában P. Kulavy Edmontonban. Folyékonyan 
beszéli az angolt, németet, francziát, lengyelt, ruthént 
és ujgörögöt. Ennyi nyelven beszélnek az ő hivei. — 
A szatmári székesegyház villanyvilágításra lesz beren-
dezve. A költség 18,695 kor. 19 fill, összegben van 
megállapítva. 

Figyelmeztetés az előf izetés m ó d j á r a . Az „Egyetemen 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkin t , a 

jReligio-Vallás* a lak jában , '/a í v e t fog adni. M. t. olvasoink tapasz-
ta l ták, hogy 2 ívet is adotr. Â lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizeté.-i ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az „E. Kr. X."-at j á r a t j a , az a lapor, 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
„Religio-' allásli-1 és az , ,E Kr. L " - a t együ t t k íván ja jára tn i , a 
az , ,E. Kr. L.LÍ-at kedvezményes áron, 2 koronáér t s z e r e z h e t 
meK. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „K,eligiou-ra a f l 

eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. Kr . L."-ra 2 kor* 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás :-zerint-
Vi» V2 » 3,'i ®s egész évi i 'eszletekben tör lesz the tők. Mindenkire-! 
nézve legegyszerűbb s egczélszeríibb e l já rás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , m é g pedig ha lehe t előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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r'^.rge alacnter m cuepio tuo : praeiiare praeha I/omini, caritutem mcende, pietatem főve, unitati promooendae et arctius compmgendat 
idabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui operi tuo tuffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

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

A ilditos tibi animos auctor i ta te .Nostra exoptamus, quibufe excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T i r t a lom. Vezereszmék és Tanulmányok: Sanct iss imi Domin i Nos t r i Div ina P rov iden t i a P I I P A P A E X L i t t e r a e Encycl icae . — 
Egyházi Tudósítások : P a n n o n h a l m a : Böj t i főpász to r i kör levél . — V á c z : Nagybö j t i főpász tor i körlevél. — Tárcza : „ P r o m o v e a t u r 
amovea tu r . " Kath. Nevelés és Tanítámgy. A Katho l ikus T a n ü g y i Tanács . — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A Szent -

István-Táx-sulat vá l a sz tmány i gyű lése . — Irodalom. — Vegyesek. 

Az előfizetés mennél előbbi megújítását kérjük 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
DIVINA PROVIDENTIA 

PII P A PA E X 
LITTE RAE ENCÏCLICAE 

AD P A T R I A R C H A S P R I M A T E S A R C H I E P I S C O P O S E P I S C O -

P O S A L I O S Q V E L O C O R V M O R D I N A R I O S P A C EM E T 

COMMVNIONEM CVM A P O S T O L I C A S E D E H A B E N T E S 

V E N E R A B I L I B V S F R A T R I B V S P A T R I A R C H E S P R I M A T I B V S 

A R C H I E P I S C O P I S E P I S C O P I S A L I I S Q V E L O C O R V M O R -

D I N A R I I S P A C E M E T C O M M V N I N N E M CVM A P O S T O L I C A 

S E D E H A B E N T I B V S 

PIVS PP. X. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

S A L V T E M E T A P O S T O L I C A M B E N E D I C T I O N E M . 

(Vége.) 

Nam ea demum est germana adversus Deiparen-
tem relligio, quae profluat animo ; nihilque actio cor-
poris habet aestimationis in hac re atque utilitatis, 
si sit ab actione animi seiugata. Quae quidem actio eo 
unice pertineat necesse est, u t divini Mariae Filii 
mandatis penitus obtemperemus. Nam si amor verus is 
tantum est, qui valeat ad voluntates iungendas ; nostram 
plane atque Matris sanctissimae parem esse voluntatem 
oportet, scilicet Domino Christo servire. Quae enim 
Virgo prudentissima, ad Canae nuptias, ministris aiebat, 

eadem nobis loquitur : Quodcumque dixerit vobis, faeite. 1  

Verbum vero Christi est : Si aident vis ad vitam ingredi, 
serva mandata. — Quapropter hoc quisque persuasum 
habeat : si pietas, quam in Virginem beatissimam quis 
profitetur, non eum a peccando retinet, vel pravos 
emendandi mores consilium non indit : fucatam esse 
pietatem ac fallacem, utpote quae proprio nativoque 
careat fructu. 

Quae si cui forte confirmatione egere videantur, 
haur«ri ea commode potest ex ipso dogmate immaculati 
conceptus Deiparae. — Nam, ut catholicam traditionem 
praetermittamus, quae, aeque ac Scripturae sacra e, 
fons veritatis est ; unde persuasio ilia de immaculata 
Mariae Virginis Conceptione visa est, quovis tempore, 
adeo cum christiano sensu congruere, ut fidelium 
animis insita atque innata haberi posset? Horremus> 

sic rei causam egregie explicavit Dionysius Carthusi-
anus, horremus enim midierem, quae caput serpentis erat 
contritura, quandoque ab eo contritam, atque diaboli filiam 
fuisse matrem Domini fateri.3 Nequibat scilicet in 
christianae plebis intelligentiam id cadere, quod Christi 
caro, sancta, impolluta atque innocens, in Virginia 
utero, de carne assumpta esset, cui vel vestigio tempo-
ris labes fuisset illata. Cur ita vero, nisi quod pecca-
tum et Deus per infinitam oppositionem separantur ? 
Hinc sane catholicae ubique gentes persuasum habuere, 
Dei Pilium, antequam, naturâ hominum assumpta,, 
lavaret nos a peccatis nostris in sanguine suo, debuisse„ 

1 Ioann . II , 5. 
2 Mat th . X I X , 17. 
3 3. Sent . d. 3, q. 1. 
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iii primo instanti suae conceptions, singulari gratia ac 
])rivilegio, ab omni originális culpae labe praeservare 
immunem Yirginem Matrem. Quoniam igitur peccatum 
omne usque adeo horret Deus, ut futuram Filii sui 
Matrem non cuiusvis modo maculae voluerit expertem, 
quae voluntate suscipitur, sed, munere singularissimo, 
intuitu meritorum Christi, illius etiam, qua omnes Adae 
filii, mala veluti haereditate, notamur: ecquis ambigat, 
primum hoc cuique officium proponi, qui Mariam 
obsequio demereri aveat, ut vitiosas corruptasque 
consuetudines emendet, et quibus in veti tum nititur, 
domitas habeat cupiditates ? 

Quod si praeterea quis velit, velle autem nullus 
non debet, ut sua in Yirginem relligio iusta sit omnique 
ex parte absoluta : ulterius profecto opus est progredi 
atque ad imitationem exempli eius omni ope conten-
dere. — Divina lex est ut, qui aeternae beatitatis 
potiri cupiunt, formám patientiae et sanctitatis Christi, 
imitando, in se exprimant. Nam quos praescivit, et prae-
destinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse 
primogenitus in multis fratribus.4 At quoniam ea fere 
est infirmitas nostra, ut tanti exemplaris amplitudine 
facile deterreamur; providentis Dei numine, aliud 
nobis est exlemplar propositum. quod, quum Christo 
sit proximum, quantum humanae licet naturae, tum 
aptius congruat cum exiguitate nostra. Eiusmodi autem 
nullum est praeter Deiparam. Talis enini fuit Maria, 
ait ad rem sanctus Ambrosius, ut eius unius vita omnium 
sit disciplina. Ex quo recte ab eodem conficitur : Sit 
igitur vobis tamquam in imagine descripta virgmitas, vita 
Mariae, de qua, velut speculo refulget species castitatis et 
forma virtutis. 5 

Quamvis autem deceat filios Matris sanctissimae 
nullam praeterire laudem quin imitentur ; illas tarnen 
Eiusdem virtutes ipsos fideles assequi prae ceteris 
desideramus, quae principes sunt ac veluti nervi atque 
artus christianae sapientiae : fidem inquimus, spem et 
caritatem in Deum atque homines. Quarum quidem 
virtutum fulgore etsi nulla, in Virgine, vitae pars 
caruit ; maxime tamen eo tempore enituit, quum nato 
emorienti adstitit. — Agitur in crucem Iesus, eique in 
maledictis obiicitur quia fdium Dei se fecit.ü Ast illa, 
clivinitatem in eo constantissime agnoscit et colit. 
Demortuum sepulchro infert, nec tamen dubitat revi-
cturum. Caritas porro, qua in Deum flagrat, participem 
passionum Christi sociamque efficit; cumque eo, sui 
veluti doloris oblita, veniam interfectoribus precatur, 
quamvis hi obfirmate inclamant : Sanguis eius super nos, 
et super filios nostros.7 

Sed ne immaculati Yirginis conceptus, qui Nobis 
caussa scribendi est, contemplationem deseruisse videa-
mur, quam is magna atque propria importât adiumenta 
ad has ipsas retinendas virtutes riteque colendas ! — 
Et révéra, quaenam osores fidei initia ponunt tantos 
quoquoversus errores spargendi, quibus apud multos 

4 Rom. VI I I , 29. 
5 De virginib., 1. 2, c. 2. 
6 Ioann . X I X , 7. 
7 Mat th . X X V I I , 25. 

fides ipsa nutat? Negant nimirum hominem peccato 
lapsum suoque de gradu aliquando deiectum. Hinc 
originalem labem commentitiis rebus accensent, quaeque 
inde evenerunt damna, corruptam videlicet originem 
humanae gentis, universamque ex eo progeniem homi-
num vitiatam ; atque adeo mortalibus invectum malum 
impositamque reparatoris necessitudinem. His autem 
positis, pronum est intelligere nullum amplius Christo 
esse locum, neque ecclesiae, neque gratiae, neque 

I ordini cuipiam qui naturam praetergrediatur ; uno verbo, 
tota fidei aedificatio penitus labefactatur. — Atqui 
credant gentes ac profiteantur Mariam Yirginem, primo 

! suae conceptionis momento, omni labe fuisse immunem ; 
! iam etiam originalem noxam, hominum reparationem 

per Christum, evangelium, ecclesiam, ipsam denique 
perpetiendi legem admittant necesse est : quibus omni-

i bus rationalismi et maierialismi quidquid est radicitus 
! evellitur atque excutitur, manetque christianae sapien-

tiae laus custodiendae tuendaeque veritatis. — Ad 
haec, commune hoc fidei hostibus vitium est, nostra 
praesertim aetate, ad fidem eamdem facilius eradendam 
animis, ut auctoritatis Ecclesiae, quin et cuiusvis 
in hominibus potestatis, reverentiam et obedientiam 
abiiciant abiiciendamque inclament. Hinc anarchismi 
exordia ; quo nihil rerum ordini, tum qui ex natura 
est. tum qui supra naturam, infestius ac pestilentius. 
Iamvero hanc quoque pestem, publicae pariter et 
christianae rei funestissimam, immaculati Deiparae 
conceplus delet dogma ; quo nempe cogimur eam 
Ecclesiae tribuere potestatem, cui non voluntatem 
animi tantum, sed mentem etiam subiici necesse est :  
siquidem ex huiusmodi subiectione rationis christiana 
plebs Deiparam concinit : Tota pulchra es, Maria, 
et macula originális non est in te.8 — Sic porro rursum 
conficitur Virgini augustae hoc dari merito ab Ecclesia. 
cunctas haereses solam interemisse in universo mundo. 

Quod si fides, ut inquit Apostolus, nihil est aliud 
nisi sperandarum substantia rerum,9 facile quisque dabit 
immaculata Yirginis conceptione confirm ari sirnul 
fidem, simul ad spem nos erigi. Eo sane vei magis, quia 
Yirgo ipsa expers primaevae labis fuit, quod Christi 
mater futura erat; Christi autem mater fuit, ut nobis 
aeternorum bonorum spes redintegraretur. 

Iam ut caritatem in Deum tacitam nunc relinqu-
amus, ecquis Immaculatae Yirginis contemplatione non 
excitetur ad praeceptum illud sancte custodiendum, 
quod Iesus per antonomasiam suum dixit, scilicet ut 
diligamus invicem sicut ipse dilexit nos ? — Signum 
magnum, sic apostolus Ioannes demissum sibi divinitus 
visum enarrat, Signum magnum apparuit in caelo : Mulier 
amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius 
corona stellarum duodecim.10 Nullus autem ignorât, muli-
erem illám, Yirginem Mariam significasse, quae caput 
nostrum intégra peperit. Sequitur porro Apostolus : Et 
in utero habens, clamabat parturiens, et cruciabatur ut 

8 Grad. Miss, in fes to Imm. Concept. 
9 Hebr . X L 1. 
10 Apoc. X I I , 1. 
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pariat.11 Vidit igitur Ioannes sanctissimam Dei Matrem 
aeterna iam beatitate fruentem, et tarnen ex arcano 
quodam partu laborantem. Quonam autem partu ? No-
strûm plane, qui exilio adhuc detenti, ad perfectam 
Dei caritatem sempiternamque felicitatem gignendi 
adhuc sumus. Parientis vero labor studium atque amo- j 
rem indicat, quo Virgo, in caelesti sede, vigilat assidu-
aque prece contendit, ut electorum numerus expleatur. 

Eamdem hanc caritatem ut omnes nitantur assequi 
quotquot ubique christiano nomine censentur vehemen- j 
ter optamus, occasione hac praesertim arrepta imma-
culati Deiparae conceptus solemnius celebrancli. Quam 
modo acriter efferateque Christus impetitur atque ab 
eo condita religio sanctissima ! quam idcirco praesens 
multis periculum iniicitur, ne, gliscentibus erroribus 
ducti, a fide desciscant ! Itaque qui se existimat stare, 
videat ne cadat. 12 Simul vero prece et obsecratione 
humili utantur omnes ad Deum, conciliatrice Deipara, 
ut qui a vero aberraverint resipiscant. Experiendo 
quippe novimus eiusmodi precem, quae caritate fundi-
tur et Virginis sanctae imploratione fulcitur, irritam 
fuisse numquam. Equidem oppugnari Ecclesiam neque 
in posterum unquam cessabitur : Nam oportet et haereses 
esse, ut et qui probati sunt, manifesti fiant in vobis.11 Sed 
nec Virgo ipsa cessabit nostris adesse rebus ut ut 
difficillimis, pugnamque prosequi iam inde a conceptu 
pugnatam, ut quotidie iterare liceat illud : Hodie ! 

cotdritum est ab ea caput serpentis antiqui. 14 

Utque caelestium gratiarum munera, solito abun-
dantius, nos iuvent ad imitationem beatissimae Virgi-
nis cum honoribus coniungendam, quos illi ampliores 
hunc totum annum tribuemus, atque ita propositum 
facilius assequamur instaurandi omnia in Christo : exem-
plo Decessorum usi quum Pontificatum inirent, indul-
gentiam extra ordinem, instar Iubilaei, orbi catholico 
impertiri decrevimus. 

Quamobrem de onnipotentis Dei misericordia, ac 
beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ! 
ex ilia ligandi atque solvendi potestate, quam Nobis 
Dominus, licet indignis, contulit : universis et singulis 
utriusque sexus christifidelibus in alma Urbe Nostra 
degentibus vel ad earn advenientibus, qui imam e 
quatuor Basilicis patriarchalibus, a Dominica prima j 
Quadragesimae, nempe a die X X I februarii, usque ad 
diem II iunii inclusive, qui erit solemnitas sanctissimi 
Corporis Christi, ter visitaverint ; ibique per aliquod 
temporis spatium pro catholicae Ecclesiae atque huius 
Apostolicae Sedis libertate et exaltatione, pro extirpa-
tione haeresum omniumque errantium conversione, pro 
christianorum Principum concordia ac totius fidelis 
populi pace et unitate, iuxtaque mentem Nostram pias 
ad Deum preces eifuderint ; ac semel, intra praefatum 
tempus, esurialibus tantum cibis utentes ieiunaverint, 
praeter dies in quadragesimali indulto non comprelien- | 
sos ; et, peccata sua confessi, sanctissimum Eucharis- j 

11 Apoc. X I I , 2. 
12 I. Cor. X, i2. 
13 I. Cor. XI , 10. 
14 Off. Imin. Cone, in I I Vesp. ad Magnif. ' 

tiae sacramentum susceperint; ceteris vero ubicumque, 
extra praedictam Urbem degentibus, qui ecclesiam 
cathedralem, si sit eo loci, vel parochialem aut, si 
parochialis desit, principalem, supra dicto tempore vel 
per très menses etiam non continuos, Ordinariorum 
arbitrio, pro fidelium commodo, praecise designandos, 
ante tamen diem VIII mensis decembris, ter visitave-
rint ; aliaque recensita opera devote peregerint : plenis-
simam omnium peccatorum suorum indulgentiam con-
cedimus et impertimus ; annuentus insuper ut eiusmodi 
indulgentia, semel tantum lucranda, animabus, quae 
Deo caritate coniunctae ex hac vita migraverint, per 
modum sufifragii applicari possit et valeat. 

Concedimus praeterea, ut navigantes atque iter 
agentes, quum primum ad sua domicilia se receperint, 
operibus supra notatis peractis, eamdem indulgentiam 
possint consequi. 

Confessariis autem, actu approbatis a propriis 
Ordinariis, potestatem faeimus, ut praedicta opera, a 
Nobis iniuncta, in alia pietatis opera commutare valeant 
in favorem Regularium utriusque sexus, nec non alio-
rum quorumcumque qui ea praestare nequiverint, cum 
facultate etiam dispensandi super Communione cum 
pueris, qui ad eamdem suspiciendam nondum fuerint 
admissi. 

Insuper omnibus et singulis christifidelibus tam 
laicis quam ecclesiasticis sive saecularibus sive regula-
ribus cuiusvis ordinis et instituti, etiam specialiter 
nominandi, licentiam concedimus et facultatem, utsibi, 
ad hunc eifectum, eligere possint quemcumque pres-
byterum tam regulärem quam saecularem, ex actu 
approbatis, (qua facultate uti possint etiam moniales, 
novitiae aliaeque mulieres intra claustra degentes, 
dummodo confessarius approbatus sit pro monialibus) 
qui eosdem vel easdem, infra dictum temporis spatium, 
ad confessionem apud ipsum peragendam accedentes, 
cum animo praesens iubilaeum assequendi, nec non 
reliqua opera ad illud lucrandum necessaria adimplendi, 
hac vice et in foro conscientiae dumtaxat, ab excom-
municationis, suspensionis aliisque ecclesiasticis senten-
tiis et censuris, a iure vel ab homine quavis de causa 
latis seu inflictis, etiam Ordinariis locorum et Nobis 
seu Sedi Apostolicae, etiam in casibus cuicumque ac 
Summo Pontifici et Sedi Apostolicae speciaii licet modo 
reservatis, nec non ab omnibus peccatis et excessibus 
etiam iisdem Ordinariis ac Nobis et Sedi Apostolicae 
reservatis, iniuncta prius poenitentia salutari aliisque 
de iure iniungendis, et si de haeresi agatur, abiuratis 
antea et retractatis erroribus, prout de iure, absolvere ; 
nec non vota quaecumque etiam iurata et Sedi Apo-
stolicae reservata (castitatis, relligionis, et obligationis,, 
quae a tertio acceptata fuerit, exceptis) in alia pia et 
salutaria opera commutare et cum poenitentibus eius-
modi in sacris ordinibus constituis etiam regularibus,, 
super occulta irregularitate ad exercitium eorumdem. 
ordinum et ad superiorum assequutionem, ob censu-
rarum violationem dumtaxat, contracta, dispensare possit. 
et valeat. — Non intendimus autem per praesente& 
super alia quavis irregularitate sive ex delicto sive ex 
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defectu, vel publica vel occulta aut nota aliave inca-
pacitate aut inhabilitate quoquomodo contracta dispen-
sare ; neque etiam derogare Constitutioni cum apposi-
tis declarationibus editae a fel. rec. Benedicto XIV, 
quae incipit „Sacramentum poenitentiae* ; neque demum 
easdem praesentes litteras iis, qui a Nobis et Aposto-
lica Sede, vel ab aliquo Praelato, seu Iudice ecclesi-
astico nominatim excommunicati. suspensi, interdicti 
seu alias in sententias et censuras incidisse declarati, 
vel publice denuntiati fuerint, nisi intra praedictum | 
tempus satisfecerint, et cum partibus, ubi opus fuerit, 1  

concordaverint, ullo modo suffragari posse et debere. ; 
Ad haec libet adiicere, velie Nos et concedere, 

integrum cuicumque, hoc etiam Iubilaei tempore, per- j 
manere privilégium lucrandi quasvis indulgentias, ple- ! 
nariis non exceptis, quae a Nobis vel a Decessoribus 
Nostris concessae fuerint. 

Finem vero, Yenerabiles Eratres, scribendi faci- j 
mus, spem magnam iterum testantes, qua plane duci- ! 
mur, fore ut, ex hoc Iubilaei munere extraordinario, ' 
auspice Yirgine Immaculata a Nobis concesso, quam-
plurimi, qui misere a Iesu Christo seiuncti sunt, ad 
eum revertantur, atque in christiano populo virtutum 
amor pietatisque ardor refloreat. Quinquaginta abhinc 
annos, quum Pius decessor beatissimam Christi Matrem 
ab origine labis nesciam fide catholica tenendam edixit, 
incredibilis, ut diximus, caelestium gratiarum copia ef-
fnndi in hasce terras visa est ; et, aucta in Virginem 
Deiparam spe, ad veterem populorum religionem magna 
ubique accessio est allata. Quidnam vero ampliora in 
posterum expectare prohibet? In funesta sane incidi-
mus tempóra; ut prophetae verbis conqueri possimus 
i u r e : Non est enim Veritas, et non est misericordia, et non 
est scicntia Dei in terra. Maledictum, it mendacium, et 
homicidium, et furtum, et adulter htm inundaverunt.15 Atta-
in en, in hoc quasi malorum diluvio, iridis instar Virgo 
clementissima versatur ante oculos, faciendae pacis 
Deum inter et homines quasi arbitra. Ar cum meum 
ponam in nubibus, et erit signum foederis inter me et inter 
ter ram.1,5 Saeviat licet procella et caelum atra nocte 
occupetur ; nemo animi incertus esto. Mariae adspectu 
placabitur Deus et parcet. Eritque arcus in nubibus, et 
videbo ilium, et recordabor foederis sempiterni.17 Et non 
erunt ultra aqwie diluvii ad deleft dum universam carnem.18  

Profecto si Mariae, ut par est, confidimus, praesertim 
modo quum immaculatum eius conceptum alacriore 
studio celebrabimus : nunc quoque illam sentiemus esse 
Virginem potentissimam, quae serpentis caput virgineo 
pede contrivit.19 

Horum munerum auspicem, Venerabiles Fratres, 
vobis populisque vestris apostolicam benedictionem 
amantissime in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die II Februarii 
MCMIV, Pontificatus Nostri anno primo. 

PIVS PP. X. 
15 Os. IV, 1-2. 
16 Gen. IX, IB. 
« lb. 16. 

lb. 15. 
»9 Off. Imm. Cone. B. M. V. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pannonhalma. Böjti főpásztori körlevél. — (Vége.) 
íme, kedves hiveim, ez a szentatya forró óhaja. 

Mit adjak én az 0 bölcs szavaihoz, atyai intéseihez? 
En az 0 általa vetett alapra helyezkedve, mely nem 
más, mint maga Krisztus, csak azokra a módozatokra 
mutatok rá, amelyekkel a Krisztusban való megujulást 
biztosíthatjuk. 

Az igaz •—hitből el. A keresztény katholikus hívőnek 
első és fő kötelessége, hogy szeresse Urát Istenét min-
denek fölött teljes szivéből, teljes lelkéből és minden 
erejéből ; a második pedig, hogy szeresse felebarátját 
Istenért, mint önmagát; vagyis hogy hitét jóságos cse-
lekedetek által teg37e munkássá és élővé. Ez a hitből 
és a hit szerint való élet. 

Hitből és hit szerint akkor élünk, ha megtartjuk az 
Istennek és az anyaszentegyháznak parancsait. A Krisz-
tusban való megújulásnak tehát szükséges föltétele, 
hogy engedelmesség által visszatérjünk az Ur Istenhez, 
akitől engedetlenség által, eltávoztunk, vagyis hogy az 
0 szent akaratját teljesítsük, parancsait megtartsuk. 
Ebben nyilvánul az Isten iránt való szeretet ; mert 
Urunk szavai szerint, „az szereti igazán az Istent, aki 
az ő parancsait birja és azokat megtartja" (Ján. 14, 
21.). A ki az Istent szereti, az mindent Isten iránt való 
szeretetből tesz, tiir és szenved; reggel ezzel a szándékkal 
Istennek ajánlja a napot és ez a jó szándék végig 
húzódva az egész napon, megszenteli és jóságos csele-
kedetek forrásává teszi az egész napot. 

A jó keresztény katholikus hivő örömmel imádko-
zik, mert hiszi és vallja, hogy az ájtatos ima által 
nyeri meg Istennek kegyelmét, amely nélkül semmit 
sem tehet, ami az örök életre érdemes volna. Az ima 
a léleknek mindennapi kenyere, mely azt kegyelmek-
kel táplálja, a jóban megerősíti és állhatatossá teszi. 
Az ima az embernek legnemesebb foglalkozása, mely 
őt Istenhez emeli, vele egyesíti és már itt a földön 
boldogítja. 

A kereszt áldozata a szentmise-áldozatban naponkint 
meg-megujul mint imádó-, hálaadó-, engesztelő- és 
kérő-áldozat, mely által a hivő sok kegyelemben része-
sül. A szentmisében Krisztus Urunk igazán és valósá-
gosan megjelenik közöttünk; hisz az 0 emlékezetére 
parancsolta cselekedni azt, amit 0 az utolsóvacsora 
alkalmával cselekedett. Ezen okból parancsolja az 
anyaszentegyház, hogy vasár- és ünnepnapokon szent-
misét becsületesen hallgassunk. Kedves hiveim ! lelki-
ismeretes hűséggel és kész engedelmességgel tartsátok 
meg ezen fontos parancsolatot, hogy reátok is szálljon 
azon áldás, amely a szentmiséből árad az egész világra. 
Nincsen ott áldás, ahol a szentmisét elhanyagolják ; a 
keresztény családon csak ugy lesz Isten áldása, ha 
annak minden tagja szent buzgósággal teljesíti az anya-
szentegyház ezen parancsát. 

Említsem- e a gyakori és különösen a húsvéti 
gyónás és szent áldozást? A bűn az a legnagyobb rossz, 
amely az embert Istentől elszakítja és kárhozatba 
dönti ; ezen nagy rossznak eltörlésére rendelte Krisztus 
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Urunk a bűnbánat szentségét és hogy élet legyen mi-
bennünk, szerezte az Oltáriszentséget, melyben 0 szent 
testét és vérét adja lelkünk táplálására Mily nagy sze-
retet ez Isten részéről ; de viszont mily nagy háladatlan-
ság, mily nagy szeretetlenség az az ember részéről, ha 
elhanyagolja ezen szentségekhez való járulást ! Hogyan 
legyen ott istenes élet, ahol a bűn uralkodik? Pedig 
éppen az Oltáriszentségben érezzük az Ur Jézus vonzó 
erejét; a szent áldozás által 0 mibennünk van és mi 
Őbenne vagyunk és élünk. 

A Krisztus által parancsolt önmegtagadás gyakorlásá-
ban is kezünkre jár az egyház a böjt parancsolatja által. Ön-
megtagadás nélkül nem élhetünk ; akarjuk, nem akarjuk, 
az életben sok áldozatot kell hozni, sok viszontagságot 
kell tűrni, sok kisértéssel kell küzdeni; ami mind ön-
megtagadással jár. Az anyaszentegyház a bojt törvé-
nye által akarja a keresztet, mely reánk nehezedik) 
megkönnyiteni s azért parancsolja bizonyos napokon a 
huseledeltől való megtartóztatást, a nagyobb böjti na-
pokon pedig ezenfelül csak egyszeri jóllakást enged 
meg. A jó keresztény készségesen engedelmeskedik az 
anyaszentegyház ezen parancsának is, mert tudja, hogy 
a „bojt altat megmenekszünk a bűntől, elménk Istenhez 
emelkedik, erőt nyerünk a jóra és érdemet az örök életre". 
JSmi is maradhat az jutalom nélkül, amit Istenért teszünk. 

De a jó kereszténynek nemcsak Isten iránt, nem-
csak az anyaszentegyház iránt, nemcsak felebarátja 
iránt vannak szent kötelességei, hanem az iránt a föld 
iránt is, anulyet hazának nevezünk. 

Szólnom kell hozzátok, kedves hiveim, a hazafiúi 
kötelességekről is, nemcsak azért, mert szentatyánk is 
utal azokra; hanem főképen azért, mert e jelen körül-
mények azt kivánatossá, sőt szükségessé teszik. Hazánk 
belügyei ziláltak, nincs béke a lelkekben, nincs nyu-
galom a szivekben. És miért? Mert megfogyatkozott 
az igazi hazaszeretet. A kinek lelkét a hazaszeretet 
tiszta lángja hevíti, az nem a maga, hanem az édes 
haza javát, jólétét iparkodik tehetsége szerint előmoz-
dítani akként, hogy polgártársainak lelki javát, anyagi 
jólétét buzgó munkásságával, önzetlen szeretetével 
igyekszik gyarapítani. A jó hazafi tisztelettel és enge-
delmességgel viseltetik a törvények iránt, törhetetlen 
hőséggel a fölkent koronás király szent és sérthetetlen 
személye iránt, mert tudja, hogy ő az Istentől nyert 
hatalomnak képviselője s „hogy nincs hatalmasság, mint 
szent Pál apostol mondja, hanem csak Istentől, amdyek 
pedig vaunak, az Istentől rendelteltek. A ki tehát ellene áll 
a hatalmasságnak, az Isten rendelésének áll ellene ; az ellen-
szegülök pedig magoknak szereznek kárhozatot'1 (Róm. 
13, 12.). 

Ez Krisztus Urunk tanítása, aki maga is, mint jó 
hazafi, pontosan teljesítette hazája iránt való kötelessé-
geit; hisz csodát mívelt, hogy megfizethesse az adót, 
engedelmeskedett a pogány császárnak, sőt meghajolt 
Pilátus hatalma előtt is, midőn fenyegetéseire igy 
felelt: „Nem volna semmi hatalmad ellenem, ha tene-
ked onnan felülről nem adatott volna" (Ján. 19, 10 —11.). 

Es mi látunk mi, kedves hiveim, jelenleg hazánk-
ban: gyűlölködést a külömböző vélemények között; 

írigykedést a szegényebbekben és telhetetlenséget a 
vagyonosabbakban ; elégedetlenséget a munkásokban 
és szeretetlenséget a munka-adókban ; engedetlenséget 

J a törvények iránt, tiszteletlenséget a felsőbbségek iránt. 
E szomorú jelenségek láttára fájó érzés hatja át 

a jó hazafinak szivét, aggódó félelem fogja el lelkét 
és egész valójában megrendülve kérdezi magától? 
hová vezet ez az u t? És a józan ész mondja rá a fele-
letet, hogy ez az ut csak bomlásra, pusztulásra vezet-

; het. Mert ha az országok talpköve, a szent hiten 
nyugvó tiszta erkölcs megrendül, annak maga a szere-
tett haza fogja kárát vallani. 

Szent István első királyunk ezen alapra fektette 
hazánk boldogságát és halála előtt országunkat a bold. 
Szűznek, mint védő-asszonyunknak ótalma alá helyezte. 
És az 0 védőszárnyai alatt épségben tartva állotta ki 
hazáuk 900 évnek viharait, boldog, erős és hatalmas 

j volt, mig méltó maradt erre az égi védelemre. Erre a 
jövőben is csak ugy számíthat, ha visszatér sz. István 
király örökségéhez, a bold. Szűz anyai ótalma alá: ha 
ugy, miként mély vallásosságtól és lángoló hazaszere-

I tettől áthatott őseink mi is a szent hit áldásaiban 
keressük hazánk lelki megujulását és boldogító felvi-

• rágozását; ha törhetetlen hűséggel, hódoló tisztelettel 
I viseltetünk szent István koronájának viselője, felséges 

urunk királyunk iránt, készséges engedelmességgel a 
törvények és a felsőbbségek iránt és áldozatra kész 
szeretettel embertársaink iránt. 

Kérjük azért buzgón Boldogasszony-anyánkat, 
hogy ne feledkezzék meg Magyarországról, szegény 
hazánkról, hanem terjeszsze ki továbbra is anyai ótal-
mát országunkra, királyunk, nemzetünkre. Mi pedig 
ígérjük meg szentül, hogy jó hazafiak fogunk lenni ; 
meg fogjuk adni az Istennek, ami az Istené, a király-
nak pedig, ami a királyé. Istent imádni, a királyt tisz-
telni, a hazához hűségesen ragaszkodni, lesz mindenkor 
jelszavunk és feladatunk. 

* 
* * 

Kedves hiveim ! Hogy visszatérjünk oda, ahonnan 
kiindultunk; szivünk egész melegével, lelkünk minden 
erejével kérjük a jó Istent és tőlünk kitelhetőleg 
legyünk rajta, hogy az emberi nem, első sorban pedig 
nemzetünk megujulása Krisztusban megvalósuljon. Ez 
az Isten könyörülő irgalmának lehet csak munkája, a 
melyhez azonban a mi közreműködésünknek is hozzá 
kell járulnia. Rendületlenül ragaszkodjunk az anya-
szentegyházhoz, ennek tanításához, parancsaihoz és 
látható fejéhez, mint Krisztus helytartójához Bízzunk 
és reméljünk a jóságos Istenben, aki hű és hatalmas. 
Szeressük Őt mindenekfölött, tegyünk mindent Ő iránta 
való szeretetből és akkor bizonyára megujulunk Krisz-
tusban. 

Mi hogy ugy legyen, az isteni kegyelmek bőséges 
áldását esdj-ük le reátok, kedves hiveim, az Atya, Fiu 
és Szentlélek Istennek nevében. Amen. 

Kelt Pannonhalmán, az üdvösség 1901-ik évében, 
február hó 7-ik napján. Ipoly, főapát. 

Yácr. Nagyböjti főpásztori körlevél. — 
Krisztusnak sz. vérével megváltott hiveim ! 

A nagyböjti idő Egjdiázunk szándéka szerint „est 
tempus acceptabileu, alkalmas idő, nem arra, a mire 
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manapság az elvetemedett emberek használják, tudni-
illik : hogy ellenszegülve az Egyház parancsolatainak 
és azokat kigúnyolva még nagyobb hévvel és kedvvel 
vesznek részt zajos mulatságokban s nem éppen ártat-
lan összejövetelekben, különös kedvtelést találva abban, 
hogy tiltott időben az Egyház ellenére azon czim alatt, 
hogy már nem élünk a középkorban, a melyben néze-
tük szerint az együgyüség volt az uralkodó szellem, 
az Egyház parancsai iránt az egész vonalon engedet-
lenek, — hanem alkalmas idő arra, hogy visszavonulva 
a világ zajától magunkba szálljunk és szivünket 
emeljük föl Istenünk és Teremtőnkhöz. „Sursum corda." 
Alkalmas idő, mert ami Üdvözitőnk maga szentelte 
meg saját példájával: imájával és böjtjével, és kész 
különösen ez időben a jóakaratú embereknek segitő 
malasztjával, benső sugallásaival, a kegyszerek gyako-
ribb használatával lelkük üdvét előmozdítani. Mint az 
Isten által fölétek rendelt Eőpásztortok magam is 
kötelességemnek tartom és czélszerűnek, hogy ezen 
alkalmas időt fölhasználjam, hogy ha már testileg nem 
lehetek egyházmegyém összes híveinél, legalább lelki-
leg hozzátok közeledjem, áldást hintvén mindnyájatokra 
és Krisztus szellemében kinek-kinek jó tanácscsal 
szolgálván. Nem veszem a tanácsokat máshonnan, mint 
Krisztus ajkairól és a Szentlélek által sugalmazott 
Szentírás szövegéből. A legnagyobb atyai szeretettel 
intézem intelmemet hozzátok, töröm nektek az isteni 
igének szent kenyerét : vegyétek és egyétek szeretettel 
és jóindulattal és azon komoly szándékkal, hogy azokat 
isteni félelemmel követni akarjátok. 

Fölvetek egy kérdést, melyre sokan nem tudnak 
válaszolni, sokan ferde választ adnak és vajmi kevesen 
ismerik az igazi megfejtést: Quid est pietas? Mi a 
jámborság ? Az a jámborság, melyről sz. Pál apostol 
Timoteus nevű tanítványához irt levelében azt mondja: 
„Pietas ad omnia utilis; est, promissionem habens vitae, 
quae nunc est, et futurae,u 1 „d. jámborság mindenre hasz-
nos, Ígérete tévén a jelen és a jövő élet felől." 

Tudjátok, kedves Híveim, nem mind arany, a mi 
fénylik ; van hamis és valódi arany. Az egyik arany-
nak látszik, de nem arany ; a másik lényegében és 
értékében valódi arany. Igy van az a jámborsággaí is ; 
ott is találkozunk hamis, látszólagos jámborsággal, 
másutt pedig nagy gyönyörűségünkre leljük és bámul-
juk az igazi és valódi jámborságot. A hamis jám-
borság, mely tulaj donképem nem is jámborság, Isten 
ós emberek szeme előtt egyaránt gyűlöletes; ez 
az áljámborság tulajdonképen nem egyébb, mint 
könnyelműség és szeszély, avagy nagy tévedés és csalódás, 
vagy pedig — a mi a legszomorúbb — merő hazugság, 
képmutatás. 

Azt mondtam, hogy a hamis jámborság könnyelmű-
ség és szeszély. Vagy nem ismertetek olyanokat, kikről 
bajos megmondani, vájjon komolyan veszik-e lelkük 
üdvét? látjuk őket mindenféle színben, egyszer igy, 
másszor amúgy, a szerint, milyen társaságban vannak 
és a szerint, milyen kedvben találjuk. A gonoszok közt 
sokat engednek szent meggyőződésükből, csak hogy 

1 Tim. 4, 8. 

meg ne szólják, meg ne Ítéljék hithűségük miatt, és 
van idő, mikor elmerülve a világ hiúságában, vagy az 
élet gondjaiban, megfeledkezni látszanak hitbeli meg-
győződésükről, és komoly szándékkal tett Ígéreteikről. 
Hasonlók a kameleon állathoz, mely folyton-folyvást 
változtatja szín ét, hogy föl ne ismerjék ellenségei ; ilye-
nek ezen úgynevezett jámbor, de könnyelmű és szeszé-
lyes lelkek: alkalmazkodnak ugy az emberekhez, mint 
pillanatnyi lelki állapotukhoz, és ugy vélekednek, hogy 
ily jámborsággal beéri a jó Jézus. Pedig magukviselete 
mennyi megbotránkozásnak forrása és mennyi lelki-
ismeretfurdalásnak ÍIZ oka ! 

Továbbá azt mondtam, hogy a hamis jámborság 
sokszor nagy tévedés es csalódás. Mert vannak oly lelkek, 
kik nem Krisztus Urunknak példája, tanítása, törvénye, 
nem az Anyaszentegyháznak igéje ós parancsolata 
szerint gyakorolják vallásukat, hanem elég gyakran 
saját fejők szerint és maguknak alkotott, vagy téves 
könyvekből eredt meggyőződósök szerint, avagy nagyon 
gyakran babonaságuk szerint osztják be maguknak 
életmódjukat. Hiába tanít az Egyház, hiába szól az 
Egyház szolgája, ők csökönyösen ragaszkodnak téve-
déseikhez és engedelmességet a gyónószékben sem 
ismernek és igy jámborságuk tévedés és csalódás, és 
sok más hívőt tévedésbe és csalódásba ejtenek és el-
terelik őket az igazi jámborságnak ösvényéről. Ismer-
tem példának okáért egy iparos mestert, ki vasárnap 
délelőtt derekasan dolgozott és embereivel dolgoztatott, 
délután híven betért a korcsmába, de azért a világért 
el nem mulasztotta, hogy minden hétfőn kora reggel 
szentmisére ne járjon. Egy asszonynak pedig az a 
furcsa esze járása volt, hogy a boldogságos Szűz 
Máriának tiszteletére minden szombaton öreg szigorúan 
böjtölt, de azért a pénteki böjtöt elég sokszor mellőzte, 
mert úgy vélekedett, hogy vigyázni kell, hogy csak a 
Szűz Máriácska, kinek e böjtöt megígérte, meg ne 
haragudjék. (Vége köv.) 

T Á R C Z A . 
„Promoveatur, ut amoveatur." 

— Egy epizód X. Pius pápa életéből. — 
Érzékkel bírni nagy és kicsiny dolgok iránt — 

nagy lelkeknek szokott tulajdonsága lenni. Ilyen em-
ber X. Pius pápa. Mint római püspök minden iránt 
érdeklődik, a mi egy-egy plébánia területén történhe-
tik. Példa rá a következő eset. 

Róma egyik plébániáján, a melynek temploma az 
egyetemes egyház történetében nem egyszer szerepelt, 
az illető plébános ujabb időben nem fejtett ki kellő 
erélyt és tapintatot kötelességeinek teljesítésében Hogy 
személyesen győződjék meg az ügy állásáról, X. Pius 
magához hivatta a plébánost. Mennyi a lélekszám az 
ön plébániáján? kérdi a pápa. A plébános megmondta 
a számot. „Nos, hány van ezek között kereszteletle-
nül?" I t t már észrevette az illető, hogy hányat ütött 
az óra, s ötölni-hatolni kezdett. „Nem tudom biztosan, 
lehetnek körülbelül ennyien és annyian." Következtek 
további kérdések, például a vadházasságokról stb., és 
a plébános feleletei egyre zagyvábbak lettek. 



í. Félév. 14. sz. RELIGIO. 119 

Utolsó kérdése a pápának ez volt : „Mennyi az 
ön fizetése?"— „Szentatya, összes fizetésem havonkint 
200 lira", volt a válasz. 

„Kétségkívül kevés, mondá a pápa. En — foly-
tatá — fel fogom emelni ezt az összeget — még 
pedig legközelebb!" 

Nagyot lélekzett a megexaminált plébános s vidám 
hangulatban ment haza. 

Es X. Pius beváltotta adott szavát. Kinevezte az 
illető plébánost, havi 230 lira fizetéssel, az in Via 
Lata templomhoz kanonokká, kijelentve neki egyúttal, 
hogy helyét, mint plébános, tiszt. X., erélyességéről 
hires fiatal pap fogja elfoglalni 

Igy kormányozza X. Pius pápa — mint római 
püspök a római egyházmegj^ét. A Germ. után. 

KATH. NEVELÉS- és TAN1TÁSÜGY. 
— A Katholikus Tanügyi Tanács február 25-én 

délelőtt 9 órakor Budapesten a Szent-István-Társulat 
tanácskozó termében ülést tart, melyre Steinberger 
Ferencz kanonok, a Tanács elnöke most hivta meg a 
Tanács tagjait. Az ülés tárgysorozata ez: 1. A püspöki 
kartól érkezett leiratoknak bemutatása. 2. A katholikus 
tanító- és tanítóképzők, valamint a katholikus elemi 
iskolák átdolgozott tanitástervének elfogadása. Előadók : 
Guzsvenitz Vilmos és Dreisziger Ferencz. 3. A katholi-
kus tanító- és tanítónőképzők, valamint a katholikus 
elemi iskolák „Rendtartási szabályzatáénak javaslata. 
Előadó : Ember Károly lovag. 4. A katholikus kántor-
tanítók egyesületére vonatkozó javaslat. Előadó : Szokoly 
István. 5. Az iskolai év közben adandó szünetek egy-
ségesítés e. 6. A katholikus népiskolai intézetekben 
használandó tankönyvek bírálása szabályzatának javas-
lata. 7. Az 1868 : XXXVII I . t.-czikk 25. §-ának a hit-
vallásos iskolára sérelmes magyarázata. 8. Az 1868 : 
XXXVII I . t.-cz. revíziója, a tanítók fizetésének rende-
zése, a tanítói nyugdíjtörvény kérdésében teendő javas-
latok. 9. A Katholikus Tanügyi Tanács központi irodá-
jának költségvetése. 10. Indítványok. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTE YÉKENYSEG. 
\ Szent-István-Társulat választmányi gyűlése. 
F. hó 18-án délután volt Zichy Nándor gróf elnök-

lete alatt. A népes gyűlést az elnöklő gróf avval nyi-
totta meg, hogy üdvözölte Kaposi József igazgatót 
pápai kamarássá történt kinevezése alkalmából. 

Ezután Giesswein Sándor dr alelnök előterjesztette 
a gazdasági bizottság többrendbeli javaslatát, melye-
ket egyhangúlag elfogadtak. A folyó évben életbe lépő 
pártoló tagság — ez a „népies" tagság hivatalos neve 
— részére megállapította a választmány a mai ülésen 
a tagilletményt, mely egy vallásos, egy ismeretterjesztő 
és egy szórakoztató olvasmányból fog állani, ugy hogy 
a földmüveléssel és iparral foglalkozó nép minden igé-
nye kielégítést nyerjen. Az elnökség erre vonatkozó 
előterjesztései, melyekkel a népies tagság testet ölt, 
általános tetszéssel találkoztak. A pártoló tagok tag-
illetményét őszszel már szétküldi a Társulat. Végül 
Kaposi József igazgató és Notter Antal t i tkár terjesz-
tették elő jelentéseiket, melyeket a választmány tudo-
másul vett. Ezzel az ülés véget ért. 

I R O D A L O M . 
== A keresztény szeretet müvei Nagyváradon. 

Adatok az egyházi szegényápolás történetéhez. Irta ós 
a kath. szabad liczeum 1904. febr. 2-iki matinéján fel-
olvasta dr Vucskics Gyula. 

Nagyvárad, Sz. László-nyomda, 1904. 16 1 
Egy nagy könyvvel ér fel értékben ez a kis füzet. 

Nagy arányú egyházi jótékonyságról emeli le a leplet. 
— Stimmen aus Maria-Laach, Katholische Blätter. 

Jahrgang 1904. Zehn Hefte M 10.80 (oder Zwei Bände 
zu jé M 5.40). Freiburg im Breisgau. Herd ersehe Ver-
lagshandlung. Megrendelhető postán és könyvárus 
utján. 

Tartalma a 2. füzetnek: Der Anglikanismus auf 
dem "Wege nach Rom ? I. (I. Blötzer S. J.) — Die 
Evangelienkritik des Abbé Loisy. (I. Knabenbauer S. 
J.) Friedrich Karl von Savigny als Ireniker. II. (O. 
Pfülf S. J ) — Wechsel und Wandel in der Hand-
werkerpolitik. II. Schluss. (H. Pesch S. J.) — Die 
französichen Bischöfe als „Aufrührer" ! (H. Gruber S. J.). 

Rezensionen : Stiegler, Dispensation, Dispensations-
wesen und Dispensationsrecht im Kirchenrecht. I. 
Bd. (I. Laurentius S. J.) ; Münzenberger-Beissel, Zur 
Kenntniss und Würdigung der mittelalterlichen Altäre 
Deutschlands. Liefg 9 17 (I. Braun S. J.) ; Kass, 
Das Orientierungsvermögen der Insekten und Vögel 
(E. Wasmann S. J.) ; Baumberger. „ Juhu-Juuhu !" 
Appenzellerland und Appenzellerleut' (J. Spillmann S. 
J.J. — Empfehlenswerte Schrieften. Miszellen : Katho-

i lische Reliquien aus Altlivland. 
-{- A „Zászlónk" Vl-ik számáról. Ez a szám most 

; jelent meg épen a nagyböjt elején. Nem érdektelen 
1 nézni azt. hogy a szent kereszténységnek édes-bús 

merengését az Üdvözítő szenvedésének titkain miként 
I igyekszik ez a lap a modern lélek számára érthetővé 
I tenni és elfogadhatónak bizonyítani. Mindjárt a czim-

képen, a mely megint uj, játékról hazatérő deákok 
! egy erdőszéli keresztfát koszorúznak meg. A nagyob-

bak karjaikra kapják kisebb társukat és emelik a 
magasba, föl-föl egész a tövissel koronázott Üdvözítő 

; fejéhez, hogy ezt a szép, szomorú fejet tisztelje meg 
mindnyájuk nevében soha nem hervadó bizalmuk 

j jelével: a füzérbe kötött örökzölddel. Mennyit beszél 
ez a páratlan kedves, hangulatos diákötlet az érző 
léleknek ! És micsoda kilátást nyit ehhez az ifjuság-
koszorúzta kereszthez a nagy betűkkel föléje tűzött 
egyetlen szó : „Zászlónk ? ! . . . " 

És ez az alaphang hullámzik végig az egész szám 
32 oldalán mind a 20 czikkén és 50 gyönyörű képén. 
Néhol egész dominante-vh lesz, mint Prohászka ragyogó 
fejtegetésében: „Lehet-e a szenvedést szeretni?" Majd 
mélyen, szívhez szólón búg, mint az egyik, sokat 
szenvedett, derék congreganista nekrológjában. Van 
benne Japánról, csillagászatról, hajókról, mozdonyok-
ról, népszokásokról, ifjúsági kedvtelésekről, háborúról 
stb. stb. szó, hol tréfásan, hol komolyan, de mindig 
tanulságosan. Jó szívvel ajánlhatjuk e meglepően olcsó 
lapot mindenkinek, a ki szereti az üde, romlatlan ifjú-
ságot. Egész jévi előfizetése csak 2 korona. Családi olvas-
mánynak is beválik. Minden előfizetőnek az eddig 
megjelent összes számokat megküldi a Zászlónk kiadó-
hivatala (Budapest, VII. Damjanich-u. 50). 

VEGYESEK. 
— A Breviárium revíziója, melyet XIII . Leo 

tűzött ki napirendre, bizottságot is küldve ki, X. Pius 
keze alatt, mint az angol katholikusok vezérlapja, a 
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„Tablet" értesül, sajátságos átalakuláson fog keresztülesni. 
Ugy akarja X. Pius a reviziót, XIII . Leo rendelkezését 
megtoldólag, hogy a Breviárium lehetőleg eredeti alak-
jára legyen visszavezetve és sok legyen benne de 
tempore, hogy a papságnak alkalma nyiljék valameny-
nyi zsoltár könyvnélkül való megtanulására. 

— X. Pius ajándéka az esztergomi főkáptalan-
nak. A kit szentségtörő kezek kifosztottak jogos tulaj-
donaiból, kit rabbá tettek saját palotájában, — a római 
pápa mi mást adhat ajándékul, mint Krisztus szerete-
tétől lángoló szivének áldását? Mikor a mult karácsonyi 
ünnepeken dr Kohl Medárd püspök ur Rómában járt, 
hogy ő emja a herczegprimás újévi jókivánatait tol-
mácsolja és az ő, valamint a főkáptalan által felaján-
lott Póterfillért átadja, a szentséges atya jól sikerült 
arczképét nyújtotta a püspöknek, mely ülő helyzetben 
ábrázolja a pápát, amint áldásra emeli a jobbját — 
azzal a kijelentéssel, hogy vigye meg a főkáptalannak, j 
mint igaz atyai jóindulatának és szeretetének zálogát, j 
A szentséges atya sajátkezüleg, biztos, szép vonások-
kal a következőket irta a kép alá latin nyelven : 
Kedvelt fiainknak, az esztergomi főkáptalan méltósá- j 
gainak és kanonokjainak, — hódolatuk tolmácsolását 
és a Péterfillér felajánlását hálás szivvel fogadván — 
szeretettel apostoli áldásunkat adjuk a Vatikánban 
1903. évi deczember 27-én X. Pius pápa. — Egyszerű 
a kép, kerete sem kincset érő műremek, de a hivő j 
pietás ós ragaszkodás Krisztus földi helytartójához ' 
mégis becses kincset lát benne. 

— A vidéki kath. hírlapirodalom köréből. Dr 
Giessivein Sándor, győri kanonok s a Szt.-I.-Társulat 
alelnöke lemondott a Dunántuli Hirlap főszerkesztői 
állásáról. Győri kath. laptársunkat ezentúl az eddigi 
felelős szerkesztő, Bihar Jenő önállóan fogja szerkesz-
teni természetesen eddigi munkatársainak, köztü-~ dr 
Giesswein Sándornak, közreműködésével. 

— A budapesti nörendékpapság Magyar Egyház-
irodalmi Iskolája f. hó 14-én ünnepély keretében 
fejezte ki hódolatát a Szentséges Atya iránt. Az igen I 
sikerült ünnepélynek kiemelkedő pontjai voltak Lepold 
Antal IV. é. hh. elnöknek lelkes megnyitó ós záró 
szavai, Münch Szilárdnak, IV. é. hh.-nak „Tekintély 
és szabadság- czimű felolvasása, és Milbich Tamás, III. é. 
hh. alkalmi ódája. A műsor többi pontját az intézeti 
jeles ének- és zenekar töltötte ki. A növendékek nemes 
törekvése, hogy ugy a tudomány, mint az irodalom és 
művészetekben önmagukat képezzék, szép sikert ért ! 
el, mint ezt ünnepélyük mutatta. Ünnepélyüket meg- í 
jelenésükkel megtisztelték Csúszka György, kalocsai 
érsek, Zichy Nándor gr., az egyetemi hittudományi kar 
több tanára és a növendékeknek számos más jóakarója, 
támogatója és barátja, kiknek megjelenésükért Steinberger 
Ferencz dr., az intézet kormányzója fejezte ki a növen-
dékek háláját és köszönetét, szavaival egyúttal buz-
dítva a növendékeket, hogy mint most az önképzés 
munkájában készséges szivvel fogadják a Rómától 
nyújtott világító fáklyát, ugy később is egész papi 
éltük működéseiben Róma legyen vezérük, mert mind-
addig nem térhetnek le a helyes ösvényről, míg Róma 
szavát készséges szivvel hallgatják és hódolattal követik. 

= Dossewffy Sándor csanádi püspök ur elhatá-
rozta, hogy egyházmegyéje papjaiból és híveiből (a 
kikhez az egész országból bárki csatlakozhat) zarán-
doklatot vezit Kómába a szentatya, X. Pius pápa elé. 
A zarándoklat indul f. é. ápr. 12-én Budapestről. Rész-
vételi árak : I. osztályon 285 korona, II. osztályon 

225 korona, III. osztályon 150 korona. Ezen összegben 
benfoglaltatnak a vasúti költség Budapestről Rómába 
és vissza, valamint a lakás és teljes ellátás költségei 
Rómában 5 napon át. A ki a zarándoklatban részt 
venni óhajt, az bővebb fölvilágosítást nyerhet a zarán-
doklatot ismertető füzetből, a melyet a temesvári 
püspöki iroda bárkinek, a ki azt kéri, megküld. Jelent-
kezéseket elfogad a menetjegyiroda Budapesten, IV., 
Vigadó-tér 1., dr Kiss János prelátus, Budapesten, 
VII , Rottenbiller-utcza 5 a és a püspöki iroda Temesváit. 

— Felolvasásainkról. Ez alatt a czim alatt pécsi 
katholikus napilapunkban dr Kövesdy Jenő igen talpra-
esett eszméket pendített meg. Különösen, úgymond, a 
nagyobb városok (püspöki székhelyek) kath. egyesü-
leteiben a nagyböjti idő alatt nem apróbb versekből 
és szépirodalmi dolgokból ötletszerűen összeállított 
szórakoztató felolvasásokat kell tartani, hanem terv-
szerű, lehetőleg ciklikus valláserkölcsi, hitéleti előadá-
sokat kell rendezni. Valóban, katholikus város, külö-
nösen püspöki székváros, melynek papsága maga elől 
az intelligencziát a szabadkőműves maszlagtól nem 
mentes u. n. szabad lyceum felolvasásai által elhalászni 
engedi, csaknem pótolhatatlan mulasztást követ el. 
De ilyen mulasztást követ el minden lelkipásztor, a ki 
híveinek lapolvasását és felolvasások utján kiművelését 
nem gondozza. 

— Apró hirek. A mikroskóp nevezetes találmány, 
melynek rendkívül sok felfedezést köszönhet a termé-
szettudomány. Legújabban dr Siedentopf és Sziamondy 
(valószínűleg Zsigmondy) felfedezték az u. n. ultra-
mikroskőpot, vagyis egy olyan látószert, mely egy 
milliméternek milliomodrészét is láthatóvá teszi. — 
X. Pius pápa szándékozik a kánonjog kodifikálásának 
ügyében is decretumot kiadni. — Győrött a nagyböjt 
folyamán Strommer Viktorin dr benczés főgimnáziumi 
tanár konferenczia-beszédeket tart a főgimnázium 
dísztermében. — üdvardon az esztergomi főmegyében 
plebánosbeiktatás volt, mely arról nevezetes, hogy 
G'atz József h. alesperes, az illetékes plébános már 5 
év óta administrálta a plébániát, s csak most iktattatta be 
magát, miután a javadalmat rendbe hozta. — Nagy 
elismerés illeti meg K. Horváth István székesfejérvári 
belvárosi plébánost, aki Székesfejérvárott megalakította 
a ker. fogyasztási szövetkezetet és azt lankadatlan buz-
galommal vezeti mint elnök. F. hó 14-én volt a szö-
vetkezet közgyűlése, melyben a Streit Ferencz püspöki 
titkár által felolvasott igazgatósági és felügyelői jelen-
tés szerint a szövetség múlt évi tiszta nyeresége 1195 
kor. 97 fillér volt. 

ö ^ " Figye lmeztetés az előf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapoku cz. fo lyói ra t ú g y indúl t meg, hogy havonkin t , a 
„Religio-Vallás^ a lak jában , j2 í v e t fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden b izonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az VE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
„Rebgio- J'allásíl-1 és az „ E Kr. L " - a t együ t t k íván ja já ra tn i , az 
az ,.E. Kr. Z ." -a t kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szer in t , 
1/4, i/2, 3 j i és egé^z évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s ' egczélszerübb e l já rás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , m é g pedig ha lehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1904. 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 y>osta-

küU'éssel 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 : 
j Budapesten a szerkesz-
: tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
\ IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
î netaláni reclamatiók is, 
j bérmentes nyitott 
Ï levélben, intézendők. 

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

Budapesten, február 24, 

DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
13IK É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praeiia Domini, caritaiem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda€ 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus* 

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

.Additos tibi animos auctori tate ISostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T i r t a tom. Vezereszmék és Tanulmányok: Draskovics György és Mária királyné. — A szent kehely. — Bibliai Tanulmányok: A pápai 
bibliai-bizottság pályatétele . — Egyházi Tudosítások: B u d a p e s t : Meggondolni való p ro tes táns atyánkfiainak. — G - y ő r : Káp ta l an i 
ér tes í tés az egyházmegyei a lapí tványi hivatal működéséről . — V á c z : Nagyböj t i főpásztor i körlevél. — V e s z p r é m : A b u d a j esti 
közp. papnevelő-intézet u j lelkiigazgatója. — R ó m a : Pe ros inak az „utolsó Ítéletről* szóló ora tor iuma. — R ó m a : Az I m m a c u l a t a 
félszázados jubi leumának pápai bizottsága. — Tárcza : A Loisysmus Francziaországban. — Kath. Nevelés és Tanüásügy. A ka th . 

népiskolák elközösítése ellen. — Irodalom. — Vegyesek. 

Draskovics György és Mária királyné. 
Irta : Dr Zubriczky A ladár. 

Mikor két-három év előtt az esztergomi 
főszékesegyház könyv tá rában t anu lmányoka t 
végeztem, kezembe akad t többek közöt t egy 
ha ta lmas folio-kötet (a könyvtá r s igna turá ja 
szerint F . I. 43.), melyben érdekes magya r 
vonatkozású dolgokat ta lá l tam. A köte t czime : 
Friderici Staphyli Caesarei quondam consiliarii 
in causa religionis sparsim editi libri in u n u m 
volumen digesti. Ingolstadii, Andreas Angermarius. 
1618. Fol. 1568 hasáb. — Körü lménye im nem 
engedték, hogy u t á n a kutassak, fölhasználták-e 
tör ténet í róink ezt a forrást . H a fölhasznál ták 
is, nem lesz érdektelen belőle valamit ezen 
alkalommal közölni. H a nem haszná l ták föl, 
t a lán a tör ténet í rásnak is tehetek czikkem-
mel szolgálatot. 

Staphylus, kinek művei t a fönnebb emlí-
t e t t köte t egybegyüj tö t te , még a XYI . század-
ban élt. A kötet 1301—1458 hasábja i t Staphy-
lusnak egy m u n k á j a foglal ja le, a melyben 
mint szemtanú leirja az Y. Károly császár, 
továbbá Mária magyar királyné és Mária 
angol királynő emlékére Augsburgban 1559. 
február jában és márcz iusában t a r t o t t gyász -
is tenit iszteleteket. A leírás még ugyanazon év 

folyamán tö r t én t és n y o m t a t á s b a n is m e g j e l e n t : 
De exsequiis Caroli V. maxnn i imperatoris , quas 
Fe rd inandus August iss imus Impera to r g e r m a n o 
f ra t r i suo charissimo Augustae Vindelicorum fec i t 
fieri. I tem de exsequiis Mariae Hungáriáé e t 
Mariae Angliáé reginarum per eumdem Impera-
torem aliquot diebus post celebratis. — Augustae 
Vindelicorum, Philippus Ulhardus exeudebat 1559. 

Az V. Károlyért 1559. febr. 24-én és 25-én 
t a r t o t t gyászünnepélyből csak a magya r vonat-
kozású dolgokat említem. A színhely a Szűz 
Mária t iszteletére szentel t augsburgi ka thed-
rális. A szemtanú bőven leir ja a templomnak,, 
kivált a rava ta lnak díszítését. A z u t á n elsorolja 
a je lenvol t előkelőségek hosszú l isztáját ; köz-
tük megemlí t i Draskovics György pécsi püspököt, 
Magyarország vicze-kanczel lár já t és a császár-
nak t i tkos tanácsosát . B e m u t a t á s á t ezekkel a 
szavakkal végzi : vir vitae sanct imonia r e r u m q u e 
experientia et omnis generis doctr ina suspici-
endus. Azok között , a kik a császári sassal 
ékí te t t birodalmi zászlót vinni segitet ték, meg-
említi Keglovitz Péter horvát bárót, a kiről a z t 
m o n d j a : fiatal ember, de oly hórihorgas,, 
hogy az összes jelenlevő férf iaknál jó könyök-
kel magasabb. De nagysága daczára minden 
merő izom benne és formás a r á n y o k b a n 
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szépen idomul egymáshoz. Hozzá a „lelke is 
oly előkelő, a mily erős a t e s te ; kitűnik tudo-
mányával és j ámborságáva l" . Megemlíti még, 
hogy két herold, egy magya r és egy cseh, 
lovon jö t t a t emplom kapujáig, a honnan a 
lovaka t a szolgák istál lókba vezet ték s a 
heroldok gyalog léptek a templomba. A gyász-
beszédet Madrutius Lajos választott trienti püspök 
t a r to t t a , a ki még fiatal ember volt. Beszédét 
be téve t u d t a és a régi szentély éjszaki részé-
ről kissé emel tebb helyen m o n d t a el. 

Mária magyar királynőért márcz. 1-én volt a 
gyászünnepély . Valamivel szerényebb volt 
min t a császáré. Körmene t e t nem ta r to t t ak , 
n ka ta fa lk kisebb volt, a koporsó is más volt, 
a l a t t a selyem, fölöt te a rany lepel volt kiterítve, 
•a császári je lvények helyet t a magyar király-
nénak koroná ja volt ráhelyezve. A fa lakon és 
a szegények által vit t fák lyákon a királyné 
czimerei ékeskedtek. Magán a szer tar táson 
<csak annyi t vá l toz ta t tak , a mennyi t a személy 
kü lömböző volta kivánt. A beszédet az ékes-
szóló Draskovics György pécsi püspök t a r to t t a . 
„ Á m b á r a beszédnek a királyi mél tóság mia t t 
n e m lehete t t ágy ragyognia, mint a t r ident i 
püspök beszédének a császár fölött , de Dras-
kovics az ő előadásával olyan ki tűnővé te t te , 
hogy mód fölött tündöklö t t . " 

Nem közlöm az egész beszéd fordí tását , 
c supán gondo la tmene té t és egyes részleteit . 

Eleinte mentege t i magá t , hogy a jelen 
beszédet ő t a r t j a , holot t a királyné Magyar-
országon kivül születet t és nevekedet t . Oka 
az, hogy Mária Magyarországon élt boldog 
házasságban és Magyarország koroná já t viselte. 
Miután bevezetésképen dicséretekkel ha lmozza 
el a Habsburg házat , á t té r a királyné életének 
rövid vázolására. Gyermeke volt Fü löp spanyol 
királynak és J o a n n a királynénak. Beszél neve-
léséről, végül arról, hogy La jos magya r kiráty 
nőül vet te . „Ámbár a királyné pusz ta meg-
jelenésével szerencsét igért az országnak, 
iner t r emény t kel te t t , hogy gyermeket ad az 
eddig gyermekte len királynak : de ezt a szeren-
csé t növelte az osztrák császárok rokonsága 
és k imondha ta t l an örömmé fokozta, mer t ha 
a te rmészet meg is t a g a d n á házasságuktó l az 
•utódot, magának az osztrák háznak termé-
kenysége nem hagyha t j a árván Magyaror-
szágot ." (Vége köv.) 

A s z e n t k e h e l y . 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

. . . TOVTO to noxrjQiov, íj •KUivr] 
ët,a&rjxri sv rtp cíítictTi fiov, 
to vn'sQ vfiàv SXXVVÓ/.ISVOV . . . 

Luc. X X I I . 20 

Az Oltáriszentség hármas alakjában: mint áldo-
zat, mint eledel, mint folytonos jelenlét, az egész 
keresztény liturgia ragyogó középpontja, az isteni sze-
retet csillagrendszerének tündöklő napja. A liturgia 
általában véve a megváltás müvének folytonossága, a 
tárgyi megváltás alanyivá változása, az Ige testté létele 
az emberi lelkekben ; az Oltáriszentség pedig csudás 
összfoglalata a megváltás egész drámájának, emléke és 
megújulása egyaránt. Memóriám fecit mirabilium suo-
rum misericors et miserator Dominus. Nem csoda tehát, 
ha az Oltáriszentség, főleg mint áldozat, a keresztény 
áhítat, lelkesedés, inspiráczió kiapadhatatlan forrása 
volt mindenkoron. Tudósokból költőket alkotott, például, 
mikor egy Aquinói sz. Tamást himnuszokra lelkesí-
tette. A hivatásos művészetnek, a középkor épitészeté-

j nek, festészetének, szobrászaténak pedig lelkesítő alap-
gondolata volt mindenkoron a kenyér színében alá-
szállott, folyton az áldozat szeretet tüzében égő alázatos 
Istenség. Akit a nagy pogány, Goethe, legnagyobb 
német költőnek nevezett, Wolfram v. Eschenbach Par-
sifaljában a szent miseáldozat edényének, a szent 
Grálnak alkotta meg csodás époszát; a középkor 
Faust-ját, mely a nyelven kivül Goethe Faustjának 
semmiben sem enged és sok mindenben, ami a költé-

! szet lelkét, nemesebb részét képezi, a weimari mester 
remeke fölött áll. Parsifal az emberiség képviselője, 
ki Istent keresi és végre megtalálja, ki daczában 
Istenre neheztel, de végre nyugtalanság által kínozva, 
a dölyföt alázattal győzi le és a hitben a békés és a 
kivánt boldogságot ismét megnyeri. Nem lehet naivab-

j búi a tiszta ifjúkort, nem ragyogóbban egy hősi vilá-
got, nem égőbben a lélekfájdalmat, melynek alapja a leg-
főbb jótól való elszakadás, — és boldogitóbban a jóhoz 

; való visszatérést festeni. És miután az epikus költő 
I mindezt nem bölcsészeti ítéletekben, hanem tettekben 

lelkünk előtt föltüntette, merész, dicső művét ezen 
szavakkal fejezi be : „Azon lépcsőkhöz vezettem Parsi-
falt, hová az üdv őt hítta. Igen, akinek élete úgy vég-
ződik, hogy a lelket a test gonosz bűne el nem for-
dítja Istentől és aki egyúttal mégis méltósággal a világ 
kegye után is törekszik, az nem élt hiába".1 

Nem kisebb dicsősége az Oltáriszentség iránt való 
lelkesült szeretet és áhítatból fakadó szent Grál- vagy 
Parsifal-mondának a mult század legeredetibb és legna-
gyobb zeneköltőjétől,Wagnertől alkotott Parsifal-operáj a, 
mely a szerzőnek nagy árba, Nietzsche fegyverbarát-
ságába 2 került, mert abban a demokrata és radikális-
Wagner aszketikus ideált magasztal s meghajtja 
zászlaját a középkor, hogy ne mondjuk, a katholicziz-

1 San Marte. Lebe» und Dichtungen W o l f r a m s von E s c h m -
bach Magdeburg 1841. I. k. 572. 1 

2 Vethe'ssy József , D r Nietzsche és a keresz ténység . Katho-
likus Szemle, 1899. 463. 1. 
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mus előtt. Nietzsche fölháborodását fokozta a nagy-
művész abbeli elhatározása, hogy e müvének, mint 
legkedvesebb, szivéhez nőtt alkotásának előadását Bay-
reuthhoz kötötte, mig többi remekeit a művészet más-
hol emelt csarnokaiban is élveztheti az emberiség. 
Azonban, míg Nietzsche haragjába a művészet és élet, 
a művészet és meggyőződés egységének, a művészet 
komolyságának tudata tükröződik : mi a magunk részé-
ről a felhozott tényekben, jelesül Wagner esetében, 
annak bizonyságát látjuk, hogy a művészet és a kul-
tusz, a liturgia, a legbensőbb kapcsolatban állanak egy-
mással, s hogy bizonyos művészi témák uralomra-
jutása nem egyéb, mint bizonyos erkölcsi ideálok érté-
kelése, megbecsülése. Ex abundantia cordis os loquitur. 

Vajha legalább theologiai irodalmunkban „a szív 
bőségéből beszélne a száj", s elmondaná annyi lelkese-
déssel s buzgalommal az isteni szeretetnek a szentmise 
áldozatában megvalósult csodáit, amennyi lelkesedéssel 
zengették el dicséretét a középkor ihletett lantosai ! 
Fájdalom azonban ettől távol állunk. Evekkel ezelőtt 
a budapesti egyetemi hittani kar egyik jelese, megb. 
Kisfaludy A. Béla tanulmányt tett közzé a szentmise 
áldozati valóságáról ; de a szentmise egész tanát, dog-
matikus, liturgikus és aszketikus szempontokból felölelő 
munka, mint pl. Gihr munkája a német irodalomban, 
még mindig késik az éji homályban. En se vállalko-
zom ezúttal ily nagy munkára, melyhez talán kevés is 
lenne az erőm;* de egy kővel mégis szeretném gyara-
pítani az épületanyagot, melyből egykor valami hiva- | 
tottabb mester szépet, nagyot, igazat alkothat. A szent-
mise áldozat edényéről, a szent kehelyről szeretnék egyet-
mást régészeti, szertartástani, végre jelképi szempontból 
elmondani, egy kis vázlatot adni a kehely monográfiá-
jához. (Fo ly ta t juk . ) 

BIBLIAI TANULMÁNYOK. 
A pápai bibliai-bizottság pályatétele. 

A Braye-féle dijjal való kitüntetésre a pápai 
bibliai bizottság Rómában 1904-re a következő tételt j 
tűzte ki : vExponantur et excutiantur pruecipuae discre-
puhtiae inter teatum graecum et veteres v er si ones : latinas 
pracsertim Vulgatam Eoangelii S. Marci." Pályázni lehet 
minden katholikus egyetem hallgatóinak, és kivülök 
az oxfordi és cambridgei egyetem hallgatóinak, hogyha 
már a felsőbb rendeket elérték, „sacris ordinibus 
maioribus initiati.u A pályamunkának latin nyelven 
kell kidolgozva lenni. A beadás határideje 1904. 
november vége. Czimezni kell a küldeményt : Pater 
Davide Fleming, consultor, Collegio di S. Antonio, Via 
Merulana, Roma. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 22. Meggondolni való protestáns 

atyiihkfiainak. — 
Szeretik az atyafiak úgy tűntetni fel az ő feleke-

zetüket, mintha az a magyar fajnak, a magyar nemzet-
nek, a magyar államiságnak végső mentsvára volna. Sze-

* Van ; csak meg kell p ióbálni . Szerk. 

rintök az ő csökönyös ragaszkodásuk a gall Chauvin 
és a szász Luther tanaihoz mentette meg a hazát a 
múltban, s fogja megmenteni a jövőben. 

Minél tovább halad nemzetünk a létért való küz-
delem modern alakulásai között, annál világosabbá válik 
azonban, hogy protestáns atyánkfiainak hetyke önbizal-
ma gyenge lábakon áll. A legmodernebb tudományok 
egyike, a statisztika kérlelhetetlenül ráczáfol magyar 
protestáns atyánkfiainak arra a nagyzó hetvenkedésére, 
hogy ők alkotják a faj magyarságnak, a magyar nem-
zetnek, a magyar államiságnak gerinczét — megtör-
hetetlenül. 

Eltekintve most a faj magyar protestantizmus két-
gyermekrendszeréről és kivándorlásáról, jelenleg csak 
azt a legújabb statisztikai tényállást állítjuk fel sze-
rénységre figyelmeztető oszlopul protestáns fajrokona-
ink szeme elé, melyet Petrássevich Géza, a fáradhatat-
lan keresztény publicista konstatált a „Zsidó földbir-
tokosok és bérlők Magyarországon" * czimű statisztikai 
tanulmányában. 

I t t szórói-szóra ezt olvassuk: „Vallási szempont-
ból csak egy érdekes megfigyelni való van. Az, hogy 
egy és ugyanazon népnél és ugyanazon vidéken a 
katholikus vallásúak között igen nehezen hódit (a ma-
gyar földet kisajátító) zsidóság, a protestánsok területei 
pedig valóságos melegágyai nekik. Például, a tótok 
közt a katholikus Árvában nincs egy zsidó birtokos 
sem ; ellenben Trencsénben, Liptóban a lutheránus völ-
gyek mind a zsidóké. A Tiszamentén J.-N.-K.-Szolnok 
megyében a katholikus jászok közt alig van zsidó, mig 
a református kunok területe el van árasztva zsidókkal. 
Erdélyben a katholikus székelyek között nem áll meg 
a zsidó ; ellenben a különböző vármegyékben szétszór-
tan élő református magyarság egymásután engedi ki 
kezéből a földet románnak és zsidónak egyaránt." 

A fajmagyarság pusztulásának ennél a szomorú 
képénél mennyivel szebb és jobb volna a keresztény 
magyarság igazi testvéri egyetértése és összetartása 
Krisztus Urunk rendelése szerint ! = 

Győr. Káptalani értesítés az egyházmegyei alapítvá-
nyi hivatal működéséről. — 

Megyéspüspök ur ő méltóságának határozata és 
székeskáptalanunknak a mult év folyamán történt meg-
felelő intézkedése folytán káptalani alapítványi pénz-
tárunk 

„ Győregyházmegyei alapítványi hivatal" 

czimen uj szervezetet nyert, s mint ilyen, f. 1904. 
évi január 1-től saját helyiségeiben (Káptalandomb 5. 
sz., I. emelet) működését megkezdette. 

Minthogy ezen hivatal nemcsak az eddig közpon-
tilag kezelt alapítványokat, hanem hovatovább az egész 
egyházmegye alapítványait lesz hivatva kezelni, — a 
rendelkezésére álló tőkéket az olcsó és méltányos hi-
telt kereső közönségnek rendelkezésére bocsájtja. 

E czélból közhírré tesszük, hogy hivatalos óráit 
a jelzett hivatal, vasár- és ünnepnapok kivételével,. 

* K a p h a t ó s ze r zőné l : Szentki rá ly i -u tcza 28/a. Ara 1 k o r . 
I j e sz tő adatok vannak benne. 
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mindennap d. e. 9—12 óráig, ki- és befizetések czél-
jára pedig minden szerdán és szombaton ugyanazon 
órákban tar t ja ; s ha ezen pénztári napok ünnepre 
esnek, úgy a megelőző napon eszközöltetnek fizetések. 

Hitelt nyujtunk pedig a pénzpiacz mindenkori 
állásához, s a kölcsön nagyságához mért lehető leg-
olcsóbb kamatláb mellett: 

a) ingatlanokra első helyen leendő bekebelezésre ; 
b) óvadékképes értékpapírokra. 
Nagyobb összegű jelzálogkölcsönök törlesztéses 

kölcsönök is lehetnek s ezeknél az évi járulék (annuitás) 
nagyságát és a törlesztési időt a kölcsönkérővel egyet-
értőleg állapítjuk meg. 

Jelzálogkölcsönök folyósítása czéljából a tkkvi 
kivonat, kataszt. birtokiv és közs. elüljárósági becsü-
bizonyítvány beterjesztését kívánjuk ; házaknál pedig a 
becsű az általunk kijelölt építőmester által vétetik fel 
és szükséges a tüzkárbiztosítási kötvény bemutatása is. 

A kamatfizetés — a törlesztéses kölcsönök kivé-
telével — félévenkint utólagosan történik. 

Attól, ki a kamatokat a lejárat után 15 nappal 
sem fizeti meg, mérsékelt késedelmi kamatot veszünk. 

A kölcsönkérés az u j alapítványi hivatalnál írás-
ban vagy szóval, a szükséges okmányok benyújtása 
mellett történhetik, s annak lehetőleg gyors elintézéről 
a felek érdekében gondoskodunk. 

A kölcsönöket készpénzben fizetjük ki, s a beke-
belezési bélyegköltségeken, úgy mérsékelt ügyészi 
dijakon kivül, azokból semmiféle czimen levonásokat 
nem eszközlünk. 

Mindezen méltányos feltételek alapján kölcsöneinket, 
mint könnyen hozzáférhető olcsó és méltányos kölcsönö-
ket, annál is inkább ajánljuk a hitelt keresők figyel-
mébe, mert az alapítványi pénzek természetéből kifo-
lyólag, a felek nálunk felmondásnak, avagy a kamatláb 
fölemelésének rendszerint nincsenek kitéve. 

Egyben közhírré teszszük, hogy a fent ismerte-
te t t uj hivatal körébe vágó levelezések, valamint min-
dennemű pénz- és értékküldemények közvetlen a 
„ Győregyházmegyei alapítványi hivatalnak, Győr, Káptalan-
domb 5. sz., I. em," nevére czimzendők. 

Kelt Győrött, 1904, február hó 16 án. 
A győri székeskáptalan. 

Vácz. Nagyböjti főpásztori körlevél. — (Vége.) 
Van ennél öregebb hiba is, midőn a hamis jám-

borság nem egyéb, mint hazugság és képmutatás. Azok-
nak úgynevezett jámborsága, kik bizonyos egyéni 
czélok, vagy családi és egyéb érdekeik elérése okáért 
vallásosságot színlelnek, bizonyos erényeket gyakorol-
nak, templomba járnak, gyónnak és áldoznak : hit 
nélkül, benső ihlettség nélkül, minden javulási szándék 
nélkül : kik Isten házában nem az Istent keresik, hanem 
az embereknek akarnak tetszeni, uj ruhával, uj kalappal 
stb., vagy a mi még rosszabb, kik ott találkozni akar-
nak azokkal, kik iránt bizonyos hajlammal viseltetnek ; 
avagy kik az egyházi kegyszerekkel élnek minden 
készület és áhítat nélkül, sokszor tudva és akarva a 
halálos bűnnek állapotában s attól szabadulni nem is 
•óhajtván; egyszóval, kik nem átallják a legszentebbet 
felhasználni bizonyos előnyök elérésére, pl. okáért, 
hogy a lelkészek támogatásában részesüljenek, maguk-
nak alapítványi vagy egyéb jótéteményeket biztosítsa-

nak, vagy pedig szüleiknek vagy másoknak figyelmét 
bűnös életüktől eltereljék. Bizony rájuk illik sz. Máté 
apostolnak 1 mondása : „Similes estis sepulchris dealba-
tis, quae a foris parent hominibus speciosa, intus vero 
plena sunt ossibus mortuorum et omni spurcitia ; sic et 
vos a foris quidem paretis hominibus justi, intus autem 
pleni estis hypocrisi et iniquitate.u „Hasonlók vagytok 
a megfehérített sírokhoz, melyek kivül ékeseknek lát-

1 szanak az emberek előtt, belül pedig tele vannak hol-
tak csontjaival és minden undoksággal; úgy ti is kivül 
igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, belül 
pedig tele vagytok képmutatással és gonoszsággal u 

Teljes joggal elfordulnak a jólelkűek az ily iám-
borságtól ; de a hamis jámborok azonfelül nagy meg-
botránkozást is okoznak, mert okot szolgáltatnak arra, 
hogy a gyenge lelkűek, kiknek nincs tiszta fogalmuk a 
valódi jámborságról, egyáltalán ferdén Ítélik meg a 
jámborságot, és minden jámborságot fölöslegesnek és 
károsnak tartanak. Nem hallottátok sokszor mondani 
és állítani : nézzétek csak, hányszor megy ez meg 
amaz gyónni és áldozni s mégis milyen veszekedő 
természetű, milyen káromkodó ; annyiszor megy a tem-
plomba s mégis hogyan szeret rágalmazni, mások be-
csületében gázolni, és nem ritkán minden lelkiismereti 
furdalás nélkül tiltott viszonyban élni, avagy kezét 
mások jószága után kinyújtani. Természetesen nem a 
templom, nem az Egyháznak szentségei okozói a bűnök-
nek, hanem a baj abban van, hogy a jámborságnak 
leple alatt ezek annál bátrabban követtetnek el. Jól 
teszik tehát az emberek, ha az ilyen jámborságot el-
itélik ; de nem jól teszik, hogyha e miatt minden jám-
borságot, tehát az igazi és valódi jámborságot is bees-
ni érlik, midőn azt mondják, hogy minden igaz és benső 
jámborság csak együgyűeknek, gyarló eszűeknek, mű-
veletleneknek, ügyefogyottaknak való, kik tehát nagyon 
szívesen nevetségessé szeretnék tenni azoknak magok 
viseletét, kik mély meggyőződéssel az erényeket gya-
korolják, az Isten és az Egyház törvényeit megtartják 
és kik benső áhítattal és'erős hittel gyakran közeled-
nek a szentségekhez. A farizeusok annak az okai, hogy 
bizony sok jó lelkű nem lévén tisztában az igazi jám-
borságnak fogalmával, azt mondogatja gyakran: nem 
akarok feltűnni jámborságommal, tudok én otthon is 
imádkozni, a hol senki sem lát, csak a jó Isten maga; 
minek nekem a gyónás, azok a kik annyiszor járnak 
gyónni nálam egy cseppel sem jobbak. 

. Lehet, hogy erre a hamis jámborságra is ráfogják, 
a mit szent Pál apostol az igazi jámborságról mond : 
„quod ad omnia idilis situ hogy t. i. „mindenre hasznos 
de az a haszon csak látszólagos és köszönet nincs 
benne, mert annyi bizonyos, hogy „non habet promis-
sionem vitae quae nunc est, et futuraeu, nincs neki Ígérete 
a jelen és a jövő élet felől. A jelenre nem, mert hamar 
leesik az álarcz, — a jövőre nézve még kevésbbé, 
mert ott nincs számára jutalom. 

Az igazi, valódi jámborság, melyről szent Pál 
apostol beszél, fénylik mint a valódi arany, nem ugyan 
mindig az emberek, hanem Isten szeme előtt; azon-
felül van neki benső értéke, mely fölülmúlja a földnek 
minden kincsét. Ez a valódi jámborság, mely szándé-
kában tiszta arany, nem keresi az emberek tetszését, 
nem forgatja köpönyegét a szél szerint, tudniillik a 
kornak szelleme szerint, hanem egyenesen halad azon 
az ösvényen, mely a szentírás szerint keskeny ós mely 
a szoros kapun átvezet az örök üdvösségre. Az Isten 
szent akaratj a, síz Egyház parancsolata, a lelkiismeret 
szózata : ez az ő törvénye. Bármit cselekszik az igazi 
jámbor lélek, sohasem törődik azzal, hogy mit monda-
nak ehhez az emberek. A mit nem cselekszik Istenért, 

î Máté 28., 27. 
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hitbeli meggyőződésből, Isten iránti szeretetből, az őt 
ki nem elégíti soha. Cselekvésének alapja a természet-
fölötti indok : az ő czélja nem egyéb, mint kiérdemelni 
Istennek tetszését. A valódi jámborság vforas mittit 
timoremnem ismer félelmet; minden időben, minden 
körülmények közt, minden áldozat árán cselekszik köte-
lességét ; egészségben és betegségben, gazdagságban és 
szegénységben, jó és rossz társaságban, baráti körben 
és elhagyatottságban egyaránt hű marad elveihez; nem 
tántorítja el jámbor életmódjától sem az emberek 
gáncsa, sem azok állhatatlan dicsérete; jól tudja a 
jámbor lélek, hogy „finis coronat opus", a befejezés 
koronázza a cselekvést: azért sohasem mondja, hogy 
elég a jóból, hanem mindig éhezik és szomjúhozik az 
igazságosság után, hogy mindig közelebb jusson Iste-
néhez, mennyei Atyjához. 0 nem keres nagy dolgokat, 
neki a legkisebb alkalom éppen elég nagy arra, hogy 
kimutassa, mennyire szereli a jó Is tent ; szeme nem 
jár sem jobbra, sem balra, még előre sem, hanem 
fölfelé ; kerüli a rosszat, cselekszi a jót, nem hogy e 
földön a hátrányt kikerülje, sem hogy abból hasznot 
merítsen, hanem egyes egyedül, hogy a mennyei 
Atyának akaratát teljesítse. 

Az igazi jámborság tehát nem egyéb, mint a hit-
nek virágzása, melyet követ a valódi jó cselekedetek 
gyümölcse ; a reménységnek édes illata, mely más 
jutalmat nem vár, mint azt, a melyet az isteni jóság 
igér ; a szeretetnek kifolyása, mely egyedüli megnyug-
vást Istennek végtelen jó Szivében talál; nem egyéb 
ez a jámborság, mint az élő hit az ő egész erejében, a 
vallásos érzelem egész gyönyörűségével, a kötelességek tel-
jesítése minden izében, az erény az ő egész mivoltában 
és azért hirdeti sz. Pál apostol, hogy vad omnia utilis 
estu, mindenre hasznos. Ezen jámborság minden kegye-
lemnek forrása, e világon mindenkor és minden körül-
ményekben valódi vigasztaló és biztos záloga az üdvös-
ségnek a jövő életben. Meg van neki ígérve már ezen 
a főidőn az a benső békesség, melyet a világ nem 
adhat, s ama jutalom a másik világon : „merces magna 
nimis", a melyről sz. Pál apostol azt mondja: „szem 
vem látta, fül nem hallotta s emberi szivbe be nem hatolt 
soha, mit készített az Isten azoknak, kik őt valóban szeretik 

Ebből látjátok, kedves Híveim, mily nagy fontos-
sággal bir az különösen manapság : felbátorítani a 
gyönge lelkeket, hogy az igazi jámborságot gyakorol-
ják és hogy minden pirulás nélkül haladjanak annak 
útjain. 

Ez volt mai intelmeimnek czélja: vajha Isten 
kegyelme bő aratást adna szavaimnak szivetekben. 
vDeus autem pacis sit cum omnibus vobis. Amen."2 A 
békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Amen. 

Váczon, 1904. Bőjtelő havában. 
f Károly Emánuel 

püspök . 

Veszprém. A budapesti közp. papnevelő-intézet uj 
lelkiig az gatója. — 

A budapesti közp. papnevelő-intézet országos 
intézet. Yele szemben minden egyházmegye érdekelve van. 
Mulaszthatatlan kötelességet vélünk tehát teljesíteni, 
midőn ennek az országos egyházi intézetnek u j spiritu-
álisát az ő anyaegyházmegyéjének, a veszprémi egyház-
megyének érzelmeit tolmácsoló „Yeszprémi Hírlap" 
szavaival bemutatjuk : 

„Midőn a budapesti központi papnevelő-intézet 
lelkiigazgatói diszes állása Bundala Mihály kanonokká 
történt kinevezésével megüresedett, Magyarország bíbo-
ros hgprimása gondos szemmel nézett körül Magyar-

2 Rom. 15, 33. 

ország papsága között, aggódó buzgólkodással keresvén 
alkalmas férfiút, akire az ország legelső szemináriuma 
növendékeinek lelki igazgatását bízza. 

Es a bíboros főpásztor atyai szeme Yeszprémre 
tekintett és itt megtalálta azt, akit keresett, akire 
nyugodt lélekkel bizza az ország összes püspökségeiből 
összesereglett ifjú leviták lelki gondozását. 

És megyés főpásztorunk kegyes beleegyezésével, 
dr Hanauer A. Istvánt, a veszprémi papnevelde spiritu-
álisát meghívta és kinevezte a diszes és megtisztelő 
állásra, a budapesti központi szeminárium lelkiigaz-
gatóságára. 

Dr Hanauer Istvánt ért eme szép kitüntetésből 
dicsőség háramlik az egyházmegyére is és az általános 
örömből, melylyel kineveztetése találkozott, kiveszi 
részét mindenki a megyében . . . És ez az általános 
öröm annál inkább indokolt, mert a kitüntetés olyan 
embert ért, aki erre minden tekintetben rászolgált. 

Papi működése nyitott könyv volt mindig. Az 
insbrucki egyetemről hazaérkezett fiatal papot megyés-
püspök urunk azonnal a veszprémi papnövelde spiritu-
álisává nevezvén ki, azóta tizenkét éven át működik 
a papnevelés e legfontosabb, legkényesebb s legterhe-
sebb hivatalában egész odaadással, fáradhatatlan szor-
galommal, nagy tudással s szigorú erkölcsű, feddhetetlen 
életének nemes példájával nevelve a veszprémi egyház-
megye ifjabb nemzedékét. 

Nagy és lelkiismeretesen betöltött eme hivatalos 
munkakörén kivül fenmaradt idejében tudását, nagy 
képzettségét irodalmi téren is igyekezett közkincscsó 
tenni. A millenáris évben megírta a veszprémi pap-
nevelő-intézet történetét, mely az intézet Emlékkönyvé-
ben névtelenül jelent meg. E kiváló irói rátermettséget 
mutató munka legelső ez irányban Magyarországban. 
Ezenkívül szakszerű dolgozatai, bírálatai s könyvismer-
tetései sürün jelennek meg a Katholikus Szemlében s a 
Bölcseleti Folyóiratban s több szaklapban. 

Bármennyire örvendünk e kiváló fiatal pap ki-
tüntetésén, mégis nem titkolhatjuk el fájdalmunkat, 
mely elfog bennünket arra a gondolatra, hogy eltávozik 
közülünk. E fájdalmas érzést azonban enyhítse az a 
tudat, hogy a mienk marad azért s jövendő munkál-
kodásának dicsőségéből is részesedünk némileg mi is. 

Midőn e helyen üdvözöljük a budapesti központi 
papnövelde uj lelkiigazgatóját, — kívánjuk, hogy 
adjon a jó Isten munkálkodására sok áldást, találjon 
uj munkakörében sok-sok örömöt ós megelégedést. Ad 
multus annos ! * 

Róma, febr. 15. Perosinak az „utolsó Ítéletről'" szóló 
oratoriuma, — melyet a degli Apostoli nevü templom-
ban nagy szent Gergely centennariumán fognak elő-
adni, már -teljesen kész, sőt a próbákat is már meg-
tartották belőle a Circolo di San Pietro nagytermében. 
Azt mondják, hogy ez a zenemű hatásosságra nézve 
Perosinak minden eddigi alkotását felülmúlja. A libretto 
szövegét maga a mester állította össze a Titkos Jelené-
sek könyvéből. Csatolva lesz hozzá Giulio Salvadori, 

* Ő nmga, a megyés püspök ur, mie lő t t kedves p a p j á t 
e lbocsátot ta , a veszprémi püspöki szentszék ü lnökévé nevez te ki. 
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ismert olasz költő két olasz hymnusa. Mely napon 
fogják az oratoriumot előadni, még nincs meghatá-
rozva. 

Róma, febr. 16. Az Immaculata félszázados jubileu-
mának pápai bizottsága* — e hó elején a Vatikánban 
tartott ülésében, melyen Rampolla, Ferrata, Vives és 
Vincenzo Vannutelli bibornokok voltak jelen, végleges 
megállapodás jött létre a jelen év folytán Rómában 
megnyitandó Expositio Mariana szervezetére nézve. A 
kiállitás 3 részből fog állni a következő sorrendben : 
Mária-tisztelete (cultus), Mária-irodalma (sajtó), Mária-
társulatok. Kiállitásra alkalmas minden köztiszletben 
álló Mária-kép másolata, továbbá minden kiválóbb 
mester Mária-festményének vagy Mária-szobrának má-
solata. Csatolva lesznek ehhez az osztályhoz — érmek, 
máriás-pénzek (péld. a magyar máriások) ós máriás-
pecsétek gyűjteménye. A második osztályban a Máriára 
vonatkozó nyomtatványok, könyvek, folyóiratok, chorál-
könyvek és miniatureök lesznek kiállítva. A harma-
dik osztály a Mária-tiszteletére alakult társulatokat 
fogja bemutatni. A kiállitás ügyét jury vezeti Ferrata 
bibornokkal az élén. A jury tagjai a vatikáni muzeu-
mok és galériák igazgatói, Galli és Seitz tanárok, hír-
neves római művészek. Megnyitni a kiállítást nov. 
25-én íogják. Nyitva lesz egész 1905. május végéig. A 
kiállitás helyisége, a mint már jelentettük, a laterani 
apostoli palota termei. 

T A R C Z A. 
A Loisysmus Fraucziaországbaii. 

Utóbbi időben a katholikus theologusok sokat 
foglalkoztak Loisy munkáival s az azokban hirdetett 
gondolatokkal és állításokkal. Időszerűnek véljük, hogy 
egy franczia iró, o. képviselső abbé Gayraud nyomán 
a loisysmus rövid ismertetését mi is adjuk és tisztán 
theologiai szempontból Ítéletet mondjunk Loisy rend-
szeréről. 

Katholikusnak többé nem lehet mondani azt a 
teologust, aki a kritika nevében azt állítja, hogy 
Jézus Krisztusnak nem volt tudomása istenségéről, hogy 
ő csalódott és megcsalta mindazokat, akik a messiási 
királyságnak megalakulását várták ; aki azt állítja, hogy 
Jézus semmit sem alapított és tanított azokból, amiket 
az egyházban a teologusok lényegesnek, isteni erede-
tűnek tekintenek ; hogy a kánon evangéliumai nem 
tartalmazzák a názáreti Jézus életének, halálának és 
feltámadásának igaz történetét, s ehhez hasonlókat. 
Loisynak ezen támadásai ellentétes állást foglalnak el 
a katholikus teologusok tanításával szemben, és ezektől 
joggal követelik a czáfolatot. Mikép védekezzenek ezek, 
hacsak nem állítják Loisy szisztémájával szembe az 
Egyház hiteles tanítását? Ez megvédi őket minden 

* K é r j ü k a t. o lvasóinkat , hogy ennek a b izo t t ságnak 
további működésé rő l szóló je len tése inke t , az ügy érdekében, az 
eddiginél n a g y e b b figyf-lemre mé l t a tn i kegyesked jenek . Szerk. 

tévedés ellen s megsegíti őket Loisy botlásainak meg-
czáfolásában. 

Lássunk mindjárt tárgyunkhoz. A benyomás, a 
melyet a kereszténység eredetének ezen természeti fej -
lődés szerint történő magyarázata több hívő művelt 
tudósra gyakorolt, a következő. Idézem egy igen tanult 
és művelt papnak beszédét : „Ha az, amit mond — vagy 
legalább mondani akar, — Loisy könyvében, — igaz, 
és ha ez a történelmi igazság : nyilvánvaló, hogy a 
katholikus vallás éles ellentétben áll a történelmi való-
sággal". „Ami engem illet, — teszi hozzá egy világi, — 
én nem hihetem el Jézus Krisztus istenségét, az Egyház 
isteni eredetét, hit- és erkölcstanának igazságát, alpítá-
sának történetét és istentiszteletének valódiságát azon 
történet szerint, melyet Loisy kritikája előad.u Össze-
gyűjtöttem ezen benyomásokat. Lehet, hogy Loisy 
felfogása más. Lássuk az egyes tételeket. 

Nem akarok arról nyilatkozni, hogy Loisy nem 
tesz mást, minthogy röviden felújítja s uj alakba öltöz-
teti azt a régi német protestáns eredetű és racziona-
lisztikus izű eszmét, mely a kereszténység eredetér - és 
első fejlődésére vonatkozik. Barátaim közül egy tudós 
kanonok, egyik katholikus egyetemünknek egykori 
tanára, a ki több mint 40 éve kiséri figyelemmel a 
vallási eszmék és a Szentírás magyarázatának fejlődését 
Németországban, — a minap, már Loisy előtt, körül-
belül ugyanazon tételeket hirdette, miket Loisy tanít. 
Azonban én mellőzöm e dolgot. Nem fontos, hogy 
honnan meríti Loisy a véleményét, az a fő, igaz-e? 
En nem tartok azokkal, kik az tartják, hogy Loisy 
nem történet-kritikai, hanem vallásbölcseleti művet irt, 
hogy ő bizonyos előzetesen feltett eszmék szerint — 
apriori alkotja meg a kereszténység fejlődését ; hogy ő 
erőszakkal előtérbe helyezi a történelmet a kritika 
rovására: én ettől eltekintek s csak tárgyilagos ismer-
tetését, majd pedig bírálatát akarom adni Loisy 
rendszerének. Melyik tulajdonkép Loisy álláspontja? 
Történet-kritikai szempontból olyan az állásfoglalása, 
mintha Francziaország eredetét tanulmányozná. Nem 
foglalkozik theológiával s nem tárgyalja theológiailag a 
hit alaptételeit. Historikus ő, ki sajátságos raczionalisz-
tikus módszerrel felszerelve a hitetlen törtónetirókkal 
vitatkozik. Azt tartja, hogy egyedül csak az ő kriti-
kájának erejével bírhatja rá azokat a katholikus 
egyháznak, mint egy autentikus keresztény társaság-
nak elismerésére. Valóban semmi sem dicséretre mél-
tóbb, mint ilyen czélra törekedni. Azonban vigyázni 
kell, hogy egy érvet „ad hominem" föltótlen igazságú 
érvül ne vegyünk. Ebbe a veszedelembe ily módszer 
könnyen belesodorja a czáfolót. Azonban jólehet Loisy-
nak hitvédelmi törekvése ad hominem van, mivel 
kijelenti, hogy csak ezen relativ czélból készíti histo-
riko-kritikus munkáját, mégis mindjárt kezdetben a 
názáreti Jézusról hiteles történetet akar előadni, még 
pedig azt a történetet, melyet — mint mondja — a 
kritikának ujabb kutatásaiból ismerünk meg, melyet 
mint biztos igazságot el kell fogadnunk. Ez az, ami 
világosan mutatja rendszerének ellentétes állását a 
theológiával és a hittel szemben. 
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II. 
A loisysmus lényege a evangéliumok történeti 

hitelességének tagadásában áll. Loisy bebizonyítottnak 
tételezi fel, hogy az igazi hisztorikusok szemében sem 
a negyedik evangélium, sem a szinoptikus evangéli-
umok nem tartalmaznak értékes és történelmi hitelességű 
tényeket. A negyedik evangélium minden kétség nélkül 
tisztán tudományos mű, melyben tulajdonkép semmi 
sincs történetileg elbeszélve. Ez vallásbölcseleti vélemé-
nyező munka, mely egy hellén gondolatnak keresztény 
eszmévé való átalakításából keletkezett. Az evangélium 
szerzője tanítását szándékosan majd csodálatos, majd 
párbeszédes alakba öltöztette. Gyerekes dolog volna tehát 
ebben az evangéliumban Jézus beszédeit és tetteit 
keresni. Ez nem foglal mást magában, mint egy isme-
retlen szerzőnek gondolatait, tanítását és hitét, vagy 
ha úgy tetszik, ez nem más (t. i. a negyedik evangé-
lium), mint a kereszténység fejlődése állapotának visz-
szatükrözése háromnegyed századdal a názáreti Jézus 
halála után. 

A szinoptikus evangéliumok még kevesebbet érnek. 
Közölük egyik sem egységes, egyik sem egy szerző 
munkája vagy egy szemtanúnak elbeszélése az első 
keresztény generáczió részére. Ezek válogatott töredé-
kek összetoldásai, melyeket több ismeretlen kiadó va-
lami közös forrásból szőtt össze. Tehát ízekből állanak, 
melyekből nem lehet biztosan megtudni, mit tett és 
mondott Jézus. Bennük inkább azon hitelveknek ki-
fejezését lehet találni, melyek az egyházban a külön-
böző töredékek keletkezésekor éltek. Ugyanezt találjuk 
az apokrif evangéliumokban. Az evangéliumok ezen 
viszonylagos történelmi hitelreméltósága erős kritikát 
követel. Ez a kritika kideríti, hogy Jézus azt a mes-
siási királyságot hirdeti, melyet a zsidók vártak ós 
hogy ő ennek a királyságnak a létesülését már a közel 
jövőben várja, melynek az egy korúak — első sorban 
a tanítványok — tanúi lesznek. Végre bevallja, hogy ő 
maga a Messiás. 0 ezt hangosan hirdeti bírái előtt is, 
és ezért az állításáért halálra itélik. A messiási király-
ság közelségében való csalódása magyarázza meg, 
miért nem bízott a jövőben és különösen tanítványai 
testületének folytonosságában, kik körüle csoportosul-
tak, miért nem alapított s szervezett hierarchiát, hierar-
chikus társaságot, miért nem szabott meg egy uj isten-
tiszteletet és végül miért nem adott uj dogmatikus és 
morális törvénykönyvet. Tanítása szerint a mennyor-
szágban és az ő személyes küldetésében való hit, bűn-
bánattal párosulva, elég az üdvösségre. 

Ilyen volt Loisy szerint a názáreti Jézus keresz-
ténysége. A zsidó messiási eszmének egyszerű fellobba-
nása az egész kereszténység kiinduló pontja. Ez a 
forrása a kath. egyház hit- és erkölcstanának, fegyelmi 
törvényeinek, hierarchiájának és szertartásainak. 

A Tanítónak halála után az apostolok, kik — 
ugy látszik — erősen hittek mesterük messiási külde-
tésében, szükségesnek látták, hogy a hívőkből egy 
társaságot alakítsanak, hogy igy elősegítsék a megígért 
mennyország eljövetelét. Igy keletkezik a hierarchikus 
szervezet Péter főhatóságával, mely a pápaság magvát 

teszi. Innen ered az, hogy az evangéliumba az egyház 
szervezetére vonatkozó szövegeket beékeltek. 

A „fractio panisu szertartása, melyet Jézus halála 
előestéjén a zsidó húsvéti lakoma alkalmával végzett, 
—- az uj vallás áldozata lett, melynek hívei aztán 
kizárattak a zsinagógákból. Nemsokára Krisztus földi 
tartózkodásának misztikus folytatását látták ez áldozat-
ban. Később szent Pálnak az a gondolata támadt, 
hogy Jézus halála, a húsvéti bárány szertartásához 
való hasonlóságából kifolyólag, általános engesztelő 
áldozat az egész világ bűneiért az egész emberiség 
megváltására. Ezért kapcsolták az áldozásnak ősi szavai-
hoz azon szavakat, melyek Jézus kiengesztelő halálát, 
vérének a bűnösök üdvösségeért való kiontását és az 
áldozó papság alapítását hirdetik. Aközben az első 
keresztényeknek a zsidóktól való elkülönzóse mindin-
kább szorosabb éritkezésbe és összeköttetésbe hozta a 
keresztény gondolkodást a hellén felfogással. Ez utóbbi 
nem habozott a messiási eszmét görög-római alakba 
öltöztetni és a zsidó Messiásból az alexandriai „Logos-"t 
csinálni. Jézus sohasem erősítette személyének isten-
ségét. A hellén hit teremti meg e hitágazatot és egy 
csapással a Szentháromságét is. A negyedik evangéli-
umban lehet látni ennek a lázas fejlődési folyamatnak 
a kezdetét, mely több századon át tartott. A szinopti-
kusokban alig lehet találni ezekre nézve még csak 
néhány fogalmat is. 

A keresztség zsidó eredetű szertartás, mely jel-
képezte a kereszténységbe való felvételt és az isteni 
fiúsítást. Azonban a Szentháromság formulája, melylyel 
feladatik, sokkal ujabb eredetű. A bérmálás a kereszt-
ség szertartásának egy része, melyet tőle csakhamar 
elválasztottak. A bűnbánat, melyet Jézus hirdetett, 
szentség alakját nyerte, s ehhez hasonlóan lassankint 
kialakul a liturgia is. Követve tehát lépésről-lépésre 
a történelem menetét s elménkbe idézve a lefolyt 
századok bonyadalmas fejleményeit, s megfontolva a 
kálváriái drámától kezdve az események menetét, — 
őszintén szólva az a meggyőződés támad lelkünkben, 
hogy a mai kereszténység valóban a Jézus korabeli 
kereszténységnek természetes, logikus és törvényszerű 
folytatása. 

Ez a Loisyzmusnak rövid, hű és tárgyilagos 
váz la t a , (Folytatjuk.) 

KATH. KEYELÉS- és TAMTlSÜGrY. 
— A kath. népiskolák elközösítése ellen. Horváth 

Béla esztergomi főispán, a következő rendeletet bocsá-
totta ki a főszolgabirákhoz : 

Főszolgabíró úr! Ismételve tapasztaltam, hogy a 
községi -elöljáróságok, nem tudom mily befolyások 
folytán ós mily izgatások alapján, a felekezeti vagy 
községi iskolák államosítására, bármily szórványosan 
tiszik meg a lépéseket, amely eljárásuknál nem tudva, 
vagy tudni nem akarva teljesen mellőzik a vallás és 
közoktatásügyi ministeriumnak rendelkezéseit, — s 
ezzel nemcsak a törvénytelenség útjára lépnek, de 
azon felül meg nem engedhető viszályokat támasz-
tanak. Miután a jelenlegi magas kormány is kijelent 
tette, hogy nem czélja az iskolák felekezeti jellegé-
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bolygatni, sem pénzügyi, sem politikai szempontok-
ból, s állami iskolák felállításánál igen szigorú körül-
tekintéssel fog eljárni: felhívom a főszolgabíró urat, 
hozza a községi és körjegyzők tudomására, hogy ha 
felekezeti iskolák ellen bármi törvényes szempontból 
észrevételeik lennének, ezt Írásban nálam tegyék 
meg mint a közigazgatási bizottság elnökénél, kinek 
gondja lesz arra, hogy a kérdés első sorban meg-
vizsgáltassék, szükség esetén az előirt útra tereites-
sék ; de hozza tudomásukra azt is, hogy minden 
szabály és törvényellenes eljárusukért, indokolatlan, 
a békés együttélést zavaró fellépésükért ellenük a 
fegyelmi eljárást nyomban meg fogom indítani." 

E komoly és világos figyelmeztetésből érthetnek 
azok is, kik ferde irányú buzgalmukban az elközösítés 
által a kormánynak óhajtanak kedvében járni, — meg 
azok is, kik csupa hecczböl akarnak borsot törni a 
kath. iskolák igazgatóinak orra alá. 

I R O D A L O M . 

Szentföldi zarándoklás Egyiptom, Szyria és Görög-
ország érintésével. 

Egy ily zarándokiásnak ideális leírását kapja az 
olvasó a Keppler Vilmos rottenburgi püspök következő 
czimű, vaskos, 3 térképpel és 145 különféle illusztrá-
czióval díszített munkájában: Wanderfahrten und Wall-
fahrten im Orient. Von Dr Paul von Keppler, Bischof 
von Rottenburg. 4. Auflage. Freiburg im Breisgau, 
1902. Herdersche Verlagshandlung. Nagy 8-r. £37 lap. 
Ara fűzve, 8, kötve 11 korona. 

Pap, művelt katholikus ember, a ki németül jól 
ért, élvezetesebb s tanulságosabb leírást az összes világ-
irodalomban aligha találhat. A bibliai és a bibliára 
vonatkozó tudományoknak drágakövei és gyöngyei 
vannak itt aranyművü foglalatba összeállítva. Mert 
szerző a stílusnak is igazi mestere. A mit bevezetésül 
Egyiptomról és befejezésül Görögországról ad, valósá-
gos kulturtörténelem dióhéjban, zseniális ecsetvonások-
kal. Megrendelhető egyenesen Herdernél, vagy könyv-
árusi uton. 

VEGYESEK. 
— Eletre-halálra — megy a harcz Francziaor-

szágban az egyház és a szabadkőművesség között. 
Legújabban André hadügyminister rendeletet adott ki, 
mely minden u. n. „katona-kört" (cercle catholique 
des soldats) feloszlat. Mért? Mert ki akarja ölni a 
franczia katonaság lelkéből a valláshoz való ragaszko-
dást. A lánglelkü nancyi püspök, mgr Turinaz, láng-
ostort font az üldözés e legújabb körülményeiből és 
végig suhint vele kíméletlenül a fegyverben álló fran-
czia ifjúság megrontójának az arczán. „Hát minister 
úr, ön miért nem tiltja el a katonáknak az aljas korcs-
mák látogatását, ahol minden tisztátalanságot össze-
olvashatnak, minden bűnt eltanulhatnak, a hol Carmag-
nolet és Internationált üvöltenek. Ön nem tiltja el 
nekik a romlásnak ama házait se, hol nemzedékek 
mennek tönkre. Ön ezt nem teszi. De becsukja azokat 
a köröket, a hol az ifjú katona megerősödik a család-
jához és hazájához való ragaszkodásban, a hol jelleme 
kifejlődik, a hol a veszedelmektől mentességet talál, 
a hol napról-napra erősebben hozzá nő a hadsereghez, 
a nemzet zászlójához, Francziaországhoz . . . Ehhez az 

eljáráshoz parancs a titkos társulatok centrumaiból 
érkezett, és ez a parancs, mint mindenkor, most is enge-
delmességre talált". 

— Millió elröppenő szónál többet ér egy orszá-
got megmozgató tett. Ilyen tettet köszönhetünk leg-
újabban ismét dr Gyürky Ödönnek, az „Uj Lap" és a 
„Társadalmi Értesítő" szerkesztőjének, a kiben nem 
tudja az ember mi nagyobb, a leleményesség-e vagy a 
fáradhatatlanság. Azt az okos, életre való népeknél 
már rég életbe léptetett elvet indította megvalósulás-
nak nálunk, hogy adásvételi összeköttetésbe csak ke-
resztényekkel lépjünk. Hogy pedig ezt az elvet a gya-
korlatban csakugyan megvalósíthassuk, Gyürky egy kis 
füzetben összeállította a székesfőváros nagyobb, jelen-
tősebb keresztény czégeinek névsorát s ez a füzet 

Budapesti keresztény czégek jegyzéke" czim alatt ennek a 
hónapnak végén fog megjelenni. Ebben a füzetben 
— amint Gyürky az általa szerkesztett „Társadalmi 
Brlesitő-L-ben előadja — több mint ezer keresztény 
fővárosi ezég czime foglaltatik. Megjelenik 30.000 pél-
dányban, zsebkönyv alakú kis kiadásban Megküldi 
pedig a szerkesztő ezt a füzetet minden katholikus 
egyesületnek, Magyarország minden községének ingyen. 
Czélja ennek a névsornak az, hogyha bármi megren-
delést is akarunk tenni a. fővárosban, ebből keressük 
ki azt a keresztény ezégct. akit bizalommal felkereshetünk, 
akihez bizalommal fordulhatunk. Es különösen az a czélja' 
hogy midőn községünkből valaki feljő Budapestre, ezt 
a kis könyvecskét magával hozza s annak utmutatása 
szerint tegye meg bevásárlásait. Keressen keresztény 
szállodát * magának, térjen keresztény vendéglőbe, 
kávéházba étkezni stb. Ez a czégjegyzék aztán évről-
évre, minden év elején meg fog jelenni, lassan kibő-
vítve Magyarország nagyobb városainak keresztény 
kereskedő névsorával is. Örömmel üdvözöljük Gyürky 
dr vállalkozását, amelynek révén számos gyanútlan 
ember lesz megkímélve a Budapesten mindennapos 
üzleti becsapásoktól. 

— Örvendetes gyarapodás a kath. akczió terén. 
A gyulafehérvári Kath. Kör. alapszabályainak szerve-
zetét az elnökség a belügyminister elé fölterjesztette. 
Hamvazó szerdán tisztelgett az elnökség a megyei 
püspök úr ő mgánál, a ki örömét fejezte ki a kör 
megalakulása fölött s elfogadta a kör főpártfogóságát. 
Hasonló örvendetes eseményt említhetünk Budapestről 
is,. Itt, a Lipótvárosban, szent-Vincze-egyesület alakult, 
hogy a ker. Charitas szellemében gondozzák az V. kerü-
let szegényeit. Az adományok Zatkovies Béla egyházi 
elnök czimére (V., Lipót-tér 14.) küldendők. 

F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t ú g y indúl t meg, h o g y havonkin t , a 
„Religio-Vallás* a lak jában , j2 í y e t adni. M. t . olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az ^E. Kr. L."-&t j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
^Religio-Vallás"-1 és az VE. Kr. L " -a t együ t t k íván ja jára tn i , az 
az „jE1. Kr. Z ." -a t kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhe t 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szer int , 
V4) Vî» 3/4 ®s egész évi r é sz le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb e l já rás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla , h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. 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 czimzendö. 

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

Budapesten, február 27. 

Előfizethetni j 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, | 
bérmentes nyitott ï 

levélben, intézendők. § 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter m coepto tuo : praeiiare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius comyingenaat 
adlabora . . . Nos interim gruti animi Nostri pignus, tibi et lis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.* 

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

»Additos tibi amnios auctor i ta te Nostra exoptamus, quibub excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezereszmék és Tanulmányok : A kassai v é r t a n ú k bo ldoggá -ava t á s i r án t ünnepé lye s római ha t á roza t . — Draskov ics G y ö r g y 
és Mária k i rá lyné. — A szent kehely. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : . .Emlékezzünk régiekről! - ' Magya r ku l tu rha rcz a lá tó-
h a t á r szélén. — P á r i s : Őszinte meghódolás . Ké t sz inü meghódo lás . — R ó m a : X. P i u s levele a m a g a egészségéről . P r imacz i a 
ál l í tása az É.-A. E . -Ál lamokban. A k á n o n j o g kondif ikácziója. E g y e b e k a Vat ikánból . — Tárcza : A L o i s y s m u s F rancz i ao r szágban . — 

Kath. Nevelés és Tanitásügy. Az Orsz. K a t h . T a n ü g y i T a n á c s ülése. — Irodalom. — Vegyesek. 

A kassai vértanúk boldoggá-avatás iránt 
ünnepélyes római határozat. 

DECRETUM 

STRIGON1EN. seil CASSOVIEN. 
Beat i f icat ionis seu Declara t ion is Mar tyr i i 

Venerab i l ium S e r v o r u m Dei 

MARCI CR1SINI 
Canonici S t r igoniens is 

STEPHANI PONGRACZ 
MELCHIORIS GRODECZ 

Sacerdo tum e Societa te Iesu . 

Super dubio 

„An, steinte approbatione martyrii et causae 
martyrii signis ac miraculis a Deo illustrati et con-
firmati, T U T O procedi possit ad solemnem Venera-
bilium Servorum Dei BeatificationemLÍ. 

Repara to r omnium Iesus Christus, qui, 
commit tens Apostolis munus procurandae ho-
minum salutis, a i t : „Ecce ego mitto vos sicut 
agnos inter lupos11, dum aper te praenuncia t , quid 
sit ab iis expec tandum qui veniunt in vesti-
mentis ovium, u t gregem fu ren tu r et mac ten t 
et perdant , Idem plane docet, quae sint boni 
pastoris partes, quo studio tueri g regem opor-
t ea t divini sanguinis pretio redemptum, qua 

a lacr i ta te pro eiusmodi causa pericula sint 
a tque ipsa mors o b e u n d a : „Bonus pastor animant 
suam dat pro ovibus suisHuic ob temperan tes 
voci, ab Ecclesiae primordiis ad hos usque 
dies, ex iis quos f a tue mundus abhorre t prope 
innumerabi les ext i terunt . Hi „Facti omnium 
peripsemau p ropter Chris tum, spoliati, oppressi, 
exagitat i , impietat is conat ibus obs t i terunt impa-
vidi, vires omnes conferences ad fidem tuen-
dam, quam suo t andem sanguine confirma-
runt . Gloriosum hoc album augen t fortissimi 
viri très, M A R C U S CRISINUS, Canonicus 
Strigoniensis, ortus Crisii, Croat iae in urbe 
principe, anno, ut i creditur, M D L X X X , cum 
eoque S T E P H A N U S P O N G R A C Z I U S Hunga-
rus et M E L C H I O R G R O D E C Z I U S Silesius, 
u te rque t a m bene mer i tae simul que to t crimi-
nat ionibus t emere impet i tae Societatis Iesu 

i sodales. 
Tristes Cassoviensi urbi to t ique vicinitati 

s a e c u l o ' X Y I I ag i t aban tu r dies p rop te r incen-
dium funest i belli, quod a rebellibus Bohemis 
primo exci ta tum, Hungár i ám quoque superio-
rem invaserat . Quo gliscente t umul tu error 
impune grassabatur , occupat isque per nefar iae 
iactionis sectatores catholicis templis, eo res 
religionis devenerant , u t vere nova esset 

17 
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„abominatio desolationis in loco sanctoLí. Mediis iis 
fluctibus intrepidi sese obiecerunt Venerabi les 
Dei Servi, qui for te haud procul Cassovia 
degentes apostoliéi muneris causa, nbi pr imum 
senserunt huie urbi gravius imminere pericu-
]um, etsi satis conseii quae sibi barbari torto-
res pararent , eo s ta t im convolarunt . Ibi com-
prehensi, quaestioni de fide subiecti sunt, ad-
hibitis una cum minis et iam illecebris, quibus, 
si fieri posset, ad e iurandam cathol icam reli-
gionem permoverentur . A t fortissimi Christi 
milites quum immobiles in fide persis terent , 
seque vi tam pro ovibus l ibenter da turos pro-
fi terentur , impiorum iram sic incenderunt , u t 
nul lum ferme acerbi tat is genus hi praetermi-
serint, quo t ruculent ior ipsis pa ra re tu r interi-
tus. I taque, t r idui fame quasi enecati , nudan tur , 
vinciuntur, r ap tan tu r , per contumel iam exse-
cantur , igneae ball istae ro tula cruciantur , atte-
r u n t u r ; la ter ibus admoventur faces, adeo ut , 
exesa carne, ossa et viscera p a t e a n t ; obtrun-
can tu r Marco et Melchiori capi ta suisque cum 
corporibus in c loacam proiiciuntur una cum 
semianimi Stephano, qui horas prope viginti 
medio in illo sordium nidore imanique corpo-
ris cruciatu iacuit, an t equam ex t remum anhe-
litum duceret . H o r u m martyrii , quod accidit 
in pervigilio nat ivi tat is Deiparae anno M D C X I X 
fama longe la teque diffusa praeclar isque illu-
s t ra ta signis, P I U S X P . M., ex SS. RR. 
Congregationis consulto VII I idus ianuarias 
hoc ineunte anno MDCCCCIV de ipso mar-
tyrio eiusque causa et signis mar tyr ium ipsum 
confirmantibus constare edixit. Id unum erat 
reliquum, u t inquireretur , u t rum caeli tum Bea-
torum honores T U T O praedictis mar tyr ibus 
decerni possent. — I t aque in conventu uni-
verso habito coram Sanctissimo Domino Nostro 
septimo calendas huius mensis, quum R m m u s 
Cardinalis Andreas Steinhub er causae Rela tor 
dubium proposuisset : „An staute approbatione 
martyrii et causae martyrii signis et miraculis a 
Deo illustrati et confirmait T U T O procedi possit 
ad solemnem horum Venerabilium Servorum Dei 
Beatificationem", Rmmi Cardinales et P P . Con-
s u l t o n s suam singuli protulere sentent iam ; 
SSmmus Dominus Noster vero, etsi comper ta 
asser torum signorum veri tate, solemne Suurn 
iudicium distulit in alium diem. 

Hodierna vero die, Dominica pr ima in 
Quadragesima, idem SSmmus Dominus, sacris 

pientissime operatus nobiliorem aulam Vati-
canae aedis ingressus et pontificio solio assi-
dens, accersiri iussit Rmmos Cardinales Sera-
phinum Cretoni S. Rit . Congregationi Praefe-
ctum, eiusve loco et vice Aloisium Tripepi 
ipsius S. R. C. P ro-Prae fec tum, et Andreám 
Steinhuber causae Rela torem, una cum R. P. 
Alexandro Verde Sanc tae Fidei P romoto re 
meque infrascripto a secretis,, iisque adstan-
t ibus solemni decreto sanxi t : , ,TUTO procedi 
posse ad solemnem Venerabilium Servorum Dei 
MARCI CRISINI, S T E P H A N I PONGRACZ, 
M E L C H I O R I S G R O D E C Z Beatificationem«. Hoc 
au tem Decre tum publici iuris fieri et in Acta 
S. R. C. referri l i t terasque Apostolicas in forma 
Brevis de Beat if icat ione quandocumque cele-
branda expediri mandavi t decimo calendas 
mart i as, anno MDCCCCIV. 

SER A P H I N U S Card. CRETONI, 
S. B. C. Praefectus. 

L. * S. 

f D I Q M E D E S PANICI , Archiep. Laodicen., 
S. B. C. Secretarius. 

Draskovics György és Mária királyné. 
Irta : Dr Zubriczluj Aladár. 

(Vége.) 

Mária királyné lá tásá ra sokan el jöt tek 
Horvátországból , sőt a Fekete- tenger par t járól 
is. Sem kincsei, sem nemzetségének fénye, 
sem urának Fölsége, sem ha ta lma meg nem 
t án to r í t ha t t ák t iszta lelkét ós nem csábíthat ták 
szerénységtől büszkeségre, kegyességtől kegye-
letlenségre, a lázatosságtól gögre. Nem szűnt 
meg Is tenének, fér jének és uj hazá jának élni. 
„Tanúm rá az, a mi még Pannoniábó l meg-
marad t és a mit mintegy ha ta lmas tűzvészből 
a te Is ten szive szerint való jámborságod és 
buzga lmad men te t t meg, jó császár, hogy a 
jó kirá lynénak dicséretét gyakran zengi könyek 
közöt t" . 

A mohácsi vész idején „nem kereste a 
maga kényelmét , nyugalmát , biztonságát , sem 
fér jének, ki t szentül tisztelt , szerelmét ; hanem 
elviselte, hogy fér je a haza védelmére, az 
özvegyek és árvák megmentésére , fegyveresen 
vonul jon ki oty nagy ellenség e l len; sőt keveset 
mondtam azzal, hogy mindezt elviselte, nem, 
sa já t életét megvetve minderre maga beszélte 
őt rá szelíden és hízelegve". 
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Mikor a mohácsi vész u t á n az t tanácsol-
t ák neki, hogy hagy ja el az országot, ő csak 
K o m á r o m b a menekül t ké tnap i utazással , mer t 
kedves volt neki fér je s az ország. Mikor fér je 
haláláról értesült , akkor is csak Pozsonyig 
ment , hogy a császári felséghez közelebb 
legyen. Mohácsról szólva kiemeli, hogy ámbá r 
Szolimán elfoglalva ta r t j a , ez a te rü le t mégis 
az ő püspökségének jogos tu la jdona . 

A királyné ellenállt hires fe jedelmek 
kivánságának ós á l landóan özvegy maradt . 
Több mint harmincz évig Belg iumban élt, azu-
t á n Károly császárt Spanyolországba követ te 
s ot t hal t meg. Belgiumban megfelel t fivére, a 
császár várakozásának , a ki nem megve tendő 
ellenség közé mintegy őrszemül helyezte őt. 
Te t te i méltók voltak nagy királyok és császá-
rok tet teihez. Mikor V. Károly Fe rencz f rancz ia 
királyt m e g t á m a d t a és Pá r i s t fenyeget te , 
Ferencz Máriánál kerese t t menedéke t nejének, 
Leonorának közvetítésével. Mária pedig fá tyol t 
bor í tot t a f ranczia részről szenvedet t sérel-
mekre, Ferencz segítségére sietett , Káro ly t 
visszatérésre b i r ta és enyhe békeföl té te leket 
eszközölt ki. 

Is ten i ránt való j ámborsága ki tűnő volt. 
Ele tének jó részét imádsággal , is tentisztelet tel , 
a templomok ékitésével és a papság segítésével 
töl töt te . „Gondolom ez volt az oka, hogy oly 
csendes és nyugodt halállal lépe t t á t ebből a 
b izonyta lan és nyomorúságos életből a mennyei 
hazába" ! „Mi nagyobb tör ténhet ik egy keresz-
ténnyel, mint hogy szentül és keresz tény módon 
hal meg a kathol ikus és apostoli h i tben? mi 
lehet ennél szebb? mi dicséretre méltóbb, 
mint hogy haldokolva üdvösséged és örök életed 
adójának val lhassad azt, a kinek nevét mint 
csecsemő megval lo t tad ? mi felel m e g inkább 
a jámborságnak, mint hogy a végső szentsége-
ket a hivők igazi közösségétől kérve, mintegy 
uti eledelt véve magadhoz készülj a szentsé-
ges ú t r a ? Mindebben oly boldogan részesült 
a mi királynénk, hogy kívánatos volna, bárcsak 
hasonló helyzetben ha lnának meg és hagynák 
el a földet ugy a nők, kik az örök boldogságra 
sietnek, mint a legnagyobb férfiak, kik nagy 
ál lhatatosságot m u t a t n a k az igazi vallás meg-
ta r t ásában" . . . 

Halá la néhány nappa l V. Károly halála 
u tán következe t t be. „Kora legerősebb asszo-
nyainak ha lha ta t lan dicsősége volt-" 

E z u t á n a szónok védi a kathol ikus szokást, 
hogy az e lha l takér t imádkozni szoktunk és a 
je lenlevőket imádságra szólítja föl a megboldo-
gul tér t . Végül még egyszer összefoglalva tár-
gyát , beszédét befejezi. 

Kiválóan érdekes a beszédnek az a része, 
mely Mária kathol ikus és boldog haláláról 
szól, mert , mint tud juk , Magyarországon pár-
tol ta a p ro tes tan t i smus első ter jedésé t . 

A harmadik gyászünnepély márczius 2-án, 
volt az angol Mária emlékére. A beszédet ezen 
a lka lommal Lanoius Miklós jezsuita t a r to t t a . 

A m ű megjegyzi , hogy más városokban 
is t a r t o t t ak gyászis tent iszte le teket . Bécsben Oláh 
Miklós esztergomi érsek t a r to t t a , „pá ter vigilan-
tissimus, l i terisque ipse tarn Graecis, quam 
Latinis non minus ins t ructus , quam liberális 
fau tor hominum l i t e ra to rum" . 

A s z e n t k e h e l y . 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

(Folytatás.) 

A kehely a szentmiseáldozat edénye, mely-
ben a bor Jézus vérévé, (illetőleg Jézus vérévé és 
testévé változik). Görög neve xáfat, vagy melyek 
közül az utóbbi csak edényt, az előbbi virágkelyhet is 
jelent ; innen származik a latin név calix, amely ere-
detileg profán ivóedényt jelentett. A németbe a Kelch 
elnevezés még a kereszténység előtt került, a szó „ alt-
hochdeutsch" formája után chelich ítélve. A magyar 
kehely szó kétségkívül német eredetű, azaz a Kelch-
ből lett alakítva ; kódexeinkben van csakugyan a kelh 
szerepel. Mind a magyarban, mind a németben a 
kehely csak egyházi, liturgikus jelentőségben fordul 
elő. Az ószövetségi szent könyvekben a kehely profán 
edény alakjában jön elő először Mózes I. k. 40. f. 11. 
versében, mint Fáraó kelyhe QÍ2 ; a zsoltárokban jel-
képies értelemben használja a koronás költő, az üdvös-
ség kelyhéről beszélve (116. 13. Calicem salutaris 
accipiam et nomen Domini invocabo) ; Izaiás próféta 
pedig „a keserűség kelyhét" emlegeti. „Serkenj, serkenj 
föl, kelj föl Jeruzsálem ! ki az Úr kezéből kiittad az ő 
haragja kelyhét, a mély álom poharát fenékig kiittad 
és a seprőig kiürítetted . . . íme elvettem kezedből a 
mély álom poharát, az én haragom kelyhének alját, 
nem iszod, azt többé!" Izaiás 51. f. 17—22. v. Az újszö-
vetségi s z e n t í r á s g ö r ö g n y e l v e s e m a xáli%, s e m a xvh% 
szót nem ismeri, hanem következetesen nozi]Qiov-t hasz-
nál, akár jelképies értelemben, mint az Istentől ránk 
bocsájtott keserűség kelyhéről beszéljen: „ró tiox^qiov, 
ö déôcoxé poL ó TtazriQ, ov prj tcícj avró; c a l i c e m q u e m 
dedit mihi pater, non bibam ilium? János. 18. f. 11. 
v. akár valóságos kehelyről legyen szó, mint Máté 26. 
f. 27. v . „xaí Xccßcov zo tíozy]qlov „e t a c c i p i e n s c a l i c e m " . 

17' 
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A kereszténység első és legszentebb liturgikus 
kelyhe kétségkívül azon tiott(olov volt, amelyben Jézus 
az utolsó vacsorán a bort saját szent vérévé változ-
tatta. Máté 26. f. 27. v. Márk. 14. f. 23. v. Lukács 22. f. 
20. v. I. Kor. 11. f. 24 v. A keresztény régészet a szent 
kehely alakjáról egyebet nem mondhat, mint hogy az 
a Jézus-korabeli zsidó ivópohár típusához hasonlított. 
Sorsa még nagyobb homályba van burkolva A Szent 
Grál monda, amely keresztény alakjában csak 1120 
táján jelentkezik, természetesen annál többet beszél 
róla, ámbár a monda verziói ellentmondó adatokat tar-
talmaznak. A Szent Grál (san gréal = szent csésze ? 
sang réal = valóságos vér?) majd mint tál szerepel, 
amelyből Jézus a húsvéti bárányt ette, majd mint 
áldozatának kelyhe.1 A tálat egy pogány készítette 
azon kődarabból, mely Lucifer angyalnak koronájából 
kiesett, midőn szent Mihálylyal harczolt az égben. 
Később Sába királynője Salamonnak ajándékozta, míg 
végre Nikodémus birtokába került. A keresztrefeszítés 
után Arimatiai József a szent tálban vagy kehelyben 
gyűjtöt t össze néhány csöppet a kiszenvedett Jézus 
véréből. József azután sokat vándorolt a földön, mig 
végre megalapította a szent Grál királyságát, melynek 
lovagjai a szent edény őrzését ismerték hivatásuknak. 
Mikor Nikodémus királyi nemzetsége kihalt, senki sem 
lévén méltó a szent edény őrzésére, az angyalok tar-
tották a szent edényt láthatatlanul a levegőben, mig 
végre az erényes Titurel frank király méltónak talál-
tatott arra, hogy Salvaterre tájékán sűrű erdő közepén 
felépítse a Grál-templomot, melyben lovagjai a szent 
edényt őrizték. A templomból azokra, akik oda bejut-
hatnak, földi és égi áldások özöne árad ; a szent Grál 
lovagjává lehetni, tehát a legnagyobb kitüntetés, a 
legnagyobb dicsőség, mely embert érhet, de melyhez 
csak a tisztaság, bátorság, hűség erényei vezetnek. 
Parsifal mondájában a Grál az Oltáriszentség szimbó-
lumává lön, maga Parsifal az egész nyugati keresztény-
ség képviselőjévé, a keresztény középkor Faustjává, ki 
sokkal nemesebb, rokonszenvesebb, s a mellett ép oly 
emberi alak, mint Goethe remek költeményének hőse. 

A szent Grál mondával van kapcsolatban a 
Genuában őrzött Graal vagy Sacro Catino, mely hat-
szögletű üvegedény s melyet egy kétes értékű hagyo-
mány azonosít azon szent kehelylyel, melyet az Üdvö-
zítő használt az utolsó vacsorán. E hagyomány mellett 
azonban egyetlen archaeologiai érv sem hozható föl.2  

Beda Venerabïlis, a VIII. század legnagyobb tudósa 
szerint, az ő idejében Jeruzsálemben őrizték volna 
Jézus kelyhét, melyről azt mondja még, hogy ezüstből 

1 Lang , Die Sage vom heil. Gral. München 1862. Gie tmann 
S. J. , Parc ival , F a u s t , J o b und einige ve rwand te Dich tungen . 
F r e i b u r g 1887. Not t , T h e Legend of the holy Grail . London. 
1888. Hucher , L e Saint Gral. Pa r i s . 1875-1879. Nálunk a szent 
Grá l mondáva l kevesen foglalkoztak. Heinr ich Gusz táv nagy 
m u n k á j á b a n „A. n é m e t i rodalom tör téne te" , mely a M. T. Aka -
démia kiadásában j e l en t meg, ^mondfmég legtöbbet róla. Buda-
pest , 1886. 

1 Didron, Iconographie chrét ien. I . 270. Kraus , R o m a Sot -
t e r r a n e a . F r e i b u r g in Breisgau. 187 9. 344 1. 

készült és hogy két foggantyúja vagy füle volt „Argen-
teus, hinc inde duas habens ansulas sextarii gallici 
mensuram capit".3) Régészeti szempontból nem látszik 
valószínűnek, hogy az utolsó vacsora kelyhe füles lett 
volna. Beda itt nyilván valami bizonytalan eredetű 
hagyományra támaszkodik. Aranyszájú szent János három 
századdal Beda előtt, a szent földhöz pedig sokkal 
közelebb, semmit se tud arról, hogy Jeruzsálemben 
őriznék a szent kelyhet. Amit ő az antiochiaiakhoz 
tartott beszédében az utolsó vacsora kelyhéről mond, 
az inkább ellenkezik Beda szavaival mint megerősíti 
azokat. „Non erat illa mensa tunc ex argento, nec 
aureus calix, ex quo sanguinem proprium Christus suis 
dédit discipulis. Pretiosa erant ilia omnia et tremenda, 
quoniam erant spiritu plena".4 A régi keresztény 
hagyomány, irodalom tehát semmi bizonyosat, tudo-
mányosan megállapithatót nem mond az utolsó vacsora 
kelyhéről, sem annak mibenlétéről, sem pedig sorsáról. 
A homály itt teljes s egyhamar nem is lesz elosz-
l a t ha tó . 5 (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 25. „Emlékezzünk régiekről!u Magyar 

kulturharez a látóhatár szélén. — 
Több szem többet lát. Most is teljes igazságnak 

bizonyult ez be. Mikor annak idején, ugy vagy 
három hét előtt, a „B. Hirlap"-ban olvastuk, a mi 
abban a lapban az ország helyzetéről megjelent, lehe-
tetlen volt elzárkóznunk attól a gondolattól, hogy a 
Tisza-Kossuth-féle ölelkezés mélyén uj kulturharez van 
készülőben. Most kezünkbe került a „D. H.u hasáb-
jain a tapasztalatokban megőszült, éleslátású S. P.-nek 
felszólalása, mely ugyanazt hirdeti, a mit mi gondol-
tunk, t. i. hogy a B. H. helyzetrajzában csakugyan 
u j kultúrharcz van bejelentve. 

Halljuk S. P. Ítéletét: 
„Az egyházpolitika kisért ! — Nem valamely ultra-

montán felhevült agyának rémlátása ez, hanem a telivér 
liberalizmus egyik beszédes organuma — a „Budapesti 
Hirlap" — tárja fel egész őszinteséggel a tajtékzó 
politikai hullámverések alatt lappangó mélységet a 
következőkben : 

„A képviselőház ma ugy fest, mint az egyház-
politika idején. Nem a közjogi állás különbsége választja 
el a képviselőket egymástól, pártokat a kormánytól. 
Sőt legtávolabb állanak a kormánytól politikailag azok, 
akik legközelebb állanak hozzá közjogilag. Apponyi-
párt, néppárt, Ugron-párt. Es legközelebb áll a kor-
mányhoz politikailag az a párt, mely legtávolabb áll 

2 Bona, B e r u m l i turg icarum 1. I . cap. 25. I. ed. Antverp iae . 
pag . 2t0. Beda, D e locis sanet i s 1. c. 4. Baronius, Annal, ad an. 
34. n. 63. 

4 J . P . Migne, Theologiae Cursus Completus . X X I I I k. 
891. lap. Parisi is . 1867. L á s d továbbá : Gavan tus , T h e s a u r u s Sac-
r o r u m Ri tuum. Augus t ae Vindel icorum. 1768. I. k. 136 lap. 

5 Jakob , Die K u n s t im Diens te der Kirche. Landshub. 
1870. 187. lap. Amberger . Pas to ra l theo log ie . Regensburg , lb.68. 
H . k. 349 1. 
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tőle közjogilag: a függetlenségi Kossuth-párt. A kép-
viselőház politikai karaktere tehát egészen más, mint 
az ország politikai közönségéé, a melyet erős kordonok 
választanak el egymástól. Hogy ez természetellenes, 
hazug alakulás és veszedelmes, arról majd máskor; 
most rámutatunk arra, hogy a képviselőházban ezúttal 
ugyanazok a harczos felek állanak egymással szemben, 
mint az egyházpolitikai háborúság csatáiban. A szélsőbal 
épp ugy ölelkezik ma a szélsőjobbal, mint akkor 
Wekerle idején ; s az állapot jellemzésére ma is illik 
az akkori elmés mondás: mert tiéd az ország, a dicső-
ség és a hatalom. Az ország a zsidóké, a hatalom a 
kálvinistáké s a pápistáknak marad a dicsőség". 

„A paktum, ami Tisza gróf és a Kossuth-párt 
közt létesült, az érzelmi fölfogásoknak ugyanazon kö-
zösségen alapszik ma, amelylyel 1894-ben Eötvös 
Károly fejét a "Wekerle szivére nyugtatta, Valószinű 
tehát, minden jel arra mutat, hogy amikor Tisza gróf 
a delegáczió után beláthatatlan ideig tartó harczba 
száll : akkor ebbe a hatalom gyakorlásában való osz-
tozkodásra történt paktummal megy bele, ha már biz-
tosítva van arról, hogy amikor a hatalmi elbánás esz-
közeit alkalmazza, a Kossuth-párt az ő seregének szél-
sőbali szárnya lesz, amely ismeri, tiszteli a geniális 
intencziókat s ha nem is verekszik, de mozdulatlansá-
gával fedezi a verekedő hatalmat". 

Ha még ehhez hozzávetjük a „bukott1' Bánffy 
Dezsőnek, ki „legnyiltabban tud beszélni", következő 
elszólását : 

„A felséges úr magyar kormány elnökének a bei-
kormányzat dolgában olyan hatalmat ad, aminővel 
csak az alkirály ok szoktak kormányozni", -— akkor 
bizvást megalkothatjuk magunknak a jövő képét, mely 
reánk, katholikusokra vár, ha Tisza István gróf állá-
sában megerősödik. 

Ezt jegyeznék meg maguknak azok a jóhisze-
műek, a kik a néppárt létezését és magatartását ócsá-
rolják". 

Eddig a „D. H." 

Paris, febr. 20. Őszinte meghódolás. Kétszínű meg-
hódolás. — 

Abbé Ch. Dénis, az „Annales de Philosophie 
Chrétienne" cz. hírneves folyóirat szerkesztője, a kit a 
szent Officium Rómában Loisy abbéval egyetemben 
theologiai cenzúrával sújtott, folyóiratának legújabb 
számában közzétette azt a meghódoló levelet, melyet 
az Index Congregatio praefectusához, Steinhuber bibor-
nokhoz intézett. A levél szövege ez: „Főmag. Bibor-
Ur! Mint az Index-congregatio fejét mély tisztelettel 
arra kérem eminencziádat, hogy az 1903. decz. 4-iki 
decretum iránt, mely két munkámat elitélte, meghódolá-
somat elfogadni méltóztassék. Kijelentem, hogy e meg-
hódolás teljes és minden fentartást kizár, vagyis a dec-
retum értelmének minden szokásos és hagyományos 
következményeire nézve teljesen megfelel". 

Egészen más természettel bir a hirhedt abbé Loisy 
„meghódolása". 0 — már hallottuk — „lelkiismertének 
és történetírói véleményeinek jogát fenntartja". Az 

Index-congregatio ezt az ibis-redibist nem fogadta el ; 
nem is fogadhatta el — meghódolásnak. Es erről a 
párisi érseket értesítette. De mért, kérdezheti a nyájas 
olvasó, mért a párisi érseket, hiszen abbé Loisynak 
a versaillesi püspök a domiciliáris főpásztora, nem a 
párisi érsek? Igen ám; csakhogy abbé Loisynak 
Párisban, az „Ecoles des Hautes Études"-ben van a 
tanszéke s onnan hirdeti tovább téves nézeteit nagy 
flegmával, mintha semmi se történt volna. Ezen 
a czimen tartozik az ügy a párisi érsekhez. 

Ez az okvetetlenkedő agyafúrt abbé Loisy igazán 
megkimélhette volna a szenvedő franczia egyházat ettől 
az — affaire-től ! 

Róma, febr. 19. X. Pius levele a maga egészségéről. 
Primaczia állítása az E.-A. E.-Államokban. A kánonjog 
kodiükácziója. Egyebek a Vatikánból. — 

Sok mindenféle mendemonda keringett a híréhes 
lapok utján a világba X. Pius pápa egészségének 
állapotáról. Ezeknek a híreszteléseknek ő szentsége 
rövid úton véget vetett Mantuában lakó öcscséhez, 
Angelo Sartohoz intézett levelével, mely kimondja, hogy 
évek óta alig érezte jobban magát, mint most, mikor a 
lapok annyiféle betegségéről szóló mesékkel tudják a 
közönséget félrevezetni. Az érdekes pápai magánlevél 
szövege a párisi „Univers" szerint ez : 

Kedves Testvér ! 
Örömmel értesültem leveledből, hogy jó egészség-

ben vagy te és a Magnani és Marsili családok valameny-
nyi tagja. Kívánom, hogy mindnyájatok egészsége 
tartós legyen. En szintén (habár némely újságok azt 
állítják, hogy idegbeteg, köszvényes, rossz étvágyú, 
álmatlanságban szenvedő s főleg szembajos vagyok), 
hála Istennek, elmondhatom magamról, hogy e bajok 
közöl bármelyiknek is legcsekélyebb nyomát sem talá-
lom magamban ; sőt talán soha se éreztem magam oly 
jól, több év óta, mint épp jelenleg. Csak nevetni kell 
tehát a mende-mondák fáradhatatlan feltalálói és fel-
tálalói felett. Következésképp, vége legyen minden 
nyugtalanságnak. Üdvözlöm Magnaniékat és Marsiliekat, 
a kiknek, épp ugy mint neked, apostoli áldásomat 
küldöm. 

A Vatikánból, febr. 10-én. 
X. Pius pápa. 

Legközelebb a new-yorki és a chicagói érsekeket 
várják ide, kiket a Propaganda biboros praefectusa 
értekezletre hivott az É.-A. E.-Allamok területe szá-
mára felállítandó primásság ügyében. Hir szerint, a két 
Rómába hivott érsek valamelyike lesz a prímás. New-
York azért van kiszemelve, mert az Uniónak nincs 
nagyobb városa, Chicago azért, mert centrális fekvésű. 

A kánonjog kodificatióját elrendelő pápai Motu 
proprio-1 mindennap lehet várni. Mindenütt a világon 
nagy érdeklődés nyilvánul X. Piusnak e reformja 
iránt. A pápai Decretum ki fogja fejteni a munkálat 
alapelveit, melyeknek végrehajtásával bizottság lesz 
megbizva, a melynek tagjai : Rampolla, Vives y Tuto, 
Cavagnis, G-ennari in Segna bibornokok. Ez az utóbbi 
tartotta az első értekezleteket ebben az ügyben a pá-
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pávai. A bizottságnak mgre Gaspari, cz. caesariai érsek 
és a rendkívüli egyházi ügyek kongregácziójának secre-
táriusa lesz titkárja, a ki világhirü kanonista s aki előbb 
a Propaganda Collegium Urbanumában kánonjogot, az 
Apollinarisban Theologia sacramentálist adott elő, pápai 
diplomácziai pályára való meghívása előtt pedig a 
párisi kath. egyetemen szintén kánonjogot tanított. 
Consultorok előreláthatólag mind kiváló kanonisták 
lesznek. A Motu propriót állítólag maga a szentatya 
dolgozta ki. 

Vatikáni körökben hire jár, hogy a legközelebbi 
Consistoriumban Dél-Amerika is fog bibornokot kapni. 
Azt hiszik, hogy az első délamerikai bibornokot Argen-
tinea vagy Brazília kapja. 

Nagy szent Gergely jubileumának főünnepe, vég-
leges megállapodás szerint, április 11-ikén lesz. Előtte 
lesz a liturgico-historicus kongresszus, melyre az egész 
világról folynak a jelentkezések. 

T A R C Z A . 
A Loisysmus Francziaországban. 

III. 
Az a kérdés merül fel most, hogy mi a mi véle-

ményünk az evangéliumok hitelességének tagadásáról 
és arról a tagadásról, mely ebből önként következik, s 
mely Jézus életének történelmi jellegére vonatkozik.* 
Mondhatja-e valaki: ezek inspirált könyvek ugyan, de 
nincs semmi történelmi értékük a szigorú kritika előtt ? 
Mint kétségtelen tényt kell elfogadnunk azt, hogy az 
egyház az evangéliumokat mindig igaz és hiteles 
történelmi müveknek is tekintette. 

Ezt bizonyítja a tapasztalat. Ugy a szónoklatok-
ban, mint a theologiai iskolákban és a különféle eret-

. nekek ellemi vitákban mindig az evangéliumokat hasz-
nálta. Az egyház ezen általános használatából — az én 
véleményem szerint — föltétlenül azt lehet következ-
tetni, hogy nem szabad elvetni az evangéliumok hite-
les történelmi jellegét, még az emberi kritika szem-
pontjából sem, — mint azt Loisy teszi. A hagyomá-
nyos módszer legalább is igazat ad nekem. Az egyház 
nem tévedhet e módszer alkalmazásában, s a bizonyí-
téka is okvetlenül hiteles. Hivatkozom tehát Loisyval 
szemben a tanító egyház általános tekintélyére és ezen 
gyakorlati hagyományos módszerre. Véleményem szerint 
főkép azért kell elitélnünk a „Loisysmust", mert két-
ségbe vonja az evangéliumok hitelességét. Es épen 
ezen kanonikus evangéliumok, melyeket az egyház, 
jobban mondva ennek főképviselői, századokon át hasz-
náltak, döntik meg Loisy abbé történelmi kriticizmusát. 

(Foly ta t juk . ) 

* I t t Gayraudná l következik s u tóbb még egy másik 
részle t , mely azt bizonyí t ja , hogy Gayraud m a g a is gyenge 
biblikus theologus . Szerk. 

KATH. BETELÉS- és TANITiSÜGY. 
Az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács ülése. 

Volt idö, mikor Magyarország ifjúságának neve-
lését és tanítását nem volt képes más végezni, mint a 
kath. egyház. A XVIII. században álmodták ki leg-
először német befolyás alatt magyar államférfiak az — 
államomnipotencziát, a mely szerint a polgárok tei-te-
lelke, vére és verítéke — az államé. Azóta az állam 
egyre közelebb közeledik nálunk is ahhoz hogy ö legyen 
az egyedüli való nevelő és tanító. Körülbelül félutján 
vagyunk már jelenleg a franczia szabadkőműves, isten-
telen állami oktatásnak. A magyar állam nevében beszélő 
és cselekvő férfiak még megtűrik a katholikus iskolákat, 
különösen az elemi fokon, de még a középen is. A 
felső fokon már erősen pengetik az állami minősítés 
kizárólagosságát. — Nagy jótétemény, erős vár a kath. 
népoktatás ügyére nézve az Orsz. Kath. Tanügyi Ta-
nács. Ez a tekintélyes testület f. hó 24-ón Budapesten 
a Sz.-István-T. palotájában nevezetes ülést tartott, sze-

! mélyi és tárgyi okoknál fogva. Személyi oknál fogva 
azért, mert a magyar 0 . Kath. Tan. T.-ot a pápa sze-
me is észrevette s annak világi elnökét a sz. Gergely-
rend lovagkeresztjével tüntette ki. De álljon itt az 
emlékezetes ülés képe tüzetes leírásban. 

Az ülésen részt vettek : dr Steinherger Ferencz e„ 
elnök, lovag Ember Károly v. elnök, Csávolszkv József, 
dr Giesswein Sándor, dr Zelliger Vilmos, dr Artim 
Mihály, Guzsvenitz Vilmos, Dreisziger Ferencz, Urbányi 
I. József, Augusztin Imre, Szokoly István, dr Purt 
Iván, Barabás György (Sárvár-Batala), Döbrössy 
Alajos (Pécs), Dunay János (Budapest) szatmáregyház-
megyei lelkész, Bimbó Pál, Pintér Dezső, Mézes János, 
Pap József, Keék Géza, Csapláros K. János (Tataháza), 
Gubicza Lajos (Veszprém), Winkler Márton (Vár-Palota), 
Mussong Gyula (Üröm) kt., Csiky Irén oki. tanítónő 
és óvónő (Üröm), Ivan elli Gizella oki. tanítónő (Üröm), 
Keményfy K. Dániel (Esztergom), Würtz Bene G. 
zirci ig. tanító, Szőke Sándor egri képző tanitó, Tóth 
Géza igazg. tanitó (Jászon), Peltzmann Endre, Pazsitka 
Vilmos, Haller József, ft. Cyprian Alajos ker. ikola-
testvér. 

Dr Steinherger Ferencz megnyitván az ülést, azon 
örvendetes hirt közli, hogy X. Pius pápa a Katholikus 
Tanügyi Tanács világi elnökét, Ember Károlyt, a szent 
Gergely-rend lovagjává emelte. A bíboros herczegpri-
mástól megbízást kaptam, — úgymond, — hogy alkal-
mas időben és helyen adjam át : azt tartottam, erre 
legalkalmasabb első gyülésünk. Ezután Ember Károlyt 
küldöttség hivta az ülésre, mire az egyházi elnök 
mondott üdvözletet. Oly szép kitüntetés érte önt, a 
melynek nagysága mindnyájunkat betölt. E kitüntetés 
azon legmagasabb helyről jött, melynél magasabbat a 
katholikus ember nem ismer. A tanítás mezején, külö-
nösen pedig az országos bizottságban kifejtett legbuz-
góbb működéseért a szent Gergely-renddel tüntette ki 
a pápa ő szentsége. Ezután a bíboros herczegprimás 
és ő szentsége szép leveleit olvasták fel. Majd igy 
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fejezi be beszédét az egyházi elnök : Nagyságos lova-
gunk, midőn e kitüntetést átveszi, nemcsak a czimet 
veszi át, hanem igazán bátor lovag lesz, ki bátran 
védi a katholikus tanügyet. Szivünkből gratulálunk e 
kitüntetéshez és kívánjuk, viselje hosszú időkig egész-
séggel ! 

Ember Károly meghatottan, mély hódolattal X. 
Pius ő szentsége iránt, mond köszönetet e szép kitün-
tetésért. Mint igazi katholikus tanító, érzi és tudja, 
hogy e nap életének egyik legszebb és örökké emlé-
kezetesnapja. Most csak még fokozottabb mértékben lesz 
azon, hogy a katholikus szellem Mária országában 
minél inkább elterjedjen. Köszönetet mond a biboros 
herczegprimás ő emjának, hogy szerény működését 
figyelemmel kisérte. A kartársak szives üdvözletét is 
köszöni: adja Isten, hogy még soká működhessen 
közre a Katholikus Tanügyi Tanácsban ! 

Ezután a nm. püspöki kar leiratát olvasták fel. 
Felhívandó az orsz. biz. elnöke, készítsen költségvetést 
a felállítandó központi iroda tárgyában, az utazási | 
költségek a saját főpásztort illetik. 

A rk. tanítók félárú utazási ügyében a belügyminister 
a felterjesztést nem vette tudomásul. 

A Wodianer-féle alapítvány ügyében beadott kérést 
a közoktatásügyi minister nem teljesítette. 

Az országgyűléshez a kath. tanítóknak az állami-
akkal való egyenlő fizetéseért beadott memorandumért 
a rozsnyói tanító-testület hálás köszönetét fejezi ki. 

Elnök jelenti, hogy a Mayer püspök emlékére ren-
dezett kegyeletes ünnep rendezéseért a Tanács köszöne-
tet mond: Ember Károly, Guzsvenitz Vilmos és 
Keményfy Kálmánnak. 

A katholikus tanító- és tanitónőképzök, valamint 
a katholikus elemi iskolák átdolgozott tantervét Guzsvenitz 
Vilmos és Dreisziger Ferencz adták elő azon értelem-
ben, mint az országos bizottság közgyűlése határozott. ! 

Szőke István 1) a tantervhez kisérő levelet óhajt ; 
2,) a tantervhez tankönyveket óhaj t ; visszás helyzet-
nek tartaná, ha önnálló tanterv mellett alapszellemben 
meg nem felelő könyveket használnánk, 3) a gyakorló 
iskolák fejlesztése és szervezéséről is nyujtassék fel- | 
terjesztés. Végül megnyugtatást kér, illetve felvilágo-
sítást, hogy a mi tantervünk egyezik-e az államival. 

Guzsvenitz Vilmos kijelenti, hogy a tantervjavas-
lat az állami tantervhez alkalmazkodik, de a hiányokat 
pótolta és a katholikus szellemet is bevitte. Az összes 
pedagógusok elismerik a lélektan fontos voltát, s az 
állam erre csak 2 órát vett fel, mi 3-at ; a neveléstör-
ténetnél hasonló változás történt. A IV. évfolyamban 
az állami 2 hittani órá helyett 3-at vettek fel, mert 
egy órát a tanító társadalmi képzésére szánnak. A 
zenét is intenzívebben óhajtják taníttatni. Azt óhajtja, 
hogy még ez évben hagyja helyben a nm. püspöki 
kar a tantervet. 

Ember Károly : Tantárgy és anyagmennyiségnél 
figyelemmel voltunk az állami tantervre. A részlete-
zésnél és beosztásnál a praktikumot vettük tekintetbe. 

Indítványozza még, hogy kéressék fel a Szent-István-
Társulat u j tankönyvek mielőbbi kiadására. 

A kath. tanító- és tanítónő-képzők rendtartási sza-
bályzatánál Ember Károly előadó ajánlja, fogadja el a 
tanács a pécsi képzők rendtartási szabályzatát alapul. 

A kath. kántortanítók nyugdíjegyesületére vonatkozó ja-
vaslatokat Szokoly István adta elő. 

Az orsz. kath. kántori szervező- és előkészítő-bi-
zottságába be választattak : mélt. Csávolszky Lajos úr 
mint elnök, Bimbó Pál üllői, Kováts Sándor marczali, 
Pasilka Vilmos nagytapolosányi, Pap József sümegi, 
Keék Géza sárbogárdi, Tóth János győr-zámolyi, 
Wiirth Bene Gábor zirczi, Erdélyi Sándor szegedi, 
Resch György gyulafehérvári, Pintér N. jobbágyi 
(Nógrádmegye), Szokoly István bussai, mint előadó. 

Az iskolaév-közben adandó szünetek egyesítése tár-
gyában Barabás György tette meg javaslatait, mely bő 
vitára adott alkalmat. Örvendünk, hogy ez ügy végre 
megoldásra jut . 

Több tárgy elintézése után az ülés véget ért. 

Í E O D A L 0 31. 
A Szent-István-Társulat Tud. és írod. Osztályában 

tartott legújabb felolvasások. 

44. sz. V föld története. Irta Platz Bonifácz dr. Fel-
olvastatott 1901. nov. 26-án. Budapest, 1902. 8-r. 
27 lap. Ára 80 fillér. 

45. sz. Hogyan lettek a ciszterciek tanitórenddé 
Magyarországon ? Irta Békefi Rémig dr. Felolvas-
tatott 1902, ápr. 8-án. Budapest, 1902. 8-r. 52 lap. 
Ára 1 kor. 20 fillér. 

46. sz. A kolostorok és káptalanok befolyása Magyar-
ország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész 
előtt. Irta Erdujhelyi Menyhért. Felolvastatott 
1902. febr. 8-án. Budapest, 1903. 8-r. 35 lap. 
Ára 1 kor. 

47. sz. Történelembölcselet és szociologia. Irta Giess-
ivein Sándor dr, győri kanonok, a Sz.-I.-T. alelnöke. 
Felolvastatott 1903. nov. 19-én és 1904. jan. 26-án. 
Budapest, 1904. 8-r. 61 lap. Ára 1 kor. 20 fill. 

Az ifjúság intenzív lelkipásztori gondozásának egy 
kézikönyve. 

Czime: Előkészület a nagy napra. Katekezisek az 
először gyónók s áldozók előkészítésére. Irta Szuszai 
Antal. A rozsnyói egyházmegyei hatóság engedélyével. 
Esztergom, 1904. kis 8-r. 384 1. Megjelent Buzárovits-
nál, kapható könyvárusi úton. Ára 3 kor. 

Mit akar szerző evvel a munkájával? Reformot, 
— de n e m ' a reformkatholiczizmus fajtájából. Az ő 
vezérlő csillaga az a gondolat, hogy a lelkipásztori 
munkát a lehető legintenzívebbé tegye már az iskolá-
ban. Ha azt akarjuk, hogy erős hitélet legyen szegény 
hazánkban, erre a munkára rá kell szánni magát a 
papságnak. Intenzívebb iskolai lelkipásztorkodás : ez a 
verítékkel öntözendő papi munkamező. Mindent meg kell 
újítani Krisztusban, a gyermeknevelést is. Erre szolgál 
vezérköny vül ez a munka. Tolle, lege ! 
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— Emma néni tiz meséje jó gyermekek számára. 
Kiadja a Szent-István-Társulat. Uclvary Géza eredeti 
rajzaival. Budapest, a Stephaneum nyomása. 8', 184 
lap. Tartalmát és külalakját illetőleg irodalmi eseménye 
a magyar sajtónak. Pár éve egy német irónő egy csa-
pással meghódította a német közönséget. Gierl Emma 
katholikus mesék czimen uj modorba kezdte öltöztetni 
a népmeséket, olyanformán, mint azt a mult télen 
Dedek Cr. Lajos mutatta be egy fölolvasásában a ma-
gyar közönségnek. A manók, boszorkányok és tündé-
rek helyett a boldogságos Szűz, angyalok és szentek 
viszik a mesékben a főszerepet. Ez volna a magyar 
minta. A német nem ily radikális. A gyermek képzelő-
tehetségét kedvesen befolyásoló lények megmaradnak, de 
mindig Isten akaratából vagy engedéséből működnek. A 
bájosan naiv mesék sz. hitünk kivált morális igazságaival 
át meg át vannak szőve, de mindig oly ügyesen, hogy 
sehol rikitóan vagy erőszakosan előtérbe nem nyo-
mulnak ; mindig oly természetesen, hogy az olvasó 
önkénytelenül azt érzi, ez másként nem is lehet. Az 
egész mese tanulságával, oktató részével olyan, 
hogy önkénytelenül fogja magát belopni apró olvasói 
szivébe és azt Isten és felebarátai iránt igaz szeretetre 
gyulasztani. Az első mese a szülői szeretetet dicsőíti, 
a második az ünnep megszenteléséről szól, a harma-
dik az Istenbe vetett bizalom megjutalmazását regéli, 
a negyedik az igazmondásét, a következő a restséget 
ostorozza, a hatodik a kevélységet s így tovább. S 
De a főirány mellett egyéb erények kiemeléséről 
és egyéb bűnök gonoszságának föltüntetéséről se 
feledkezik meg az irónő. Körmöczy Endre sza-
badkai róm. kath. hitoktató, a mű fordítója, jól 
oldotta meg a föladatát. Nem ismerünk egy mese-
könyvet sem, amely ily remekül volna illusztrálva. A ! 
képek a gyermekek gondolatvilágának pompásan meg- : 

felelnek, amellett Ízlésesek és művésziek — és xain-
denekfölött magyarosak. A külső kiállítás egyedül álló 
a magyar mesekönyvek között. Kötéstábláján arany 
négylevelű lóhere keretkoszorú, alsó szárán vén fekete 
holló üldögél. A mese világ hangulatos kifejezése. 
Csaknem négyszögletű, szokatlan formátumu a könyv. 
Merített papíron van nyomtatva tiszta, szép öreg 
betűkkel. A Stephaneumnak becsületére válik. A remek 
könyv ára 2 korona 40 fillér. Megrendelhető a Szent-
István-Társulat könyvkiadóhivatalában : Budapest, VIII., 
Szentkirályi-utcza 28 szám. 

VEGYESEK. 
— Szabadkőműves alakoskodás. Váltig erősköd-

nek a hárompontú bujonczok, hogy titkos társulatuk 
csupa — jótékonyság s a politikával nem törődnek. 
Szemen-szedett hazugság az egész. Egész életük lap-
pangó politikai felforgatás ott, a hol hangosan még 
nem beszélhetnek, nyilt lázadás Isten, oltár és trón 
ellen ott, hol a hatalmat már sikerült megkeríteniök. 
Igy van ez Francziaországban. A szabadkőművesség 
itt nyíltan megveregette a válát az egyházüldöző és 
szerzetes-pusztító Combes ministerelnöknek, a hitet-
lenné vált exclericusnak, a jó, mert vakmerő rombo-
lóul bevált szabadkővűvesnek. A nagy franczia szabad-
kőműves Konvent szeptemberi gyűléséből Combeshez 
a következő üdvözlő átiratot intézett: „Munkálatainak 
elején, az 1903-iki konvent élénk szerencsekivánatait 
küldi Combes úrnak, a ministertanács elnökének. Kö-

szönetet mond neki, azokért a kitűnő szolgálatokért, me-
lyeket a köztársaság és nemzet ügyének tett. Buzdítja 
őt, hogy folytassa azokat a politikai és társadalmi 
eljárásokat, melyek a mi demokratikus elveinknek 
szükségképpeni logikai következményei. Ebben a nemes 
vállalkozásban támogatni fogják őt az igaz köztársa-
ságiak mind, kik bámulják becsületességét (loyauté),* 
állhatatos erélyességét és bátorságát". Ne vegyék t. 
olvasóink rossz néven, ha azt mondjuk, hogy minden 
igyekezetök és munkájok kárba vész, ha Magyarorszá-
got a szabadkőművesség karmaitól meg nem óvják. A 
ker. vallási tönkremenés lesz a gyászos — „finis Hun-
gáriáé". 

— Gróf Károlyi Sándor fejedelmi jótékonysága. 
A mint a „Eélegyházi Hiradó"-ban olvassuk, Csongrá-
don a plébánia patrónusa gróf Károlyi Sándor egy 
leánynevelő intézetet akar alapítani, mely apáczák ve-
zetése alatt álland. A nemes gróf 200.000 koronát haj-
landó letenni e czélra vagy a plébánián, vagy a város-
nál, a szerint, a mint valamelyik tényező segédkezet 
nyúj t szándéka megvalósításához. — Másik tervezete 
pedig Istvántelekre irányul, mely a mult tanévben ker-
tésziskola volt, jelenleg elemi leányiskola, a jövőben 
pedig menhelylyé óhajtaná a nemes gróf átalakítani. 
Mindkét tervezetre nézve most tárgyalások folynak 
az alapitó főúr és a váczi egyházmegyei főhatóság között, 
melyek remélhetőleg kielégítő eredményre vezetnek s  
a közel jövőben a keresztény szeretet két derék intéz-
ményével lesz a váczi egyházmegye gazdagabb. 

— A Szent-Imre-körben e hó 24-ikén Csudáky 
Bertalan gimnáziumi tanár tartott felolvasást a Kauká-
zus népeiről. Utána Tóth Kálmán b. h. szavalt. — E 
hó 27-én este fél 7 órakor Bozóky Endre dr gimná-
ziumi tanár fogja ismételni az elektromos sugárzást. 
Ez alkalommal a kör zenekara is fog játszani, Hor-
nyecz Antal m. h. pedig szavalatot ad elő. ' 

— Népmisszió. P. Pancsics és P. Péchy Jézus-
társasági atyák már befejezték Törökbálinton a 8 
napon keresztül tartott szent missziót. A hivek igazi 
lelki gyönyörrel és mély meghatottsággal hallgatták a 
kiváló népszónokok szent beszédeit s közel kétezeren 
járultak a bűnbánók szentségéhez, annyival is inkább, 
mivel megyés püspök úr ő méltósága különös kegye 
folytán mindazok, kik e szent misszió alatt meggyón-
tak és megáldoztak, ezzel egyúttal eleget tettek hús-
véti gyónási kötelezettségöknek is. A jó atyák Török-
bálintról Laskafalvára utaztak, hogy más helyen, más 
emberek között munkálják tovább a lelkek örök üdvét. 
Az Isten áldása kísérje őket és buzgó fáradozásaikat! 

* Combes hazug, h i tegető , jog t ip ró e l j á rása — „nemes" 
loyalis ! Akkor az ördög — m a g a a meg te s t e sü l t lelki nemesség 
és — loyal i tás ! 

F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indúl t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás" a lak jában , 1/2 íve t fog adni. M. t. o lvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . Â lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az VE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot, a 
y.Relig'0- rállás"-i és az „ E . Kr. L " - a t együt t k íván ja já ra tn i , az 
az ,,E. Kr. L."-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
V4t V2> 3Ai és egész évi r ész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb e l já rás az egész évre j á i ó 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , m é g pedig ha lehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla . h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praehare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenaat 
adlabora . . . Nos interim gruti animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.è 

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

.Additos tibi animos auctor i ta te Nostra exopcamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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VILÁGKIÁLLÍTÁS 
A B. SZ MÁRIA TISZTELETERE. 

— A római központi bizottság felhívása. — 

A szeplőtelen fogan ta tás d o g m á j á n a k fél-
százados évfordulója a lkalmából tervbe ve t t 
ünnepségek sorára nézve élénk kívánság nyil-
vánul t az iránt , liogy ez a lkalomból R ó m á b a n 
Mária t iszteletére nemzetközi kiáll í tást tar t -
sunk, „una Esposizione internazionale Mariana". 

A B. Szűznek fenséges nagysága, melynek 
t iszteletére a hódolásnak ez az uj mód ja 
gondolni mert , hozzávéve a pápai R ó m a nagy-
ságát, mely a Mária-t iszteletére emelt fényes 
emlékek egész k incs tárá t bir ja már, kezdet-
ben ugy látszott , azt muta t ta , hogy ez a nem 
egészen szükséges, de nemes vállalkozás, t a lán 
nehezen lesz megvalósí tható. 

Miután azonban a magasröptű gondola t 
éret t megfontolás alá került , legalább is illő-
nek ta lá l ta to t t , hogy a Mária-tiszteletére tartandó 
világkongresszus (il Congresso Mariano Mondiale) 
mennél ha tha tósabb előmozdí tására midőn 
felszólítás megy a hívekhez, hogy az Is ten 
szeplőtelen any jának t iszteletére h i thymnus t 
zengjenek és elejébe a gyermeki kegyelet adó-
jával járul janak, ugyanakkor felszólítás menjen 

a keresztény alkotó szellemhez is, mely a 
századok folyása a la t t k incseket ha lmozo t t 
össze a t e r emtmények legszebbike i rán t való 
lelkesedés sugal lmainak alkotásaiból , hog}7 a 
Mária-t isztelet művésze tének csodás termékei-
ből egy szerény ugyan, de egyút ta l egészen 
alkalmas kiállítást r endezzünk azon tá rgya lások 
kiegészítésére, melyek a Mária-kongresszus tar-
t a lmá t fogják alkotni . 

Ebből a czélból tehá t , a Római Középponti 
Bizottság, a jubi leumi ünnepségek kiegészí tése 
véget t , Mária- t iszteletére vi lágkiál l í tást (Espo-
sizione In te rnaz iona le Mariana) hirdet , melyet , 
szentséges A t y á n k X. P ius p á p a engedelmével , 
a la teráni apostoli pa lo tában fogunk meg-
tar tani . 

Azokhoz, kik a jubileumi ünnepségek 
rendezésében a római középpont i b izot t ságnak 
a különféle nemze tek körében és egyház-
megyékben segédkezni óha j t anak — bizottsá-
gok, tudósí tók, társula tok, lapok, folyóiratok, 
szerzetes-rendek, művészet i és tudományos 
akadémiák, az egyházi rend és a világi hivek 
körének lelkes tag ja i — szóval mindazokhoz, 
kik a szeplőtelen Szűz Anya t iszteletében haza-
joknak dicső hagyományait szivükön hordozzák, 
ezennel felhívás megy az iránt , hogy mindent 
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megteg3^enek a végett , hogy ez a kiállítás a 
lehető legjobban sikerüljön. 

A római bizottság nem kiméi sem köl tséget 
sem fá radságot ; ámde mégis lehetetlen, hog}T 

rá ne szoruljon ilyen ügyben minden jók 
t ámoga tásá ra , a melytől nem fog e lmaradni 
kegyelmes áldása annak, a kinek kimondha-
ta t lanul szivén fekszik az ő isteni Any jának 
dicsősége. Erre az áldásra nézve kezességet 
nyú j t Krisztus he ly ta r tó jának buzdítása és 
áldása. 

Mindenki igyekezzék t ehá t a je lenpi l lanat tó l 
fogva közreműködni a programmban * tüzetesen 
megjelöl t t á rgyak gyűj tésében és küldésében, 
va lamint a Mária-tisztelőitől nyerendő és a 
szent czél megvalósí tására szükséges adomá-
nyok szerzésében. Ekkép a B. Szűz gyerme-
kei ebben a kiállításban u j öröm- és érdemforrás t 
fognak nyitni, Is ten és emberek számára . 

A s z e n t k e h e l y . 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

(Folytatás.) 

Azonban, ha egyelőre le is kell mondanunk azon 
reményről, hogy az Úrvacsora kelyhéről világos képet 
szerezzünk magunknak, ami az első századokban hasz-
nált liturgikus kelyheket illeti, a rendelkezésünkre álló 
adatok elég támpontot nyújtanak arra, hogy megalkos-
suk a régi kelyhek képét. A második, harmadik század-
ban használt liturgikus kelyhek kétségkívül olyanformák 
voltak, mint a római lakomákon, vagy az u. 11. libatiók-nál, 
vagy libamentumoknál használt [serlegek(pocula), melyek-
nek két csészéjük volt, alsó és felső, egy gombbal össze-
kapcsolva, úgy hogj^ mindkét csészéjéből ihattak, habár 
a két csésze nem is egészen egyforma nagyságú volt. 
Ilyen kettős poharat egyébiránt még a XVII. században 
is készítettek ötvöseink. 1 Ilyenforma ivóserlegeket a 
katakombák lakoma-képein is láthatni, habár azokon 
talp nélküli poharakat is találunk. A legrégibb reánk 
maradt kehely a Catacumba Ostriana-ban, jó két szá-
zaddal ezelőtt talált füles talpas üvegpohár, mely a 
III. és IV. század határán készülhetett, s melynek raj-
zát közli Reusens kanonok Eléments d'Archéologie 
chrétienne cz. munkájának I. kötetében a 233. lapon. 
Ugyané korból való két fületlen kehely, melyek a mi 
kelyheinktől főleg karcsúságukkal különböznek, s me-
lyeket a nevezett szerző Seroux d'Agincourt „L ;art par 
les monuments" cz. munkája után közöl.2 A fölhozott 

* A programmot és a kiállítható tárgyak lajstromát 
lapunk IMMACULATA czimű külön rovatában fogjuk 
közölni. 

1 Otto, H a n d b u c h der kirclil. Kuns t -Archaeo log ie des 
deu t s chen Mit telal ters . Leipzig. 1863. I. k. 165. ]. 

2 Reusens , E l é m e n t s d 'archéologie chrét ienne. Aix la Cha-
pelle 1885. I. k. 238. 1. 

adatokat már összevetve annyit bizton megállapíthatunk, 
hog}r a II., III. század kelyhein a következő három 
részt különböztethetjük meg : a csészét (cuppa), a kehely 
gombját vagy fogantyúját (nodus, pomellum) végre a 
kehely lábát (pes) vagyis a ma használatban lévő kely-
hek lényeges alkotórészeit.3 Egy monzai dombormű a 
VI. század második feléből Nagy szent Gergely pápa 
korából, melynek rajzát Kraus ugyancsak az idézett 
helyen adja, négy kehelytipust is föltüntet, melyek a 
mi kelyheinkhez rendkívül hasonlók, s melyek közül 
kettő füles kehely. Ez időtájt uralkodott Lombardiában 
a buzgó katholikus Theodolinda királyné, Autharis< 
majd Agilulf longobard király félesége, ki az említett 
dicső emlékű pápával is levelezésben állott. A mi kely-
heinktől főleg hosszas kuppájával tér el a chelles-i kehely, 
(Páris mellett), melynek rajza Kraus-nál látható az 
516. lapon, s melyet Eligius, Noyon püspöke (f 659) 
készíttetett. Drágakövekkel gazdagon ékesített, finom 
ízléssel komponált ötvösmü ez. 

Az első keresztény századokban a szentmiseáldo-
zat kelyhén kivül (calix, scyphus Ordinarius, minor, 
sanctus), külön kelyheket tartottak a nép számára, 
(calix ministerialis, maior), melyekből t. i. a hivek 
itták a szent vért, s melyek rendesen nagyobbak vol-
tak az áldozati kelyheknél. Érdekes, hogy nem mindig 
konzekrálták a calix ministerialis egész tartalmát, ha-
nem a calix minorból öntöttek egy kevés bort a calix 
ministerialis nagy bormennyiségéhez. Ezek többnyire 
fülesek voltak (calices ansati), de nem mindig, ameny-
nyiben pl. TJrsus diaconus ezüst áldoztatókelyhe, mely 
az V. század végéről való, s melynek rajzát Reusens 
kanonok a 235. lapon közli, fületlen kehely volt. Űr-
tartalma másfél liter. Mindkét fajta kehely gyakran 
föliratot kapott, s akkor calix litteratus volt a neve, 
legtöbbnyire a kehely ajándékozójának nevével. De 
donis Dei Ursus diaconus Sancto Petro et Sancto Paulo 
obtulit, olvassuk Ursus szerpap kelyhén. Szent Rhemi-
gius rheimsi püspök kelyhén, mely miséző kehely volt, 
a következő fölirat látható : 

H a u r i a t h inc populus v i t ám de sanguine sacro 
In iec to ae t e rnus quem fud i t vu lne re Chr is tus 
Remig ius reddi t D o m i n o suo vo ta sacerdos. 

Ami a legrégibb, tehát az első századokban ké-
szült kelyhek anyagát illeti, kétségtelen, hogy e rész-
ben a legnagyobb szabadság uralkodott. Pozitív bizony-
ságaink vannak, hogy nemcsak arany, ezüst, réz, vagy 
más nem-nemes fém, de fa, agyag, szaru, elefántcsont, 
és főleg üveg képezte az első századok áldozati kely-
heinek anyagát. Az első századokban főleg az üveg 
uralkodott. Mint a katakombák üvegedény töredékei a 
keresztény muzeumokban bizonyítják, az üvegipar a 
római császárok korában igen nagy fejlettséget ért el. 
A keresztény szeretetlakomáknál az üvegedények 
használata igen gyakori volt. Az edények fenekét 
aranylemez-ábrázolatokkal ékesítették, még pedig val-
lásos tárgyú képekkel, úgy hogy az ilyen poharak 
vagy kelyhek használata igen természetesnek és könnyü-

3 Kraus , Geschichte der christ l ichen K u n s t . F r e ibu rg im 
Bre isgau 1896. I. k. 515. 1. 
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nek tűnhetik föl mindenki előtt, aki az őskeresztény-
régészetben egy kis tájékozottságot szerzett magának. 4 

Egyébiránt a II. század derekán élt Irenaeus beszéli 
Marcus gnosztikus eretnekről, hogy a szent áldozat 
bemutatásánál fehér bort öntött a kehelybe, amely 
vörössé vált, mintha csak az isteni kegyelem csöpög-
tette volna Jézus vérét a szent edénybe, s ezzel sok 
keresztényt eretnekségre csábított5 Irenaeus ugyan 
nem mondja, hogy üvegkehelyben történt a csoda, de 
az bizonyos, hogy az egész átváltozást csak úgy ismer-
hette föl a hitközség egyszerre, ha átlátszó, tehát üveg-
edényben váltott szint a bor. Hogy 400 táján általános volt 
az üvegkelyhek használata, arról a többi között szent 
Jeromos tanúskodik, midőn igy í r : „nihil illo ditius, 
qui sanguinem (Christi) portat in vitro."15 Cyprianus 
Gallus (Toulouse i Cyprianus) tanítója, arles-i Caesarius 
életrajzában ezeket mondja: „an non in vitro habetur 
sanguis Christi". A Liber Pontificalis Zephyrinus pápa 
következő rendeletét közli: ..ministri patenas vitreas 
ante sacerdotes in ecclesiam portarent", melyről He-
fele azt mondja, hogy a Liber Pontifiealis e része köz-
vetlen Zephyrinus halála, tehát 219 után keletkezett 
följegyzést tartalmaz.7 

Kétségtelen bizonyságunk arról, hogy a harmadik 
században készítették-e vagy használtak-e ezüst és 
aranykelyheket, ma még nincsen. Szent Lőrincz legendája8 

ugyan arany-ezüst tárgyakról tud, de hogy maga a 
legenda mily mértékben felel meg a történeti valóság-
nak, más kérkés. A Liber Pontifiealis följegyzése I. 
Orbán pápáról (222—230), ki arany és ezüstkelyhek 
készítését rendelte el, Kraus szerint, szintén nem bizo-
nyos, gyanús.9 Mind ezek daczára azt hisszük, hogy a 
tisztelet, melylyel a keresztények az Oltáriszentség iránt 
viseltettek csakhamar arany és ezüst kelyhek haszná-
latára vezetett. Az ötödik században nagyon elterjedt a 
drágakövekkel ékesített arany és ezüst kelyhek alkal-
mazása. Aranyszájú szent János egyik homiliájában 
TcoTt'jQLOv 1QV60VV Y.cà ÂufrojcoÂ/bjTOîA, drágakövekkel éke-
sített aranykehelyről beszél. 10 A kalcedoni zsinaton egy 
Ibas ellen irányuló vádirat szintén drágaköves kelyhet 

i K r a u s , R o m a so t t e r ranea . F re iburg . 1879. 328 és kk. 11. 
5 I renaeus , Adversus haereses . lib. I. c. 13. 2. 
6 H ie ronymus , ep. 4, ad Rus t ic . 
1 Hefele , Be i t r ag zur Konzil iengeschichte, Archaeologie und 

Li turgik. Tübingen. 1864. I I . 323., t ovábbá : Kraus , R o m a Sotter-
ranea . F r e i b u r g i B 1879. 344-H45 11. 

8 P ruden t iu s a köl tő gyönyörű versében, H y m n u s 2. de 
coro:.is, a biró igy szól szent Lőr inczhez : 

H u n c esse ves t r i s orgiis 
Moremque et a r t em prod i .um est, 
L i t en t u t auro ant is t i tes . 
Argen te i s scyphis f e r u n t 
F u m a r e sac rum sanguinem, - 
Auroque noc turn is sacr is 
Ads ta re fixos cereos. 

Theodore tus szer int L. 3. His t . Eccl. c. 8. Ju l i án császár 
lá tva az antiochiai székesegyház a rany és ezüs t edényeit , igy kiál-
to t t f e l : „En cuiusinodi vas is filio Mariae min i s t r a tu r !" L. Lono-
vics, Népsze iü egyházi archaeologia. Bécs, 1857. I I . k. 104—105. 11. 

9 Kraus , Geschichte d. christ l . Kuns t . F r e i b u r g i. B. 1896. 
I . k. 515. 1. 

Chrysos tomus , Homi l ia 51. in Ma t thaeum. 

emleget. Tertullián viszont a jó pásztor képével ékesí-
tett, tehát művészi diszszel ellátott kelyhekről beszél 
De pudicitia czimű iratában. Az ilyen képekkel ékesí-
tett kelyheket calices imaginati névvel illették. Később 
a diszes, értékes kelyheket calices pontificales, az egy-
szerűbbeket calices feriales-nek nevezték, s amazokat 
nagyobb ünnepeken, ezeket hétköznapokon használták. 
Calices sepulcrales névvel illették azon értéktelen kely-
heket, melyeket püspökök temetése alkalmával ezek 
sírjába tettek. Calices offertorii azon kelyhek voltak, 
melyekbe a diakónus a hívek részéről fölajánlott bort 
öntötte; calices baptismales, melyekből az újonnan 
keresztelteket mézzel és tejjel itatták. Tertull. De 
corona. 3. Calices itinerarii, utazókelyhek név alatt szin-
tén kis kelyheket értünk, melyeket a hordozható oltár-
ral együtt vittek magukkal a püspökök és papok ; 
ezek is kicsinyek voltak, hogy minél kevesebb alkal-
matlansággal járjon csomagolásuk. 11 (Fo ly ta t juk . ) 

Egyházi Okmánytár. 

DECRETUM 

BELLICEN. 
Beat i f icat ionis e t Canonizat ionis 

Ven. Servi Dei 

IOANNIS JBAPTISTAE VI ANNE Y 
Paroch i Vici Ars. 

Super dubio 
„An et de quibiis miraculis constet in casu et ad 

efectum de quo agituru. 
Quod magnus ille Gregorius de pastorali seribens 

officio affirmavit: „ars artium regimen animarum", quum 
semper et ubique, tum vero maxime corruptis populi 
studiis ac moribus comprobatur. Nam, quo plura et 
graviora aegrae societatis sananda sunt vulnera, eo 
difficilior curatio est, aptiorque medici postulatur 
manus. Solet autem iis temporibus divina Providentia 
suscitare sibi sacerdotem fidelem eique redintegrandae 
suae plebis munus committere, quemadmodum olim 
Ieremiae : „Ecce constitua te, id evellas et destruas et 
disperdas it dissipes et aedifices et plantesu. (I, 10). Ea 
sors obtigit Galliae initio proximi saeculi, per Viri 
ministerium, cuius utilitas non intra vicum se continuit, 
sed ad gentis fines prolata est, Venerabiiis Dei Servus 
IOANNES BAPTISTA VIANNEY, titulo muneris 
quod sanetissime obivit, quam suo ipsius nomine 
notior, quippe soleat appellari „Parochus Vici Ars 
a custodia paterni gregis, cui puer erat addictus, ad 
sacri pastoris officium divinitus vocatus vitae innocentia 
omniumque virtutum exemplo, pii sacerdotis, qui eius 
curam suseeperat, expectationem et vota non implevit 
modo, sed est longe praetergressus. Yici Ars curio 
adlectus Vvenit, non in sublimitate sermonis aid sapientiae, 
sed in bonitate et alacritate animae suae(Cor. II, 1. — 

i' Otto, H a n d b u c h der kirchl. Kuns ta rchaeo log ie des 
deu t schen Mit te la l ters . Leipzig, 1863. I. k. 163. 1. 
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Eccl. XLV, XXIX). Qua vero caritate flagrabat, 
Tomnibus omnia factusu. id brevi est consecutus, ut Ars 
oppidum fieret, non solum domicilium orationis ac 
palestra christianae virtutis, sed miseris asylum, hospi-
tium infirmis, toti providentia regioni. Atque hoc, 
scilicet, providentiae nuncupatam nomine altricem 
domum constituit puellis a pupillatu tutantis, popularis 
educationis exemplar. Ceterum concionando assidue, 
instanter orando, se ieiuniis, vigiliis, ilagris macerando, 
solidos ferme dies noctisque haud exiguam partem 
impendendo poenitentibus excipiendis, id gratiae meruit, 
ut vaugeret Dominus qui salvi fierent quotidie in idipsum 
(Act. Ap. II, 47). Hinc mirabilior in dies coepit eius 
videri vita, hinc nominis eius late diffundi rumor, ad 
ipsum confluere omnis conditionis homines, non modo 
ex Galliae provinciis, verum etiam ex Belgis, ex Anglia, 
ex Germania ; idque, non intermisso spatio, sed per 
annos quinque supra viginti. Quas ad peregrinationes 
obeundas studio etiam ducebantur visendi virum 
supernis donis ditatum, qui et intimas animi scrutaretur 
latebras et futura praenosceret ; de quo, etiam tum 
vivo, multa prodigia ferrentur. Fama haec sanctitatis 
ac signorum in dies aucta post eius pretiosum obitum, 
qui accidit prid. Cal. sextiles an. MDCCCLIX, effecit 
ut, vix elapso quinquennio, IOANNIS BAPTISTAE 
VIANNEY causa ad SS. Rituum Congregationem 
deferretur. Post nuperrimum vero decretum approba-
t i ons virtutum a Sanctissimo D. N. PP. Leone XII I 
fel. rec. editum VII Cal. augusti anno MDCCCXCVI, 
de duobus miraculis, quae intercessione Yen. Dei 
Servi patrata vulgabantur, accurata inquisitio peracta 
est, tabulaeque iudiciales a SS. Rituum Congregatione 
recognitae ac probatae sunt. Horum primum accidit 
in oppido S. Laurent le Maçon, anno MDCCCLXII. 
Claudius Leo Roussat, sexennis puer, comitiali morbo 
correptus, affectis resolutisque nervis, impeditis artubus, 
amissa loquela, miserum trahebat spiritum in idque 
devenerat, ut nec valeret salivam retinere. Adhibitis 
frustra remediis, in diesque crescente vi morbi, de 
infirmi salute medici spem omnem abiecerant. Tunc 
parentes ad loannis Baptistae Yianney sepulcrum 
secum adduxerunt puerum, ut Venerabilem Dei Servum 
novendialibus precibus exorarent. Admoto ad tumulum 
brachio pueri paralysi affecto, coepit continuo sanatio ; 
quippe ilia ipsa manu puer primo porrigit stipem 
egeno, deinde sulphurata accendit, mox libere domum 
discurrit; ad ultimum, absolutis novendialibus, pleno 
linguae usu fruitur et pristina valetudine. Alterum 
contigit miraculum eodem anno, Lugduni, in hospitio 
puellarum Curiae S. loannis. Adelais Joly, novem annos 
nata, cum corruens in parietem offendisset, in laevo 
-brachio affecta est albo tumore. Desperata medicorum 
iudicio cura, patientis brachio applicita est, inter 
novendiales preces, corrigia calceamentorum Ven. 
loannis Baptistae Yianney. Secuta illico sanatio est, 
•eaque sic plena, ut morbi vestigia mox extiterint nulla. 
De utroque miraculo instituta quaestio est, confectae 
Apostolicae tabulae earumque agnita et probata validitas. 
Instaurata est deinde actio, primum in antepraeparatorio 

Conventu, in Aedibus Rmmi Cardinalis Lucidi M. 
Parocchicl.mem. habitoXIIcal.ianuarias an. MDCCCCII; 
mox in praeparatorio ad Apostolicum Palatium Vati-
canum coacto X.III cal. martias superioris anni ; 
denique coetu universo coram Sanctissimo D. N. Pio 
PP. X collecto YII cal. februarii volv. an. ; quo in 
coetu, per Rmmum Cardinalem Franciscum Desidera-
tum Mathieu, Cardinali Lucido M. Parocchi e vivis 
erepto in causae Relatorem suffectum, proposito dubio : 
vAn et de quibus miraculis eonstet in casu et ad effect um 
de quo agiturLL, SSmmus Pater Consultorum et Cardina-
lium excepit suffragia, nihil tarnen decernens, ut in 
re tam gravi tempus divinae opis implorandae suppe-
teret. Tandem hodierna die, Dominica prima in 
Quadragesima, idem SSmmus D. N., sacris in dome-
stico Sacello litatis, Yaticanam nobiliorem aulam 
ingressus et pontificio solio assidens, advocari iubet 
et coram Se sistere Rmmos Cardinales Seraphinum 
Cretoni SS. RR. Congregationi Praefectum, eiusve 
loco et vice Aloisium Tripepi ipsius S. R. C. Pro-
Praefectum, et Franciscum Desideratum Mathieu 
causae Relatorem una cum R. P. Alexandro Verde 
S. Fidei Promotore, meque infrascripto Secretario, 
iisque adstantibus solemni Decreto sanxit: „Constare 
de duobus miraculis ; de primo : — in&tantaneae perfec-
taeque sanationis pueri Claudii Leonis Roussat a gravissimo 
morbo epilectico ; — de altero : instantaneae perfectaeque 
sanationis adolescentidae Adelaidis Joly a tumore albo in 
laevo brachiou. 

Hoc autem Decretum in vulgus edi et in SS. 
Rituum Congregationis acta inseri iussit decimo cal. 
martii anno MDCCCCIV. 

SERAPHINUS Card. CRETONI, 
S. R. C. Praefectus. 

L. * S. 
t DIOMEDES PANICI, Archiep. Laodicen., 

S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr. A győri egyházmegyei papság kilenczvenéves 

Nesztorának élete és halála. — 
A győri egyházmegye legidősebb harezosa, a lel-

készkedő papság Nesztora: Prevarek Ferencz iváni jubi-
láris plébános, pápai titkos kamarás és aranymisés 
áldozópap, hosszas, béketürőleg viselt szenvedés után 
visszaadta február hó 27-én nemes lelkét Teremtőjének. 

Betöltött kilenczven esztendőre tekinthetett vissza 
nyugodt öntudattal, büszke megelégedéssel. Elete munka 
volt, a lelkipásztor nehéz kötelességeinek férfias telje-
sítése. Prevarek Ferencz 18113. május 27-én született 
Kaposvárott polgári családból. Szülei gondos nevelés-
ben részesítették s a fejlődő gyermek felkeltette Jura-
nits Antal b. e. győri püspök figyelmét, ki őt behívta 
a szemináriumba. 1836 augusztus 2-án Juranits Antal 
püspök pappá szentelte. 

Mint lelkipásztor először Nagy-Lesre küldetett, 
ahol mint káplán működött híveinek rajongó szeretetét 
szerezve meg. Itt érdemelte ki pázmándi Horváth Endre 
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barátságát is, aki az ifjú pappal igaz szívből rokon-
szenvezett. 

Nagy-Écsről 1839 junius 24-én távozott, hogy el-
foglalja Ivánban, mint káplán uj állomását. Alig egy 
esztendeig segédkezett itt Horváth Antalnak, mikor 
plébánosa elhunyt. A megürült plébániát, mint admi-
nisztrátor vezette tovább, majd gróf Széehényi Pál 
kegyúr fölterjesztésére, őt nevezte ki plébánossá a 
megyés püspök. 

Hatvannégy esztendeig fáradhatlanul működött 
Ivánban, hol ez idő alatt 2712 hivet megkeresztelt, 
2544 hivet temetett, s 606 párt egyesített a házasság 
szentségével. Hívei atyjukként szerették, s ő mint 
gyermekeivel bánt velük. Benső viszony fűzte kegy-
urához, a Széchényi családhoz. Mikor az ifjú Széchényi 
Kálmán gróf 1871-ben Ivánban fekete himlőbe esett, 
Prevarek Ferencz folytonosan ágya mellett volt s őt 
egészsége koczkázásával gondozta, ápolta. 

Tevékeny részt vett a vármegyei életben is. A 
megyegyüléseken szorgalmasan megjelent s nem egy-
szer feltűnést keltett talpraesett beszédeivel s gyakor-
lati megjegyzéseivel és tanácsaival. Emlékezetes marad 
ama rövid latin beszéde is, melylyel Battenberg Sándor 
herczeget; a bolgár exfejedelmet Ivánban üdvözölte, 
mikor az kegyurának vendége volt. 

1886. aug. 22-én tartotta aranymiséjét, melyet 
hívei, szerető lelkésztársai fényes ünneppé fejlesztettek. 
Az ünnepi szónok Somogyi József volt, ugyanaz, aki 
50 év előtt uj miséjén az ünnepi beszédet tartotta. 
1839-ben XIII . Leo pápa titkos kamarásává nevezte 
ki őt. 

Plebánosi működése alatt 41 németajkú fiút taní-
tott meg a magyar nyelvre, számtalan híve az ő keze 
alatt növekedett férfiúvá. Legyen emléke áldott, s élete 
ragyogó példa az utókornak ! R. i. p. D. H. 

Pécs. Az Immaculata jubileumának egyházi meg-
ünnepléséről főpásztori szózat. — 

luxta mentem Sanctissimi Domini Nostri in supra 
allegato Brevi Apostolico * expressam saluti populi 
fidelis consulere cupientes, respectu habito etiam ad 
benignissimum indultum SS. D. N. Pii PP . X. die 14-a 
Augusti 1903. editum et in litteris circularibus dioece-
sanis XIV. anni 1903. sub nr. 2904. publicatum — se-
quentia dispono : 

1. Per totum annum currentem die 8-a cuiusvis 
mensis, vel si adjuncta magis suadent, Dominica earn 
immediate sequenti, in qualibet Ecclesia vel oratorio 
publico post missam princfpalem, cui iuventus schola-
ris populusque fidelis interesse solet, recitentur publice 
preces infra relatae. 

2. Missa vero iisdem diebus juxta indultum apo-
stolicum celebretur unica haec votiva sive cum cantu, 
sive lecta de Immaculata Conceptione. Quum vero 
Missa haec privilégia habeat eadem, quae competunt 
Missae votivae de SS. Corde Jesu pro prima feria VI. 
cuiusque mensis, dicatur eadem cum Gloria et Credo 
et unica oration e, dummodo non occurrat festum dup-

* A mely „Universis Chriát i í idel ibus" szavakkal kezdődik 
é s 1903. decz. 7-én kelt . 

plex I. Cl. aut Dominica I. Cl., vel aliquod festum 
eiusdem B. M. Virginis, feria, vigília aut octava ex 
privilegiatis, in quibus solummodo commemoratio fieri 
poterit per orationem Missae votivae post orationem 
de die sub unica conclusione. 

Insuper in Ecclesiis aut oratoriis, in quibus haec 
devotio peragitur, in reliquis Missis, praeter memoratam 
votivam, ibidem celebrandis pro privata celebrantis 
devotione, fieri poterit commemoratio Immaculatae 
Conceptionis B. M. V. adinstar festi duplicis simplifi-
cati, — servatis tamen in omnibus rubricis. (Vide Dec-
retum in litteris Cire, dioec. XIV. anni 1903. publicatum.) 

3. De devotione hac velint DD. Curati et cate-
chetae populum fidelem respective iuventutem schola-
rem praevie edocere, ut pietate erga B. M. V. a pat-
ribus accepta devotioni huic interesse eiusdemque 
fructus uberes percipere valeat. 

Preces, de quibus sub 1. mentio facta erat, post 
Missam recitandae, praemissa trina „Ave Maria" sunt 
sequentes : 

V. Immaculata Conceptio tua Dei Genitrix Virgo. 
R. Gaudium annuntiavit universo mundo. 

Oremus. 
Virgo Sanctissima, quae placuisti Domino eiusque 

Mater effecta es, Immaculata corpore, spiritu, fide et 
caritate; in hoc jubilaeo solemni dogmaticae definitio-
nis, quae Te universo mundo peccati expertem annun-
tiavit, respice, quaesumus, vultu benigno miseros qui 
tuum validum implorant patrocinium ! — Serpens mali-
gnus, in quem prima fuit maledictio pronuntiata, 
pergit miseros Evae filios insidiari atque adoriri. Eia, 
benedicta Mater, Regina et Advocata nostra, quae a 
primo tuae conceptionis momento, hostis caput contri-
visti, suscipe preces, quas tamquam cor unum Tecum 
conjuncti obsecramus velis ante Dei conspectum exhi-
bere, ut nunquam insidiis quae contra nos struuntur 
credamus, ita ut omnes ad salutis portum perveniamus, 
ac inter tot pericula Ecclesia et societas christiana 
hymnum liberationis, victoriae et pacis iterum canant. 
Amen. 

f„ Omnibus qui hanc orationem recitabunt largimur, 
semel in die lucrandam indulgentiam 300 dierum. — Ex 
Aedibus Vaticanis 8. septembris 1903. — Pius PP. X.u) 

Quinque-Ecclesiis, die 25. Febr. a. 1904. 
Walter Antonius, m. p. 

Bées, febr. 27. A bécsi egyetem theologiai karának 
megerősödése és megújhodása — 

lassan ugyan, de biztos lépésekkel halad előre. 5 éve 
múlt, hogy a kar a püspöki konferenczia és a közok-
tatásügyi kormány elé javaslattal lépett az iránt, hogy 
a kar tudományos munkájának mélyítése czéljából a 
tantárgyak tanítása betetőző vagyis a hallgatókat tudo-
mányos munkálatok végzésére közvetetlenül képesítő 
legyen. Ennek elérésére azt javasolta a kar, hogy 
néhány kisebb szak számára külön tanszékek állíttas-
sanak fel ; az u. n. szemináriumi, vagyis a tudományos 
kutatás és alkotás módjaiba begyakorló oktatás meg-
honosíttassék ; a vizsgálati és szigorlati eljárás pedig, 
főtekintettel a tanulás és tudás alaposságára, szintén 
átalakíttassék. 
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Szó sincs róla, hogy a bécsi egyetem theologiai 
kara javaslatába mindent felölelt volna, a mit a világ 
legjobb és legbefolyásosabb kath. theologiai fakultásai 
követendő példa gyanánt felmutatnak, milyen például 
a római pápai Gergely-egyetem theol. karának 3 teljes 
évre terjedő filozófiai alapozása ; vagy például ennek a 
fakultásnak, vagy az innsbruckinak legalább is két 
tanárra bízott több évre terjedő, szélesalapu specialis 
dogmatikai tanítása; vagy tovább például âZ j 81 mit 
dominikánusok a svájczi freiburgi egyetemen valósí-
tottak meg, hogy t. i. a theologia moralist két tanár 
két tanszékből dolgozza fel : az egyik Aq. sz. Tamás 
Summája szerint a speculatív erkölcstudományt, a 
másik a Casuistikát stb. Mindezekre a kiválóságokra a 
bécsi theol. fakultás nem volt tekintettel. Még az inns-
brucki fakultás teljes bölcseleti iskolázásának szentelt 
ötödik (a sorrendben első) évét sem vette fel prog-
rammjába. Belezsúfolt minden reformot a hagyományos 
4 évbe. Tekintettel volt a megcsökönyösödött osztrák 
állami bürokratizmusra, melyet az ő, az egyházzal 
szemben kifejlődött lajhártermészeténél fogva nem 
ostorral de még hegyes lándzsa-szurkálással is csak 
lassan lehet kimozdítani az ő megszokott helyzeté-
ből — erősebb kenyértermelő munkára. Innen van, 
hogy a mi keveset akar a bécsi theol. fakultás, azt is 
csak nehezen és csak apródonkint valósíthatja meg. 
Kezdetben, mindjárt sikerült az u. n. szemináriumok 
vagyis gyakorló kurzusok felállítása egyes tanszékek 
mellett. Most már 7 ilyen szeminárium működik 7 
kathedra mellett. Mult évben a szigorlatok és doktorrá 
avatások megváltozott rendje került napirendre. Egy 
szigorlatot tudományos értékű értekezéssel lehet he-
lyettesíteni. Igy a doktorságra kerülés ideje kissé 
megrövidül. Most legújabban vagyis a jelen félévben 
napirendre került a félévi vizsgálati rend reformja. 
Együttes félévi záró-vizsgálatok helyett külön vizsgá-
lat lesz egyes befejezett tantárgyakból. Ez sem egész 
reform tehát, csak részletfizetés a theol. kar kívánatára. 
Egyébiránt némely theol. főiskolában ez a „legújabb 
reform" már meg is van, például a sz. pölteni szeminári-
umban. 

Szóval, a bécsi egyetem theologiai kara, melynél 
Magyarország is érdekelve -van a Pazmaneum miatt, 
bár lassan és apró lépésekben, de határozottan halad. 

T Á R C Z A. 
A Loisysmus Francziaországban. 

IV. 
Most Loisy rendszerének fő pontjához, a keresz-

ténység eredetének a fejlődés-elmélet értelmében történő 
magyarázatához értünk. Ez erős észrevételekre kényszerit. 
Tekintsük mindenek előtt azt a kapcsot, mely az egy-
házat Jézus Krisztushoz fűzi. Hogy a kereszténység 
Jézus óta nőtt és fejlődött, az tagadhatatlan tény. 
Senki sem vonhatja kétségbe, hogy a mi katholicziz-
musunk csak mint valami magban, úgy létezett Jézus 
és az apostolok ősi intézményeiben. A fődolog, e mag 
tartalmának megtalálása. Véleményem szerint Loisy 
kritikus módszerével nem találja meg az igazi kapcsot 
a mai katholiczizmus és Jézus Krisztus közt, mert 
nem tisztán emberi és történelmi kapocs fűzi az egy-
házat Jézushoz. Hol maradna akkor az egyház isteni 
jellege ? Loisy véleménye szerint Jézus semmi esetre sem 
gondolt arra, hogy egyházat alapítson. Egyedüli czélja, 

szerinte, és tanításának egyedüli tárgya az Isten országá-
nak igen közeli eljövetele volt, melyben ő mint Messiás 
fog uralkodni. Az egyház tehát e királyság reményé-
nek meghiúsulása után keletkezett oly események követ-
keztében, melyek Jézus öntudatos czélján és szándé-
kain kivül történtek, mint mellékes valami és túltengés, 
(commes hors-d'oeuvre et superfétation.) Loisy e felfogá-
sából az én véleményem szerint szükségképp az követ-
kezik, hogy az egyház nem teljesen keresztény, mivel 
Krisztus sem nem akarta, sem nem tudta és remélte 
annak létrejöttét. — Az „egymásután" és az „okság" 
fogalmainak éles megkülönböztetésével ki kell mutat-
nunk, hogy nemcsak a „messsiási ország" eljövete-
lében vetett hit ered Jézustól, hanem be kell bizo-
nyítanunk azt is, hogy Jézus elméjében élt az egy-
háznak előre elkészített vázlata, továbbá, hogy az egy-
ház nem esetlegesen és a mellékesemények összejátszá-
sával, hanem az alapító eltökélt szándéka és akarata 
folytán látott úgy a hogy történt napvilágot. Ha az 
egyház nem Jézus eme való és eltökélt szándéka követ-
keztében született meg, akkor a katholiczizmus nem 

I birhat keresztény intézményi jelleggel. Akkor közte és 
Jézus messianizmusa közt csak tisztán emberi, természeti, 
a történetíró szemében logikus és helyes successziónak 
kapcsa van. 

A „Loysismus" főeszméje ellen támadt ez az 
ellenvetés visszhangzik a rendszer minden zugában. 
Ha Jézus tanítványainak nem mondott semmit « m 
istenségéről, sem a Szentháromságról, akkor a dogmák 
tisztán csak az emberi észnek találmányai. Ténynek 
elismerem én is azt, hogy az apostolok nem kapták 
tanítójuktól a Szentháromságról és a Krisztus isten-
emberi természetéről szóló hittudományt teljesen kidol-
gozva. Elismerem készséggel, hogy a theologusok és a 
zsinatok formulái, melyeket a görög filozófiából vettek 
kölcsön, talán bámulatba ejtenék az apostolok testüle-
tét. Azonban ez nem tartozik a dolog lényegéhez ; az 
a kérdés, hogy szent Péter és szent Pál felismernék-e 
az első század egyházát magyarázat nélkül is a katho-
liczizmus mai alakjában. Valamely személyazonosságát 
bajosan tudják felismerni azok, kik látták mint gyer-
meket, vagy éppen felnevelték, — ha az illetőt csak 

i férfikorukban látják viszont. Az igazi kérdés tehát ez: 
vájjon a Szentháromság és a Krisztológia tanainak 
azon formulázása, melyet később a kath. iskolákban 
használnak és a melyet a zsinatok szentesítettek, helyes 
és törvényszerű következtetések-e Krisztusnak élőszóval 
hirdetett tanaiból, vagy sem? Ha Jézus Isten fiának 
nevezte magát az „Unigenitus" kifejezéssel, melynek 
csak egy kizárólagos értelme van, s ha 0 valóban ma-
gáénak tulajdonította az Atya istenségét oly kifejezés-
sel, mely hallgatói értelmének megfelelt : bárki elismer-
heti, hogy ezt a krisztusi kifejezést, tekintetbe véve a 
görög gondolkozást „logos"-szal kell fordítani a negye-
dik evangéliumban ós „consubstantialis"-szal a niceai 
zsinaton. Ez valóságos haladás a dogma megértésében : 
in eodem sensu et in eadem sententia. Ez az eljárás nem 
egyéb, mint a hittétel formulázása ugyanazon érte-
mény megtartásával. Azonban, ha Jézus, mint Loisy 
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véli, — nem ismerve istenségét — nem mondott sem-
mitsem és tanítványainak semmi tanítást sem hagyott 
emberfölötti személyiségéről; ha mindaz, amit az egy-
ház az ő személyiségéről tanit, vagyis ha a katholikus 
Krisztológia tisztán csak hellén gondolkodásból szár-
mazik : — akkor nyilvánvaló, hogy ez a tanítás egy-
általán nem keresztény származású, mert nem foglal-
tatik semmikép sem Jézus tanításában, még úgy sem, 
mint a csira a magban. Es Loisy tévedésének ez a 
magva. Az ő elmélete szerint nem a keresztény eszme 
nyelte el és szívta fel magába a hellén eszmét ; hanem 
ellenkezőleg, a görög eszme helyezkedett el az őske-
resztény tény helyén. Ugyanez áll más dogmákról is, 
pl. a többi közt a feltámadásról, melyről Loisy azt 
állítja, hogy ezt a tanítást szent Pál gondolta ki. Ha 
Jézus csak a messiási ország közeli eljövetelét és a 
Messiás névvel jövendő uralmát hirdette, akkor világos 
dolog, hogy az egyetemes megváltásnak fogalmát 
Jézus véres halálának kiengesztelése alapján nem 
találjuk meg tanitásában, akkor ez neki teljesen 
ismeretlen volt. Ebben az esetben az a kérdés 
támad, hogy a Pál-féle theoriát, mety a zsidók 
húsvéti bárányának szimbolizmusából keletkezett volna 
és a mely azon czélból lett kieszelve, hogy Jézus szűk-
körű messiánizmusát a pogányokra is kitérjeszsze, 
hogyan lehet kereszténynek mondani? Az apostol zse-
niális találmánya nem Krisztus tanításában birná mag-
vát, hanem tisztán kívülről, csak külső történelmi 
tényezőkből származnék, Krisztus tervén és számításá-
nak körén kivül. 

Ugyanígy okoskodik Loisy az egyház szervezeté-
ről és a szentségekről is. A messianizmusnak, melyet 
Jézus hirdetett, szerinte nem volt szüksége a jövőben 
sem szervezett társaságra, sem pedig sajátos vallási 
szertartásokra. A mi egyházunk és ritusunk azonban 
feltételezi a Megváltó kiengesztelő halálának fogalmát. 
Loisy szerint — ellenkezőleg — hasztalanul keressük 
Jézus prédikácziójában az egyházi konstitucziónak 
vagy a szent liturgiának csiráját. Az egyház és a szent-
ségek — szerinte — idegen eredetűek, metyeknek 
behozatalát a messiási királyság késlekedése tette szük-
ségessé ; ugyanezt követelte ezenkivül a hivők és a 
községek számának folytonos növekedése, ezeknek a 
zsidóktól való elválása, a mózesi istentiszteletnek uj 
istentisztelettel való helyettesítése. A kereszténység 
ilyen irányú fejlődése az ősi Messianizmus teljes elha-
nyagolásának árán, alapítójának intenczióján kivül tör-
tént. Az egyház, Loisy szerint, ugyan a hivők csopor-
tosulása következtében keletkezett, kiket Jézus tanítása 
tartott össze, Jézustól azonban nem származik. Embe-
rek alapították — szerinte — egy omladozó intézmény 
helyébe, ennélfogva tisztán emberi mű. 

Összefoglalom bizonyitásomat. A hit egyedüli 
haladása az, melyet a kath. egyház elismer, t. i. a 
kereszténység alapeszméinek folytonossága Jézustói 
napjainkig ugyanazon értemény megtartásával. In 
eodem sensu, in eadem sententia. Loisy szisztémájában 
azonban épp az ellenkezőjét találjuk ; következőleg 
elmélete ellentétben van az egyház tanításával. — Ha 

én szillogizmust használok a bizonyítás tömörítésére, 
ezt nem azért teszem, — miről különben a skolasz-
tikusokat elleneink vádolják, — hogy a hit haladását 
visszavezessem a geometriai levezetés üres és hideg 
formájára. — Szent Tamás Summa Theológicája szám-
talan példát tartalmaz a keresztény eszmék kifejlesz-
tésére vonatkozólag. A görög filozófia elfogadása és a 
keresztény tannak ezen bölcselet rendszerei által való 
kidolgozása kitűnik e mű minden oldalán és betölti 
minden helyét. Azonban a keresztény élet megkezdé-
séhez én élő magot keresek, és azt csak Jézustól ós 
az Apostoloktól fogadom el. Nem szabad azonban 
elfelejtenünk, hogy az egyházban és a lelkekben szellem 
és élet lakozik, és épen oly jól tudom, mint a rajzoló, 
hogy a gépezetben, melynek segítségével ö a papirosra 
geometriai vonalakat rajzol, egy bizonyos erő princí-
piuma ós az energiának forgása létezik. Kétértelműség 
kikerülése végett a következő példát hozom fel. IX. 
Pius kihirdette a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatásának hittéletét. Tudvalevő dolog, hogy az 

j első században nem volt általános hit tárgya ez a tan. 
Milyen evangéliumi hitigazságból, milyen magból 
keletkezett ez aẑ  uj hittétel? Azon hitből, hogy Mária 

i Isten anyja. Az ősi keresztény tanítás, mely folyton 
hirdette ezen legnagyobb méltóság és a bűn közt az 
összeférhetetlenséget, végre azon dogmában lett kinyílt 
virág, mely kijelenti, hogy Mária, Istennek anyja 
ment volt az eredeti bűn szennyétől. Ez nem egyébbi 
mint ugyanazon csira fejlődése, egy fogalom ez, mely 

I mindig létezett egy és ugyanazon érteménynyel. In 
\ eodem sensu et in eadem sententia. Ez a fejlődés tehát 

lényegesen különbözik a különböző fogalmak egymásra 
következésének theóriájától, melyben egy fogalom a 
másik után, azonban nem egyik a másikból fejlődik, 
a hol a második az elsőnek helyettesítése, nem pedig 
fejlődése, s ezek közt az összekötő kapcsot csak az 
esetleges körülmények vagy a felfedező szellem hozza 
létre. Ezen elmélet szerint a primitív keresztény eszme 

j nem fejlődött, hanem eltűnt, szóval ezen theória szerint 
I Krisztus tanítását eltörölte és megsemmisítette az emberi 

tanítás. Ez a szisztéma, a helyett, hogy megvilágítaná 
az ős-kereszténység fejlődését, azt állítja hogy a 
kereszténység holtan született és isteni alapítójával 
együtt egyszerre sírba szállt. Jézus loisyanus messzia-
nizmusa megváltói szereplése — nem forrása az egy-
háznak és a katholiczizmusnak. 

V. 
Hogy végre befejezzem ezen hosszú theológiai 

vitát, összegezem én is Ítéletemet. Az egyház az evan-
géliumokat mindig úgy tekintette, mint Jézus életé-
nek, tanításának, tetteinek, halálának ós feltámadásának 
hiteles okmányait. Loisy megfosztja őket ezen jellegük-
től és hitelességüktől. Az egyház mindig hitte, hogy 
Jézus maga hirdette személyének istenségét. Loisy azt 
állítja, hogy Jézus ezt nem tehette, mivel nem volt 
erről tudomása. Az egyház folyton hirdette, hogy maga 
Jézus vetette meg alapját azon vallásos testületnek, 
melyet katholikus egyháznak nevezünk és ugyancsak 
ő határozta meg a dogmáknak és a keresztény intéz-
ményeknek egyes sajátságait. Loisy oly Jézust állít 
szemünk elé, ki nem tanít és a ki csak a messiási 



144 RELIGIO. LXIII. évi. 1904. 

királyság eljövetelét várja, melyről azt hiszi, hogy 
nemsokára be fog következni, — és ezért nem törődik 
egy uj testület vagy uj vallás alapításával. A közt, a 
mi az egyházban történt keletkezése óta ós amit Loisy 
hirdet, a legellentétesebb ellentmondás van. Az egy-
háznak megvan az az öntudata, hogy azon életteljes 
magból keletkezett és fejlődött, melyet Jézus vetett el, 
t. i. azon dogmákból, tanokból, szent szertartásokból 
és isteni tanításból, melyet Jézus hirdetett s mely 
mindig és most is ugyanazon érteményben létezett és 
létezik. Ezért az egyház méltatlankodva Utasítja vissza 
mindazokat, akik azon ürügy alatt, hogy történelmileg 
magyarázzák azon kapcsokat, melyek az egyházat 
Jézus Krisztushoz fűzik, tisztán emberi műnek nyil-
vánítják, mely Jézus elhalt műve után következett. — 
Végre kijelentem, hogy én theológiailag okoskodtam, 
midőn Loisy theologiai tévedéseire feleltem, melyeket 
ő, mint kritikája gyümölcseit elénkbe tár. Nem tudom 
biztosan, hogy Loisy tekintetbe veszi-e az én bizo-
nyítékaimat. A „nagy" kritikus ugyanis büszkélkedve 
kakasülőjén még figyelemre sem méltatja az Iskola 
egy szerény theológusát. Remélem azonban, hogy Loisy 
csakhamar meghallja a kritika mestereinek feleletét, 
kiknek hangja eljut hozzája és a kik be fogják neki 
bizonyítani, hogy az igazi és történeti-módszer a theo-
lógiával megegyezőleg elítéli az ő levezetéseit. Nekem 
úgy tetszik, hogy bizonyítékainak nagyobb része igen 
csekély értékű ; mivel azonban a kritikában nem vagyok 
valami nagyonjártas, nem akarom a theológia határait 
átlépni. Nagyon tisztelem Loisy munkáját, tudomá-
nyát, buzgóságát, s mint barátja bírálom őt, nem 
pedig mint ellensége ; de mindenekelőtt a hit igaz-
ságát, az egyház méltóságát, Jézus Krisztus dicsőségét 
tartom szem előtt ; bírálatomban is e szempontokat 
követtem. 

1 K O D A L O M , 
— i magyarországi kivándorlás és a külföldi 

magyarság. Irta dr llúrring Gusztáv egyet, magántanár, 
a székesfővárosi statisztikai hivatal aligazgatója, a m. 
tud. akadémia lev. tagja stb. 2 térképpel és l l grap-
hikus rajzzal, Budapest, Kilián bizománya 1904. 8-r. 
366 lap. Ara 6 kor. 

Végre a kivándorlás szomorú ügyében elérkeztünk 
odáig, hogy komolyan foglalkozunk vele. De mit használ 
a kivándorlás szomorú adatainak kimutatása, ha a 
társadalom nem mozdúl meg, az állami hatalom pedig 
folytatja a kivándorlással való nem törődés, sőt azt 
elősegítő politikáját. Ennek a szomorú jellegű könyv-
nek akkor lesz nagy értéke, ha hatása alatt az ország 
összeszedi minden erejét, hogy a kivándorlást meg-
szüntesse. 

= Die volkswirtschaftlichen Anschauungen Anto-
nius yon Florenz (1389—1459). Dargestellt von Dr 
Theol. Carl ligner. VIII. Ergänzungsheft zum Jarhbuch 
für Philosophie u. spekulative Theologie Paderborn, 
1904. 8-r. VII, 298 1. A r a 4 m. 

A mindent felkutató és feldolgozó német kath. 
theologiai tudománynak becses termeke. Meglepő egy 
középkorú theologusnál az a gazdasági tudás, melyről 
ez a könyv tanúskodik. Még az értékpapírokkal való 
börzei műveleteket is ismeri. Álláspontja ideálisan 
szép és nemes. 0 szerinte a börzén sapientes és probi 
viri hivatvák uralkodni. Hol van korunk ettől az ide-
ális állapottól! Keresztény szellem, jöjjön el a te 
országod ! 

VEGYESEK 
— Hihetetlen, de ugy van, hogy a római pápá-

nak a híres olasz garanczia-törvény semmit se garan-
tiroz, még azt sem, hogy valaki végrendeletben örökö-
sévé tehesse a pápát Olaszországban. Igy történt ez 
meg e napokban. Heina Jozefina milanói úrnő földbir-
tokot óhajtott végrendeletileg hagyományozni a pápá-
nak. A birtok Baggio mellett vanés értéke 200,000 líra. 
Olasz törvény — tiltja a földbirtoknak végrendeletileg 
a pápa javára való hagyományozását. Mit volt mit 
tenni a nemes asszonynak, mint végrendeletében kije-
lenteni, hogy földbirtokát „Sarto Józsefnek hagyomá-
nyozza, a ki a római pápaságnak kormányzója". És a 
világ azt mondja, hogy a pápa szabad. Minden jött-
ment zsidó és anarchista szabadabb, mint a pápa 
Rómában. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1904. évi 
márczius hó 7-ikén, hétfőn, Védőszentje Aquinói Szt. 
Tamás ünnepén, reggel 8 órakor az egyetemi templom-
ban szentmisén jelenik meg; délután 5 órakor pedig a 
Szent-István-Társulat választmányi üléstermében (VIII., 
Szentkirályi-utcza 28.) felolvasó-ülést tart, melyre a 
Társaság alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint az 
érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja az elnökség. 
Budapesten, 1904. február hó 29-én. Tárgysorozat: i. 
Dr Giesswein Sándor rendes tag felolvasása: Mit tatt-
sunk a spiritismus tényeiről? 2. Komárik István rendes 
tag felolvasása: Az idő és az örökkévalóság. 

t Gyászhír. Schalk Mihály nyug. rábaszentmihályi 
plébános hosszas szenvedés után Szalónakon 64 éves 
korában elhunyt. A megboldogult Lékán és Szombat-
helyen működött, majd a sz. Domonkos-rendbe lépett, 
melynek 22 éven át volt buzgó tagja, 1889-ben újból 
világi pap lett s ekkor Királyfalván, majd Rábaszent-
mihályon szolgálta egyházát. Halálát szélhűdés okozta. 
R. i. p. 

— Az uj bakonybéli apát. Fehér Ipoly, ponnonhalmi 
főapát a bakonybéli apátságra Francsics Norbert fő-
igazgatót terjesztette fel ő felségének megerősítés 
végett. 

— Uj Kath. Kör. A kaposvári kath. kör megala-
kulása 600 érdeklődő jelenlétében, febr. 21-én tör-
tént meg. Elnök dr Zimmert József plébános, jegyző 
Nagy Virgil segédlelkész. 

— A ciszterci-rend gyásza. Mócs Szaniszló dr 
eiszt. r. áldozópap és főgymn. tanár nagy betegsége 
ellen Berlinben keresett orvosi segítséget, de nem 
talált. Temetésére Vajda Ödön zirczi apátúr Miliályfy 
Akos drt küldte ki Berlinbe. R. i. p. 

F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok~ cz. fo lyói ra t ú g y indul t meg, hogy havonkint , a 
„Reliyio-Vallás" a lak jában , 5/2 ive t fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták, hogy 2 ívet is adott . Â lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előüzetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az VE. Kr. L:'-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
rReligio- l'allásu-1 és az „ E . Kr. L " - a t együt t k íván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. L.íl-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. Kr . L."-ra 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
Vu V2» 3ii ®s egész évi r ész le tekben tör lesz the tők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerí íbb e l já rás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , m é g pedig ha lehe t előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

î szerdán és szombaton. 
[ Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztő lakása : 

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

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

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, intézendök. 

Budapesten, márczius 5. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

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

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

.Additos tibi animos auctori tate .Nostra exoptamus, quibub excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.® 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T a r t a l o m . Vezereszmék és Tanulmányok: A kathol ikus hi t tér í tés Japánban , Koreában , Mandzsuországban. A szent kehely. — 
Egyházi Okmánytár : Decre tum. — Egyházi Tudontások : B u d a p e s t : A t i tkos ér te lmű beszéd. — E s z t e r g o m : A papi segélyalap 
kamata inak felhasználásáról a jövőben, íőpásztori levél. — K a l o c s a : A szeplőtelen foganta tás jub i leumának egyházi megünnep-
léserői főpásztori szózat. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A keresz tény Charitas szervezése a fővárosban. — Irodalom. — 

Vegyese A. 

A katholikus hittérités Japánban, Koreában, 
Mandzsuországban. 

— I. Hajdan. II. Most. — 

I. 
Ázsiában a keresztény czivilizáczió terjesz-

tésére keletfelé — a kathol ikus egyház ké t ú ton 
indult ki apostoli munká já ra . 

1. Az első a régi, a középkori út, a nyugat -
ról keletfelé vezető szárazföldi ú t volt. Ezen 
igyekezet t akkor a római pápaság behato ln i 
Ázsia belsejébe és előrejutni e renge teg 
földrész keleti határá ig . Út törők ezen az ú ton 
a nesztor iánusok valának, a kiknek a XI . 
században a Baikal tó a l ján a kara i ták vagy 
keri thák királyát sikerült a szent keresz tség 
felvételére rábirniok, a ki valószínűleg az egy-
házi rendet is fölvette, mer t egykorú egyházi 
íróknál Joannes „papkirály" név a la t t fordul 
elő.1 III . Sándor pápa az első keri thi pap-
király egyik u tód jának követé t fogadta Rómá-
ban s fölszentel t püspököt küldöt t hozzá, 
hogy ez őt a katholikus hi tegység elfogadá-
sára rábír ja . Ez tör tén t 1177-ben.2 

1 Hergenröther, Kirchengesch. II. 442. — Mások más-
képp magyarázzák a Joannes presbyter királyságát. 

2 U. o. 44y. 1. 

A XII I . század nagy események és át-
alakulások százada volt. A nyuga teu rópa i 
kereszténység középkori v i rágzásának dele-
lőj ét ér te el. Az ú jonnan ke le tkeze t t kol-
duló szerzetek a hi télet fe lbuzdulásának fé-
nyes jelei és ha t a lmas emel tyűi va lának. 
Másrészről Ázs iában a mongolok nagy világ-
verő h a d j á r a t r a indul tak ki szűkebb hazá-
jokból , Dsingiszkán vezetése a la t t 1202-ben, s 
véget ve tvén a kera i ták bajkalal j i o rszágának 
is, Eu rópa közepéig barangol tak , e lpuszt í tva 
ú t j okban mindent , embert , vagyont és mívelt-
séget. Dsingiszkán nőül ve t te a kara i t ák meg-
ölt keresz tény (nestoriánus) k i rá lyának leá-
nyá t s első fia, Dsagata i , áll í tólag a keresz-
tény vallás hive volt. IV. Incze pápa ós szent 
La jos f rancz ia király ferenczi és dominikánus 
szerzeteseket küldtek a mongolok közé, de 
azok kevés sikert t ud t ak elérni. A t a t á r feje-
delmek udvarában sa já tszerű vallási synkre-
tismus, kever tség ura lkodot t . Nestoriánus és 
kath . papok, pogány bonczok és m o h a m e d á n 
imámok vá l takozva mond tak áldást a t a t á r 
kánok udva rában . 3 Mangu k á n halála u t á n 

3 Külb, Geschichte der Missionsreisen nach der 
Mongolei während des 13. u. 14. Jahrhunderts , ßegensb. 
1860. 3 köt. 
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1257-ben a birodalom ke t té szakadt , délnyu-
gat i ra és északkeletire. A délnyugat i mongol 
b i rodalomban Hula ju utódai ura lkodtak, a kik 
hal lot tak a kereszténységhez, sőt Baidu és 
K a z á n kánok val lásukra nézve keresz tények 
valának. De utóbb erőt vet t a mongol ura-
lomnak ezen a részén Tamer l án ka rd j ának 
segítségével a mohamedanizmus . — Az éjszak-
keleti mongolok kánja, Kublai , éjszaki K ínában 
bár kedvezet t a keresztényeknek is, a budhiz-
must honosí tot ta meg. Kedvezése a kereszté-
nyek i ránt abban állt, hogy a pápától keresztény 
tudósok küldését kérte, Marco Polo velenczei 
tudósnak udvarában fényes állást ado t t s 
1272-ben s máskor is ferenczrendi és domini-
kánus szerzeteseket udvarában szívesen foga-
dott . — Johannes de Morde Corvino minorita, 
kit IV. Miklós pápa 1288-ban kü ldö t t az ural-
kodó mongolokhoz Kinába, nagyobb sikereket 
ért el. Pek ingben két t emplomot is sikerült 
építenie, megkeresz te l t 6000 felnőt t embert , 
az uj-szövetségi szentírást és a zsol tárokat 
mongol nyelvre fordí to t ta le. V. Kelemen pápa 
őt nagy érdemeiér t 1307-ben cambalui (pekingi) 
érsekké nevezte ki. Meghalt 1830-ban. Halá la 
u tán a keresztények 8 évig főpásztor nélkül 
voltak. 1368-ban a kínaiak le ráz ták a mongol 
uralom igáját . De evvel együt t megszűnt a 
keresztény hi t tér í tés fejlődése is. Keresz tény 
papnak nem volt szabad Kína h a t á r á t átlépni. 

Ezen az első, középkori , szárazföldi u ton 
ju to t t el a kath . vallás a XIY-ik században 
Japánba is. A keresztény hitet ot t a XIV-ik 
század elején boldog Odoricli (f 1331.) ferencz-
rendi szerzetes hirdette, valószínűleg Kínából, 
Pek ing felől j u t v a á t a j apán i sz igetekre . 4 

2. Az Ázsia megtér í tésére irányuló katho-
likus hi t ter jesztés második iránya, a tenger i út, 
az uj korszakba esik. Afr ika körü lha józásának 
megindulása veze te t t rá. 

Ezen az ú ton indult el 1541. április hó 
4 Az vAugsb. Postz.a ezidei febr. 26-iki számában 

ezt olvashatni : „In dem Artikel „Der Katholicismus 
in Japan" N. 40. wird irrthümlich behauptet, dass der 
erste Same des Christenthums in Japan ausgesäet worden 
sei durch den hl. Franz Xaver und seine Gefährten. 
So gross auch die Verdienste dieses Heiligen um die 
Christianisierung Japans sein mögen, so muss doch im 
Interesse der historischen Wahrheit festgestellt werden, 
dass schon vor ihm der selige Odorich aus dem Orden 
des hl. Franciskus (f 1331.) in jenem Lande das 
Christenthum gepredigt hat.u 

7-én Lissabonból, pápai nuntiusi felhatalma-
zással, Xavér i Ferencz Jézus tá rsaság i atya, 
Camerinói P á l a tya kíséretében, Ázsiába . 5 

1542. má jus 6-án szált ki Kelet-India tenger-
pa r t j án Goában. a mely akkor már püspöki 
székhely volt. Je l szavához „Amplius" híven, 
nem nyugodot t meg a szent férfiú egy helyen, 
hanem bámulatos , a szó teljes ér te lmében 
csodálatos módon te r jesz te t te szakadat lanul a 
ker. hi te t Kelet-India félszigetén és a közel-

j fekvő szigeteken. 1547-ben Goába térvén visz-
I sza megismerkede t t egy Anger nevű japáni 

előkelő férfiúval, a kit, lelkiismereti furdalásai-
tól szabadí tván meg, tel jesen megnyer t a 
keresztén}7 val lásnak. Ennek tá r saságában kí-
nai ha jón 1549 aug. 15-én kötö t t ki Sakszuma 
japán i királyság Kangoksz ima városában. A 
bonczok heves ellenállása daczára több tarto-

i 
m á n y b a n több ezer pogányt keresztel t meg 
Xavér i sz. Ferencz s virágzó kereszténységnek 
ve te t te meg az a lapjá t . De ő még többet aka r t 
tenni. Mikor rá jöt t , hogy a j apán befolyásos 
köröknek a keresztény vallással szemben ki-
fe j te t t ellenzése tu la jdonképen Kínában, J a p á n 
ha jdan i anyaországban gyökerezik, e lhatározta , 
hogy ezt a „mennyei b i rodalmat" fogja Krisz-
tus hi tének meghódítani . Csakhogy Kínába 
halá lbünte tés terhe a la t t tilos volt idegennek, 
kivált papnak vagy por tugá lnak belépni. Visz-
szautazo t t t ehá t Goába s onnan óha j to t t va-
lami módon Kínába behatolni . Útközben, 
Szancian szigetén, láz ve te t t véget szentséges 
és csodateljes életének 1552. decz. 2-án. 

Az ál tala J a p á n b a n alapí tot t keresztény-
ség szakada t lan fej lődésnek és virágzásnak 

! indult , hála a Jézus- társaságiak buzgóságának 
és tap in ta tosságának . 1579-ben a keresztények 
száma már 300,000-re emelkede t t . 6 300 tem-
plom állt a liivek rendelkezésére és már ben-
szülöttek is kezdtek a Jézus- társaságába be-
lépni. Nabunanga császár, a ki eleinte reményt 
ke l te t t az iránt , hogy maga is meg fog térni, 
1587-ben a bu jaság szellemétől ösztökélve 
gyanúsí tani kezdte a hi t tér i tőket idegen hatal-
makka l való szövetségről. Ki tör t az üldözés, 
melyben 70 templom pusztul t el és sok ke-
resztény — vér tanúhalá l t szenvedet t . 7 A Jézus-
társaságiakra k imondato t t a száműzetés. Idő-

5 Heryenröther, Kirchengesch. III. 299. 
6 Funk, Lehrb. der Kirchengesch. 494. 
7 Her gern öther, Kirchengesch. III. 307. 



I. Félév. 19. sz. RELIGIO. 
ÍEI 

közben azonban némileg visszaállt a béke. 
Rendkívül rossz hatással volt valamint Kíná-
ban úgy it t is — a keresztény matrózok és 
kereskedők erkölcstelen magaviselete. A sárga 
faj — ebből azt következtet te , hogy a hittéri-
tők szent élete is csak képmuta tás lehet. 
1596-ban tehát ú j ra hevesen kitört az üldözés. 
J ö t t a katholikus hittérítésre a legnagyobb 
csapás. A portugálok és spanyolok legelkese-
redettebb vetélytársai, a protestáns német-
alföldiek, hogy a japánokkal való kereskedés 
hasznát a kath. portugálok kezéből kiragadják, 
a protestáns gyűlölködés minden mérgét ki-
öntöt ték a gyanakvó japánok szivébe. A hatás 
nem maradt el. 1612 óta csaknem szakadatla-
nul patakokban folyt a keresztények, a katho-
likusok vére. 1687-ben végre bekövetkezet t a 
végső csapás. A németalföldi protestáns üzér-
kedők elhitették Taiko Száma, másképp Toxo-
gunsama császárral, hogy J a p á n keresztényei 
az ő élete ellen összeesküdtek a külföldiekkel. 
Bekövetkezett J apánban is a kínai állapot. 
Idegennek tilos lett japáni földre lépni. Kivételt 
csak a hollandusok élveztek; de re t tenetes 
drága áron : ker. hitük meggyalázásában való 
bűnös részvevés árán. 8 

A benszülött katholikus japánok pap nem 
létében is hivek maradtak liitökhöz, melyet 
áthoztak magukkal egész a XIX. századig, 
a szentségek közöl csak keresztséget ismerve 
vagyis élvezve egyedül.H 

A s z e n t k e h e l y . 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

(Folytatás.) 

A fakelyhek főleg a népvándorlás idején terjedtek 
el. Bonifiiez, mainzi püspök, a VIII. században irja, 
hogy ezelőtt aranypapok használtak fakelyheket most 

8 „Unter dem lästigsten und schimpflichsten 
Bedingungen, namentlich der Enthaltung von allen 
christlichen Gebräuchen und der Beschimpfung und 
Conculcation des Kreuzes". Heryenröther, Kircheng. 
III. 308. — Funk enyhíti a protestáns hollandusok ellen 
emelt vádat, de kimenteni ő sem birja. „Die Anklage 
mag nicht zu beweisen sein. Immerhin wurde das 
Bildtreten häufig in ihrer Gegenwart vorgenommen, 
so dass sie wenigstens passiv, wenn auch nicht aktiv, 
an dieser für Christen sakrilegischen Handlung sich 
betheiligten". Id. h. V. ö. A. v. Hübner, Spaziergang 
um die Welt. 3. A. (1875.) II. '297. 

,J Funk, i. h. 

ellenben aranykehelylyel fapapok miséznek.1 A karo-
lingi császárok idején a nemes fémek alkalmazása meg-
lehetősen elterjedt. A fa, üveg és ólomkelyhek hasz-
nálatát egyébiránt már a 803-iki rheimsi zsinat eltiltja, 
a tibur-i zsinat pedig 811-ben az egész egyházra nézve 

I intézkedik : „nullus in ligneo, plumbeo et vitreo calice 
audeat missam celebrare." A rheimsi zsinat megmagya-

! rázza, hogy a fakelyheket propter varitatem (porosita-
tem), az üvegkelyheket propter fragilitatem végre a 
közönséges, nem nemes fémből készítetteket ob tetrum 
saporem tiltották el. Ami végül a tulok-, vagy másféle 
szarv-bó\ készített kelyheket illeti, azok ellen már a 
787-iki nicaeai zsinat hozott határozatot még pedig eo, 
quod de sanguine sunt . 2 A zsinatok határozatainak 
csakhamar általában megfelelt a gyakorlat. 871-ben 
ugyan még hallunk laon-i Hincmar eseténél onyx-kőből 
készült, aranynyal, gyémánttal díszített kehelyről, sőt 
még Surjer, S.-Denis apátja is sardonyx-kelyhet szerzett, 
mely mellett az említett apátsági templom-kincstárában 
egy achát és egy hegyi kristály-kelyhet őriztek, de 
ezek az esetek a kivételek közé tartoznak.3 Mielőtt a 
román stilus korszakából való kelyhek rövid ismerte-
tésére térnénk át, meg kell még két kehelyről emlé-

; keznünk, melyeknek alakja még mindig a régi pogány 
serlegekre, pocula emlékeztet, s melyeknél a kehely 

j gombja közvetlenül, minden szár nélkül köti össze a 
i talpat a csészével. Tulajdonképen két csészés kelyhek 

ezek. Az egyik a Kremsmtinsterben őrzött Tasilo-
kehely, mely 780. táján készült, barbár munkával.4 

Irlandi ötvös készítette, a minthogy akkor szent Patrik 
szigete már mesterévé lőn a kontinensnek művészet 
a műipar dolgában. A másik Szent Liudger-kelyhe, a 
werdeni kolostorból a IX. század elejéről, (Werden an 
der Ruhr). Ez valamivel karcsúbb a kremsmünsteri 
kehelynél, de csak fölirattal van díszítve.5 Az előbbi-
nek archaeologiai értéke szinte páratlan. Kevésbé díszes, 
de nagy régiségénél fogva igen becses azon őskeresztény 
réz-kehely, melyet Paur Iván állított ki az 1884-iki 
budapesti ötvösmtí-kiállitáson Alakja a Tasilo-kehelyre 
emlékeztet, csészéje azonban szélesebb. Ilkvatorokon 
lelték és az említett kiállítás lajstroma a VII. századba 
helyezi. Nodusára ez van írva : Scindbald fecit, f . 

Nyugaton az első önálló keresztény stilus a román 
volt. Ennek korszakából kevés kehely maradt reánk, 
melyeknek nagyrésze sír-kehely és áldoztató (calix 
ministerialis). Ez utóbbiak többnyire fülesek (ansati, 
pteroti calices). A román korszak kelyhei általában 
nemes fémből valók, sőt drágakövekkel és zománezok-
kal, valamint vésésekkel vannak díszítve, valamint 

1 Quondam sace rdo te s aure i l igoeis calicibus u t e b a n t u r : 
nunc e cont ra lignei sacerdo tes aureis u t u n t u r calicibus. Migne. 
Theol . Cursus Compl. Par is i is . 1867. torn. X X I I I . pag. 891. ss. 

2 K raus , Geschichte der christ l ichen K u n s t . F r e i b u r g in 
B. 1897. I I . B. I. Abthe i lung . 468. 1. Otto. id. h. 162. 1. 

3 K raus , i. m. II. Band. I . Abth. 468. 1. 
4 Fa lke , Geschich te des deu t schen K u n s t g e w e r b e s . Berl in . 

1888. 30. tábla. 
5 W e e r t h , Kuns tdenkm. des chris t l Mi t te la l te rs in den 

Rheinlar .den. Abth. I I . B. I I . Tafe l . X X V I I . Reusens , É l é m e n t s 
d 'archéologie chrét ienne. Aix la Chapelle, 1885. I. k. 461. 1. 
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filigran sodronymunkával. A láb köralakú, a szár rövid, 
rajta a gomb erőteljes, zömök, a csésze széles, félgömb 
alakú vagy még sokkal jobban elszélesedő. A miséző kely-
hek sorából kiemeljük Szent Remigius kelyhét Rheims-
ban, mely színaranyból készült sodronyműves zománczok-
kal, drágakövekkel ékesítve. A XII. századból eredő pom-
pás szent edény talpán a következő feliratot olvassuk : 
if Quicunque hunc calicem invadiaverit vei ab hac 
ecclesia remensi aliquo modo alienaverit, anathema sit, 
fiat amen. 6 A németországi román stilusú kelyhek 
tipikus példája a kölni apostolok templomában őrzött 
diszkehely, melynek lábán négy médaillon van, újszö-
vetségi, dombor művű, trébelt képekkel. A széles gombot 
sodronymű, a csészét vésés diszíti. A pompás kehely aXI l I . 
század elejéről való.7 A reimsi kehelytől a többi között 
abban is különbözik, hogy a kehely szára itt már egé-
szen kifejlődött, s mind a gomb alatt mind pedig a 
gomb fölött igen jelentékenyen érvényesül. Ez időtől 
kezdve a kelyheknél tehát a csészén, talapzaton és 
gombon kivül szárat (stylus) is különböztetünk meg. 
Otto idézett művében, valamint Kraus szintén hivatolt 
nagy munkájában felsorolja a reánk maradt román 
stilusú miséző kelyheket. Az áldoztató kelyhek közül 
régiségénél fogva kiválik Szent Goszlin Nancyban őrzött 
kelyhe, mely a X. század első feléből való, melynek 
talapzata még keskeny, csészéje széles és füles, szára 
nincs, s az egész kehely ékkövekkel, filigrán munkával 
gazdagon van disztíve. Egészen képdíszszel van borítva 
a XII. század utolsó tizedéből származó, a wilteni 
kolostorban (Innsbruck mellett) őrzött pompás, füles 
áldoztató kehely, melynek talpa széles, a csészénél 
szélesebb szára nincs, gombját a csészétől és a talap-
zattól egy-egy gyöngysor díszítés választja el. A csé-
szén lévő körképek az Udvözitö életének jeleneteit, a 
gombon díszlők a paradicsom négy folyóját, a talap-
zatot boritok a négy sarkalatos erényt és az ó-szövet-
ség egyes jeleneteit ábrázolják.8 A képek technikája 
niello ós vésés, a kehely anyaga aranyozott ezüst. A 
Avilteni kehelyhez tartozó SZÍVÓCSŐ is meg van. A X. 
századtól kezdve t. i. a hívek a szent vért csöveken 
át szítták az áldoztató kehelyből. A szívócsöveket 
fistula, tutelli, tuelli, canae, canolae, arundines, pipae 
calami, syphones, pugillares nevekkel illették.9 A salz-
burgi Szent Péter templom áldoztató kelyhének is őrzik 
még a szívócsövét. A legnevezetesebb román stilusú 
kelyhek lajstromát adja Kraus monumentális, többször 
idézett munkájában.1 0 (Folytatjuk.) 

c Reusens , E l é m e n t s d 'archéologie chré t ienne . Aix la Cha-
pelle, 1885. I. k. 461. 1. 

7 Ot te , i. m. 168. 169. 1. 
8 We i s s , D e r Speisekelch v. Wi l t en . Wien, 1870. 
9 Reusens , i. m. I . k. 462. 463. Otte, i. o. I k. 164. 165. 11. 

Yogt , H i s tó r i a fistulae euchar is t icae. Bremen , 1772. 
10 Geschichte der christ). K u n s t . I I . B. I. Abthei lung. F re i -

burg. 1897. 468. Továbbá , F l eu ry , L a messe etc. Par i s . 1883 — 
1889. IV. k ö t e t a 296. laptól kezdve. 

Egyházi Okmánytár. 

DECRETUM 
De clericis ad Américain et ad Philippinas Insula* 

profecturis. 
Clericos peregrinos, a remotis transmarinis oris 

venientes, iuxta veterum Patrum statuta, et canonicas 
sanctiones, tit. 22. lib. I. Beeret., ipsasque prudentiae 
régulas, nonnisi caute ad sacri ministerii exercitium 
esse admittendos, neminem profecto latet. Nam propter 
distantiam et dissimilitudinem locorum, de personis 
earumque qualitatibus ac de valora documentorum, 
quae ab advenis exhibentur, iustum iudicium tute 
expediteque fieri saepe difficile est ; fraus ac dolus 
(teste experientia) aliquando subrepunt ; unde periculum 
passim imminet, ne indigni ac nequam viri super 
gregem fidelium constituantur cum gravissima divinae 
maiestatis offensa et rei christianae iactura. 

Ad haec arcenda discrimina S. Concilii Congre-
gatio, de speciali mandato SSmi D. N. Leonis XIII., 
circularibus litteris ad Italiae et Americae Ordinarios 
die 27. mensis Iulii 1890. datis legem túlit, qua italo-
rum sacerdotum migrationem in Americana certis 
regulis contineret. 

Huiusmodi regulae hae sunt: 
„1. In futurum prohibentur omnimo Italiae Epi-

scopi et Ordinarii concedere suis presbyteris e clero 
saeculari litteras ad emigrandum in regiones Americae". 

„2. Exceptio tantummodo admitti poterit, onerata 
Episcopi conscientia, pro aliquo eius dioecesano 
sacerdote maturae aetatis, sufficienti sacra scientia 
praedito, et vere iustam afferente emigrationis causam ; 
qui tarnen, bonum testimonium habens intemeratae 
vitae, in operibus sacri ministerii cum laude spiritus 
ecclesiastici et studii salutis animarum hactenus perac-
tae, solidam spem exhibeat aedificandi verbo et 
exemplo fideles ac populos, ad quos transire postulat, 
nec non moralem certitudinem praestat nunquam a 
se maculatam iri sacerdotalem dignitatem exercitatione 
vulgarium artium et negotiationum." 

„8. Sed in huiusmodi casu idem Italus Episcopus 
et Ordinarius, omnibus rite perpensis et probatis, rem 
absque sacerdotis postulantis interventu, agat cum 
ipso Ordinario Americano, ad cuius dioecesim ille 
transire cupit, et habita ab ipso Americano Ordinario 
eiusdem sacerdotis formali acceptatione, una cum 
promissione eum ad aliquod ministerii ecclesiastici 
munus deputandi, de omnibus et singulis ad memo-
ratam S. Congregationem Concilii referat. Quae si 
tanden assentiatur, tunc poterit Episcopus discessorias 
litteras concedere, communicando cum Americano 
Antistite per secretam epistolam, nisi ei iam cognitae 
sint. notas emigrantis sacerdotis pro prias ad impedien-
das fraudes circa subiecti identitatem." 

„Ex ea dioecesi ad aliam in America eidem 
sacerdoti emigrare ne liceat absque nova sacrae Cong-
regationis licentia." 
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„4. Excluduntur in qnavis hypothesi presbyteri 
ritus orientális." 

„5. Quod si non agatur de emigratione, sed de 
alio Italiae sacerdote, qui ob suas peculiares honestas 
ac temporaneas causas pergere velit ad Americae 
partes, satis erit ut proprius Ordinarius, his perspectis, 
ac dummodo de caetero nihil obstet, eum muniat in 
scriptis sua licentia ad tempus (unius anni limitem non 
excendens), in qua ipsae abeundi causae declarentur, 
cum conditione, ut suspensus illico maneat a divinis 
expleto constituto tempore, nisi eius legitimam pro-
rogationem obtinuerit." 

„6. Non comprehenduntur his legibus de emig-
ratione in Americam ii sacerdotes, qui ad hoc speciali 
aliquo gaudent apostolico privilegio." 

Hac lege, noxia plura remota et sublata fuerunt, 
non tamen omnia, neque ex toto. Experientia enim 
docuit, ex praepostera art. 5. superius recensiti inter-
pretatione, salutaris illius legis effectum saepenumero 
fuisse frustratum. Praeterea constitit, nedum ex Italia, 
sed ex aliis quoque Europae regionibus nimiam esse, 
quandoque etiam perniciosam saeerdotum migrationem 
in Americam, et ad insulas Philippinas. 

Quare Emi S. C. Patres, plurium Episcoporum 
relationibus rite, uti par erat, inspectis, eorumdem 
Episcoporum votis obsecundantes, rebus omnibus 
mature perpensis, censuerunt latius atque uberius esse 
hac de re providendum nova generali lege, quae his 
capitibus continetur. 

I. Pro Italiae clericis, firmis dispositionibus con-
tends in circularibus litteris diei 27. mensis Iulii 
1890. sub numm. 1., 2., 3., 4., et 6., Ordinariorum 
omnium tam Italiae, quam Ameriae conscientia super !  
plena earum observantia graviter oneratur. 

Facultas vero sub num. 5. concessa circumscri-
bitur ad casum strictae et urgentis necessitatis, ut e. 
g. pro gravi infirmitate alicuius in America degentis, : 
quem Christiana Charitas aut pietatis officium invisere 
exigant, neque tempus suppetat recurrendi ad S. 
Sedem. Sed in hoc et similibus adiunctis causa urgen-
tis necessitatis in discessoriis litteris clare ac determi-
nate exprimenda erit, absentiae tempus ad sex menses 
circumscribendum et de re statim edocenda S. Concilii 
Congregatio. 

II. Extra Italiam vero in posterum ne liceat 
Europae Ordinariis discessoriales pro America suis 
Clericis largiri, nisi requisito prius consensu Episcopi 
dioecesis illius, ad quam sacerdos pergere cupit, per-
mutatis ad hunc finem secretis litteris, in quibus de 
aetate et de moralibus atque intellectualibus qualitati-
bus migrantis sacerdotis Americanus Praesul doceatur. 

Excipitur tamen casus strictae et urgentis 
necessitatis, in quo pari modo ac supra, licentia a 
proprio Ordinario concedi p'oterit, sed ad sex menses 
tantum valitura, adnotata causa urgentis necessitatis 
et monito per Epistolam Episcopo loci, ad quem 
Sacerdos proficiscitur. 

III. Pro migraturis denique ex qualibet orbis 
parte ad Philippinas insulas eaedem leges ac normae 

serventur ac pro Italis Sacerdotibus ad Americam 
pergentibus, hac tamen differentia, ut pro Europae 
sacerdotibus venia expetenda sit a S. Congregatione 
Concilii ; pro Americae vero aut alterius regionis 
sacerdotibus, a Delegatione Apostolica Washingtoniae. 

Itaque in posterum discessoriae literae pro cleri-
cis in Americam et ad Insulas Phillippinas migraturis 
coniiciantur in forma specifica, iuxta régulas superius 
statutas ; et aliter factae nullius valoris sint, et qua 
tales ab Ordinariis illarum dioeceseon aestimentur. 

Facta autem de his omnibus relatione SS.-mo 
D. N. Pio PP . X. in audientia diei 17. Septembris 
p. a. ab infrascripto Cardinali Praefecto, Sanctitas 
Sua Décréta Emorum Patrum confirmavit, per circula-
res S. C. litteras publicari, et ab omnibus rite obser-
vari mandavit, contrariis quibuscumque minime ob-
stantibus. 

Datum Romae ex aedibus S. C. Concilii, die 
14. Novembris 1903. 

L. * S. Y. Card. YANNUTELLI, 
Ep. Praen., Praefectus. 

C. DE LAI, Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 4. A titkos értelmű beszéd. — 
Az 1848. X X . tvczkk, mely elrendeli, hogy „min-

den bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei 
közálladalmi költségek által fedeztessenek," titkos értel-
mű intézkedés volt kezdet óta és az maradt egész a 
mai napig. Titkos értelme, melyet Kossuth Lajos 
szabadkőműves szelleme sugallt bele, a katholikus 
egyházra nézve jelenti első sorban az ő javainak el-
kobzását vagyis az ő nyelvükön saecularisatióját. Mikor 
tehát protestáns atyánkfiai ezt a tczikket emlegetik és 
sürgetik, a titkos értelem mindig ott lappang a hát-
térben. 

Ezt az ügyet legeslegujabban — mert különben 
az protestáns atyánkfiai körében mindig napirenden 
van — legújabban mondom ezt az ügyet Marjay Péter 
tiszteletes tette szóvá a képviselőház most csütörtöki 
ülésében, sürgős interpelláczió alakjában, melyre Tisza 
István ministerelnök, nem is volna Tisza és kálvinista, 
hogy ha nem felelt volna azonnal. Marjay interpellá-
cziója, rövid indokolás után, melynek veleje az, hogy 
a protestáns egyház szegénysége immár tűrhetetlen, 
ez volt : 

A t. ministerelnök ur azon alkalommal, hogy a 
kormány programmját itt a képviselőházban előadta, 
kijelentette, hogy az 1848. XX. t.-cz. értelmében a 
protestáns egyháznak nagyobbmérvü állami segélye-
zését közmegelégedésre igyekszik elintézni. 

Miután eddig e tekintetben semmi sem történt, 
kérdem a t. ministerelnök urat, mi hátráltatja a tör-
vényjavaslat benyújtását, mikor lehet remélni ezen 
égetően sürgős kérdés törvényhozás utján való meg-
oldását ? 

Tisza István gróf az interpelláczióra adott vála-
szában kijelentette, hogy a kormány álláspontja ebben 
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a kérdésben nem változott, de a megoldás most még 
nem lehetséges egy törvényjavaslat benyújtása alakjá-
ban, mert a tanácskozások a kormány részéről e kérdésben 
az illetékes bizottsággal még meg sem kezdődtek. Kész 
állami akczió csak akkor indulhat meg, ha az előké-
szitő munkálatok teljesen elkészültek. Különben kije-
lenti, hogy a kormány a megoldás elé akadályokat 
nem fog gördíteni. 

Hogy a Tisza által említett „illetékes bizottság" 
alatt mit kell érteni, mindenki tudja. A két protestáns 
felekezet vezető férfiainak, magának Tiszának, Bánffy-
nak, Prónaynak, Laszkárynak, Hegedűsnek, Antalnak 
stbinek „együttes bizottságát", melynek Véleményéből 
merítette dr Tüdős István azt a főrmedvényt, melyet 
a magyar állam „bűnlajstroma" czimén tett minap 
közzé s a melyben szórói-szóra benne van az is. hogy 
az „állam a római egyháznak vagyont ád ; a protestán-
sok pedig morzsákat is csak megszégyenítő módon 
kapnak". 

Ez az a titkos értelmű beszéd. 
Protestáns atyánkfiai, nyíltan, az 1848. XX. tczikk 

végrehajtása alatt pénzbeli államsegélyt értenek ; négy-
szemközt ós lelkök mélyén azonban ezt „megszégye-
nítő" morzsának tartják, s megtéve a kath. egyház 
minden vagyonát „állami" vagyonnak, annak elkoboz-
tatására áhítoznak 

A báránybőrbe öltözött farkasszellem ! Ez az, a mi 
nem engedi a magyarságot lelki békére és egyetértésre 
jutni. A lelkek mélyén lappangó e vallási egyenetlenség 
révén fogják az ország ellenségei hazánkat független-
ségétől megfosztani ! ? ? 

Esztergom. A papi segélyalap kamatainak felhaszná-
lásáról a jövőben, főpásztori levél. — 

Mult 1903. évi január l-jével életbe lépvén az 
ujonan szervezett főegyházmegyei papi nyugdíjintézet, 
hatályba lép az alapszabályok III. fej. 29. §-ának az 
az a) pontja is, a melynek intézkedése szerint az úgy-
nevezett Segélyalap" (fundus auxiliaris) tőkéinek ka-
matai a nyugdíjintézet jövedelmeinek növelésére for-
díttatnak. Ennélfogva tudomására adom a ftdő pap-
ságnak, hogy a nevezett segélyalap kamataiból ezentúl 
olyan mértékben, mint az eddigelé történt, segélyeket 
nem folyósíthatok. 

Teljesen azonban nem szüntetem meg a segélye-
ket. Tudom, hogy előfordulnak oly rendkívüli esetek, 
melyek az időleges, a pillanatnyi segélyt okvetlenül 
szükségessé teszik. Az ily segélyezések tekintetéből a 
következő intézkedéseket tettem. 

Az idén a segélyalap összes jövedelmének fele 
fog nélkülözhetlen segélyezésekre fordíttatni. Azontúl 
pedig csak azon része, a mely a nyugdíj intéz et szük-
ségleteinek fedezése után még fenn fog maradni. A 
jövőben ennélfogva csakis a legkivótelesebb esetekben 
és igen fontos indokok alapján remélhetni a segély-
alapból támogatást. 

Midőn erről értesítem, egyúttal kérem a ftdő 
papságot, szíveskedjék a szóban forgó alapot viszo-
nyaihoz képest minél jelentékenyebb hozzájárulásával 
növelni, hogy a pillanatnyi segélyezés jótéteménye 

iránt annál több reményt táplálhassanak azok a pap-
társak, akik bárminemű súlyos körülmény folytán h 
segélyalaphoz fordulni kénytelenek. 

Budapestini 10. Febr. 1904. Claudius 
Card. Aeppus. 

Kalocsa. A szeplőtelen fogantatás jubileumának egy-
házi megünnepléséről főpásztori szózat. — 

Piissimae Sanctissimi Domini Nostri intentioni 
satisfacturus, populoque fideli ad indulgentias in supra 
allegato Brevi Apostolico recencitas lucrandi occasi-
onem praebiturus pro integro anno currenti — memo-
riae dogmatis de Immaculata Concepti-one B. V. 
Mariae ante lustra decern solemniter promulgati sacro; 
respectu habito etiam ad benignum indultum SS. D. 
N. Pii PP . X. die 14-a Augusti 1903. editum et in 
nostris letteris circuiaribus dioecesanis die 6-a Octobris 
ejusdem anni sub Nro 5838. publicatum — sequentia 
in Domino praescribo : 

a) Per totum hunc annum die 8-a cujusvis men-
sis, vel, si adjuncta magis suadent, Dominica earn 
immediate sequenti, in qualibet ecclesia vel oratorio 
publico post missam principalem, (cui juventus schola-
ris populusque fidelis interesse solet,) recitentur publice 
preces infra positae. 

b) Missa vero iisdem diebus juxta idem indultum 
apostolicúm celebretur haec unica votiva de Immacu-
lata Conceptione cum cantu, nisi earn ob adjuncta 
lectam esse oporteat. — Quum vero Missa haec pri-
vilégia habeat eadem, quae competunt Missae votivae 
de SS. Corde Jesu pro prima feria VI. cujuscumque 
mensis, dicativr eadem — ut habet indultum — cum 
Gloria, Credo et unica oratione, dummodo non occur-
rat festum duplex I. cl., aut Domica item I cl. vel 
aliquod iestum ejusdem B, V. Mariae, aut feria, vigília 
vel octava ex privilegiatis, in quibus solummodo com-
memoratio fieri poterit per orationem Missae votivae 
post orationem Missae de die sub unica conclusione. 
Insuper in iisdem ecclesiis, in quibus haec devotio 
peragitur, in Missis reliquis, praeter memoratam voti-
vam ibidem celebrandis, pro privata celebrantis devo-
tione fieri potest commemoratio Imm. Conceptionis 
adinstar duplicis simplificati juxta idem indultum ser-
vatis in omnibus rubricis. 

Quod vero preces post Missam recitandas attinet, 
praemissa trina Salutatione Angelica dicatur: 

V. Immaculata Conceptio tua Dei Genitrix Virgo. 
R. Gaudium annuntiavit universo mundo. 

Oremus. 
Virgo Sanctissima, quae placuisti Domino eius-

que Mater effecta es, Immaculata corpore, spiritu, 
fide et caritate ; in hoc jubilaeo solemni dogmaticae 
definitionis, quae Te universo mundo peccati expertem 
annuntiavit, respice, quaesumus, vultu benigno mise-
ros, qui tuum validum implorant patrocinium ! - Ser-
pens malignus, in quem prima fuit maledictio pronun-
tiata, pergit miseros Evae filios insidiari atque adoriri. 
Eia, benedicta Mater, Regina et Advocata nostra, quae 
a primo tuae conceptionis momento, hostis caput con-
trivisti, suscipe preces, quas tamquam cor unum Tecum 
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conjunct! obsecramus, velis ante Dei conspectum exhi-
bere, ut nunquam insidiis quae contra nos struuntur 
credamus, ita ut omnes ad salutis portum pervenia-
mus, ac inter tot pericula Ecclesia et societas Christi-
ana hymnum libera tionis, victoriae et pacis iterum 
canant. Amen. 

(„Omnibus qui liane orationem recitabunt Jargimur, 
semel in die lucrandam, indidgentiam 300 dierum. — Ex 
Aedibus Vatieanis 8. Septembris 1903. — Pius PP. X.u) 

Kalocsa, 1904. febr. 8. György 
érsek. 

KATH. EGYESÜLETI ELEI 
és 

KÖZTE VÉ K EN YS ÉG. 
A keresztény Charitas szervezése a fővárosban. 

A budapesti Szent-Yincze-Egyesületek helyi ügy-
vezető tanácsa e hó 2-án nagyfontosságú tanácsülést 
tartott, amelyen jelen voltak: Zichy Nándor gróf elnök, 
Steinberger Ferencz kanonok, a központi papnevelő 
kormányzója, egyházi alelnök, Gabler L. Pál titkár, a 
kerületi konferencziák képviseletében Kdnter Károly 
apát, Andor György dr, Metzker József dr, P. Soós kár-
melita házfőnök, Lakatos Géza, Szőke Gyula stb. 

A tanácsülés, miután örvendetes tudomásul vette, 
hogy az újonnan alakult V. kerületi és angyalföldi 
(VI. ker.) kenferencziákkal Kőbányát kivéve, hol szin-
tén alakulóban van, immár a főváros minden kerületé-
ben működik egy-egy Szent-Vincze-konferenczia, a 
keresztény Charitas észszerű gyakorlásának a főváros egész 
területén való hatályos megvalósítására döntő lépésre hatá-
rozta el magát. A szent hitünk parancsolta irgalmas-
ság testi cselekedeteinek észszerű gyakorlása a váro-
sokban s különösen itt a fővárosban tudvalevőleg nagy 
nehézségekbe ütközik, mert első és elengedhetetlen fel-
tétele, az adakozó és a szegény nép között megkivánt 
személyes ismereUég kapcsa hiányzik. Mennyi jótékony 
cselekedet marad igy el azok részéről, akik azt csak 
helyesen hajlandók gyakorolni, és mennyi jótékonyság 
vész kárba, midőn méltatlan kezekbe juttatva a segélyt, 
csak kárt okoznak, mert munkakerülőket, ebből élő 
kétes exisztencziákat segitenek fentartani s ezzel csak 
a pauperizmust növelik. Pedig ilyen a szervezetlen 
jótékonyság nagy része. Az adakozók és szegények 
között szükséges ezen személyes kapcsot létesíteni a 
keresztény charitas legtökéletesebb müve, a Szent-
Yincze-Egyesület feladata. 

Ezen egyesület a keresztény charitas tökéletes 
gyakorlására egyesíti tagjait, hogy azt Jézus dicső 
szolgájának, szent Vinczének szellemében végezvén, 
tagjait is megszentelje. 

Minden héten ülés van, a mely a tagok referá-
lása alapján határoz a segélyezés felett, a tagok maguk-
hoz veszik az esetenként a szegény sajátos viszonyai-
hoz mért természetbeli segélyre szóló utalványokat, 
ritkán pénzt, s személyesen viszik el a gondozott szegény 
lakására, amidőn egyúttal az irgalmasság lelki cselekede-
teinek gyakorlására is bő tér és alkalom nyilik. A 

lyezés ezen módja biztosítja, hogy a valódi szükség 
megfelelő segélyéhez jusson és megóv attól, hogy mél-
tatlan helyre jusson a jó lelkek adománya. A keresz-
tény charitas ezen müve, amelyet a profán tudomány 
is a legtökéletesebbnek ismer s a nyilvános szegény-
segélyezés mintaképéül állítja fel, fő városszerte immár 
szervezve van, s hogy a hivők figyelmét felhívja reá, 
elhatározta a tanács, hogy megfelelő módon (röpivek, hir-
detmény utján) nyilvánosságra hozza. De más irányban 
is segítségére jöt t egy nemes elhatározás : nevezetesen 
Kiss Arisztid Ferencz házfőnök folyó év januárjától 
kezdve templomuk szent Antal perselyének tartalmát a 
tanács rendelkezésére bocsátotta, amely azt a főváros 
szent Yincze konferencziái között kiosztja. Ez az el-
járás a mellett, hogy teljesen megfelel a szent Antal-
kenyér intézmény intenczióinak, a legnagyobb bizto-
síték arra, hogy a hivek adománya a valódi szegények-
nek jut. Ezért kell az adakozókat kérni, hogy a szent 
Yincz-egyleteket vegyék igénybe, jótékonyságuk gya-
korlásában is ahhoz forduljanak, valahányszor biztos 
tudomására óhajtanak jutni a segélyezendők állapota 
iránt. Nem fog ebből senki kizáratni felekezeti tekin-
tetből. Házi szegényeknek is jut, akik nyilvánosan 
nem koldulhatván és sokszor nagyobb szükséget szen-
vednek, mint az utcza szegényei. Megnyugodhatnak 
tehát a persely adakozói. Mert az adományok szent 
Antal czéljának legmegfelelőbben fognak felhasznál-
tatni. 

Vajha mennél több példa követné ezen mély belá-
tásu elhatározást ! 

I K U D A L O M. 

= A túlvilág. Nagyböjti szentbeszédek, melyeket a 
budapesti ( Angolkisasszonyok templomában mondott 
Mihályfi Ákos dr, a ciszterci-rend budapesti hittudo-
mányi intézetének tanára és lelkiigazgatója. (Külön-
lenyomat a „Jó Pásztor" XXII . évfolyamából). Buda-
pest, a Szent-István-Társulat bizománya, 1904. 8 r. 90 
1. Ára 1 kor. 20 fillér. 

Mihályfi Ákos dr elismert kiváló egyházi szónok. 
A fenti czim alá foglalt nagyböjti szentbeszédeket a 
végett adta ki, hogy szentgyakorlatok alkalmával az 
elmélkedések után olvasmányul szolgáljanak. E czélra 
minden tekintetben alkalmasak. 

— Az Oktató Népkönyvtár tanulságos népies 
folyóirat márcziusi száma a következő érdekes tarta-
lommal jelent meg: 

Vezérlő csillagok az élet utján: 
1. A szülei ház. — 2. A munka törvénye. — 

3. A takarékosság gazdagít. — 4. Gyakorlatias gondol-
kodás gyarapít. — 5. Á lelkiismeret cselekedeteink 
zsinórmertéke. — 6. Az ideál cselekvésünk rugója. — 
7. A kedv é_s bátorság nagy dolgokra képes. — 8. A 
kitartást siker koronázza. — 9. Jellemnagyság. — 10. 
Barátság. — 11. Olvasmányok. — 12. Vallásosság és 
műveltség. — 13. Isten áldása mindennek alapja. 

A mű havonkint 4 íven jelenik meg és érdekes 
olvasnivalókon kívül hasznos tudnivalókat is hoz. Kath. 
körök, egyesületek nagy lelkihaszonnal járatják. Egy 
évre 4 kor. Megr. Oktató Népkönyvtár szerk. Buda-
pest, VII., Csömöri-út 16. Ugyanott Bolanden K. : Noé 
bárkája czimű kitűnő regény 2 koronáért kapható. 
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VEGYESEK 
— Nagy sz. Gergely XIII. százados emlékün-

nepe. Az ünnepséget rendező bizottság, mint római 
tutósitónk írja, a következő műsorrt tette közzé: Apr. 
6-án. szerdán d. e. ünnepies istentisztelet a S, Maria 
in Valicellában sz. Gergely tiszteletére. — Apr. 7-én, 
csütörtökön d. e. első tudományos gyűlés a Sz. Apolli-
nare disztermében. D. u. ünnepies istentisztelet sz. 
Gergely coeliusi templomában. A szent közelben levő 
hazának leirása archeologikus szempontból.—Apr. 8-án 
pénteken d. e. második tudományos gyűlés. D. u. láto-
gatás sz. Gergelynek a szent Péter-templomban levő 
sirjánál: „Gregorius praesul" éneklése. Hithűség foga-
dása sz. Péter sirjánál: a Symbolum éneklése. — A p r . 
9-én szombaton d. e. harmadik tudományos gyűlés. D. 
u. Litaniae maiores a S. Maria Maggioréban. — Apr. 
10-én fehérvasárnap, a benedictinusok ünnepi miséje 
a sz. Péter bazilikában és a gregorián énekek ismer-
tetése. — Apr. 11-én hétfőn, a pápa ünnepi miséje a 
sz. Péterben gregoriánus énekektől kisérve. — Apr. 
12-én kedden, látogatás a benediktinus kolostorokban 
és a subiacói sacro specoban. — A következő napok 
egyikén istenitisztelet a SS. Nereo e Acliilleo föld-
alatti bazilikában sz. Gergely és a vértanúk tiszteletére. 
— Ez ünnepségeket a Te Deiim ünnepélyes éneklése 
zárja be a Lateránban. — 0 szentsége ugy a rendező 
bizottságot, mint a kongresszus tagjait fogadni fogja. 
Továbbá ezen napok alatt kerül előadásra Perosinak 
u j oratoriuma, „Az utolsó ítélet". — A kongresszus 
ülései a liturgiával, ker. archeológiával, egyházi művé-
szettel, főleg az egyházi énekkel foglalkozna^. A 
kongresszus tagja lehet, ki 10 lirát fizet a bizottság 
pénztárába (Piazza di Pietra, 26.). Ennek fejében 
igazolványt kap, melylyel az összes ünnepségeken 
részt vehet, muzeumokat látogathat stb. Ez alkalomra 
Magyarországból is indul dr Bundata János budapesti 
segédlelkész, az 0 . M. Czeczilia-egyesül et igazgatójá-
nak vezetése alatt zarándoklat Rómába, melyre márcz. 
20-ig lehet jelentkezni az említett vezetőnél (Budapest, 
VIII. Mária-Terézia-tér .9 , plébánia), ki az érdeklődők-
nek szívesen küld részletes programmot. A zarándok-
lat április 5-én indul Budapestről s 7-től 12-ig lesz 
Rómában. 

— Az angol katholikusok, minthogy hazájuk 
nagy szent Gergely pápának köszönheti a keresztény 
vallást, nagy készületeket tesznek, hogy a nagy pápa 
XlII-ik százados jubileumára mennél népesebb zarán-
doklat menjen Rómába. Az angol zarándoklatot maga 
a westminsteri érsek fogja vezetni. 

— Értesítés. Az alulírottnál (Kecskemét XI. ker. 
223.) kapható Kozári Gyula „Decartes és szent Tamás" 
czimű hírneves munkája, mely a „Bölcs. Folyóirat" 
pályázatán pályadíjat nyert, a magyar királyi tudo-
mány-egyetem hittani kara pedig a Horváth-féle díjjal 
jutalmazta. A terjedelmes csinos kiállítású művet néhány 
napig, mig csekély készletem tart, leszállított áron 2 
kor. 20 fillérért küldeni kész vagyok. Szétküldés csakis 
postai utánvétellel. Kecskemét 1904. márcz. hó. Kontz 
János. 

— Népmissiókról érkeznek sűrűn épületes hírek. 
A pécsi egyházmegye papjainak missió-egyesülete Ka-
kasdon tartott e napokban igen sikeres missiót. Änderte 
ottani plébános írja le ezt a missiót a „Pécsi Közlöny"-
ben. Leirása szerint a pécsi egyházmegyei papság 
missió-társuiatának tagjai mesterileg gyakorolják a lel-

kek meghódításának művészetét. — A váczi egj-ház me-
gyében, mint a „V. K." irja, a mult hó végén Nőtincsen 
tartott népmissiók nagy eredménynyel jártak a hivek 
között. Majdnem az egész falu meggyónt. Rendkívül 
megható volt, midőn egy szónoklat után a harangok 
zúgása között a haragosok kibékültek. Jó hatással volt 
a népre, hogy Scitovszky földbirtokos példásan részt-
vett az ajtatosságokon. Feledhetetlen szépségű volt a 
szentséggel tartott körmenet és a missió-kereszt fel-
szentelése. 

-- 4 budapesti egyetemi hallgatók „Szent Imre 
Kör"-ének tagjai f. hó 13-án testületileg fognak Váczra 
bevonulni, hogy az itteni honvédsirokat megkoszo-
rúznák. A sírnál a kör énekkara hazafias dalokat fog 
előadni s a vezetőség egyik tagja emlékbeszédet mond. 
A kör tagjai ez alkalommal megfogják tekinteni az 
orsz. fegyintézetet és a siketnémák intézetét. Reméljük, 
írja a „ V. K.", hogy Vácz város hazafias közönsége 
örömmel fogadja és támogatni fogja az ifjakat nemes, 
hazafias szándékuk kivitelében. A két intézet vezető-
ségét pedig felkérjük, hogy az ifjakat a tőlük már meg-
szokott előzékenységgel fogadni szíveskedjenek. 

— A kinai kath. missiók jelen állásáról a Propa-
ganda következő jelentést adott k i : A missiót e ren-
geteg birodalomban 10 szerzetes-congregatió végzi u. 
m. lazaristák, Jézus-társaságiak, dominikánusok, augus-
tínusok, ferencziek, továbbá a párisi, milanói, római, 
scheuti (Belgiumban levő) és steyli (Németországban 
levő) missió-házak. Kínában jelenleg 1141 európai és 
481 kinai áldozópap működik,' 38 apostoli vikariátus-
ban és 2 apostoli praefecturában. 

— A balázsfalvi róni. kath. templomra az eddigi 
kimutatás szerint 838 kor. 72 fillér folyt be. Még igen 
kevés. A ki csak teheti, adjon és gyűjtsön s küldje el 
a balázsfalvi római katholikus egyházközség elüljárósá-
gához. 

— Apró hirek. Előkelő konvertitája van a kath. 
egyháznak bádeni Freiburgban : dr Wagner Adolf, a 
hasonlónevü nemzetgazdasági iró fia, aki előbb gymna-
siumi tanár, utóbb egyetemi magántanár volt Berlin-
ben. Mindakét állását ott hagyta a kath. hitért és 
theologiát tanulván a íreiburgi egyetemen, e napokban 
fölveszi az egyházirend szentségét. — Bécsben február 
23—28-ig tavaszi püspöki konferenczia volt, mely főleg 
az iskolakérdéssel foglalkozott. — Zagrábban Posilovics 
érsek segédpüspökké dr Kropac kanonokot szentelte 
fel, a ki Mihalovics érsektől kapott volt kanonokságot. 
— Dijonban Francziaországban Le Nordez püspök 
abba a hirbe keveredett, hogy szabadkőműves. E miatt 
a papnevelő-intézet növendékei nem akarják általa 
magukat felszenteltetni. Az ügy elbírálásra Róma elé 
került. 

Figyelmeztetés az előf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás" a lak jában , J/2 ive t fog adni. M. t. o lvasóink tapasz-
ta l ták , bogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t e h á t csak az fE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot, 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
,,Religio- Vallás"-1 és az „ E . Kr. L " - a t együ t t k íván ja já ra tn i , az 
az „Er Kr. L.u-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtő l kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szer int , 
1 /4, i/2, 3/4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb e l já rás az egész évre j á r 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , m é g pedig ha lehe t e lőze . 
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breziiay Béla. h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter m coepto tuo : praehare 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 Benedietionem peramanter impertimus* 

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

, Additos tibi animos a u c t o n t a t e Nostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezereszme'k és Tanulmányok : Sanct i ss imi Domini Nos t r i P I I Div ina P rov iden t i a P A P A E X L i t t e r a e Apostol icae . — 
A szent kehely. — Immaculata. A B. Sz. Már ia - t i sz te le té re t e rveze t t nemze tköz i k iá l l í tás p r o g r a m m j a . Egyházi Tudósítások : 
B u d a p e s t : Az „Osserva tore R o m a n o " örömhire . — G y ő r : Országos o l t á regyesü le t i kiál l í tásról , a soproni kath . körről , az 
egyházmegye i papi nyugd í j in t éze t u j a lapszabálya i ró l — főpász tor i szózat . — G y u l a f e h é r v á r : Az I m m a c u l a t a j u b i l e u m á n a k 
egyházmegye i megünnep lésé rő l főpásztor i levél. — M ü n c h e n : Az apologet ikai t anszék betö l tése . — Tárcza: A pénzről . — Katiig 
Egyesületi Elet és Köztevékenység. Aquinói szen t T a m á s nap j a és a m a g y a r Aquinói S z e n t - T a m á s - T á r s a s á g . — Irodalom. — Vegyesek_ 

SANCTISSIMI DOMINI N O S T R I 

P I I 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X 
LITTE RAE APOSTOLICAE 

D E A C A D E M I C I S IN S A C R A S C R I P T Y R A G R A D I B VS 
A COMMISSIONE B I B L I C A C O N E E R E N D I S . 

PIVS PP. X. 
AD PERPETVAM R E I MEMÓRIÁM. 

S C R I P T V R A E S A N C T A E magis magis-
que in Clero promovere studium, conscientia 
Nos Apostoliéi officii in primis admone t hoc 
tempore, quum eum maxime divinae revelati-
onis fideique fontem videmus ab in temperant ia 
l iumanae rationis passim in discrimen adduci. 
Id ipsum quum intell igeret Noster fel. rec. 
decessor Leo XIII , non satis habui t dedisse 
anno MDCCCXCII I proprias de re biblica 
Encyclicas l i t teras Providentissimus Dens; n a m 
paucis ante exi tum mensibus, editis Aposto-
licis litteris Vigilantiae, peculiare insti tuit ex 
aliquot S. R. E. Cardinalibus pluribusque aliis 
doctis viris u rbanum Consilium, quod, praelu-
cente doctr ina et t radi t ione Ecclesiae, e t iam 
progredientis eruditionis praesidia conferret ad 

legitim am exegesim biblicam, et simul catho-
licis praes to esset, t u m ad adiuvanda ac diri-
genda eorum in hoc genere studia, t um ad 
controversias, si quae inter ipsos exti t issent , 
diriraendas. 

Nos quidem, u t par est, praec larum is tud 
pontificalis provident iae m o n u m e n t u m a De-
cessore rel ictum, Nostris quoque curis et auc-
tor i ta te complect imur. Quin et iam iam nnnc , 
eiusdem Consilii seu Commissionis nav i ta te con-
fisi, ipsius operám in negotio, quod magn i 
censemus esse moment i ad Scr ip tura rum pro-
vehendum cultum, adhibere const i tuimus. Si-
quidem hoc volumus, cer tain suppedi tare rat i-
onem, unde bona pa re tu r copia magis t rorum, 
qui grav i ta te et sinceri tate doctr inae commen-
dati, in scholis catholicis divinos in terpreten-
tu r Libros. Huius rei gra t iâ pe rcommodum 
profecto esset, quod etiam in votis Leonis 
fuisse novimus, propr ium quoddam in Ű r b e 
R o m a condere Athenaeum, altioribus magis-
teriis omnique ins t rumento eruditionis biblicae 
ornatum, quo delecti undique adolescentes 
convenirent , scientia divinorum eloquiorum 
singulares evasuri. A t quoniam eius perficien-
dae rei deest in praesens Nobis, non secus ac 
Decessori, facultas , quae quidem fore u t aliqu-

20 
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mido ex catholicorum l iberal i tate snppetat , 
spem bonam cer tamque habemus, in terea quan-
t u m ratio t emporum sinit, id, ha rum tenore ' 
l i t te rarum, exsequi et efficere decrevimus. 

I taque, quod bonum salutareque sit, reique 
cathol icae benever ta t , Apostolica auctor i ta te j 
Nostra , Academicos P ro ly t ae et Doctoris in 
Sacrae Scr ipturae disciplina gradus insti tuimus, 
a Cummissione Biblica conferendos ad eas leges, 
quae infra scriptae sunt. 

I. Nemo ad Academicos in Sacra Scrip-
t u m gradus assumatur , qui non sit ex alte-
ru t ro ordine Cleri sacerdos ; ac p rae te rea nisi 
Doc to ra tus in Sacra Theologia lauream, earn-
que in aliqua s tudiorum Universi tate au t Athe-
naeo a Sede Apostol ica adprobato, sit adeptus . 

II. Candidat i ad g radum vel prolytae vel 
doctoris in Sacra Scriptura, per iculum doctri-
n a e t um verbo t u m scripto subeant : quibus 
a u t e m de rebus id periculum faciendum fueri t , 
Commissio Biblica praes t i tuet . 

III. Commissionis erit, explorandae candi-
da to rum scientiae dare iudices : qui minimum 
quinque sint, iique ex consultoriun numero . 
Licea t t amen Commissioni id iudicium, pro pro-
ly ta tu t an tummodo , aliis idoneis viris al iquan-
do delegare. 

IV. Qui p ro ly ta tum in Sacra Scr ip tura 
pe te t , admit t i ad periculum faciendum, s tat im 
ab accepta sacrae Theologiae laurea, po te r i t : 
qui vero dectora tum, admit t i non poterit , nisi 
elapso post habi tum pro ly ta tum anno. 

Y. De doctr ina examinanda candidat i ad 
lauream in Sacra Scriptura, lioc nominat im 
eau tum sit, u t candidatus cer tam thesim, quam 
ipse delegerit et Commissio Biblica probaveri t , 
scr ibendo explicet, eamque pos tea in legitimo 
conventu Romae babendo rec i ta tam ab im-
pugnat ion ibus censorum defendat . 

H a e c volumus, edicimus et s tatuimus, con-
trar i is quibusvis non obstantibus. — Restâ t , 
u t Yenerabiles F ra t r e s Episcopi ceterique sa-
cror iun Antis t i tes in suae quisque dioecesis 
ut i l i ta tem ex hisce s tatut is Nostris eum fru-
c tum quaerant , quem inde Nobis uberem pol-
licemur. Ideo, quos in suo Clero viderint sin-
gular ibus Bibliorum studiis na tos aptosque, ad 
promerenda etiam huius disciplinae insignia 
hor ten tur et ad iuvent : insignitos porro habe-
an t potiores, quibus in Sacro Seminario Scrip-
t u r a r u m magister ium commit tant . 

D a t u m Romae apud S. P e t r u m sub anulo 
Piscator is die X X I I I Februarii , festo S. Pe t r i 
Damiani, an. MDCCCCIV, Pont i f icatus Nostri 
anno primo. A. CARD. MACCHI. 

A s z e n t k e h e l y. 
Irta : Dr Nénietky Gyula. 

(Folytatás.) 

Nálunk Magyarországon eddigelé egyetlen román 
stílusú kelyhet sem tudunk fölmutatni, azaz olyat, mely 
a román stilus uralkodásának idejéből való volna.1 Ellen-
ben az átmeneti stilus korszakából van egy pompás 
kelyhünk a budai ferenezrendiek kolostorában, melynek 
rajzát nemcsak Czobor adja, hanem Kraus is érdemes-
nek tartja közölni, még pedig egymagában az összes 
átmeneti stilusban készült kelyhek között. A talapzat 
egészen román, ellenben a gomb vagy nodus már csúcs-
ives motivumokat tüntet föl. Átmeneti stilusban készült 
még a bönyi-kehely, melynek leirását Rómer adja a 
Győri régészeti füzetek I. kötetének 334-ik lapján.2 

A csúcsíves stilus első sorban a kehely alakján 
tett lényeges változtatásokat, melyek e stilus oly hatá-
rozott jellegéből szükségképen folytak. A kehei}' ma-
gasabb és karcsúbb lett, s az addigi három alkatrészhez 
a csésze, gomb és talphoz egy negyediket adott, t. i. 
a szárat, a stylust. A fólgömbalakú csésze helyét töl-
csér, kúp, liliom vagy féltojás-alakzat váltja föl. A 
csúcsives stilus szellemének a tölcséralakú felel meg 
leginkább. A szár nem hengeralakú, mint némely 
román vagy átmeneti stilusi kelyheknél, hanem több-
szögü és sokkal önállóbb, határozottabb, jobban ki-
emelt tagozat, mint a román stilusi kelyhek inkább csak 
kezdődő, fejlődő szára. A gomb, a nodus, kezdetben 
ugyan gömb, vagy lapított gömb, pogácsaalakú, de 
rovátkokkal, mélyedésekkel, melyek az átmetszetet 
csillagalakúvá teszik.3 Érdekes tulajdonsága azonban 
némely csúcsives kehely gombjának, hogy belőle hat kül-
lőszerű tagozat nyúlik ki, melyek henger, vagy sokszög-
alakúak, Blümelhuber vagy Czobor szerint, de persze 
rossz magyarsággal u. n. forgák, latinul rotulus-ok, 
melyeken Jézus, Mária vagy a donátor nevei olvasha-
tók. E rotulusok helyét gyakran egyszerű hatlevelü 
rózsák pótolják, melyek a gombra függőleges irányban 
vannak alkalmazva. A kehelytalp vagy láb, pes, nem 
köralakú, hanem hatlevelű, vagy hatkarélyu rózsafor-
májú, később sokszög vagy csillagalakú, vagy esetleg 
a kerek karólyok csúcsán is e csúcsiv váltakoznak ; de 
akármilyen alakú legyen a talp, mindig meredeken 
emelkedik a szárhoz, mely a talp felső részétől szembe-

1 Czobor, A középkori egyházmüvésze t kézikön} rve. Buda-
pes t , 1875. 157. 1. 

2 B lümelhuber Ferencz , A kehely. U j Magyar Sión. 
1842. 843. 1. 

3 Clinch, Old english churches. London. Ib03. 287. kk. 11. 
Sok é rdekese t találni a következő f ranczia műben : Coblet, 
His to i re dogmatique, l i turgique et archéologique du Sacram. de 
l 'Euchar is t ie , Par is , 1885. 2 k. 
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tünőleg el van különítve.4 Az egész kehely alkotásá-
nál a román stílus horizontális, vízszintes iránya helyett 
a verticalis, függőleges irány jut uralomra. A csúcsíves 
stilúsú kelyhek jelentékenyen magasabbak a románok-
nál ; főleg a kései csúcsíves stílus ötvösei szeretik a 
magas, gyakran a 25 cmnél, tehát kelleténél is maga-
sabb kelyheket. 

A csúcsíves kelyheknél a kehelycsésze felsőrésze, 
több mint fele egészen simán van tartva, ami liturgikus 
szempontból helyes is ; amennyiben a csésze alsó felét 
díszítették ós plasztikus ékitésekkel, sodronynyal, 
zománczczal egészen elválasztották, a felsőrészből egy 
ujabb tagozat keletkezett, mely szintén igen jellemző 
a csúcsíves kelyhekre, t. i. a kehelykosár, amennyiben 
e díszített alsórészbe van beleillesztve az egész csésze, 
cuppa. Egyébiránt maga az egész díszítés nagy különb-
ségeket tüntet föl a román stílussal szemben ; míg ez 
utóbbinál a figurális vagy kópdísz uralkodik, a csúcs-
íves kelyheknél az^ornamentális díszítés lesz uralkodóvá, 
még pedig főleg a zománczdísz, mely kolorisztikus 
szempontból megbecsülhetetlen előnyökkel jár. A zo-
máncz, mint Mihalik mondja, a fémek virága. Arra 
szolgál a többi között, hogy a fémfelület egyhangú-
ságát enyhítse. A rekesz-zománcz (cloisonné) a filii- ! 
grán sodronyművel egyesítve. Csak a hanyatlás idején, 
a XY. század vége felé, kezd a figurális és plasztikus, j 
valamint architektonikus díszítés lábra kapni. Az épi- i 
tészet motívumait, toronyfiakat, fülkéket, támasztókat, 
árkádokat alkalmaznak a nódusra és talapzatra, ami 
nemcsak esztetikai szempontból esik kifogás alá, de 
gyakorlati, liturgikus szempontból is nagy hiba. 
Ezek a kelyhek az említett építészeti motívumokon 
kivül szobrocskákkal, plasztikus levéldíszszel annyira 
túl vannak terhelve, hogy alig lehet azokat kezünk 
megsértése nélkül megfogni. 

Csúcsíves stilusú, XY. és XYI. századbeli kehely 
rendkívül sok található a világ és hazánk múzeumai-
ban, egyházak kincstáraiban és magángyűjteményekben 
úgy, hogy azok felsorolása igen messze vezetne, s azért 
csak hazánk nevezetesebb csúcsíves kelyheit fogjuk 
megemlíteni. Annál inkább tesszük ezt, mert hazai 
ötvösművészetünk fénykora épen a XY. és XYI. század, 
tehát a csúcsíves kelyhek időszaka. Most már ugyan, 
Radisich Jenő éj szak-olaszországi kutatásai után, nem 
ringathatjuk magunkat azon illúzióban, hogy a sodrony-
zománcz technikája speciálisan magyar jellegű és ere-
detű, amennyiben nevezett érdemes tudósunk kétség-
kívül kimutatta, hogy a nálunk oly gazdag virágzásra 
jutott technika olasz eredetű; de annyi most is áll, 
hogy a legszebb sodrony-zománczos kelyhek Magyar-
országon láthatók, s hogy ornamentikájuk, a sodronyok 
rajza, magyar motívumokat tüntet föl.5 (Folytatjuk.) 

4 A.tz, Die christ l iche K u n s t im W o r t und Bild. Bozen, 
1881. 146 ). 

5 Mihalik, A zománcz. Pozsony-Budapes t , 1S01. 101—124. 
11. Megb, Ipolyi püspök a sodrony-zománczot speciál is m a g y a r 
technikának t a r t o t t a . 

I M M A C U L A T A . 
A B. Sz. Mária-tiszteletére tervezett nemzetközi 

kiállítás programnvja. 
1. A Mária-tiszteletére tartandó világ-kongresszus 

(Congresso Mariano Mondiale) kiegészítéséül és díszére 
a lateráni apostoli palotában 1904. szeptember havától 
1905. húsvétig nemzetközi kiállítás (Esposizione Mariana 
Internazionale) lesz a bold. szűz. Mária szeplőtelen 
fogantatása definicziójának ötvenedik évfordulója alkal-
mából. 

2. Minthogy a mariánus kiállításnak a marianus 
kongresszus czéljaira kell szolgálni, a kiállítás prog-
rammját a kongresszus progjammjához kellett szabni. 
Ennélfogva a kiállítás épp ugy mint a kongresszus 
három csoportra oszlik : 

1-ő csoport : Mária-tisztelete és ennek nyilvánulása! 
a) a képirásban, b) az érmészetben. 

2-ik csoport : a Máriára vonatkozó sajtótermékek. 
3-ik csoport : vallási intézmények és Mária-társulatok. 
3. A kiállítást előkészíti és vezeti egy Rómában 

székelő helyi bizottság, mely az egész Immaculata-ünnep-
lés végrehajtó bizottságának Y-ik szakosztálya lesz, 
melyet különféle nemzeti bizottságok és bizottsági 
levelezők fognak az országokban, sőt egyes egyház-
megyékben is támogatni. 

4. A kiállításnak nem lesz ipari czélja, minélfogva 
csakis oly tárgyak számithatnak elfogadásra, melyek 
művészeti becscsel bírnak, avagy történetileg vagy a köz-
tisztelet szempontjából méltók figyelemre. E fölött jury 
fog dönteni, melynek szakértő tagjait a helyi bizottság 
fogja kinevezni a bíbornoki bizottság jóváhagyásával. 
A jury által felállítandó szabályok legközelebb fognak 
megjelenni. 

5. Kik ebben a kiállításban tárgyak küldése által 
részt venni óhajtanak, forduljanak nem később mint 
1904. május l-ig vagy egyenesen a Rómában székelő 
helyi bizottsághoz (Comitato locala deli' Esposizione 
Mariana Internazionale, Roma, Y"ia Torre Argentina, 
76.), vagy a nemzeti, illetve egyházmegyei bizottsághoz, 
vagy a végrehajtó bizottság tudósítójához, mellékelve 
egy rovatos bejelentési ivet, kitöltve annak rovatait a 
következő adatokkal : a) a kiállító két neve és 
lakóhelye (nome, cognome e domicilio), b) leirása 
a tárgynak (descrizione deli' oggetto), c) annak mére-
tei (le dimensione deli' oggetto), d) szerzője (l'au-
tore), e) értéke (valore deli' oggetto), f) két neve és 
lakóhelye a kiállító képviselőjének (nome, cognome 
e domicilio di persona deputata dell' espositore a 
rappresentarlo in Roma), csakis átadás és átvevés 
czéljából. _ 

6. Minden költség a tárgyaknak a kiállításban 
való átadásáig a kiállító terhére esik. 

7. A kiállítás bezárta után a kiállító római meg-
bízottja meghatározott időben köteles a tárgyat átvenni. 
E pillanattól kezdve a helyi bízottság minden felelő-
sége megszűnik. 

8. Külön megbízott hiányában a kiállító a kiállí-
tási helyi (római) bizottságot kérheti fel a gondozásra. 

20* 
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Ebben az esetben azonban a csomagolás, biztosítás és 
szállítás költségeinek fedezésére megfelelő összeget 
kell letennie a lielyi bizottságnál. 

9. A vissza nem vett tárgyak egy hónap letelte 
után az apostoli Szentszéknek adományozottakul fog-
nak tekintetni. 

10. Oly kiállítók, kik már előzetesen azzal a 
szándékkal küldik a tárgyat, hogy azt az apostoli 
Szentszék rendelkezése alá bocsájtják, ezt a körül-
ményt a fent jelzett rovatos bejelentési íven (Scheda 
di d'ammissione) külön irják ki. Az ily kiállítók tár-
gyuk becsének megfelelő külön érdem-okmányt (dip-
loma speciale di benemerenza) kapnak. 

11. A tárgyak elhelyezésének költségét a római 
helyi bizottság viseli. 

12. Minden tárgy bizonyítványt kap arról, hogy a 
kiállításban ott volt és ezenfelül még bronz emlékérmet. 

13. Minden kiállító külön kap bizonyítványt arról, 
hogy a kiállításban részt vett, úgyszintén a bronz 
érmet is hozzá kapja. 

14. A kiállítás körül érdemeket szerzett személyek, í 
tekintettel különösen a kiállított tárgyak becsére vagy 
az általok teljesített támogatás jelentőségére, külön 
viszonzásokban (ricompense) fognak részesülni, a jury 
ítélete szerint : miről megfelelő okmány lesz kiállítva. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 9. Az „Osservatore Romano" i 

örömhíre. — 
„La condanna dell'abate Loisy e il prof. Schell" 

czim alatt az „0. R." márcz. 6-ik száma egy három 
szakaszos vezérczikket közöl, melynek tartalmán és 
hangján meglátszik, hogy a magának a Vatikánnak 
örömét tolmácsolja. A rövid czikk szószerinti szövege ez : 

„Az Index Congregatio ama határozatának meg- ! 
jelenése után, mely abbé Loisy munkáit kárhoztatta, a 

Luzern er Vaterland" nevü kath. lap febr. 23-án állító- j 
lag Rómából kapott hír alapján azt állította, hogy 
Schell würzburgi kath. theologiai tanár nyíltan az 
említett Loisy és tanítása mellett íoglalt állást. 

Biztos forrásból nyert értesülésünk szerint éppen 
az ellenkező áll ; a fent megnevezett tanár ugyanis 
sietett tudomására juttatni a Szent Atyának, hogy ő 
soha, se szóval, se írásban nem nyilatkozott Loisy 
tanainak javára avagy az e tanokat elitélő Decretum 
ellenére, de egyáltalában véve is, soha olyat nem mon-
dott és nem tett, a miből a jelzett értelemben követ-
keztetést lehetne tenni. 

Ezzel, természetesen, halomra dől a Luz. Vaterl. 
jelentése, mely jóhiszemű lehetett, de tévedésen ala-
pult, különösen a mi azt illeti, mintha Schell tanár 
«sete „Rómában nagy feltűnést keltett ós a Szent 
Atyát nagyon megszomorította" volna. Nem ez törtónt. 
Schell tanár önkéntes és nyílt szavai ő szentségének 
•csak legnagyobb örömére és megelégedésére szolgái-
Iratnak". 

Eddig az „0. R." czikke. 

Győr. Országos oltáregyesületi kiállításról, a soproni 
kath. körről, az egyházmegyei papi nyugdíjintézet uj alap-
szabályairól — főpásztori szózat. — 

1. 1335. sz. A b. e. Erzsébet királynénk emlékére 
emelendő Örökimádás-templom alapkőletételével kap-
csolatban folyó évi május hó közepén tartandó orszá-
gos euharisztikus kongresszus alkalmával országos oltár-
egyesületi kiállítás rendezése is tervbe vétetett. 

Kívánatos, hogy ezen kiállítás minél eredménye-
sebb legyen, azon minél számosabban jelenjenek meg 
s általában a tervezett ünnepségek megfelelő diszszel 
folyjanak le 

Felhívom azért a főt. lelkészkedő papságot, hogy 
a rendezendő ünnepségeket pártoló figyelmébe fogadni, 
a híveket az azokon való megjelenésre a szószékről 
hathatós szavakkal buzdítani s a kiállításon az oltár-
egyesületi tagok által készített vagy általuk beszerzett 
tárgyakkal résztvenni s a kiállítás fényéhez hozzá-
járulni iparkodjék. 

Adjunk kifejezést az euharisztikus Ur Jézus 
iránti őszinte mély tiszteletünknek és szeretetünknek 
az által is, hogy az 0 nagyobb dicsőségére tervbe 
vett ünnepségek sikerét tőlünk telhetőleg előmozdítani 
s emelni igyekszünk. 

2. 1336. sz. A soproni kath. kör elnökségének 
felhívására a kör védnökségét elvállaltam ; ugyancsak 
e tisztségre Esterházy Miklós herczeg ur ő főméltó-
sága is készségesen vállalkozik. 

Mikor ez örvendetes tényt sopronmegyei ntdö 
papságomnak szives tudomására hozom, egyben fel-
hívom, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel ós kínál-
kozó módon a kath. kör intézményét támogassa. A 
kath. köröknek működése a társadalmi térre irányul 
és éppen a mai viszonyok között igen fontos hivatás 
várakozik rájuk. Egyesült erővel kell a társadalmi élet 
megjavításán dolgoznunk, e nehéz kérdések megol-
dására törekednünk. Éppen azért minden erővel ipar-
kodjunk támogatni eme czélt szolgáló kath. köröket. 

3. 1337. sz. Székeskáptalanommal és egyházme-
gyém ntdő papságával mult évi augusztus hóban 
tartott tanácskozmányból kifolyólag elkészíttettem az 
egyházmegyei papi nyugdíj-intézmény alapszabályait, 
melyet jelen körlevelemhez csatoltan egyházmegyém 
minden egyes papjának megküldök. Az uj alapon való 
adózás már a jelen év elejétől számítva kötelező. A 
befizetés összegének az elfogadott megadóztatási alapon 
való kivetésén most dolgozik az erre megkért bizottság ; 
amint munkálatával elkészül, azonnal közzé fogom 
tenni. 

Saját érdekében figyelmeztetem ntdő papságomat, 
hogy annak idején a járulékoknak pontos beküldését 
a kerületi esperes urak utján el ne mulaszsza. 

Győr, 1904. február 25-én. Nieolaus, m. p. 
Episcopus . 

Gyulafehérvár. Az Immaculata jubileumának egy-
házmegyei megünnepléséről főpásztori levél. — 

In nexu Brevis Apostoliéi, ddto 7. De. 1903., item 
Decreti in litteris circularibus dto 28-a Septembris 
1903. Nr. 4701. public, sequentia dispono : 
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1. Per totum annum currentem die 8-a cuiusvis 
mensis, vel iustis de causis, Dominica earn immediate 
sequenti in qualibet Ecclesia vel oratorio publico post 
missam principalem recitentur preces infra positae. 

2. Missa iisdem diebus celebretur unica votiva 
sive cum cantu sive lecta de Sanctissimae Virginis 
Immaculata Conceptione. Cum vero Missa haec privi-
légia habeat eadem, quae competunt Missae votivae 
de SS. Corde Jesu pro prima feria VI. cuiuscunque 
mensis, dicatur eadem cum Gloria et Credo et unica 
oratione, dummodo non occurrat festum duplex 1. cl. 
aut Dominica item primae classis, vel aliquod festum 
eiusdem B. Mariae Virginis, feria, vigilia aut Octava 
ex privilegiatis, in quibus solummodo commemoratio 
iieri poterit per orationem Missae votivae post orati-
onem de die sub unica conclusione. 

Insuper in Ecclesis aut oratoriis, in quibus haec 
devotio peragitur in reliquis missis, praeter memora-
tam votivam, ibidem celebrandis, pro privata celebran-
tis devotione fieri potest commemoratio Immaculatae 
Conceptionis B. Mariae Virginis adinstar festi duplicis 
simplificati, — servatis tamen in omnibus rubricis. 

3. De devotione hac velint DD. Curati fideles 
praevie ex ambone edocere. 

4. In sensu litterarum Jacobi Radini-Tedeschi 
Canonici Vaticani dto 1. Januarii a c. editarum requiro 
auctores librorum aut opusculorum ad laudem et cul-
tum Virginis Sanctissimae spectantium, ut libros, opu-
scula, diaria aliaque id genus scripta pulchre compacta 
horsum exhibeant, subin Romam ad augendam modo 
erectam Bibliothecam Marianam mittenda. 

5. Ad tegendas expensas novi et insignis diade-
matis, quo Virgo Immaculata per manus gloriose reg-
nantis Pontificis Pii Papae X. in Basilica Vaticana, 
die 8-a proximi Decembris donetur, fiant liberae colla-
tiones, usque finem mensis Septembris a c. horsum 
mittendae. 

Preces, de quibus sub l-o sermo erat, post mis-
sam votivam recitandae, praemissa trina Salutatione 
Angelica, sunt sequentes ; 

Huugarice. 
V. A Te szeplőtelen fogantatásod Istennek szűz 

Anyja, 
R. Örömöt hirdetett az egész világnak. 

Könyörögjünk. 
Szentséges Szűz, ki az Úrnak tetszettél és az 0 

anyjává lettél, ki szeplőtelen vagy testben, lélekben, 
hitben és szeretetben ; a Te bűn nélkül való foganta-
tásod hitbeli kihirdetésének ezen ünnepélyes jubileu-
mában tekints irgalmasan mi reánk, kik a Te hatalmas 
pártfogásodért esedezünk ! — A gonosz kigyó, kit az 
első átok sújtott, szüntelen leselkedik Évának árva 
fiaira és ostromolja őket. Azért oh áldott Anyánk, 
Királynőnk és Szószólónk, ki fogantatásod első pilla-
natától fogva összezúztad az ellenség fejét, juttasd el 
— esdve kérünk — könyörgésünket, — melyet Veled 
egy szívvel bemutatunk — Istennek trónja elé, hogy 
a gonosz cselfogásoknak, melyeket ellenünk vet-

nek, soha hitelt ne adjunk és igy mindannyian eljus-
sunk az üdvösség révpartjára és annyi veszedelem 
között az Egyház és keresztény társadalom újból 
zengje a szabadulás, a győzelem és béke dicsénekét. 
Ámen. 

(„Mindazoknak, kik ezen imádságot elmondják, nap-
jában egyszer, 300 napi búcsút engedünk. — Kelt a vati-
káni palotában, 1903. szeptember 8-án. — X. Pius pápa.) 

Gyulafehérvárt, 1904. febr. 29. 
f Gusztáv Károly, s. k. 

erdélyi püspök. 

München. Az apologetikai tanszék betöltése, mely 
oly heves küzdelmek tárgya volt, végre befejezett 
dolog. A regens herczeg a kar által jelöltek egyikét, 
dr philos, et. theol. Seitz Antalt nevezte ki. Nagy 
qualificatióju ember, azt nem lehet tagadni. Eletviszon-
tagságai a következők : Született 1869. május 27-én 
(tehát 35 éves lesz), Windsheimben, Mittelfrankenban. 
Atyja ker. törvényszéki bíró volt Lorhban a Main 
mellett, a hol a fia 1877-ben gymnasiumot kezdett 
járni. Bevégezte a gymnasiumot 1886-ban Schwein-
furtban. Minden osztályban első jeles volt. Érettsége 
után bölcseleti tanfolyamra a regensburgi lyceumba 
ment, s egyúttal egyévi önkéntességének is eleget tett, 
és mint tartalékos hadnagy hagyta el a katonaságot. 
1887/8. első felében Lipcsében, nyári felében München-
ben hallgatott jogtudományt. l888/9-ben Würzburgban 
theologiát kezdett tanulni s azt ugyanott be is végezte. 
1892. jan. 2-án a würzburgi theol. kar által kitűzve 
volt tételre „Die Apologie des Christenthums bei den 
Griechen des vierten und fünften Jahrhunderts" cz. 
pályamunkájával első dijat nyert. Ugyanazon év jan. 
6-án ujabb kitüntetés érte: püspöke áldozópappá 
szentelte fel. Első lelkészi állomása Hammelberg volt, 
a hol mint „stadtkaplan" 33/4 évet töltött. Ennek az 
időnek vége felé helyettes plébános is volt és a 
pályázaton első helyre jutott . 1894. jul. 27-én, Würz-
burgban, fényes sikerrel tette le a doktori szigorlatot. 
1895. október havában szabadságoltatta magát és 
Münchenbe ment, hogy a bölcseletből is doktori fokot 
nyerjen, a mi 1897. jun. 3 án következett be, a dr 
Hertling báró bölcseleti tanár által kitűzött következő 
tétel alapján: „Chr. Aug. Consius und die Willensfrei-
heit". Ismereteinek gyarapítása czéljából 1897/8-ban 
Rómában mint az Anima konviktora végzett tanul-
mányokat és még 1898-ban dr Faulhaber, jelenlegi 
strassburgi egyet, tanár társaságában beutazta Egyp-
tomot, Palesztinát, Szíriát. 1898/9-re újból jelentkezett 
lelkipásztori szolgálatra és segédlelkész lett Laufách-
ban Aschaffenburg mellett. 1899-ben újból szabadságot 
kapott, hogy Münchenben tanulmányokat végezzen. 
1901-ben Károly Tivadar bajor kir. herczeg két fiá-
nak vallástanárává neveztetett ki. Időközben nagyobb-
szabásu tudományos munka írásába fogott „Die Heils-
notwendigkeit der Kirche" czim alatt, melynek első 
részét a würzburgi theol. kar magántanári képesítés 
alapjául elfogadta. 1901. október elejétől fogva Seitz 
a würzburgi papnevelő-intézetben assistens — volt. 
Mint magántanár az egyetemen az 1902/3. év I. felé-
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ben a lénytanból, II. felében bölcseleti és theologiai 
bizonyosságról, 1903/4 év I. felében alapvető bölcse-
letről heti 4—4 órás collegiumot tartott. Nagyobb 
munkái: 1. „Die Apologie des Christentums bei den 
Griechen des vierten und fünften Jahrhunderts in 
historisch systematischer Darstellung — von der theol. 
Fakultät gekrönte Preisschrift, (Würzb. Göbel, 1895.) 
2. Die Willensfreiheit in der Philosophie des Chr. 
Aug. Consius gegenüber dem Leibniz AVolíFschen 
Determinismus in historisch psychologischer Begrün-
dung und systematischen Zusammenhang, (Würzburg, 
Göbel, 1899.) 3. Willensfreiheit und moderner psycho-
logischer Determinismus, (Köln, 1902. Bachem.) 4. 
Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der altchrist-
lichen Literatur bis zur Zeit des hl. Augustinus, 
(Freiburg, 1903. Herder.) 

T A R C Z A. 
A pénzről. 

— Előadta dr Mayer Béla v. püspök a kalocsai „Kath. 
Körben, nndt hő 21-én. — 

Hazánkban a kath. körök alakulása, mondhatnám, 
rohamosan halad. Alig van már város, község, a hol 
ilyenekkel ne találkoznánk. Számuk szaporodása örven-
detes jelenség, ha az ilyen körök meg is felelnek az ő 
rendeltetésöknek. Mi a rendeltetésűk ? azt e kör igen 
t. alelnöke a múlt hóban megtartott közgyűlés alkal-
mával mondott igazán szép és lelkes megnyitó beszé-
dében oly kimerítően fejtegette, a vele kapcsolatos 
ellenmondásokat és divatos gyanúsításokat oly alapo-
san czáfolta, hogy én azon csak épülni tudok, de 
hozzá is adni valamit nem vagyok képes. 

Ennek a valóban szélesebb körök figyelmére 
méltó beszédnek rám gyakorolt kedvező hatása alatt 
szóllalok meg. 

M. t. Hallgatóság ! A kath. köröknek nemes, haza-
fias, mondhatnám, önképző czéljuk van. Jelzőjük mu-
tatja, hogy első rendben vallásos jellegűek. Legalább 
annak kellene lenniök. Nem akar azért az ilyen kör 
sem templom, sem iskola lenni, hisz mulatni, szóra-
kozni is járunk ide, a mi bizonyára egy templom, egy 
iskola rendeltetésével nem volna összeegyeztethető. S 
még is ugy áll a dolog, hogy a kath. kör a nemes 
szórakozáson kivíil magasabb etikai kívánalmaknak is 
kell, hogy megfeleljen, különben egy elfajzott kaszi-
nótól semmiben sem külömböznók. 

Epp? azért nem csak nagyon dicséretesnek tartom 
azt a már-már általánossá vált szokást, melynél fogva 
bizonyos időszakokban nyilvános fölolvasásokat tarta-
nak a kath. körökben, hanem, határozottan kimondom, 
én a fölolvasásokat egyenesen szükségeseknek és pedig 
elengedhetetlenül szükségeseknek tekintem. 

Hulla az a test, a melynek nincsen lelke ; a föl-
olvasások arra vannak hivatva, hogy a körbe szellemi 
életet vigyenek bele s azt keresztény, nemes, szép 
irányban fejleszszék. A szellemi élet tisztult keresz-

tény gondolkozásban, erkölcsös érzésben, nemes Ízlés-
ben nyilvánul. 

Nem szükséges, hogy valaki itt prédikáljon, és 
mégis épületesen szólhat ; nem szükséges, hogy iskola-
mesteri hangon tanítson, s mégis tanulságos lehet, és 
kell is hogy legyen, a miről beszélni szándékozik ; 
nem szükséges, hogy itt nevelevéstani szabályokat 
fejtegessen száraz pedagógus modorban, és beszédje 
avagy fölolvasása mégis nevelőleg, képzőleg hathat és 
kell is, hogy hasson a hallgatóságra. 

Kérem, ne méltóztassanak állításaimon megüt-
közni. Egyikünk sem oly tökéletes, hogy ne lehetne 
még jobb ; senki sem mindentudó, még a legnagyobb 
tudós is naponkint tanul s én nem ismerek olyan em-
bert, kinek derogálna, még többet is tanulni ; vala-
mint nem ismerek olyant sem, a kitől nem lehetne 
éppen semmit sem tanulni. 

Folyton képződünk, szüntelenül nevelődünk, akarva 
nem akarva az élet ezer meg ezer tapasztalatai úgy 
hatnak miránk, mint a hogy a levegő működik tü-
dőnkre. 

De hát van jó és van romlott levegő ; olyan 
lehet a szellemi táplálkozás is. 

Csak a jónak, az igaznak van létjogosultsága, a 
rossz, a hazugság arra való, hogy irtsuk ki, mint 
akár a gazt a kerti vetemények között. 

Mi itt a körben a jónak, az igaznak állunk szol-
gálatában, úgy, a hogy Isten adta tudnunk, s magunk-
ban arról meggyőződést szereztünk. 

Igv fogom én föl egy kath. körnek a rendelteté-
sét. Lépjen föl itt mindenki, ki magában erőt ós tehet-
séget érez, és legyen meggyőződve, hogy azzal nem 
csak hasznos munkát végez, hanem egyben köteles-
séget is teljesít. 

E körnek rendezősége és hallgatósága már több-
ször fordult felém azon megtisztelő óhajával, hogy itt 
előadásokat tartsak; én a bizalom ilyen megnyilatko-
zásának mindig örömmel szoktam megfelelni. 

Tudom, hogy gyengülő erőmből már nem telik 
sok, — de hát csodát nem is várnak tőlem, és én 
úgy vagyok meggyőződve, hogy vétenék, ha a köz-
óhajnak nem tennék eleget, s bármily gyenge legyen 
már szavam, a jóakaratot senki sem vitathatja el tölem^ 
midőn csekély erőmmel a közjónak hasznára lenni 
igyekszem. 

Nem csekély fejtörést szokott okozni nekem, mi-
dőn valamely előadásra felszóllítanak, a tárgynak 
megválasztása. Mondhatom, néha napok és napok 
múlnak el merő töprengésben, mig végtére valamely 
tárgynál megállapodni tudok. 

Tán érdekli a szives hallgatóságot, ha azt is föl-
említem, hogy egy beszéd készítésénél nem annyira 
nehéz kérdés az, hogy mit mondjak, mint inkább az, 
hogy mit ne mondjak ? 

Sokszor volt már okom megbánni, hogy valamit 
mondtam ; és még soha sem azt, hogy valamit el is 
hallgattam. 

S ennek még sem én vagyok annyira az oka, 
mint inkább a tárgy, a melyről értekezem. Tárgyam 
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rendesen az ember maga az ő erényeivel és hibáival 
együtt. En javítani akarom az embert s nem tehetek 
arról, hogy nem mondhatok mindig csak szépet és jót 
róla. Igyekezem ugyan magamat a legkíméletesebb 
alakban kifejezni s mégis nem ritkán kell sajnálattal 
arról értesülnöm, hogy ez vagy az találva érezte magát 
beszédem által. Pedig én senkire sem czélzok ; senkit 
bántani nem akarok. 

Most is oly tárgyról óhajtanék szólni, a melynek 
egyéni vonatkozásait lehetetlen elhallgatnom, ha érde-
mét kimerítöleg méltányolni akarom. 

M. t. hallgatóságom most a Kalocsai Néplapból 
tudják, hogy mai előadásom tárgyát — a pénz képezi. 

Nem akar ez íinancziális értekezés lenni. Az ilyes-
mit hagyom azok számára, kik ahhoz értenek ; én^a pénz-
nek csak erkölcsi oldalával és vonatkozásaival foglal-
kozom. 

Tisztelt hallgatóim közül nem egy előtt tán újság-
számba megy, hogy e szó — pénz — nem magyar eredetű. 
Római elnevezés ez, s latin nyelven úgy hangzik, 
hogy: pecunia; s voltaképen annyit jelent min t : mar-
haság. A római pénznemeket ugyanis értékök külön-
félesége szerint különféle állatok alakjaival díszítették. 
Igy volt ez a köztársaság idejében s mert a marhát 
latin nyelven „pecus"-nak hívják, azért a velük éke-
sített pénzt egész általánosságban rpecunia"-nak nevez-
ték el, amiről már mondtam, hogy magyarra fordítva 
marhaságnak volna nevezhető. A köztársasági római-
aknak egyszerű és romlatlan erkölcsei más diszitmény 
után nem vágyakoztak s tán ez volt az oka, hogy a 
rómaiak a pénzt, mint pénfct nem sokra becsülték, 
köztük tulaj donképen pénzben gazdag ember nem is 
létezett. A köztársaság elnökei, a konzulok, az állami 
tisztviselők, az arisztokrácziát képző patricziusok alig 
gyűjtöttek maguknak valami pénzt is, s ha köztük és 
a parasztságot képző plebejusok közt volt valami 
külömbség, az kezdetben csak a szántóföld birtokának 
egj^enlőtlenségében volt található. Midőn azonban fékez-
hetetlen hódítási ingerök már-már az egész ismert 
világot magának leigázta, s a leigázott népeknek 
kincseit Rómába szállították, az eddigi rézpénz helyett 
az arany és ezüst pénznemekkel is megismerkedtek ; a 
pénznek nemcsak értéke, hanem becsülése is növeke-
dett, elannyira, hogy a köztársaság végnapjaiban nem 
volt csekély azon tőkepénzesek száma, kik a mai ban-
károkkal bátran vetekedhettek volna. (Fo ly ta t juk . ) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
Aquinói szent Tamás napja 

és a magyar Aquinói Szent-Tamás-Társaság. 
A magyar Aquinói Szent-Tamás-Társaság f. hó 

7-én, védőszentje nevenapján, reggel 8 órakor szent-
misével, d. u. 5 órakor nyilvános felolvasó-üléssel 
adózott védőszentje emlékének. 

Az elnöki széket, dr Székely István elnök betegség 
által levén akadályozva, Kiss János dr pápai prelátus, 

egyetemi tanár, az egyesület alelnöke foglalta el, aki 
tartalmas beszédben méltatta Aquinói Szent Tamásnak 
jelentőségét. Szent Tamás tanait megismerni — úgy-
mond — nemcsak érdeke a tudománynak, de becsület-
beli kötelesség is. Becsületbeli kötelesség, amennyiben 
a becsület megkívánja, hogy senkinek olyan nézeteket 
ne tulajdonítsunk, amiket ő nem vallott; hogy későbbi 
idők férfíainak ne tulajdonítsunk tanokat és vívmányokat, 
melyeket már az élőkor tudósai vallottak ; és végül, hogy 
későbbi idők bölcselőit ne dicsőítsünk a régibb idők böl-
cselőinek rovására. Ha modern filozófiáról beszélnek, 
rendszerint Bacon, Descartes, Kant, Comte és Spencer 
neveit említik. Ezek kétségkívül érdemes tudósok ; de 
tény az, hogy ami igazságot tanítottak, azt túlzás által 
el is torzították. E túlzásoktól ment Aquinói Szent 
Tamás bölcselete. 

Következett dr Giesswein Sándor apátkanonok, 
szent-István-társulati alelnök felolvasása arról : ,, Mit 
tartsunk a spiritisztikus jelenségek objektív valódiságáról". 

Végső következtetése ez : Bármennyire is tudjuk 
helyeselni azt, hogy minden a spiritisztikus ágensek 
működéséről szóló jelentéseket a legnagyobb szkep-
szissel fogadjunk, másrészt mégis minden történeti, 
sőt egyes esetekben természettudományi biztossággal 
bebizonyított ténynek kell tekintenünk, hogy egyes 
spiritisztikus jelenségek, pl. szellemmegjelenések, vagy 
miként a spiritiszták mondják, materializácziók. transz-
czendentális erők működése, objektív realitással birnak. 
Hogy miféle szellemek lehetnek azok, melyek a 
spiritisztikus szeánszok alkalmával megjelennek, vagy 
működnek, azzal a theologus tisztában van, de tisz-
tába jöhet legtöbb esetben a laikus is, ha azokat a 
köznapi, néha hazug, aljas és trágár megnyilatko-
zásokat megfigyeli, amelyek eme szellemek közle-
ményeiben igen gyakran foglaltatnak. Bár néha ezek 
a szellemek tudnak látszólag igen jámbor és vallá-
sos tónusban is beszélni, de az avatott a legtöbb 
esetben itt is észreveszi azt a szentimentális semmit' 
mondást, melyben csak felületes lelkek látnak jám-
borságot. Az a sok ellenmondás, ami ezeknek a pro-
vokált és megidézett szellemeknek közléseiben fog-
laltatik, mutatja, hogy nem azok, akiknek lenni vall-
ják magukat. 

Ezután Komárik István Jézus-társasági atya tar-
totta meg előadását: vAz idő és az örökkévalósáyu-ró\. 
Kimutatta az idő összefüggését a mozgással és czáfolta 
Kant szubjektivizmusát. „Ha van külső világ, mondá, 
és ebben succesiv mozgás, aminthogy azokban a 
skepticzizmus veszedelme nélkül kételkedni nem lehet, 
akkor a testek kiterjedése és a mozgás részeinek egy-
másutánja kell, hogy benyomást gyakoroljanak az 
érzékekre s ez éppen ugy elegendő a tér és idő kép-
zeteinek megmagyarázására, mint ahogy a test rezgése 
vagy a hanghullámok benyomása a szinek felfogására, 
melyek tehát épp oly tárgyilagosak, mint amazok. 
Ennek lehetetlenségét eddig még senki sem tudta be-
bizonyítani s akkor a szubjektív formák teljesen fölös-
legesek ós mint ilyenek valótlanok és a tér fogalma 
objektív, tárgyilagos. Kant argumentumai éppen nem 
alkalmasak arra, hogy az ő szubjektivizmusát és foeno-
menálitását igazolják. 

I R O D A L O M . 

A kath. könyypiacz legújabb termékei. 
Abhandlungen, kirchengeschichtliche. Hrsg. v. M. 

Sdralek. 2. Bd. gr. 8 ' (285) Bresl., Aderholz. M. 5. 
Abraham a Saneta Clara's Werke. In Auslese. Hrsg. 

v. H. Strigl. 1. Bd.-8° (XL. u. 190) Wn. Kirsch. M. 3. 
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Bamberg, A. H.. Der katholische Katechismus, in 
Predikten erklärt. 2. Bd. Yon den Geboten, gr. 8° 
(IV u. 326) Paderb., Schöningh. M. 2.40. 

Bellen, I,, Sünde u. Sühne. 7 Fastenvorträge. 8° 
(104) Dülmen, Laumann. M. 1.20. 

Dionysii Cartusiani, D., opera omnia. Tom. X X I I : 
In IV libros sententiarum (liber 2, dist. 12—44). Lex. 
8° (616) Tornaci 1903 (Fbg. Herder). M. 12. 

Ehrhard, F., Die katholische Kirche u. ihr Kampf! 
Niedergang od. neues Leben ? gr. 8° (149) Mn, Roth. 
M. 1.50. 

Gutjalir, F. S., Die Glaubwürdigkeit des irenäi-
schen Zeugnisses üb. die Abfassung des vierten kano-
nischen Evangeliums, gr. 8° (YII u. 198). Graz. Leusch-
ner & Lubensky. M. 5. 

Peppert, F. Fünf Zyklen Fastenvorträge. 8° (IV 
u. 372) Graz, Moser. M. 1.80. 

Plattner, M., O. S. B., Der Unbefleckten Ruhmes-
kranz. Predigtzyklus, gr. 8° (VI u. 170) Graz, Moser. 
M. 1.80. 

Schell, H., Der Gottesglaube u. die naturwissen-
schaftliche "VVelterkenntnis. Entgegnung auf Professor 
Dr Albert Ladenburgs Vortrag zu Kassel am 21. IX. 
1903. gr. 8° (32) Bamberg, Schmidt, Pf. 50. 

Schneider, C. M., Systematischer Leitfaden f. den 
Unterricht in der katholischen Lehre. 3. Bd : Die Gnade 
u. die Gnadenmittel, gr. 8° (X u. 477) Regensb., Gop-
penraths Verl. M. 5.40. 

Megrendelhetők a következő czim alatt : B. Herder 
Verlag, Wien, I. "Wollzeile 33. 

= Könyv-eladás jótékonyczélra. A tűzvész által 
nagyon károsult erdőbényei rk. egyház épületei föl-
építésére az árak fele részét szánja s megjelenésükkor 
melegen fogadott könyveit megvételre ajánlja Violet 
Gyula, plébános, Erdőbénye, Zemplénm. 

Violet Gyula : A Szeretet könyve. 1 kor. 
Violet Gyula: Boldogság Útja. Fűzve 1 kor. 

Díszes kötésben 2 K 50 f. Szállítás ingyen. 

VEGYESEK 

veretés alatt vannak azok az emlékérmek, melyek a 
katholikus orvosok első zarándoklatát lesznek hivatva 
megörökíteni. Az érmeken az orvosi szak védőszent-
jeinek, szent Lukácsnak és szent Cosma és Damiánnak 
alakjai lesznek láthatók. 

— X. Pilis pápa és az egyházi zene. O szentsége 
a S. Rit. Cong.-ba bekebelezett egyházzenei bizottságba 
kinevezte a tagokat. Az egyházzenei areopág tagjai: 
don Lorenzo Perosi, don Pothier benczés apát, Kanzler 
báró, Janssens atya, a szent Anzelmről nevezett római 
Collegium rektora, mgre Respighi, De Santi J . t. atya. 

— A római zarándoklatok pápai fogadásának uj 
helye — készül a szabadban, a vatikáni kertben, ott, 
hol a lourdesi felső templom másolata fog kicsiben 
felépülni. A kápolnához két oldallépcsőn lehet feljutni. 
Előtte a síkon szabad terület készül sok ezer ember 
számára. O szentsége a kápolna előtt felállított oltáron 
fog a zarándokok, vagy a római plébániák hivei előtt 
misézni s onnan fog hozzájok allocutiót tartani. 

— Zarándoklat Rómába, Kompánek József nagy-
sztricze-i esperes-plebános, és Viszolajszky Ferencz 
felső-szemeréd-i plébános urak lelkivezetésével ápr. 
12 én zarándoklat indul Rómába. E zarándok-társaság 
Fiúméból a rövid tengeri uton át jut Anconába, a 
honnét ismét a vasúttal folytatja útját. Rómában 
csatlakozik a Desseicfy Sándor püspök ur vezetése dinit 
odaérkező csanádmegyei nagy zarándoklathoz, a melynek 
programmja szerint vesz részt az ünnepélyes hódolat 
bemutatásban és mindazon ünnepségekben, a melyeket 
abból az alkalomból rendeznek, hogy X Pius pápa 
először fogadja a magyarok nagy zarándoklatát A 
részvételi-díj teljes ellátással együtt az 1. osztályban 
285 kor., a II. osztályban 220 kor., a I Ib osztályban 
130 kor., ellátás nélkül III. osztályban 85 korona. 
Részletes utitervet és egyébb felvilágosítást is Kom-
pánek József esperes-plebános ur Nagy-Sztriczén szí-
vesen küld a hozzá fordulóknak. E zarándoklat a 
nagy kényelem mellett, a melyben az utasok részesül-
nek, olcsó részvételi áránál fogva is igen ajánlatos. 

j Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: A magyar ciszterci rend apátja és tagjai 
szomorú szívvel jelentik, hogy szeretett társuk, főtisz-
telendő Verbőczy István ciszt.-r. áldozópap, oki. főgym-
nasiumi rendes tanár, polányi lelkész, a veszprémi 
egyházkerület tanfelügyelője, élete 63-ik, áldozópapsága 
38-ik évében, f. hó 4-ikén Veszprémben, szívszélhüdés-
ben, váratlanul elhunyt. A megboldogult földi marad-
ványait folyó hó 6-ikán délután 1/,3 órakor helyezzük 
a zirci felső temetőben nyugalomra. Az engesztelő 
szent miset a zirci apátsági templomban f. hó 7-én 
V28 órakor fogjuk a boldogult lelki üdvéért a Minden-
hatónak bemutatni. Kelt Zircen, 1904. évi márcz. 4-én. 
Nyugodjék békében és az örök világosság fényesked-
jék néki ! 

— Apró hirek. A budapesti Szent-Imre-Kör f. hó 
6-án Arany-ünüepélyt tartott. A kör filologiai és szép-
irodalmi szakosztálya tartotta meg fényes közönség 
jelenlétében e czim alatt első nyilvános ünnepélyét. — 
A mint Thaly Kálmán tegnapelőtti nyilatkozatából kitű-
nik, a rodostói Rákóczy-kápolnát az egri érsek ur költ-
ségén renoválták. — Francziaországban a katholiku-
soknak már panaszkodni is büntetés terhe alatt tilos. 
A párisi, rheimsi bíboros érsekek után most Coullié 
lyoni biborosérsek következik, kit Combes, az exkle-
rikus szabadkőműves ministerelnök, az államtanács 
elé idéztetett, mert a kath. egyházon esett és esendő 
sérelmek miatt panaszt emelt hivei és az ország 
előtt. A szabadkőművesség „szabadságától" mentse 
meg az Úristen Magyarországot ! Az akna-munka, sajnos, 
rendkívüli sikerrel folyik ! 

F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemei 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indúl t meg, hogy havonkin t , a 
„Religio-Vallás" a lak jában , '/2 íve t fog adni. M. t . olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . Â lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A "ki t ehá t csak az VE. Kr. Z ." -a t j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
..Rehgto-rallásu-1 és az „E. Kr. L " - a t együ t t k íván ja já ra tn i , az 
az ,,E. Kr. L.LÍ-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg, Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás .«zerint, 
Vu V:Ii 3/4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s Jegczélszerübb e l já rás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , m é g pedig ha l ehe t előze-
tesen. M. t. " A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla. hi t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1904. 

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

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

,Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas. ' 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T i r l a l o n i . Vezereszmék és Tanulmányok: A ka tho l ikus h i t t é r í t é s J a p á n b a n , K o r e á b a n és Mandzsuországban . — A szen t kehely. — 
Egyházi Tudósítások-. K a l o c s a : Föpász to r i kör levél „de medi ta t ione mor t i s et ad e a n d e m praepa ra t ione . — Tárcza: A p é n z r ő l . — 

Irodalom. — Hiuatalos. — Vegyesek. 

A katholikus hittérítés Japánban, Koreában, 
és Mandzsuországban. 
— I. Hajdan. II. Most. — 

II. 

1. Japán. Úgy lá tszot t 1649-ben, bogy a 
pogány és pro tes táns pápis ta-gyűlöletnek sike-
rül t J apánbó l a kathol ikus vallást gyökerestől 
kiirtani. Külföldi papok az országból ki voltak 
t i l tva; a benszülöt t papság pedig vagy véron-
tás vagy természetes halál u t j á n egészen 
kihalt. A lappangó hivek m a g u k r a marad tak . 
Csupán csak az imádság t a r t o t t a bennük a 
keresztény vallást és az a szokásuk, hogy 
gyermekeiket mind megkeresztel ték. 1 Hiába-

1 A római Civïltà Caitolica ezidei márcz. 5-iki 
számában van egy igen figyelemre méltó eredeti tudó-
sítás Japán régi fővárosából, Kyotóból, 1903. évi decz. 
3-iki kelettel. Ebben a tudósításban olvassuk, mennyire 
feledhetetlenné tették a Jézus-társasági atyák, xav. sz. 
Ferencz utódai, apostoli működésüket Japán egész 
területén. A japánok e visszaemlékezését tudósító előtt 
egy mostani öreg misszionárius bámulatosnak (veramente 
da stupire) állította. Nemzedékek óta pogánynyá vált 
családokban szent kincsek gyanánt őrzik a J.-t. atyák 
valamelyikétől fennmaradt emléktárgyat. Igy például, 
van egy család, a melyben egy csészét páteren nahe 
név alatt őriznek, és ha valaki a családban megbeteg-

való volt a Jézus - tá r saság iaknak minden 
további igyekezete az országban való uj tér-
foglalás i ránt . P. de Sidoti kísérlete 1709-ben 
halál lal végződöt t . Azonna l a t enge rpa r ton 
elfogták a j apánok s az ország fővárosában, 
Kj^otóban, kegyet len kinzások u t án kivégezték. 
Ez az ál lapot m e g m a r a d t a XVIII . századon 
á t egész a mul t század közepéig . 2 

Első kísér letet a ka thol ikus hi t tér i tésnek 
J a p á n b a n uj rendszeres megindí tására XVI. 
Gergely pápa t e t t e 1846-ban. Apostol i helynök-
séget a lak í to t t ebben az évben J a p á n számára , 
a mely helynökség azonban működésé t csak-
hamar beszünte tn i vol t kényte len az akkori 
j apán i ko rmány ál tal t ámasz to t t leküzdhetet-
len akadályok miat t . Az uj evangelizáczió és 
hi thirdetés csak 1858-ban indulha to t t meg, a 
midőn J a p á n az E.-A'-E.-Államokkal, Angliá-
val és Francz iaországgal kereskedelmi szerző-
dést kötö t t , a melynek ér te lmében Nagaszáki 

szik, abbóL adnak neki inni. Nabe annyi mint csésze, 
páteren annyi mint atya. Valószínűleg valamely atya 
a véres üldözések idején ott lappangott az illető család 
keresztény őseinek családi körében, s mikor elfogták, 
ott maradt utána a csésze, a melyet használt. Civ. 
Catt. 1904. vol. I. pag. 634. 

2 Augsb. Postz. 1904. Nro 40. 
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kikötőváros a föld minden népe előt t meg-
nyílt. 3 A f ranczia Missions é t rangères papjai 
megbizatásuk a lapján t ehá t i t t foglal tak min-
denek előtt tért , t emplom épitése által. Innen 
behatolva az országba egész fa lvaka t t a lá l tak 
keresztény lakossággal, a kik a Jézus- társasági 
a tyáktó l marad t könyvekből ápol ták hi töket 
a keresztség szentségének fenn ta r t á sáva l egye-
temben. Azonban alighogy a missionáriusok 
és a régi kereszténység maradványa i köz t 
megindul t ér intkezést ajajDáni ko rmány észre-
vette, azonnal til tó parancso t ado t t ki ellene. 
J ö t t az 1868-iki nagy forradalom, mely J apán -
nak európai módra való állami berendezését 
megál lapí tot ta . Ha t á sa e nagy á ta lakulásnak 
kezde tben kedvezőt len volt a kath . missiókra. 
1870-ben 4000 keresz tényt megkötözve hur-
czol tak deportáczióba, bö r tönökbe . 4 Ez a la t t 
az idő a la t t m gr P e t i t j e a n püspök volt az 
apostoli vikárius, a ki 1873. mgr Lauca igne 
személyében coad ju to r t kapot t . Ebben az idő-
ben indul t meg az orosz szakadárság és a 3 
nagy protes táns nemze t missió-működése, mely 
a kathol ikus h i t ter jesz tés elé u jabb akadályo-
kat gördí te t t . 1873. jún . 3-án IX. P ius pápa 
ké t u j apostoli v ikar iá tus t alapítot t , éjszaki és 
déli J a p á n számára . 1888. márcz . 3-án X I H . 
Leo pápa felál l í tot ta a negyedik, 1890. aug. 
17-én pedig az ötödik (a hakodatei) apostoli 
vikariátust . A lumen de coelo pápá j a 1891. 
jún . 11-én t e t t e fel a koszorút azzal, liogy 
J a p á n számára rendes kath, hierarchiát szervezet t 
1 érsekséggel és 3 püspökséggel. A tokiói 
érsek az ország metropol i tá ja , a l a t t a vannak 
a u agaszáki, oszákai és hakodate i suf f raganeus 
püspökségek. 5 

3 Hergenröther, Kirchengesch. III. 1006. 
4 U. o. 
5 Igjr áll a kath. hitterjesztés és hitélet ügye 

jelenleg. Az egyes japáni egyházmegyékről a következő 
adatokkal szolgálhatunk, a) A tokiói érsekségben (Felső-
Japánban) van 18,000 katholikus, 16 plébánia, 60 
missió-állomás. Érsek jelenleg ft. Osouf Mária Péter, 
aki született Cerisy-La-Salleban, Francziaországban. 
Segédpüspöke mgr Mugaburi. Az áldozó papok száma 
54, köztük 4 japáni benszülött. Tokióban van pap-
nevelő-intézet egyetemi ranggal, bölcseleti és hittudo-
mányi karral. Tan püspöki gymnasium 120, leánynevelő-
iskola szintén 120 növendékkel. Az érsekségnek van 
ezeken kivül még 15 iskolája 2500 tanulóval, 4 árva-
háza és egy nevelő-intézete elhagyott gyermekek 
számára. — b) Az oszákai egyházmegyében (Közép-
Japán) van 7000 katholikus, 17 plébánia, 45 missió-

2. Korea. 6 Ide a keresztény vallás Taiko-
száma japán i császár hadaival kerül t át, a ki 
ezt a félszigetet a XVI. század végén meg-
hódí tot ta . Sorsa a katholikus hi t ter jesztésnek 
i t t ugyanaz volt, a mi J a p á n b a n : üldöztetés 
és kipusztulás. Uj lendüle te t a kath . hitterjesz-
tés Koreában a XVIII. század végén nyer t az 
által, hogy Li koreai származású férfiú, a ki 
K inában a keresztény vallásra tért , 1784-ben 
hazá jában , keresz tény könyvek segítségével, 
kathol ikus hitre kezdte édesgetni honfiait. 
Nemsokára f ranczia hi t tér í tők jö t tek segítsé-
gére, úgy, hogy i t t a katholiczizmus újból virág-
zással kecsegtete t t . Á m d e már 1794-ben kitört 
az üldözés. Mindjár t kezdetben több nemes 
if jú nj^ert vér tanú-koszorú t . 7 Funk a vér tanúk 
számát 1800—1836. közt 300-ra teszi . 8 1831-
ben XVI. Gergely pápa apostoli helynökséget 
ál l í tott fel az ország fővárosban, Szöulban. 
E z t is a párisi külföldi missió-társaság kapta 
meg, ugy mint egész J a p á n t . Az első apostoli 

j helynök, mgr Bruguiere, 3 évig t e t t kísérlete-
ke t az országba való behatolásra . Nem sike-
rü l t neki. 1835-ben, keleti Ta tárországban, 
meghal t a nélkül, hogy helynökségét lá t ta 
volna. Az első külföldi pap, a ki Koreába be-
ju to t t , Maubant P é t e r volt 1836-ban. Koreában 
hi t tér í tőnek lenni ebben az időben annyi volt, 
mint elkerülhetet len vér tanú-halálba menni. 
1839-ben Imbert ap. vikárius, valamennyi missio-
nárius és a benszülöt t keresztények közöl 
100-on felül, vér tanú-halál t szenvedtek. 1870-ig 
a koreai vé r t anúk száma 8000-re emelkedet t . 9 

állomás. Püspök : ft. Chatron 1896. jul. 23-ika óta. Az 
áldozó papok száma 23, köztük japáni 2. Az egyház-
megyének van 8 fiu, 5 leányiskolája és 5 árvaháza. 
Papnevelő-intézete nincs. Kispapjait a nagaszáki pap-
nevelőben nevelteti. — c) A nagaszáki (szigeti) egy-
házmegyében van 37,300 katholikus, 35 plébánia, 104 
missió-állomás, 59 templom, 44 kápolna. 27 európai 
pap mellett 22 japáni működik ebben a megyében. A 
papnevelő-intézetben van 60 kispap. I t t a kath. vallás 
haladása szembetűnő. Püspök : ft . Cousin 1891. jún. 
15-ike óta. — d) A hakodatei egyházmegyében van 
7000 katholikus, 14 plébánia, 60 missió-állomás, 7 
egyházmegyei iskola mellett a trapisták tartanak fenn 
nevelő-intézeteket, valamint a sz. Pálról nevezett 
szerzetesnők. Püspök: ft. Berlioz, az egyházmegye fel-
állítása óta. (Augsb. Postz. 1904. márcz. 18.) 

6 V. ö. Baillet, Histoire de l'église de Corée. 
Paris. 1874. 2 kötet. 

7 Hergenröther, id. m. 544. 1. 
8 Lehrb. der Kircheng. 581. 1. 
9 Hergenröther, id. m. 1003. 1. 
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Az üldözés szakada t lanúl folyt egész 1880-ig, 
a midőn fordula t állt be a keresztény vallás 
javára . Koreá t a körülmények szerződés-kötésre 
kényszer í te t ték Angol-, Franczia- , Németország-
gal és az É.-A. E.-Államokkal. Az idegenek 
forgalmával a kathol ikus h i t te r jesz tés előt t is 
szabadabb ú t nyil t meg. A megtér tek köz t 
fejedelmi személyek is fordulnak elő, például 
a császár anyja és Mária herczegnő, a ki 1898-
ban hal t meg. 1 0 

A koreai apostoli vikar iá tus élén je lenleg 
ft . Mutai püspök áll a párisi külföldi missiók-
társaságából . Segítségére van 41 missionárius, 
11 benszülöt t áldozópap, 5 h i tokta tó , 52 f ran-
czia szerzetesnő. Je len leg már sa já t papnevelő-
intézete is van a szöuli apostoli v ikar iá tusnak, 
belföldi papok nevelésére. A kath . t emplomok 
és kápolnák száma 44. Van 1 kórház, 2 gyógy-
szertár , 58 iskola, hol 628 gyermek n}^er okta-
tást . A benszülöt t kathol ikusok száma 54,000-re 
tehető, 15 millió lakos mellett . I t t a p ro tes táns 
fe lekezetek kevésbbé vannak el ter jedve mint 
J a p á n b a n . Számuk 300 körül forog. 

3. Mandzsuországban a katholikus hit-
ter jesz tés sorsa a kinai h i t ter jesz tés sorsával 
azonos. Köz tudomásu dolog ugyanis, hogy 
Kinában mandzsu-dynaszt ia uralkodik s a 
most duló orosz-japán háború éppen azér t 
keletkezet t , mer t Oroszország nem akar kivo-
nulni Mandzsuországból, mint K ina tar tomá-
nyából. Ez ál tal te rmésze tesen nemcsak fenye-
geti, de sérti is J a p á n érdek-körét . 

Mandzsuországot 1898-ban XII I . Leo pápa 
két apostoli vikar iá tusra osztot ta fel. De már 
1900-ban nagy pusztulás vonul t végig a ka th . 
hit ter]esztés intézményein. Az egyik vikariátus 
Kirin és Hu-long-liang t a r tományokra te r jed 
ki. A többi t a r tomány a másik vikar iá tust 
a lkot ja . Ez u tóbbiban az egyházi kormány 
feje f t . Balouyer P é t e r Maria püspök. Mindakét 
vikar iá tusban szintén a külföldi missió-társa-
ság tagjai végzik a h i t ter jesztés t Párisból . A 
rengeteg ország 20 milliónyi lakosságában van 
jelenleg 26,000 benszülöt t katholikus. Van 64 
templom és kápolna, 61 iskola 1353 növendék-
kel, 17 árvaház 567 árvával, 2 kórház, ké t 
papnevelő 68 növendékkel, 4 földmíves-iskola, 
1 gyógyszertár . Működik 41 missiónárius, 6 
benszülöt t áldozópap, 252 apácza, 32 hitok-
t a tó . 1 1 — 

19 Salzb. Kirchenzeit. 1904. márcz. 1-én, 145. 1. 
11 Augsb. Postz. 1904. Nr. 40. 

A s z e n t k e h e l y . 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

Az esztergomi kincstár remek kelyhe közöl első 
sorban Széchy Dénes bibornok kelyhét emeljük ki 
(1440—1465), mely zománczának ritka finomságáról 
hires, s melynek lábán a bibornok czimere látható. 
Még szebb arányú és gazdagabb zománczozású Mátyás 
Diák kelyhe (Matthias litteratus), valamint a szakol-
czai kehely, mely emennél jóval karcsúbb ós keske-
nyebb, tölcsóralakú csészéjű. Széky Benedek kelyhe már 
kései csúcsives elemekkel vegyített ; nemcsak nódusa 
csnpa architektúra, fülkékben zenélő angyalszobrokkal, 
de még talapzatának szegélyét is csúcsives fülkék, 
(toronyfiakkal díszítve!) szaggatják meg, minden fülké-
ben apró géniuszokkal. E minden szabálylyal és gya-
korlati követelményekkel daczoló motívumok természe-
tesen semmit se vonnak le a bámulatos technika 
érdeméből. 1 

Még sokkal ragyogóbb, szinte páratlan díszű 
publikáczióban2 ismertette Pulszky Károly a többi 
magyarországi csúcsíves kelyheket, melyek a Nemzeti 
Múzeum, valamint székes, káptalani, plébánia, vagy 
szerzetes templomaink birtokában vannak. A két leg-
szebb kehely-kópe a Pethe László kelyhéjé a XVI. szá-
zadból a pozsonyi ferenczrendieknól, meg a bars-szent-
kereszti templom XV. századbeli kehely-kópe pompás 
szinnyomatvi kivitelben készült. A Pethe-kehely két 
szempontból érdemel figyelmet: először, hogy zomán-
cza talán legszebb összes kelyheink között, másodszor, 
hogy mustrái specziálisan magyarjellegüek. Pompás 
csúcsives kelyhekkel dicsekedhetnek még : az egri, 
győri, nyitrai, gyulafehérvári és szepesi székesegyhá-
zak, a pozsonyi, szepesi káptalan, a trencséni, poprádi, 
nagyszebeni templomok s végre last not least a 
Nemzeti Múzeum. A magyar sodronyzománczos ötvös-
ség hatása alatt állt az ausztriai és a lengyel mű-
ipar is.3 

A csúcsives stílus az ötvösművészetben, főleg a 
kehely-alkotás ban jóval tovább tartotta magát, mint az 
építészet terén. A Bakács-kápolna építésekor ötvöseink 
még csúcsives kelyheket készítettek, sőt a csúcs-
ives motívumok, talán a sodronyzománcz kedvelt-
sége miatt, a XVI. század közepéig uralkodnak. 
Ugyanez okból tiszta renaissance kelyhet nagyon bajos 
találni gyűjteményeinkben. Mikor a renaissance telje-
sen kiszorította a csúcsives izlést, már t. i. az ötvös-
ségben, akkor már a renaissance formái ugyancsak 

1 A dicső emlékű Simor J á n o s bibornok az esz te rgomi 
bazil ika k incs t á rának vi lágraszóló r emeke i t ké t d íszmüben is 
k iadat ta . Az eszt . föegyház kincs tára , 55 fénykép. K i a d t a dr 
D a n k ó Józse f esz te rgomi kanonok. Esz te rgom, 1886. Az eszter-
gomi föegyház k incs tára . F é n y k é p e k . Magyarázó szöveggel e l lá t ta 
dr Czobor Béla. Esz t e rgom. 1881. 

2 Pu l szky , Az ö tvösség remekei Magyarországon . (Füze-
tekben.) Budapes t , Grill Káro ly . — E u g è n e Radisich. L e pavi l lon 
h is tor ique de la Hongr ie , a l 'éxposit ion universe l le de P a r i s a. 
1900. Pa r i s . L ib ra i r r e Cent ra le des Beaux-Ar t s . Kirchl iche K u n s t -
denkmäle r aus Siebenbürger , H e r m a n n s t a d t . 1878. — P u l s z k y 
Ferencz , Magyaro r szág Archaeologiá ja . Budapes t , 1897, I I . kö t e t . 

3 Mihalik, A zománcz. 116., 117., 118. 11. 
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mélyen benne voltak az elfajulás folyamatában. A 
tiszta renaissance kehely visszatér a román stilus fél-
gömbalakú csészéjéhez, kerek talpához és gömbszerü 
gombjához. Rokonságot tüntet föl a román stilussal 
annyiban is, hogy a diszítmények helyett újra a figu-
rális ábrázoláshoz fordul, s a plasztikának több teret 
enged, s hogy az architektonikus motivumokat nem 
alkalmazza az egyházi szerelvényeken, mint azt főleg 
a kései csúcsives stilus ötvösei tették. Amennyiben 
nagyobb egyszerűségre és gyakorlatibb czélokra töre-
kedtek, a renaissance kehely ötvössége annyiban a 
kései gótika csapongásaival, szertelenségeivel, pazar-
ságával szemben bizonyos tekintetben üdvös reakcziót 
hozott ,4 azonban másrészt nem tagadhatni, hogy vala-
mint az egész renaissance művészete világias irányú 
volt, úgy a renaissance ötvösség is bizony nem a kehely-
alkotás terén alkotta legnagyobb diadalait. A másféle 
csattok, boglárok, ruhakapcsok, tálak, billikomok, ser-
legek, kupák, kannák ragyogtatják főleg a XVI. század 
ötvösségének legbrillánsabb technikáját. Mátyás király 
félig csúcsives, félig renaissance kálváriájához foghatót 
a reformáczió százada egyházi ötvösműben nem alko-
tott. Igaz, hogy egyébben sem. Egyébiránt a barokk 
stilus, a XVII . század kedves stilusa, csakhamar para-
lizálta azt a kedvező hatást is, amelyet a XVI. század 
renaissance a a kehelyötvösség terén létrehozott. A 
csésze csakhamar tulipán alakúvá vált, oly erősen ki-
hajló széllel, hogy a szent vér teljes vétele a kehely 
csaknem teljes fölforditását tette szükségessé, ami sem 
nem épületes, sem nem szép látvány. Egy gomb helyett 
több gombot is alkalmaztak, melyek közül a legnagyobb 
disztelen körtealakú ; a talpat oly magas dudorodások-
kal látták el, hogy a paténa odatámasztása csaknem 
lehetetlenné vált ; végre az egész kelyhet már 26—27 
cmig is terjedő abnormis magasságban készitették elég 
csekély átmérőjű lábbal, ami a kehely egyensúlyát 
tette egy kissé bizonytalanná. A sodronyzománcz tech-
nika helyett, mely ly el oly gyönyörű szinhatásokat 
produkáltak a XV. és XVI. századbeli művészek, főleg a 
tróbelés foglalta el, a domború zománcz helyét a 
zománczfestés, mig végre a barokk-ornamentika a maga 
gondolatszegénységével, indokolatlan szeszélyességével, 
gyakran pogányos motivumaival teljessé nem tette a 
kehely-ötvösség tömbjét. A rokokó elvtelenségének 
semmi rombolni valója nem marad e téren. Aki meg 
akar erről győződni, ám nézze meg az esztergomi 
kincstár, akár az 1884-iki ötvösműkiállitásról szóló 
idézett diszművekben azon néhány barokk és rokokó-
kehely képét, melyeket még, mint legkiválóbbakat a 
sok jelentéktelen között, érdemeseknek tartottak a 
tudós leirók közzétenni. A kehely-ötvösség fénykora a 
XVI. századdal végkép létünk, ha ugyan az ú j stilus, 
melynek létjoga most oly elkeseredett késhegyig menő 
vitatárgya egész Európában, valami kiválót nem pro-
dukál ezen a téren, amihez még most természetesen 
n e m sok a r e m é n y . (Folytatjuk.) 

4 E z t meg a rena issance i rán t eléggé elfogult J a k o b js 
hangsúlyozza . Die K u n s t im Diens t e der Kirche . L a n d s h u t 
1870. 190. lap. — Blümelhuber t e l j esen J a k o b nyomain ha lad e téren. 
U j Magyar Sión 1872. 347—848. 11. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. Főpásztori körlevél „de meditatione mortis et 

ad candem praeparatione. — 

Venerabiles Fratres Filiique in Christo Bilectissimi ! 
Plurimi ita vivunt ac si in vita hac terrestri sitam 

esse hominum beatitudinem cogitarent. Quum autem 
verissimum sit illud S. Augustini „fecisti (Deus) nos 
ad te, et inquietum est cor nostrum, donee requiescat 
in te :" 1 ideo ii, qui beatitudinem suam in bonis tem-
poraneis reponunt,. eandem nunquam consequuntur, 
atque contingit eis, quod S. Paulus de paganis dicit : 
„qui cum cognovissent Deum, non sicut Deum glori-
ficaverunt, aut gratias egerunt : sed evanuerunt in 
cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor 
eorum . . . Et sicut non probaverunt Deum habere in 
notitia : tradidit illos Deus in reprobum sensum, ut 
faciant ea, quae non conveniunt ; repletos omni iniqui-
tate, malitia, fornicatione, avaritia, nequitia, plenos 
invidia, homicidio, contentione, dolo, malignitate, su-
surrones, detractores, Deo odibiles, contumeliosos, su-
perbos, elatos, inventores malorum, parentibus non 
obedientes, insipientes, incompositos, sine affectione, 
absque foedere, sine misericordia." 2 

Nonne talibus plenus est mundus? nonne hie est 
progressus eorum, qui bonis terrestribus immersi, non 
adhaerent Deo, et non ponunt in Domino Deo spem 
suam ? ? 

Quibus S. Bernardus miseranter inclamat : „Tu 
homo quem fructum expectas in mundo, cuius fructus 
ruina est, cuius finis mors es t?" 4 

Quae sane multum valeret Doctoris melliflui moni-
tio, si homines eidem aurem adhibere vellent. „Uti-
nam . . . intelligerent ac novissima providerent." 5 Sed 
nihil terribilius mundo, quam séria mortis memoria. 

Nos quidem Venerabiles Fratres Filiique in 
Christo Dilectissimi, electi sumus e mundo ; e cavere 
tamen admodum debemus, ne vitiosis mundanae vitae 
fluctibus ipsi quoque abripiamur. Quamquam enim in 
sacris ordinibus novo charactere sumus ornati ; natu-
ram tamen, ad mala quaelibet proclivem, non mutavi-
mus. Nos quoque attinet praegnans illud, quod supra 
protuli, multaque dignum repetitione verbum: „Tu 
homo, quem fructum expectas in mundo, cuius fructus 
ruina est, cuius finis mors est?" Ideo nos quoque 
saepe meditari debemus de morte et de grandi illo 
itinere, qui ad aeternitatem ducit. Cuius meditationis 
utilitates belle enumerat S. Joannes Climacus, dicens : 
„Mortis meditatio est continentiae mater, pudicitiae 
adjutrix, solitudinis quies, incentivorum confiractio viti-
orum, cogitationum turpium adversatrix, contritio ani-
mae."7 E t ideo monet Thomas Kempensis : „Sic te 

1 Conf. 1. 
2 R o m . I. 21. 2 8 - 3 1 . 
3 Ps . L X X I I . 27. 
4 Lib. Medit. cap. 17. 
s Deut . X X X I I . 29. 
6 Io . XV. 19. 
7 Grad. 26. 
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in omni facto et cogitatu deberes tenere, quasi hodie 
esses moriturus." 8 S. Carolus caput mortui in mensa 
sua scriptoria positam semper habuit, ex cuius aspectu. 
memóriám sibi mortis frequentius excitaret. S. Joannes 
Eleemosynarius ut mortis memóriám assidue prae oculis 
haberet, monumentum, in quo post mortem condi 
debebat, exstrui quidem in tempore, sed imperfectum 
relinqui voluit, oeconomo praecipiens, ut quolibet die 
festő insigni monumentum imperfectum esse sibi denun-
ciaret, peteretque, ut illud perficeretur, cum mors sin-
gulis momentis immineat. 

Ergo omnes isti et quicunque alii pie vixerunt, 
prae oculis habebant illud Ecclesiastici : „In Omnibus 
operibus tuis memorare novissima tua, et in aeternum 
non peccabis ; 9 atque illud Divini Salvatoris : „Vigilate 
ergo, quia nescitis, qua bora Dominus vester venturus 
sit." 10 Certa fuerunt multo prudentiores isti, quam illi, 
qui finita vitâ sic ingemiscunt : „Ergo erravimus. . . et 
sol intélligerdiae non est ortus nobis. Lassati sumus in 
via iniquitatis et perditionis, et ambulavimus vias 
difficiles ; viam autem Domini ignoravimus. Quid nobis 
profuit superbia? aut divitiarum jactantia, quid contulit 
nobis ? Transierunt omnia illa, tamquam nuncius per-
currens et tamquam navis, quae pertransit fluctuantem 
aquam : cujus, cum praeterierit, non est vestigium in-
venire, neque semitam carinae illius in fluctibus : aut 
tamquam avis, cujus nullum invenitur argumentum 
itineris ; sed tantum sonitus alarum verberans levem 
ventum, et scindens per vim itineris aërem : commotis 
alis transvolavit, et post hoc nullum signum invenitur 
itineris illius ; aut tamquam sagitta emissa is locum 
destinatum : divisus aër continuo in se reclusus est, 
ut ignoretur transitus illius : sic et nos nati continuo 
desivimus esse : et virtutis quidem nullum signum 
valuimus ostendere : in malignitate autem nostra con-
sump ti sumus".11 

Ecquid etiam nos a meditatione mortis retineat ? 
Verum quidem est, gaudia mundi memoria mortis múl-
túm turbari et reddi amara ; et hac ipsa de causa me-
móriám mortis delere vellent multi. „0 mors, quam amara 
est memoria tua pacem habenti in substantiis suis." 12  

At nobis hoc ipsum utile est ac necessarium, ut gaudia 
mundi, mortem cogitantibus, insipida reddantur, quo 
fiat ut dociles sequamur monitum S. Joannis Apostoli 
nobis inclamantis : „Nolite diligere mundum, neque ea 
quae in mundo sunt." 13 

Et re quidem vera videmus, quanta mortem cum 
promtitudine expectabant Sancti, qualive ferventi cum 
desiderio ad ilium ferebantur. Nota sunt suavissima 
eorum in aegritudine praecipue emissa suspiria, quae 
non sunt nisi jucundissima echo verborum S. Pauli, 
quibus ad coelum aspirabat: „desiderium habens 
dissolvi, et esse cum Christo." 14 Quid namque mors 

8 Imi t . Chr. I . c. 23. 
9 Eccli. VI I . 40. 

Ma t th . X X I V . 42. 
» Sap. V. 6—13. 
12 Eccli. X L I . 1. 
11 I . Jo . H . 15. 
14 Philip. I. 23. 

est filiis Dei? „Mors nihil aliud est, quam peregrinati-
onis terminus, finis miseriae, laborum meta, exilii 
limes, janua patriae, nativitas vitae, principium beati-
tudinis, prîîjiiitiae praemiorum." ]5 Ideo jam Seneca, 
gravis ille paganus philosopbus „Nunquam — inquit 
— magnis ingeniis chara in corpore mora est : exire 
atque erumpere gestiunt, aegre has angustias ferunt, 
vagi per omne sublime, et ex alto assueti humana 
despicere." 16 

„Itaque", Venerabiles Fratres Filiique in Christo 
Dilectissimi „consolemini invicem in verbis istis." 17  

Meditatio mortis vitam nostram nequaquam afficit 
miserabili et taediosa quadam aegritudine, qua filii 
mundi passim languent ; imo animos inter perturbatas 
humanae vitae vicissitudines spe futurorum bonorum 
mire erigit et solatur, juxta illud Psalmistae : „Beatus 
vir, cuius est nomen Domini spes eius : et non respexit 
in vanitates et insanias falsas." 18 (Vége köv.) 

T Á R C Z A. 
A pénzről. 

— Előadta dr Mayer Béla v. püspök a kalocsai „ Kath. 
Körben, mult lió 21-én. — 

Sajátszerű jelenség a történelemben, hogy a tőke-
pénzgazdaság növekedtével a népek erkölcsi romlása 
mindenütt lépést tartott . Az erkölcsök romlásával 
szabadságszeretetük csökkent, függetlenségi és önnál-
lósági érzetök végkép elenyészett, de maga a vagyoni 
állapot is a régi egyensúlyát olyannyira elvesztette, 
hogy a császárság közeledtével, még inkább pedig 
ennek egyeduralkodása alatt, Rómában s a nagy biro-
dalom legnagyobbrószében nem találunk már seholsem 
úgynevezett jómódú népre. Egyesek óriási gazdagsága 
mellett millióknak vógelszegényedésével találkozunk. 
Ekkor már a pénzekről az állatok jelvényei lekerültek, 
s helyöket a császárok arczképei foglalják el. 

De ekkor ült a hatalom szókébe a legteljesebb 
zsarnokság is. Innen veszi kezdetét Tacitus római tör-
ténetirónak örökbecsű müve, melylyel e zsarnokságot 
ugy megbélyegezte, hogy azt megindultság nélkül 
olvasni nem lehet. Hova fajult a hajdan szabadságsze-
rető és függetlenségére büszke, jellemes római nép ! A 
császárok ugyan meghagyták a régi köztársaság alkot-
mányos formáit. Ugyanazon szavak járták, amint Taci-
tus mondja, a konzuli állás, a prétorok, censorok hiva-
tala megmaradt. A szenátus (római parlament) is fun-
gált tovább, de minő férfiak foglaltak abban helyet! 
Aljas, csuszó-mászó, talpnyaló kreatúrák, a kik a csá-
szár szeméből olvasták ki, hogy mi tetszenék neki. ü 
császárt Istenné tették már életében, templomokat épi-
tettek az ő tiszteletére. Tiberius megundorodva a hi-

15 P e t r . Bless., Epis t . 177. ad. Régin , quandam. 
16 D e Consolât , ad Marciam, c. 23. 
i" I. Thess . IV. 17. 
is Ps . X X X I X . 5. 
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zelgés ezen aljasságától igy jellemezte a senatus tag-
jait : o homines ad servitutem parati ! Caligula császár 
ilyen szenátus által a lovát választtatta meg konzulnak. 
A nép mindenéből kifosztva csak kenyérért és czirku-
szi mutatványért rajongott és szavazott arra, ki többet 
fizetett. 

Az emberiség történetében a régi költők négy-
féle korszakot különböztetnek meg : az arany, az ezüst, 
a réz, és a vas-korszakot. Evvel a boldogság fokoza-
tát akarták jelezni, és jellemző az, hogy azt a kort 
nevezték el arany-korszaknak, midőn a népek azért 
voltak a legboldogabbak is, legbecsületesebbek is, mert 
az aranyat még nem ismerték, ós vas-korszaknak ne-
vezték azt az időt, midőn az emberiség boldogsága és 
erkölcsei egyaránt hanyatlottak azért, mert az arany 
kezdett uralkodóvá lenni. 

Ez a római pénz története, mint mondani szokás, 
dióhéjba foglalva ; és egyéb népek története nem 
sokat különbözik attól. 

Ebből körülbelül az következnék, illetve a törté-
net arról bizonyítana, hogy a pénzbeli gazdagodás a 
nép erkölcseinek romlását s ezzel kapcsolatosan polgári 
szabadságának pusztulását is maga után vonja. 

Ugy gondolom, hogy ez a következtetés hamis, 
vagy legalább is nem felel meg az imént röviden vá-
zolt történelmi igazságnak. Történeti tény csak az, 
hogy valamely nép boldogságának és erkölcseinek 
pusztulása múlhatatlanul akkor szokott bekövetkezni, 
a midőn a vagyon egyesek kezében óriásilag növekszik, 
s millióknak anyagi állapota épp oly mértékben 
hanyatlik. 

Jól értsenek meg, illetve arra kérem, hogy ne 
értsenek félre. Amilyen megdönthetetlen igazság, hogy 
szegények mindig lesznek köztünk, amint azt Üdvö-
zítőnk egykoron kimondotta, avagy ha ugy tetszik, 
megjósolta: épp oly bizonyos, hogy gazdagok is min-
dig lesznek, a mint hogy vannak és voltak is bármely 
országban, bármely népben és időben. Ennek egyszerű 
oka pedig abban rejlik, hogy teljes egyenlőség az élet 
bármely viszonya között is sehol sem létezik, nem 
létezett s nem is fog létezni, bármit beszéljenek is a 
népámító szoczialisták, s ferde észjárású szoczialista 
népvezérek. 

A történelem csak arról tesz bizonyságot, hogy 
ahol a vagyon, vagy maradjunk a pénz elnevezésénél, 
tehát a hol a pénz egyesek kezébe mértéktelenül ösz-
szetorlódik ós ezúton a néptestnek elszegényedését 
maga után vonja, ott szükségszerüleg beáll a zsarnok-
ság uralma a nép összes erkölcsi tulajdonainak szánal-
mas sülyedése folytán. 

Nem a pénz, ez a fényes, hideg érez az, a mely 
rontólag, pusztitólag hat, hanem a pénzzel való bánás-
nak nem értése, rossz útra történt szándékos megté-
vedése. 

Egy erkölcstani szabály mondja : hogy az erény 
a középen van. Ha ez áll, a minthogy másként nem 
is állhat, akkor a hiba, a bűn, a rossz, a — végletek-
ben keresendő. 

A gazdálkodás erény, de a fösvénység épp ugyf 

mint a pazarlás, mert mindkettő a végletekben téve-
lyeg, határozottan erkölcsi tévelynek bélyegezendő. A 
munka erény, de a tulcsigázás, a restség bűnt képez-
nek. Szerezni erény, de szerezni csak azért, hogy sze-
rezzen, a szerzeményt Wertheimkasszába zárni, azon 
gyönyörködni, pénzéhez szivét-lelkét hozzákötni — 
annyit tesz, mint szerzési képességével visszaélni, a 
pénzt az ő rendeltetésétől elvonni, a forgalomból ki-
venni, s ez által a közt megkárosítani, megélhetésében 
megakadályozni. A pénz azért kerek, hogy forogj on ; a 
pénz a társadalom szervezetének vérkeringését képezi, 
s nem jóakarója a társadalomnak, aki az ő rendes 
vérkeringését megakasztja, a néptestnek vérét kiszipo-
lyozza, azt vérszegénynyé teszi. 

A szoczializmus elnevezése alatt ismeretes áram-
latnak és mozgalomnak egyik fő okát éppen a lelket-
lenül összehalmozott egyes tőkék nagyságában és szív-
telen visszaéléseiben kell keresni. 

Midőn a szerzési képesség tulcsapongásai és ren-
dentlensége ellen fölszóllalok, távolról sem gondolok 
arra, hogy a szegénységnek, mint olyannak, erkölcsi 
magasztalásában túláradjak, sőt megvallom, hogy min-
denrokonszenvem mellett, melyly el a szegény embert a 
keresztény szeretetnek egész melegével pártfogásomba 
veszem,.nehéz, igen nehéz föladatra vállalkoznám, ha 
bíró is akarnék lenni azon kérdés fölött: vájjon hon-
nan származik több rossz, a gazdagságból-e, avagy a 
szegénységből ? 

Bizonyos, hogy az emberiség művelődése, erköl-
cseinek finomodása, számos erényei, sőt bizonyos érte-
lemben boldogsága is nagy mértékben függ vagyonos-
ságának föltételeitől. 

És épp oly bizonyos, hogy az emberiség durva-
sága, elmaradottsága, boldogtalansága nagyrészt sze-
génységének tulaj donítandók. 

Sem a gazdagságnak, sem a szegénységnek nem 
vagyok szószólója. A gazdagság épp ugy lehet az 
erénynek forrása, mint a szegénység az elvetemedett-
ségnek melegágya. 

S itt ne értsük félre a kereszténységet, melynek 
nevében oly sokszor a szegénység dicsőítésében ára-
doznak azok, kik szellemében nem hatoltak be alapo-
san. A keresztény vallás nem a szegénységet, mint 
állapotot veszi oltalmába, hanem a szegény embert 
védi, pártfogolja s mindenkinek könyörületességébe, 
szeretetébe, szánalmába ajánlja, és éppen ugy nem 
huny szemet azon veszélyek előtt, a melyek az ember 
és társadalom szegénységét fenyegetik : a mint nem kár-
hoztatja a gazdagságot, a midőn annak veszélyétől óva 
inti hiveit. 

Az Isten maga is gazdag. Az első emberpár is 
gazdag volt, mig Istenre hallgatott. Ma sem yolna 
szegénység és nyomor, ha az emberek Istenre hallgat-
nának ! ! 

Bizonyos, hogy az erkölcsök legtöbbet szenved-
nek a szegénységben ós a nyomorban. Kétségtelen, 
hogy a pénzes embereknek egész általában tapasztal-
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Látó keményszivüségét, szeretetlenségét, nem sújtja a 
keresztény vallás keményebben : mint a szegény em-
bernek, ismét általánosságban szólva, irigykedését, 
agyarkodását, nem ritkán gyilkolni kész elveteme-
dettségét. 

Statisztikailag be van bizonyítva, bogy a bűn-
tények legnagyobb része, főleg azok, a melyek durva 
erőszakkal is vannak összekötve, a társadalom szegé-
nyebb osztályaiban találja elkövetőit. De hát nem 
csoda ! Hisz a szegény ember nem részesült a nevelés-
nek azon áldásaiban, a melyek csak a műveltségnek 
előnyei ; a folytonos nélkülözések, melyekkel sanyarú 
élete megküzdeni kényszerül, nem igen alkalmasak 
arra, hogy elméje a magasabb kiképzés főlényét elsa-
játítsa. Nincsen száma azon kísértéseknek, a melyek-
nek a szegény ember majdnem szakadatlanul ki van 
téve s midőn még a hideg, az éhség kínjaitól is gyö-
törtetik, a nyomornak ilyen légkörében több az inger 
a rosszra, mint az erénynek gyakorlására. 

A vagyonosság nincs a kísértések annyi veszé-
lyeinek kitéve s bizonyos, hogy a bűntények durvább 
nemei ugyanott alig fordulnak elő. 

Az igazság megkívánja, hogy itt különösen föl-
említsem azon erényeket is, a melyek főleg a szegény-
ségnek tulajdonságait képezik : ilyenek a szorgalom, az 
egyszerű élet, a nehézségek közti kitartás, a meg-
nyugvó megelégedés, szigorú önfeláldozás, gyöngéd 
ragaszkodás, a Gondviselésben való rendületlen biza-
lom, s egyéb ilyen erények általában véve inkább 
virágzanak a szegény ember roskadozó kunyhójában, 
mint a gazdagoknak fényes termeiben. De nagyon 
csalódnék az, aki ezen erényeket magából a szegény-
ségből származtatná, s nem inkább a bensőbb vallá-
sosságból, melylyel a szegénység nagyon is felülmúlja 
a vagyonosságot ós épp' azért azt mondanám, hogy az 
imént dicsért erények a szegénység daczára is föllel-
hetők mindenütt, a hol az élet sanyarúságai között 
erőt és vigaszt merítenek a hit forrásaiból ; de bizo-
nyos az is, hogy ugyanazon erények nem kizárólagos 
tulajdonai a szegónysorsú embernek, hanem föltalál-
hatók a jobbmódúak osztályaiban is és pedig azért, 
mert köztük is vannak, kik gazdagságuk daczára nem 
feledkeznek meg Istenről és az ő parancsairól. 

S itt nem hagyhatom említés nélkül, hogy a pénz-
nek hatása nemzetiség szerint is különböző. Ugy 
tapasztaltam, hogy a német ember, ha szegény, nagyon 
alázatos, szerény és munkás, — ellenben, ha vagyonra 
tesz szert, tűrhetetlenül pöffeszkedő, gőgös és elbiza-
kodott. A magyarnál épp az ellenkezőt tapasztaltam : 
nincs kedvesebb, tisztességtudóbb s jobbszivű, mint a 
jómódú magyar gazdaember, — de nincs is tolvajlásra, 
rablásra, erőszakosságra hajlandóbb, mint a magyar, 
ha nyomorogni kényszerül. 

Természetesen nem olyan szabály ez, melynek 
ne volnának kivételei, de egész általánosságban áll az, 
hogy a magyar nagyobb önmérsékletet tanusit a 
szerencse napjaiban, mint türelmet a szegénység 
elviselésében, s épp ez a körülmény egynél több ok 

lehetne arra, hogy szerezze meg magának azokat az 
anyagi biztosítékokat is, a melyek őt erkölcsi tekintet-
ben emelik és kedvessé teszik. (Folyta t juk. ) 

í £1 O D A L O M. 

— Megjelent a Literarische Kundschau für das 
katholische Deutschland. Herausgegeben von Dr G. 
Hoberg. Professor an der Universität Freiburg i. Br. 
Dreissigster Jah rgang : 1904. 12 Nummern à 16 S. 4° 
M. 9. Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshand-
lung. 

A 3. szám tartalma : Granderath, Geschichte des 
Vatikanischen Konzils. Herausgegeben von K. Kirch. 
I. u. II. Bd. (Liese.) — Engert, Der betende Gerechte 
der Psalmen. (Zenner.) — Grimme, Psalmenprobleme. 
(Zenner.) — Eubel, Hierarchia catholica medii aevi. 
(Roitmanner.) — Archiv für Reformationsgeschichte. 
Herausgegeben von W. Friedensburg. I. Jahrg., 1. Hft. 
(Paidus.) — Denifle, Luther und Luthertum in der 
ersten Entwicklung. I. Bd. (Albers.) — Aïken, Bouddhis-
me et Christianisme. Traduit de l'anglais par L. Collin. 
(Weber.) — Funke, Grundlagen und Voraussetzungen der 
Satisfaktionstheorie des hl. Anselm von Canterbury. 
(Naegle.) — Ernesti, Die Ethik des Titus Flavius Kle-

: mens von Alexandrien oder die erste zusammenhän-
gende Begründung der christlichen Sittenlehre. (Krieg.) 
— Capitaine, Die Moral des Klemens von Alexandrien. 
(Krieg.) — (Jehmichen, Grundriss der reinen Logik. 
(Dyroff.) — Rosenberg, Lehrbuch der neusyrischen 
Schrift- und Umgangssprache. (Gtimme). — Fastor, 
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittel-

! alters. II. Bd. 3. u. 4. Aufl., (Lauchert.) — Beisseh 
Kunstschätze des Aachener Kaiserdomes. (Künstle.) — 

! Arens, Anna von Xainctonge. — Mayrhofer, Der Mutter 
Vermächtnis. (Mohr.) — Spillmann, Der schwarze Schu-
macher. (Mohr.) — Nachrichten. — Büchertisch. 

HIVATALOS. 

Vallás- és közokta tásügyi magyar minis-
t e rem e lőter jesztésére a budapes t i tudomány-
egyetem h i t tudományi ka rán dr Kiss J á n o s 
egyetemi nyilvános rendkívüli t a n á r t a hit-
t udományokra előkészítő bölcselet, dr Prohászka 
Ottokár esztergomi papneveidei rendes t aná r 
és le lki igazgatót az ágazatos h i t tan és dr 
Karácsonyi J á n o s biharpüspökii esperesplebánost 
az egyháztör ténelem nyilvános rendes taná-
raivá a szabályszerű i l letményekkel kinevezem. 

Kel t Bécsben, 1904. évi márczius hó 4-én. 

Ferencz József s. k. 
Berzeviczy Alber t s. k. 



168 RELIGIO. LXIII. évi. 1904. 

VEGYESEK. 
— Katholikus kongnia. A nagyobb egyházi java-

dalmak jövedelmi bevallásainak felülvizsgálatára ki-
küldött 17-es albizottság folyó hó 7, 8, 9 és 10-én 
tartott folytatólagos üléseiben Samassa József dr egri 
érsek elnöklete alatt és Timon Ákos dr min. tan., 
egyetemi tanár referálása alapján bevégezte az összes, 
számszerint 65 nagyobb egyházi javadalom jövedelmi 
bevallásának felülvizsgálatát és ezzel elkészült a reá 
bizott nagyfontosságú feladattal. Megállapodásait illetve 
javaslatait az országos kongruabizottságnak húsvét 
után egybehivandó összeülése fogja tárgyalni és azok 
alapján a nagyobb egyházi javadalmak tehermentes 
jövedelmét megállapítani. Az albizottság tárgyalásain 
az egri érsek s elnökön és a központi előadón kivül 
résztvettek: Dedek Crescens Lajos, Dessewffy Aurél 
gróf, Förster Gyula dr, Kammerer Ernő dr, Laurán 
Ágoston dr, Nedeczey János, Pallavicini Ede őrgróf, 
Ruffy Pál dr, Széli Ignácz, Szmrecsányi Lajos, Városy 
Gyula dr albizottsági tagok és Wolff Nándor dr minis-
teri fogalmazó, mint jegyző. 

— Az esztergomi papneTelő-intézet uj dogmatikai 
tanára, az egyetemi ny. r. tanárrá kinevezett dr 
Prohászka Ottokár utódja, Yaszary Kolos bibornok, 
hgprimás, érsek úr kegyes, kitüntető intézkedésénél 
fogva lapunk, és az „Egyetemes Kritikai Lapoku 

belmunkatársa, dr Zubriczky Aladár tud. egyetemi 
magántanár úr lesz, a ki az egyetemen magántanár, 
lapunknál belmunkatársi magas szintájon tartott műkö-
dését folytatni fogja. Ad multos annos ! 

— Katholikus orvosok zarándoklata Rómába. 
A zarándoklat április 7—12. napjaiban fog megtartatni. 
Aki a zarándoklatban részt akar venni, szíveskedjék 5 
lirát előlegesen a „Commissione Ordinatrice" czimére 
Rómába küldeni via Torre Argentina 76. Az orvosok , 
nem utaznak együtt, hanem mindenki külön-külön, 
csak Rómában fognak együttesen tenni mindent, ahol 
a programm a következő : 7-én délelőtt ismerkedési 
összejövetel, este gyülekezés a „Societá Medica Catto-
licau székhelyén, ahol tudományos témákról tartanak 
felolvasást. A Szentatya kihallgatást ad, melyet majd 
csak akkor jelölnek meg, ha már mindenki jelentke-
zett. 8—9—10-én meglátogatják a bazilikákat, ahol 
mindenütt szakemberek fognak magyarázni. Ugyancsak 
ez alkalommal végzik el mindazt, ami a jubileumi 
bucsu elnyerésére szükséges. Azonkívül meglátogatják 
a római közintézeteket és az uj poliklinikát. A zarán-
doklatnak egyébként kongresszusjellege is van. A za-
rándoklat czélja tudományos is. Ezért kéretnek a kat-
holikus orvosok, hogyha bármily témáról egy-egy fel-
olvasást tartani akarnak, az márczius hó 25-ig a ren-
dező-bizottságnak beküldeni méltóztassanak. A nyelvet 
illetőleg lehet németül, francziául és olaszul írni. A 
dolgozatokat azonban lehetőleg oly témáról kell tar-
tani, mely a vallással vagy morállal bárminemű össze-
függésben van. 

— A Mariánus ferencziek uj confraterei. Hagyo-
mányos, ősrégi ama kegyeletes szokása a szent Ferencz-
rendieknek, hogy kiválóbb jótevőiket hálából lelki 
testvérületekbe (Confraternitas) iktatják és igy az 
anyagi adományok némi viszonzásául a rend egyetem-

leges érdemei, lelki javainak részeseivé teszik. Igy már 
Il-ik Endre királyunk, mielőtt a szent helyeket bitorló 
pogány török ellen viselt keresztes hadjárat után Jeru-
zsálemből visszatért volna, ugyanott a zarándokok 
ellátása végett alapított szerzetesek lelki testvérületébe 
felvétetni kivánt, igy nyilatkozván : „Mi ezen szentelt 
gyülekezetnek nemcsak szives hajlamaiba ajánljuk 
magunkat, hanem hozzájuk számíttatni is akarunk 
avégből, hogy az ő testületükhöz tartozván, imáikban 
és egyéb lelki javaikban részesülhessünk, azért kész-
ségesen csatlakozunk az ő lelki testvérületükhöz". 
Hűségesen betartva a szent rend kegyeletes szoká-
sát, a hála külső nyilvánulása jeléül főt. Ozorai Izidor, 
a Szűz Máriáról nevezett szent Ferenczrendiek tarto-
mányi főnöke, a szombathelyi rendház e. i. zárdafő-
nökének előterjesztésére legújabban a lelki testvérü-
letbe felvette és erre vonatkozólag diszokmánynyal 
megtisztelte a rendnek következő egyházi és világi 
jótevőit: dr. Mohi Antal v. püspök, győri püspöki 
helynök, székesegyh. kanonok, győrbelvárosi plébános 
urat, Schwarz Mihály szombathely-egyhm. apát-kano-
nok urat, Köberl Ferencz, cz. kanonok, német-keresz-
tesi plébános urat, Tegyey Ferencz rábakovácsi plé-
bános urat, dukai Takács Benedek dr. járási tiszti és 
tb. megyei főorvos urat és kedves családját, Gábriel 
György urat szeretett övéivel együtt, végre özv, 
Windich Jánosné szül. Torna Mária úrnőt. A kineve-
zett uj lelki testvérek a napokban kapták meg meg-
tisztelő okmányaikat. 

— Főpásztori gyengéd figyelem és dicséret. 
Abból az alkalomból, hogy ez évben van 25-ik évfor-
dulója a nagy szegedi árvíznek, Dessewffy Sándor 
csanádi püspök úr levelet intézett a város közönségé-
hez s a tanács ut ján adja tudomására a szomorú 
évfordulón szegedi híveinek atyai szive érzelmeit. 
„Közel 200 esztendeig viselte — ugj^mond a püspök 
— egyházmegyém a török szolgaságot, mialatt a keresz-
tény hit s a magyar kultura alkotásai majd mind 
rombadőltek, úgyszólván csak Szeged városában maradt 
meg szakadatlan az egyházi élet. Azért ugy tekintem 
Szeged városát, mint amely egyházmegyémben, szent 
Gellért első csanádi püspök és vértanú örökségét, a 
keresztény hitet és az ősmagyar kulturát egymagában 
megőrizte s az utókorra átvitte. Ezért és majdnem 
százezernyi hiveim földi és mennyei boldogulásáért 
való aggódó lélekkel e jeles évfordulón arra kérem a 
jó Istent, hogy Szeged városától távoztasson minden 
veszedelmet, hogy Szegedhez mindenkor hajló jó 
királyunk és hazánk javára, valamint saját üdvösségükre 
áraszsza el népét minden testi és lelki áldások bősé-
gével. Fogadja a nemes tanács kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását." 

F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapokcz. fo lyói ra t ú g y indul t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* a lak jában , f/2 íve t fog adni. M. t . olvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az „E. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
,,Religio- Vallás"-1 és az „E. Kr. L " - a t együt t k íván ja já ra tn i , az 
az „ E . Kr. L.u-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg . Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szer in t , 
i/4, '/2, 3/4 és egész évi rész le tékben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb e l járás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , m é g pedig ha l ehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla , h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

5 szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
j Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
{ VI., Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
j részét illető minden 
: küldemény czimzendö. 

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

kir. postahivatalnál : § 
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tőnél, és Nagy Sándor § 

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

netaláni reclamatiók is, l 
bérmentes nyitott ï 

levélben, intézendők. í 

Budapesten, márczius 16 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904. 

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

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

.Additos tibi animos auctor i ta te .N ostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.9 

X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T a r t a l o m . Vezereszmék és Tanulmányok: A szen t kehely. — K e r e s z t é n y j ó t ékonyság . — Egyházi Tudósítások : G y u l a f e h é r v á r : 
A Fogarasy - fé l e ka tho l ikus egye temi a l ap i tvány ügyének t i sz tázásához . — K a l o c s a : F ő p á s z t o r i kör levél „de "meditatione m o r t i s 
et ad eandem praepara t ione . — B e r l i n : A j ezsu i t a - tö rvény 2. § -ának megszün te t é sé rő l . — Tárcza: A p é n z r ő l . — Irodalom. E g y 

u j f rancz ia ka tho l ikus fo lyó i ra t v á r j a a m a g y a r in te l l igenczia figyelmét. — Vegyesek. 

A s z e n t k e h e l y . 
Ir ta : Dr Némethy Gyula. 

A kehely liturgikájának első kérdése a kehely 
minőségére, tulajdonságaira vonatkozik. Minőnek kell 
lenni a kehelynek, hogy az az egyház szabályainak 
megfelelő legyen, más szóval, minő legyen a kehely 
anyaga és alakja ? Minthogy a kehely a legszentebb 
áldozat edénye, melyben az Ur Jézus vére nyugszik 
az átváltozástól az áldozásig, az egyház elrendeli, hogy 
a kehely nemes fémből, azaz aranyból vagy ezüstből 
legyen, vagy legalább a kehely csészéje, kuppája legyen 
ezüst. Szegénység esetén megengedi, vagy elnézi az 
egyház, hogy a kehely ónból, s tannum készüljön, de a 
kuppa belsejének mindenesetre aranyozottnak kell len-
nie. Az egyház e követelményei már Gratianus Decre-
tumaiban megvannak c. 45. Dist. I. de consecration e. 
Ex qua materia calix cum patena fieri debeat. Item ex 
Concilio Rhemensi. cap. 6. A. 813. Ut calix Domini 
cum patena, si non ex auro, omnino ex argento fiat. 
§. 1. Si quis autem tam pauper est, saltem vel stan-
neum calicem habeat. §. 2. De aere aut orichalce non 
fiat calix, quia ob vini vir tutem aeruginem parit, quae 
vomitum provocat. §. 3. Nullus autem in lignea, aut 
vitreo calice praesumat Missam cantare . 1 Az egyház-
nak jelenleg kétségtelenül érvényes rendelkezéseit a 
kehely anyagát illetőleg a Misekönyv rubrikái és a S. 
R. Congregatio rendeletei foglalják magukban. A Mise-
könyv két helyen intézkedik. 1. De defectibus in Mi-

1155 old. 
Corpus J u r i s Canonici. Coloniae Munat ianae . 1730. 

nisterio ipso occurrentibus. 1. si non adsit calix cum 
patena conveniens, cuius cuppa debet esse aurea, vel 
argentea, vel stannea, non aerea vel vitrea" . . . 2. Ri tus 
servandus in celebratione Missae : „Deinde praeparat 
calicem (qui debet esse vel aureus vel argenteus aut 
saltem habere cuppam argenteam intus inauratam et 
simul cum patena ibidem inaurata, ab Episcopo con-
s e c r a t u s ) . . A kehely rendes anyaga ezekhez képest 
az arany és ezüst, mint nemes fémek. A Misekönyv 
rubrikái ugyan nem mondják, hogy az ón csak szük-
ség esetében van megengedve, azonban a liturgikus 
irók valamennyien megegyeznek ebben. Igy pl. Gihr 2 

vagy Gasparr i . 3 Ez utóbbi azt m o n d j a : In casu pau-
pertatis toleratur calicis cuppa stannea sed inaurata. 
Stannum metallum non est quidem pretiosum, sed nec 
porosum, nec fragile, nec aerugini obnoxium, et insuper 
inauratione potest aliquo modo nobilitari. Az ón-kely-
heket azért engedi meg az egyház, mert az ón nem 
igen rozsdásodik s e mellett szép fehérszínű fém, mely 
szinét nem változtat ja. A rezet vagy vörös rezet ellen-
ben határozottan tiltja, ma úgy mint régen, mert mind-
kettő rozsdásodik s igy undort s hányást idézhet elő. 4 

A fa, csont, vagy üvegkelyhekre vonatkozó tilalmát az 
egyház mostanában nem új í tot ta meg, mert senkinek 
se ju t többé eszébe, hogy ilyen anyagból készült kely-

2 Gihr, D a s heil. Messopfer dogmat isch- l i turgisch und 
ascet isch erklär t . F r e i b u r g i. B. 1902. 229. 1. 

3 Gasparr i , T r a c t a t u s canonicus de ss. Euchar i s t i a . Pai'i-
siis. 1897. I I . n. 743. 

4 S. R. C. 16 Marti i . 1876. A kehe ly a n y a g á r a vona tkozó 
többi h a t á r o z a t o k 16. Sept . 1865. n. 5350., 4 ; 31. Aug. 1867. n. 
5386. VI., 28. Maj i 1877. n. 5695. 
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het használjon. Az aluminium elterjedésével kapcsolat-
ban fölmerült az a kérdés : szabad-e alumíniumból 
készült kehelylyel misézni? IX. Pius pápa 1866. decz. 
16-án megengedte ezt bizonyos feltételek mellett a 
bronzo di alluminie nevű fém vegyülékre nézve, mely 
t. i. 10'/',, Al. és 90% Cu. tartalmaz, de ebben az eset-
ben egészen be kell előbb ezüstöltetni e kelyhet az-
után a kehely belsejét meg kell aranyoztatni. 5 

Midőn azt mondjuk, hogy a kehelynek lehetőleg 
nemes fémből kell készülnie, legrosszabb esetben ón-
ból, e szabályt a csészére, a kuppára korlátoljuk, 
amennyiben ha a kuppa kellő anyagból készül, a 
kehelygombot és a lábat vagy talpat bármely tartós 
fémből, sőt bármely tartós anyagból készíttethetjük. 
Pes tarnen, si cuppa sit aurea, argentea aut stannea, eo 
modo ut dictum est, esse potest ex qualibet materia 
solida et munda, úgymond Herdt. u Manapság azonban 
természetesen nem igen fog a kehelytalp egyébből, 
mint fémből készülni. A középkorban találunk oly 
kelyheket, amelyeknek nodusa kristályüvegből vagy 
olcsóbb ékkőből készült, s fémmel csak foglalva volt. 
Minthogy a szent vér közvetetlenül csupán a kehely-
csésze belsejét érinti, s minthogy ehhezképest a kehely-
szentelésnél is csak a kehely belseje lett krizmával 
megkenve, az egyház nem helyez oly nagy súlyt a 
kehelygomb és a talp anyagára, mint a csészére. 

A kehely anyagára vonatkozik még a kehelyara-
vyozás kérdése. Mint a föntebbi idézetekből kitűnik, a 
kehelycsésze belsejének, akármiből legyen maga a csé-
sze, meg kell aranyozva lennie, természetesen nem 
egyébért, mint azért, mert a kehely belseje érintkezik 
a szent vérrel az áldozat folyamán. Az aranyozás kü-
lönböző fajai közül egyházművészeti íróink, Ipolyi, 
Czobor, Blümelhuber, mind a tűzben aranyozást ajánl-
ják, mint a mely a legtartósabb. A galván aranyozás 
széppé, tündöklővé teszi ugyan a kelyhet, de annál 
hamarább kopik. Egyébiránt nem nehéz meggyőződni 
arról, vájjon valamely kehely tűzben volt-e aranyozva, 
vagy sem. A galván aranyozást a keliely éles széléről 
gyakran egy kis papirossal is ledörzsölhetni, de akár-
honnan eltűnik, ha a kehely valamely pontjára egy kis 
kénsavat csöppentünk.7 Hogy az aranyozással végez-
zünk, megjegyezzük még, hogy ha a kehely nem arany-
ból készült, csak a kehelycsésze belsejét vagyunk kö-
telesek megaranyoztatni. Mindazonáltal a ritkaságok 
közzé tartozik az olyan ezüstkehely, melynek külseje 
is ne volna bearanyozva. 

A kehely nagyságára nézve az egyház semmi álta-
lános érvényű szabályt nem állapított meg, de a dolog 
természetéből következik, hogy a kehelynek oly méretű-
nek kell lennie, hogy annak használata könnyű és 
kényelmes legyen. Liturgikus szempontból tehát kifo-
gás alá esnek mindazon kis kelyhek, amelyek inkább 
játékszer gyanánt tűnnek föl, valamint a renaissance 
és barokk időből eredő óriási kelyhek, melyek nagysá-

5 Schober, S. A. d. Liguor i L iber de caeremoniis missae. 
R a t i s b o n a e 1885. 5. lap. 

6 Sacrae L i tu rg iáé Praxi* . Lovani i . 1891. I. k. 230. lap. 
7 B lümelhuber , A kehely. TJj Magyar Sion 1872. 352. 1. 

guknál fogva alkalmatlanok s éppen ezért könnyebben 
föl is borulhatnak. Borromaei szent Károly, kinek 
tekintélye liturgikus dolgokban is igen nagy, Instructio 
fabricae et suppellectilis ecclesiasticae cz. művében 1. 
II. pag. 628. azt mondja, hogy az egyszerű kehely 
legalább 9, a díszesebb 13 hüvelyk magas legyen. 
Hartmann 8 szerint, a kehely szájának kerülete körül-
belül 227, cm, a kehely magassága legalább lí^/a cm. 
és legföljebb 26 cm. legyen. A 26 cm. magas kehely-
nek száj-kerülete 311

 2 cm. lehet. A magunk részéről 
a legkisebb kehelynél is keveseljük a 22'/2 cmt. száj-
kerületet. (Folytatjuk.) 

Keresztény jotékonyság. 
Mihály fi Akos dr előadása a budai Kath. Körben, 

márczius 2-án, 1904. 

Katholikus irók ós szónokok a jótékonyságról 
beszélve nem egyszer túlzásba esnek. Azt hangoztatják 
ugyanis, hogy a jótékonyság a kereszténység talajából 
nőtt ki, a jótékonyság szellemét Krisztus ültette az 
emberiség szivébe. 

Ez az állítás azonban, bármily tetszetősnek tűnjék 
fel, határozottan túlzás és tévedés. 

A jótékonyság nem a kereszténységből szárma-
zott ; ez az emberi szívből fakadt. Ez nem specifikusan 
keresztény erény, hanem emberi erény, melyet föltalá-
lunk az ó-kor nemesebb lelkű pogányainál is, föltalá-
lunk az ó-szövetségben a zsidó népnél is, sőt az ó-szö-
vetség szent könyvei közül a Tóbiás könyve egyenesen 
azon czélból íródott, hogy a jótékonyságot aj álja és 
magasztalja. 

Es én mégis, amint a programmban jelezve van, 
a keresztény jótékonyságról óhajtok beszélni. Mert, 
habár a jótékonyság nem fakadt egyenesen a keresz-
ténység talajáról, mégis a kereszténység adott ennek 
az emberi szívből fakadó nemes buzdulatnak igazi 
melegséget, erőt és életet. Oly annyira, hogy a keresz-
tény szellem ihlette jótékonyság ugy különbözik az 
ó-kor jótékonyságától, miként a nemesitett fa gyümölcse 
különbözik a vadonczétöl, miként a tavaszi nap virág-
fakasztó és termékenyítő melege különbözik a téli 
nap rideg fényétől. 

Az ó-kor jótékonysága hasonló volt a mosolygó 
kis gyermekhez, aki azonban még nem tud járni s 
csak ide-oda támolyog a gyermekszoba szűk falai 
között. Krisztus ennek a mosolygó gyermeknek a 
vállaira két szárnyat illesztett, amelyek erőt adtak 
neki, hogy átrepüljön minden magaslaton, hogy alá 
tudjon szállni minden mélységbe, hogy ne ismerje 
többé a lekötöttség korlátjait, s szállhasson szabadon 
ahová kedve tartja. 

Es ez az angyalszárnyakat nyert mosolygó gyer-
mek szárnyainak vidám csattogásával megindult kör-
útjára, hogy ahol kétségbeesést talál, oda elvigye a 
béke olaj ágát, ahol nyomort és szenvedést, oda a 
vigasz balzsamát, ahol szomorúságot, oda a szeretet 
fölmelegítő lángját. 

8 H a r t m a n , Repe r tó r ium Ri tunm. Paderborn 1S90. 815—816.1. 
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És ez az angyalszárnyakat nyert mosolygó gyer-
mek alászállott és kis kacsóival összatörte arabszolga-
bilicseket, melyeket évezredek zsarnoksága kovácsolt 
millió és millió szerencsétlen számára. 

Majd tovarepült, hogy alászálljon a nyomor, a 
szenvedés minden örvényébe: a szegények kunyhóiba, 
a börtönök mélyébe, a betegek és haldoklók ágyához, 
a munkásnegyedek szűk utczáiba ós sötét padláslaká-
saiba, hogy szeretetet, vigaszt, reményt vigyen oda is, 
ahol keserűség, meghasonlás és kétségbeesés ütött 
tanyát. 

És mikor látta, hogy annyi nyomor van a földön, 
hogy mindezt még angyalszárnyakon repülve sem 
képes külön-külön megenyhíteni, — megalkotta kis 
kacsóival a kórházakat, az árvaházakat, a vakok, a 
süketnémák, az elaggottak, az elbukottak menhelyeit, 
a bölcsődéket, lelenczházakat, a tápintózeteket, a védö-
egyesületeket ós otthonokat, szent-Yincze-egyleteket 
és szt.-Erszébet-egyleteket, hogy minden veszély ellen 
védelmet nyújtson a gyengéknek, minden szenvedő 
vigaszt és szeretetet találjon. 

Es ezekben a keresztény jótékonyság csodás 
épületeiben ütötte fel tanyáját, itt csattogtatja szár-
nyait az irgalmas apáczák fehér főkötője alat-t, itt 
hinti szét szivének túláradó szeretetét, hogy anyja 
legyen az árvának, barátja a nyomoréknak, segítője a 
betegnek, vigasztalója a kétségbeesettnek, őrzőangyala 
a gyengének, mindene mindenkinek. 

Sőt ez a két szárny erőt adott ennek a mosolygó 
gyermeknek, hogy alászálljon azokba az örvényekbe, 
azokba a mélységekbe is, amelyeket emberi láb még 
nem érintett, — hogy odamenjen a pestises betegek 
közé, a bélpoklosok szigeteire s kész legyen megosz-
tani velők szörnyű sorsukat, feláldozni magát érettük, 
csakhogy némi vigaszt és enyhülést csepegtethessen a 
kétségbeesett szivekbe. 

De nézzük meg, m. t. Hölgyeim ós Uraim, ezt a 
két szárnyat közelebbről, melyekkel az ember szivéből 
fakadó jótékonyságot Krisztus ruházta fel. 

Az egyik szárny Krisztusnak az a tanítása, hogy 
minden emberben kivétel nélkül felebarátunkat lássuk. 

Azt tudták a régiek is, a zsidók is, meg a pogá-
nyok is, hogy felebarátjukat szeretni tartoznak s ha 
bajban van, rajta segíteni. De azt nem tudták, ki az 
ő felebarátjuk ? A görög a barbárt, a zsidó a gojt, a 
pogányt, a szabad, az az a rabszolgát, akárhány nép-
nél a férfi a nöt nem tekintette felebarátjának. Krisz-
tus tanítása uj világot tárt föl az ember lelke előtt: 
felebarátunk minden ember kivétel nélkül, a zsidó, a 
pogány, a sárga, a szerecsen, a beteg, a nyomorék, a 
koldus, még ellenségünk is. 

Felebarátunkat pedig szeretni tartozunk. Tehát 
ennek a szeretetnek nem szabhat határt a család, a 
vér-köteléke, a társadalmi osztály, a faj, az ország: — 
ennek a szeretetnek ki kell terjednie minden emberre 
kivétel nélkül. 

Krisztus a felebarát fogalmának meghatározásá-
val, miként az emberszeretetet, ugy a jótékonyságot 
univerzális magaslatra emelte. Kiemelte ebből a szűk 

gyermekszobából, amelyben csak a vérkötelék, legfö-
lebb még az ugyanazon társadalmi osztály és faj kor-
látai között imbolygott, szárnyat aclott neki, amelylyel 
átrepülhet az osztály, a faj korlátain és szétáraszt-
hatja szeretetének melegét mindenfelé, ahol a nyomor, 
a szenvedés fagyos alakjai tűnnek szemei elé. 

Krisztus a felebarát fogalmának ezen meghatáro-
zásával az emberiség legnagyobb jótevő]e lett és az 
általa alapított vallás az igazi humanizmus szülőanyja. 

Vannak az emberiség történetében egyes föl-
fedezések, amelyeknek áldásait és az emberiségre 
gyakorolt hatásait kellően mérlegelni alig tudjuk. 

! Ilyenek a könyvnyomtatás, a gőz, a villany feltalálása. 
De bizonyos az, hogy semmi tudomány, művészet, 
feltalálás nem gyakorolt oly állandó, oly átalakító, 
oly áldásos hatást az egész emberiségre, mint Krisztus-
nak ezen kinyilatkoztatása, hogy az ember felebarát-
jának tekintsen minden embert. 

Mert ebből sarjadzott ki a szabadság, az egyenlő-
ség, a testvériség ; ebből fakadt az európai czivilizá-
czió és humanizmus minden áldása, melyeket mind-
nyájan élvezünk ugyan, de melyeknek igazi eredetét, 
szülőanyját oly kevesen ismerik. 

M. t. Hölgyeim és Uraim ! ennek a Krisztus adta 
szárnynak oly nagy az ereje, hogy még a belőle 
elhullatott, vagy kitépett tollakkal is sok áldásos dol-
got lehet mívelni. Amint ezt látjuk a szabadkőműve-
seknél ós annyi sok, valóban univerzális jótékonyságot 
gyakorló zsidónál. Tagadhatatlanul sok jót gyakorolnak 
a zsidók is, meg a szabadkőművesek is — bár egye-
bet ne gyakorolnának ! — állítanak kórházakat, nép-
szanatóriumokat, melegedő szobákat, adnak ingjéén 
kenyeret, ingyen tejet, még czukrot is hozzá, felru-
házzák a szegény gyermekeket, tesznek nagy alapít-
ványokat a humanisztikus intézetekben. Mindez szép 
és dicséretes ! De mindez, m. t. Hölgyeim és Uraim, 
a Krisztus adta szárnyból elhullatott, vagy kitépett 
toll — ós nem más. 

I t t nőttek fel ők a keresztény Európában, amely-
nek minden köve, minden intézménye, minden hagyo-
mánya, egész czivilizácziója a Krisztus által prokla-
mált elven alapszik : az ember felebarátjának tekint-
sen minden embert. Az volna megmagyarázhatatlan, 
sőt természetellenes, ha ennek az elvnek reájuk 
semmi hatása nem lett volna ! (Fo ly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár. A Fogarasy-féle katholikus egyetemi 

alapitvány ügyének tisztázásához. — 
A Fogarasy-alapitvány ügyében felmerült eltérő 

nézetek kiegyenlítése végett, írja a „Közművelődés" ei. 
10-ik számában K. P. dr, püspök ur ő méltóságának 
javaslatára egy háromtagú bizottság jött össze Kolozs-
várt 1902. május 14-én, hogy megvizsgálja és megálla-
pítsa, vájjon az alapítólevél szelleme szerint az első 
vagy a másodrendű czél lenne megvalósítandó, esetleg 
az alapítványi tőke meddig lenne még gyümölcsözte-
tendő az első czél foganatosíthatására ? E bizottság 

22-
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tagjai voltak a székesegj-házi káptalan részéről Fábián 
Sándor nagyprépost, a püspöki szentszék részéről Mohay 
Sándor dr jogtanácsos, az igazgatótanács részéről 
Farkas Lajos dr tb. előadó. 

A hármas-bizottság megállápodását a következő 
véleményes jelentésben terjesztette ő méltósága elé : 

„Méltóságos és Főtisztelendő Gróf Püspök Ur ! 
Méltóságodnak 3520—901. és 560—902. számok, 

valamint az erd. róm. kath. státus igazgatótanácsának 
1744—901. sz. alatt foglalt megbizásából f. évi május 
14-én tartott bizottsági ülésünkben tárgyalás alá vettük 
a boldogemlékü Foyarasy Mihály erdélyi püspök nagy 
alapítványának életbeléptetése kérdését és beható 
tanácskozás alapján egyértelműleg az alább következő 
megállapodásra jutottunk. 

Az alapítványt létesítő oklevél szövegének értel-
mére vonatkozólag a méltóságos igazgatótanácsnak 
1901. évi április 15-én tartott ülésében hozott és 
Méltóságoddal 597—901. sz. alatt közölt határozatában, 
illetőleg előterjesztésében foglalt felfogását bizottságunk 
indokolásával együtt magáévá teszi.1 

Sőt az alapítvány életbeléptetési időpontját 
megállapító határozmányt még kiterjedettebb értelem-
ben veendőnek tartja, a mennyiben abban, mint idő-
határozásban, az alapítvány elsőrendű czélját korlátozó 
kényszert egyáltalában nem lát. De ezenkívül az igaz-
gatótanács indokai mellett figyelembe veendőnek vél-
jük egyházi és iskolai közállapotainknak időközben 
beállott lényeges átalakulását, ami most már e nagy 
alapítványnak Méltóságodnak 1901. év április 8-án 
982. sz. a. kelt és az igazgatótanácshoz intézett nagy-
becsű átiratában foglalt javaslata értelmében felhasz-
nálhatását csaknem azt mondhatnók, egészen kizárja.2 

Ugyanis egyházmegyénk parókiáinak az alapít-
vány létesítésekor az alapító szemei előtt lebegett 
szegényes állapota, a kongruának a főpásztori bőkezű-
ség és állami segélyezés által történt rendezése követ-
keztében, hanem is teljesen megnyugtatólag, mégis ösz-
szehasolíthatatlan módon javult, és csak talán a státus-gyű-
léstől elfogadott, de fájdalom még mindig felsőbb helyen 
heverő közadózási rendszerünk életbeléptetésére volna 
szükség, hogy kisebb egyházközségeink részéről az 

1 Ez e lő te r j e sz tésben az igazga tó t anács ki je lent i , hogy az 
a lap í tvány fő- és e l sőrendű czél já tól való e l téréshez hozzá nem 
j á ru lha t , mivel azoknak az okoknak fennfo rgásá t , me lyek a fő-
és e lsőrendű czéltól való el térést az alapí tólevél V. szakasza 
ér te lmében megengednék, vagy indokolha tóvá tennék , sehol sem 
ta lá l ja . É p p e n azér t t ek in te t t e l a k a m a t j ö v e d e l e m tek in té lyes 
fe l szaporodására , kéri ő Mél tóságá t , hogy mél tóz tassék a főiskola 
fe lá l l í tásá t ha ladék ta lanu l t anácskozás t á rgyává tenni , és meg-
ál lapí tani : nem volna-e czél ravezető egyelőre csak a theologiai 
és ehhez legközelebb álló bölcsészet i t aku l tások fe lá l l í tásá t 
t e rvbe venni. K. P. 

2 A 982—19C1. sz. a. ér tes í t i ő Mél tósága az igazga tó taná-
csot , hogy a papnevelő- in tézet mos t an i ódon és czélszerüt len 
épü le te h e l y e t t egy u j , a j e l enkor k ivána lmainak és az egyház-
megye igényeinek megfe lő in tézet i ház épí tésének e lo í ázha t l an 
szüksége állván be, egyházi t anácsa meghal lga tásáva l , abban 
ál lapodott meg, hogy az u j papneve lő- in téze t lé tes í tésére a 
a Fogarasy- fé le L y c e u m Academicum alap jövede lmé t szándé-
kozik igénybe venni. K. P. 

anyagiak szűkes forrásai felől hallható panaszok is 
orvoslást nyernének. 

Még gyökeresebben javult kath. középiskoláink 
helyzete, az állami segélyezés rendszerére történt át-
térés következtében, tanáraink fizetése nagyobb rész-
ben immár az állam hasonló iskoláinak tanári javadal-
mazásával, nyugdíjigényeivel egyenlősíthetvén.3 Ug3r, 
hogy felsegélyezésre szorultaknak már csak népisko-
láink mutatkoznak. Jól ismerjük ezeknek a katholikus 
hitélet és közerkölcsiség tekintetében elsőrendű, nagy 
horderejét; s nem is tudnánk sanyarú jelenünk bajai-
nak szanálására több reményt nyújtó módot gondolni, 
a népiskolák színvonalának átgondolt rendszer szerint 
fokozatos emelésénél. Ámde erre az alapítvány jöve-
delme felette szűkös segélyt nyújtana. Másfelől köz-
tudomású dolog, hogy a népiskolák mielőbbi államosí-
tásában az uralkodó politikai felfogás, a magyar állam-
eszme megerősödésének követelményét szemléli, a mi 
a napról-napra mindig sűrűbben felmerülő jelenségek-
ből következtetve, bizonnyal keresztül is töri a mutat-
kozó akadályokat. 

Hisszük, hogy ha az megtörté-nend, a jövö nem-
zedék valláserkölcsi nevelése veszélyeztetve nem lesz. 
Hiszen már csak erdélyi egyházmegyénk önkormán}7-
zati szervezetében is elég erőt kell látnunk a netalán 
ellenséges velleitások viszautasítására. De mindamellett 
végzetes vakság volna nem látni, hogy azután külö-
nösen, ha az államkormányzati befolyás valami módon 
még középiskoláink felett is túlsúlyra jutna, az egyet-
len közmivelődési erőtényezőnk, melylyel a napi áram-
latokkal szemben hitéleti egyensúlyunkat fenntartani 
képesek leszünk, már csak a katholikus főiskola marad, 
mint olyan, melyben a törvény biztosította tanítási 
szabadság lelkiismereti meggyőződésünket is a leg-
hathatósabban fogja megoltalmazni, hacsak e szabad-
sággal élni tudand. Vagy, ha jelen helyzetünk aggodal-
mat keltő jelenségeinek gyökeréig hatolunk, vájjon 
nem ott fogunk-e megállani, hogy az erőteljesebb élet 
fellendülését késleltető ok, a vezérlő elemek számának 
fogyatékosságának számában rejlik? 

Hiú illúzió, hogy őszinte és intenzivebb hittől 
áthatott közélet, a művelődés mai minősége és tápláló 
forrásai közepette más erőeszközökkel, mint a melyek 
abból is táplálkoznak, a nép legszélesebb rétegeiben 
állandósulhatna. Nincs semmi, a mi az érzület fenkölt-
ségét, az értelem világosságát annyira feltételezné» 
mint éppen az élő hit. A lelkipásztorkodás, közép- és 
elemi iskolázás termékenyítő forrása éppen azért, nem 
az alantos, hanem a felsőbb rétegekben keresendő. 
Igy tudta és érezte ezt Fogarasy püspök is, ki egyház-
megyéjének sajátos vallási, faji ós közművelődési hely-
zetét bizonnyal legjobban ismerte, s a ki elhatározásá-
ban a közvetlen nyomorúságot ismerők jószándékú 
rábeszélése messzelátásban meg nem ingathatott. 

A fennebbi okoknál fogva igazgatótanácsunknak 
többször emiitett előterjesztésében feltett azon kérdésre : 
„nem volna-e czélravezető egyelőre csak a theologia és 

3 F á j d a l o m , de egyet len középiskolánkban sincs ugy. 
Szert. 
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ehhez legközelebb álló bölcseleti fakultások, esetleg 
tanárképző felállítását tervbe venni", határozottan j e n -
nel felelünk, illetőleg javasoljuk a főiskola felállításá-
nak ilyen alakban kezdeményezését, legfeljebb azon 
megszorítás lehetőségével, hogy a mennyiben az alapít-
ványi vagyon kamatjövedelme a bölcseleti tanszéknek 
megfelelő dotáczióját még ez idejüleg meg nem bírná, 
szorítkozzunk csak a theologiára, mi a papnöveldével 
kapcsolatos hasonló irányú tanszékek belevonásával 
minden nehézség nélkül keresztülvihető lesz. 

És itt mindjárt kijelentjük, hogy bizottságunk a 
nagy alapító czéljától eltérést abban nem látna, ha 
a theologiai fakultás közvetlen rendeltetésére való te-
kintettel az alapítványi kamatjövedelem egy hányad 
része a papnövelde kiépítésére illetőleg kibővítésére 
fordíttatnék ; mivel a papnövelde rendeltetésénél fogva 
a theologiai fakultással természetes szervezeti kapcso-
latban fog maradni és mert amint említők, a befekte-
tés fejében, a papnöveldével most kapcsolatos tanszé-
keknek fakultásiakká átalakításában, elég kielégítést 
nyer end. 

Ily módon azután nemcsak a nagy alapító ren-
delkezéseinek fogunk lényegében eleget tenni, hanem 
egyúttal elősegítjük közönséges anyaszentegyházunk 
egyik kiváló törekvését is, hogy a hit világosságával 
a tudományos meggyőződés is világosodjék. 

Méltóságod bölcsen tudja, hogy a legújabb idők 
tudományos áramlatában a theologiai tudomány is 
mélyebb járású változások utján halad, melyeknek, ha 
nem is egészen megfelelő, de már megszokott össze-
foglaló megjelölése: a theologiának az új műveltség 
vívmányaival összhangzásba hozatala. A miáltal a 
tizenkilenczedik század kétségbe nem vonható tudo-
mányos eredményei a theologiai műveltségre nézve is 
értékesebbekké lesznek. Az ellentétek hamis látszata 
lassankint eloszlik, a kételkedővé lett emberi értelem 
nyugvópontjára jut. A minek már is legbiztatóbb 
jelensége, az isteni tudomány igazságainak napról-
napra sűrűbb felmerülése és hathatós védelmezése az 
eddigi attól külön tartott vizsgálódások körében. Az 
egyház u. n. világi értelmiségének ezen haladásával 
pedig a mi szűkebb hazánk papságának annál inkább 
kell lépést tartania, mert sajátos önkormányzati szer-
vezetünk az együttműködést szorosabbá és egysége-
sebbé tette, a hol tehát az óhajtott egyértelműség az 
érzület és gondolkodási alapok egyenletességénél fogva 
legbiztosabban fog elérhető lenni. 

Nem akarjuk semmiképpen kisebbíteni az eddigi 
papnöveldei rendszer által elért eredmények értékét. 
De hisszük, hogy Méltóságod osztja azon meggyőző-
désünket, hogy a világba kilépő if jú pap egészen más-
ként fogja szent hivatását betölteni, ha erkölcsi és 
értelmi érettsége a főiskola vizsgálódásai ós módszere 
rostáján szűrődik le, élete és példája hathatósabban 
fogja a lelkeket meggyőzni arról, hogy eszményi javak 
birhatása csak azokra nézve kilátás, akik koruk igazi 
műveltségének becsületes munkásaiul szegődnek. 

A megtisztelő bizalomért köszönetet mondva, mély 
tiszteletünk nyilvánításával maradunk Méltóságodnak 

Kolozsvárt, 1902. május 14-én legalázatosabb szolgái 
Fábián Sándor s. k., Dr Mohay Sándor s. k., Dr Farkas 
Lajos s. k.u 

Mint a javaslatból kitűnik, két kérdést tisztázott 
a bizottság ; először határozott állást foglalt az alapít-
vány főczélja mellett, másodszor az egyetem fakultá-
sainak felállításánál megállapította a sorrendet. E javas-
lathoz úgy Püspök úr ő méltósága 3400—902., mint az 
igazgatótanács 1230—902. sz. alatt elvileg hozzájárult 
és azt magáévá tette. 

Ezek után a Fogarasy püspök alapítványának 
hováforditásáról vitatkozni csak akadémikus jellegű 
lehet, de annak az ügy érdemére nézve semminemű 
kihatása nincs. Elvi megállapodások történtek, elvi 
határozatok hozattak, melyeket egyszerűen mellőzni 
nem lehet. A javaslatban foglaltak alapján a szükséges 
előkészületek már is folyamatban vannak ; a kiküldött 
12-es bizottság, mint a ,,Közművelődés" olvasói előtt 
ismeretes, a theologiai, bölcsészeti és ujabban a jogi 
karok felállítására nézve a személyi és dologi szükség-
letek felől már több ízben tanácskozott és részletes 
tervezetet készített. Tehát oly tényekkel állunk szem-
ben, a melyeket figyelmen kivül hagyni nem lehet. 

K. P. dr. 
Kalocsa. Főpásztori körlevél vde meditatione mortis (t 

ad candem praeparatione. — (Vége.) 
Sed quid jam de tempore dicam, quando gravis 

corporis infirmitas mortem prae foribus esse annuntiat? 
Sit tunc prima cura nostra : Dominum cum amore suscipere. 
Omnia congrue disponamus, ut sacrum viaticum tem-
pestive et magno cum honore ad nos deferatur, atque 
Jesum eucharisticum, unicum sacerdotis solatium, animo 
contrito reverentissime suscipimus. Neque decet sacer-
dotes infirmos Sanctissimo semel nonnisi reûci Sa-
cramento. 

Haud tamen omnes felices ita erimus ut sacra-
mentis provisi diem supremum obeamus. Inscrutabili 
judicio Dei fit, ut sacerdotes non pauci inveniantur, 
qui repentina morte décédant. Sane in archidioecesi 
nostra, ex quo ipse eius gubernacula teneo, e 80 sacer-
dotibus qui mortui sunt, 17 inveniuntur qui subitanea 
morte obierunt. Nec tamen desperandum est. Non 
enim ut a subitanea, sed ut a subitanea et improvisa 
morte liberet nos Deus, orandum docet ecclesia. Itaque 
ad repentinam quoque — si Deo ita placuerit — mor-
tem nosmet praeparemus. Quem in finem studeamus in 
actu perfectae contritionis eliciendo facilem quendam 
promptitudinem nobis comparare, ut in tremendo illo 
prorsusque ignoto ictu oculi, si per misericordiam Dei 
licuerit, contritionem certius elicere valeamus. 

Adventante vero inter aegritudinis molestias tre-
menda illa hora, spem nostram atque consolationem e 
pio aspectu amorosisque osculis Crucifixi hauriamus. 
„Nihil enim tarn ad mortem amarum, — in quit S. 
Augustinus — quod morte Christi non sanetur u 1 

Quoniam vero nescimus, an non in extremis illis 
mens sensusque nostri sie deficiant, ut nihil plane 
cogitare valeamus : expedit misericordiam Dei piis 

1 Manuale c. 22. 
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amplexibus Crucifixi nun, pro tunc impetrare. Id autem 
valde bene fit ea oratione, quae nuperrime a Sanctis-
simo Domino Pio PP . X. indulgentiis ditata, heic infra 
sub nro 1265. publicatur. Meretur utique grandis illa 
hora omnem nostram piam sollicitamque praeparati-
onem. 

Restât, ut quaedam etiam de condendis testamentis 
commemorem. Testamentum conficere naturâ suâ qua-
edam eaque insignis est ad mortem praeparatio. „Dis-
pone domui tuae, quia morieris tu, et non vives." 2 Et 
utinam testamenta hunc, quem debent, ad mortem 
praeparationis characterem nunquam non prae se fer-
rent Sed proh dolor, non desunt testamenta sacerdo-
tum, qui sunt quidem praeparatio quaedam ad mortem, 
sed haud ad bonam. Sunt legentibus scandalum, igni-
bus infernalibus incentivum. Eorum scilicet, qui indi-
gnissimam aliquam personam constituunt haeredem, 
ultima hac sua dispositione evidentur demonstrantes, 
se dum viverent, turpi necessitudine, de qua suspecti 
quoque fuerunt, révéra irretitos fuisse. Parcite mihi, 
Venerabiles Fratres Filiique in Christo Dilectissimi, 
non ita loquor quasi aërem verberans ; sed huiusmodi 
turpia testamenta non semel vidimus. 0 utinam dum 
testamentum scribebant, prae oculis habuissent judicem 
ab eis interrogantem : „et quae parasti cuius erunt'?-' 
Quae ex bonis beneficialibus superflua remanent, sunt 
utique peculium Christi, alimenta pauperum, ut cano-
nes passim appellant ; et tarnen quorumdam sacerdotum 
ultima voluntate — cujus erunt? . . . Respondere con-
gruo vocabulo pudet. I ta nimirum Christi haereditas 
vertitur in pretium turpitudinis, patrimonium pauperum 
defraudatur. 

Sunt alia sacerdotum testamenta, non ita quidem 
scandalosa, haud tarnen congrua canonibus ; eorum 
scilicet, qui bona beneficialia in alios praeterquam in 
pios usus convertunt. Jam quaenam ex multis tem-
porum nostrorum indigentiis magis prae ceteris suble-
vandae sint, quivis ipse quum libere eligere valeat, pro 
lubitu seu conscientiâ decernat. Juvat tarnen fines pios, 
quibus haereditatem vel legata relinquere convenit, pro 
juvanda memoria heic in quatuor classes divisos enume-
rare, ut sunt: a) Fines locales: fabrica ecclesiae, paupe-
res, scholae catholicae, instituta catholica educandae 
juventutis, sodalitates catholicae operibus misericor-
diae sive corporalibus sive spiritualibus inservientes, 
b) Fines dioecesanae: Institutio cleri junioris seu semi-
narium, institum fratrum deficientium seu emeritorum, 
cantorum item et docentum catholicorum, cassa denique 
dioecesana. c) Fines regnicolares : Institutum Coecorum, 
Surdomutorum, Gyrgatus (tébolyda), porro moderna exi-
mia instituta catholica, ut sunt universitas scientiarum 
catholica,(legataper Capitulum Colocense administrantur), 
collegium seu convictus ad S. Emericum juvenum 
scholas superiores frequentantium Budapestini (Kat-
holikus főiskolai internátus, IX. Üllői-tit '22.), convictus 
item gymnasistarum Budapesti „Regnum Marianuma 

dictus (VII. Damjanich-utcza 50.),3 confoederatio reg-
3 I sa i . X X X V I I I . 1. 
3 Vide Lit t . Cire, a 1902. pag. 52. 

nicolaris associationum catholicarum, (Magyarországi 
Katholikus Egyletek Országos Szövetsége, Budapest 
Molnár u. 19.) Societas S. Stephani, nec non S. Ladis-
laij institutum de Bono Pastore (Budapest, III., Szőlő-u. 
30.) nominatum, nosocomium incurabilium Budapesti-
nense quod „Irgalom Háza" dicitur ; 4 quidquid denique 
pro prelo catholico quoquo modo provehendo excogi-
tari potest, nominentenus etiam Sodalitas scriptorum 
catholicorum de Pázmány nuncupata. Quae quidem in-
signia catholica instituta mirum quantum augescerent, 
si unum alterumve testamentis sacerdotum includeretur. 

I d) Fines ecclesiae universalis : qui obulis Petri et succo-
landis missionibus includuntur. 

Haec si ecclesiae instituta miserabilesque perso-
nae fuerint haeredes sacerdotis, nemo sane scandaliza-
bitur de testamento eius nec ulli mirum videbitur, 
quare ille, sacerdos quum esset, superflua tam sollicite 
comparaverit. 

Ne tarnen, optimae licet, ultimae voluntates effectu 
I careant, accurate observanda sunt ea, quae de confi-
, ciendis testamentis lege civili praescripta sunt, quaeve 

infra sub nro 1256. republicanda censui. 
Haec sunt ea, Venerabiles Fratres et Filii in 

Christo Dilectissimi, quae de meditatione mortis et ad 
eandem praeparatione Vobis breviter disserere libuit. 
„Hoc itaque dicofratres : Tempus breve est: reliquum 
est, ut . . . qui utuntur hoc mundo, tamquam non 
utantur . 5 " „Deus autem spei repleat vos omni gau-
dio." 0 Amen. 

Coloczae, die 23. Febr. 1904. Georgius 
Archiepiscopus 

K erlin, márcz. 12. A jezsuita-törvény 2. §-ának 
megszüntetéséről szóló u j törvény szövege a „Reichsan-

: zeiger" tegnapi száma hivatalos részének közlése 
szerint a következő : 

„Mi Vilmos, Isten kegyelméből német császár, 
Poroszország királya, a szövetségi tanács és a birodalmi 
tanács egyetértésével (Zustimmung) rendeljük, a mint-
következik : 

„1. §. A Jézus-társaságára vonatkozó 1872. julius 
hó 4-iki törvénynek 2. §-a megszüntettetik. 

„2. §. A jelen törvény kihirdetésének napjával lép 
életbe. 

„Legmagasabb aláirásunkkal s mellé nyomott 
császári pecsétünkkel hitelesítjük. 

„Kelt Berlinben, a várban, 1904. márczius hó 4-én. 
aláírva : Vilmos, 

ellenjegyezve: v. Billow 

T Á R C Z A. 
A pénzről. 

— Előadta dr Mayer Béla v. püspök a kalocsai „Kalit. 
Körben, mult hó 21-én. — 

Pap vagyok, s mindenek előtt keresztény katho-
likus. Ismerem vallásom szellemét és parancsait. Távol 
áll tőlem, hogy azok ellen csak a legcsekélyebb mér-
tékben is vétsek. Nem vagyok én a Mammonnak 

* Vide Li t t . Cire, a 1901. pag. 69. et 1903. pag. 19. 
s I . Cor. VII . 29. 
6 Rom. XV. 1S. 
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szolgája, még kevésbbé szószólója, nem akarom én 
hittársaimat sem a bankárszellemű tőke gyűjtésére 
buzdítani, sem az úgynevezett földi javak szeretetére 
oktatni, csábítani. Homlokegyenest ellenkeznék az 
ilyen buzdítás a keresztény vallás szellemével és tör-
vényeivel. De midőn azt készségesen elismerem, sőt 
hangsúlyozom, ki kell emelnem azt is, hogy semmi 
sem ellenkezik a keresztény vallással, a mi az embert 
erkölcsösebbé tenni képes. S ha az ilyen eszközök 
közé a becsületes vagyonosságot is számítom, teszem 
azt csak azon oknál fogva, mert úgy vagyok meggyő-
ződve, hogy a magyarnak ez időszerint mire sincs 
inkább szüksége, mint arra, hogy őseinek vérével 
szerzett hazáját magának és utódainak biztosítsa arczá-
nak verejtékével, munkásságának szorgalmával, a földi 
javaknak szerzésével és megőrzésével csak azon czél-
ból, hogy őseinek erényeit és erkölcseinek becsületes-
ségét is elsajátítsa és ezzel saját honpolgári önállósá-
gát és függetlenségét is lehetőleg biztosítsa. 

Mert mi már odáig jutottunk, hogy Sallustius 
szavával éljek, hogy „már nem az a kérdés: ép vagy 
romlott erkölcsökkel éljünk-e, sem az, hogy hazánk 
mekkora és felséges legyen, hanem az, hogy bárminő 
legyen is, a mienk maradjon, és velünk együtt ellen-
ségeinek hatalmába ne kerüljön." 

Nincs az a nemzetgazdász, ki a pénznek nagy 
fontosságát el ne ismerné és szerzését ne ajálgatná, sőt 
nemzetgazdászati rendszerének fő követélményéül oda 
nem állítaná. És helyesen. 

Tény, hogy szerzési vágyunk az emberi termé-
szet leghatalmasabb ösztönei közé tartozik s mi kivetni 
valót sem lehet abban találni, ha e szerzési vágygyal 
párosult képesség érvényre is jutni törekszik. A ki a 
szerzési törekvést helyteleníti, az tán nem is sejti, s ez 
mentségére legyen mondva, hogy a társadalom egyik 
legfőbb oszlopát döngeti, mert magának a munkának 
jogosultságát, szükségességét és hasznosságát is meg-
támadja az által. Már pedig a munka egyenesen isteni 
rendelésen alapszik, az első emberpárnak még boldog 
paradicsomi állapotában is kötelességévé tétetett a 
kertnek őrzése és munkálása. A munka nem a bűnnek 
folyománya, avagy büntetése, csak a munkának meg-
nehezülése, sokszoros sikertelensége viselik magukon a 
bűn büntetésének és szomorú következményének bé-
lyegét. A. mig dolgoznunk szabad, sőt kell is, a vele 
kapcsolatos szerzési és vagyongyüjtési jogosultságot 
észszerűen senki tagadásba nem veheti. 

A szerzésének vágya az, mely az embert erköl-
csileg nemesíti a munkának szeretete által. Ebből az 
ingerből származik a szorgalom, a találékonyság, ügyes-
ség, értelem, tapintatosság, a nemes versenyzés a földi 
élet egyik legszebb hivatásában : a becsületes munkál-
kodásban. Maga az a munka, melyet az embernek 
teljesítenie kell, az önmegtagadás, melyet gyakorolnia 
kell, az a fáradozás, melylyel a munka jár, már magá-
ban véve nevelés, s mondhatom, a legjobb, a leghasz-
nosabb nevelés. A megszokott munka az embertrendre 
szoktatja, értelmi és erkölcsi erejét edzi, és fokozza. S 
a vagyon, a melyet ezen az úton szerzünk, önérzetün-
ket emeli, öntudatosságot kölcsönöz, jellemünket meg-
alkotja, mert megadja a módot ahhoz, hogy ne szorul-
junk másnak alamizsnájára, ne függjünk másnak 
önkényétől, másnak szeszélyétől, önállóak lehessünk 
elhatározásunkban, függetlenek cselekvésünkben. 

Egy német közmondás igy hangzik : „Geld regiert 
die Welt." Valódi értelme nem egészen erkölcsös, nem 
egészen becsületes. Azt akarja ez a közmondás állí-
tani, hogy a világon nincsen más uralkodó erő és 
hatalom, mint a pénz. Igaz-e '? nem kutatom, de annyit 
mondhatok, hogy a pénz is erő, a pénz is hatalom. 
Bizonyos az is, hogy a pénz tekintélyt, tiszteletet sze-

rez. A vagyonos embernek nagyobb befolyása van 
nemcsak a társadalmi életben, hanem a közügyekben 
is. Ez tény, amelyet mindennap tapasztalunk, oly tény, 
melyet tán fájlalnunk is lehetne, a mely miatt bosszan-
kodnunk is kellene, de tagadni nem lehet. Köztudo-
mású dolog, hogy szegény emberre alig hallgatnak, 
ellenben nagy ott a tekintély, a hol a szó mögött gaz-
dag jövedelem áll. Szó sincs róla, hogy rang, tehetség, 
zseni, tudomány, erkölcsi érték elvesztették volna tisz-
teletüket, de bizonyos, hogy egymagában keveset 
nyomnak a latban, s sulyuk rendkívül növekszik, ha 
gazdagsággal is párosulnak. A pénz nagyhatalmának 
illusztrácziójául nem akarok én itt a többszörös mil-
liárdu Rottschildnak világra szóló befolyásáról részle-
tesebben értekezni, elég, ha csak annyit mondok felőle, 
hogy pénzének révén őt tart ják a királyok királyának 
s ő nélküle, az ő tudta nélkül, beleegyezése nélkül az 
államok nemzetközi életében aligha lehetséges vala-
mely világra szóló eseménynek elhatározása. I t t csak 
arra a körülményre hivom föl a figyelmet, hogy a 
vagyonosságnak társadalmi értékelését maga a törvény-
hozás is magáévá tette az úgynevezett virilistaság 
intézményének meghonosításával. 

Azt pedig éppen nem szükséges külön fejteget-
nem vagy pláne bizonyítanom is, hogy a vagyonosság 
nagyban hozzájárul az élet örömeinek tökéletesítéséhez 
és szaporításához is. 

Bizonyos, hogy annak segítségével az ember ma-
gának többoldalú műveltséget biztosíthat, a kényelem 
igényei csakis általa nyerhetnek kielégítést, az ember-
szeretet és jótékonykodás gyakorlása pedig nélküle 
aligha, volna megvalósítható. 

Altalános a hiedelem, íőleg a nép szegényebb 
rétegeiben, hogy a nagy vagyon boldogitólag hat az 
ember kedélyére. Ha észszerűen s mindenekelőtt ugy 
él vele az ember, mint azt a keresztéuy vallás paran-
csolja, nem akarom tagadni, hogy a gazdag ember 
ismeri a boldogságnak egy olyan nemét, és tán a leg-
boldogitóbb nemét, a melyet a szegény ember aligha 
élvezett valaha, vagy ha igen, csak csekély mértékben 
jutot t ki neki belőle. Ha a gazdag ember valamiért 
megirigyelhető, az leginkább azon tulajdonsága lehet, 
a melylyel ő képes nagyon sok jót tenni. A jótékony-
kodási képesség már maga boldogító érzettel tölti el 
az ember szivét, de még nagyobb leszen öröme, ha 
ebbeli képességét keresztényiesen gyakorolja is. Ha 
valakinek már háta mögött van egy hosszú életkor, s 
mondjuk, hogy az élet örömeinek és gyönyöreinek 
élvezésében nem fukarkodott, de embertársával soha 
jót nem tett, annak azt mondanám: Barátom! te nem 
ismered az élet valódi örömeit. Nincs öröm üröm nél-
kül s ha a tiltott örömök gyönyöreit a velük járó 
unottság, undor, sokszor becsületvesztés és kínos beteg-
ségekkel összemérjük, egymást alighanem kiegyenlítik 
vagy tán a mérleg az örömek hátrányára föl is billen. 
Ha valakinek módjában állott az élet összes örömeit 
élvezhetni, az égy bölcs király volt, a ki a hatalom, a 
dicsőség, a gyönyörök kelyhének fenekéről szürcsölt 
keserű érzetektől megundorodva igy kiáltott föl : Hiú-
ság hiúsága és minden csak hiúság. 

Csak egy tiszta öröm van: midőn másokkal jót 
teszünk. S az egész élet érdemessége abban áll, hogy 
másokkal jót tehetünk. Aki már látta az özvegyek és 
árvák hálás könnyűinek csillogását, aki a gyászba 
borult sziveket megvigasztalta, az éhezőknek éhségét 
csillapította, szeretetének tüzével a fagyoskodók hajlé-
kát fölmelengette, a rongyokat tisztességes öltözékkel 
fölcserélte, az ért engem, midőn azt mondom, nincs 
nagyobb öröm, mint az az öröm, melyet jótétemé-
nyeinkkel másoknak szerezünk. Nagy, talán hasonlít-
hatatlanul nagyobb az anyának öröme gyermekei fölött. 
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De ez az öröm mennyi fájdalommal vegyül, liány át-
virrasztott éjszakának álmatlansága, a nevelés gondjai, 
a rossz viselet okozta búbánat, a jövőtől rettegő aggó-
dás beh nagyon, beh sokszor megzavarják az écles 
anyai örömérzeteket, boldogságát bosszúsággá, édes 
reményét keserű csalódássá változtatják. Lám a jóté-
konykodás mindezen hátrányoktól menten annál több, 
annál nagyobb örömökben osztozik, minél többek bol-
dogitására megnyilatkozik. 

Ha egyébbért nem, már csak az ilyen boldogitó 
képességért érdemes a pénznek megbecsülése, a vagyon-
nak szerzése. (Folytatjuk.) 

I R O D A L O M . 

Egy uj franczia katholikus folyóirat várja a 
magyar intelligenczia figyelmét. Neve : „Revue Catho-
lique des Eglises" (A (keresztény) egyházak katholikus 
szemléje). Czélja e lapnak ismertetni a különféle 
keresztény egyházak történetét, tanait, szervezetét és 
működését, s velők szemben a katholikus egyház igazait 
irenikus eljárással érvényre emelni. Megjelenik az uj 
folyóirat minden hónap 25-én (augusztust és szeptem-
bert kivéve). Szerkesztője a nagynevű katholikus 
publicista Tavernier 17, rue Cassette, Paris YI-e, akihez 
a lap szerkesztésére vonatkozó ügyekben kell fordulni. 
Megrendelhető a következő czim alatt : M. A. Martial, 
17, rue Cassette, Paris VI-e., egy évre, külföldre 15 
frankon. 

Az első füzet tartalma : 1. L'Église russe et le 
Rasskol, par Eugène Tavernier. 2. L'Eglise épiscopa-
lienne d'Amérique, par le Rév. G. Washington. 3. Notes : 
Le patriarche de Constantinople et les Eglises ortho-
doxes. — La réunion. 4. Information. Bibliographie. 
— Revues. - Livres nouveaux — Documents : Ency-
clique de SS. Pie X. — Décret du Saint Office. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint a XIII . 

Leo emlékére emelendő munkás-emléket szent József 
napján fogják leleplezni. X. Pius pápa elrendelte, hogy 
ker. szent János fejereklyéjét, mely IX. Pius pápa óta 
a Vatikánban volt, ősi helyére, a S. Silvestro in capite 
templomba helyezzék vissza. 

— \ Szentírás csudáinak hitelességéről tartott 
f. hó 13-án a győri Szent-László-Társulat évi rendes 
közgyűlésében Nagel Arnold nyug. alezredes felolvasást. 
Mohi Antal dr cz. püspök, elnök, köszönetet mondott 
a tudós felolvasónak. 

— Gregorián ének Esztergomban. Nagy szent 
Gergely tizenhárom százados halálozási évfordulóját, 
irja az E., kegyelettel ünnepelte meg e hó 12-én az 
esztergomi bazilika. A nagy szent tiszteletére ugyanis 
Venczell Antal praelátus, kanonok pontificalis misét 
mondott, mely alatt a főszékesegyházi énekkar a nevé-
ről elnevezett ősrégi gregorián choralt énekelte szolemi 
modorban, melyet szentséges Atyánk a nem rég kiadott 
„motu proprio "-ban általános használatra előirt. Az 
előadott chorál mintaszerű előadása teljes fönségében 
ragyogtatta vissza azon mély vallásos ihletet, mely e 
choráloknak becsét örök időkre biztositja. Vajha a 
magyar Sionban megújhodott ezen kisérlet kezdetét 
jelentené az egyházi zene általános nagy reformjának 
hazánkban ! 

— Gregorián ének Kalocsán. F . hó 12-én Nagy 
szt. Gergely halálának 13. százados évfordulóján, ennek 

az egyházi zene terén kiváló érdemeket szerzett egy-
házfej edelemnek emlékét a Jézustársasági főgymnasium 
és a kisebb papnevelő-intézet énekkara az általa szer-
kesztett gregorián dallamok eléneklésével ünnepelte. 
Az énekkar különös dicséretére válik, irja a„K. u , azon 
körülmény, hogy a gregorián éneklésben még kezdő 
tagjai oly szabatos előadással fokozták a jelenlévők 
ájtatosságát. 

— A Szent István-Társulat Tudományos és Iro-
dalmi Osztálya 1904. évi márczius hó 18-án és esetleg 
folytatólag 19-én, mindegyik napon délután 4 órakor, 
osztály-gyűlést tart, melyre az Osztály t. tagjait az 
elnökség nevében tisztelettel meghívja dr Notter Antal, 
titkár. Napirend: 1. Elnöki előterjesztések. 2. Az Osz-
tály új ügyrendjének tárgyalása. 3. Felolvasások: Dr 
Karácsonyi János : Szent Adalbert védelme. — Dr. 
Csár.-zky István : Kanaan és Izrael. 

— A római és palesztinai magyar zarándoklatok. 
Április havában több zarándoklatot rendeznek Magyar-
országból, a melynek nagy része Rómába, egy pedig 
a Szentföldre indul. Április 5-én indul Rómába a 
„Jubileumi zarándoklat" Szent Gergely pápa 13 szá-
zados évfordulója alkalmából, a mikor nagy egyházi 
ünnepségek lesznek az örökvárosban. E zarándoklat 
lelkivezetője dr Bundnla János, az O. M. Czeczilia 
egyesület igazgatója. Április 12-én, Dessewffy püspök 
vezetése alatt indul Budapestről különvonattal, mind-
végig szárazföldön, a csanádmegyei zarándoklat, amely 
a magyarok üdvözletét viszi. X. Pius pápához. E za-
rándoklatot, melynek lelkiügyeit - clr Kiss_ János egye-
temi tanár és Wittenberger Antal apát-kanonok intézik, 
nagy megtiszteltetések várják a Vatikánban. Ugyan-
ezen zarándoklathoz csatlakozik Rómában az a zarán-
doktársaság is, a melyet Grosz Ferencz gánti plébános, 
mint a nála jelentkezők vezére Ancona felé, a tengeri 
utón visz Rómába. Ugyancsak Dessewffy püspök zarán-
doklatának létszámát teszi impozánsabbá Kompam k 
József nagy-sztriczei esperes plébános és Viszolajszky 
Károly felső-szemerédi plébános április 12-én induló 
zarándoklata. A magyar zarándoklatok között ritkasá-
gánál fogva kiváló érdeklődésre számíthat dr Wolafka 
Nándor debreczeni v. püspök palesztinai zarándoklata, 
a mely április 29-én indul Budapestről Konstantinápo-
lyon át Jeruzsálembe, a zarándoklat befejeztével pedig 
a külön jelentkezőkkel Egyptomba. Mindezen zarán-
doklatok utiterve dijtalanul kapható a Központi menet-
jegyirodában, Budapesten (Vigadó-tér 1. szám alatt). 

f Gyászhirek. Az összes magyar papság Nesztora 
hunyta le szemét síri álomra a pécsi egyházmegyében, 
Hegyessy László, cz. kanonok, nyug. hosszu-hetényi 
esperes-plebános nagyérdemű személyében, a ki szüle-
tett 1807. decz. 7-én. tehát 97 évet élt, 1830 óta áldo-
zópap, 1835 óta 1901-ig, a mikor nyugalomba vonult, 
husszu-hetényi plébános volt. Isten nyugasztalja. — A 
győri egyházmegyében most vasárnap temették el, 
Kertész József nyug. császári esper.-plebánost Kisbéren. 
1865-ben foglalta el a császári plébániát, melyet har-
mincz esztendeig vezetett. A császári és kethelyi isko-
lákat újra építette, a templomot s plebánialakot reno-
váltatta. 1881-ben a kisbéri kerület esperessévé nevezte 
ki a győri püspök. Negyedszázados plebánoskodása 
alkalmából hivei drága kehelylyel lepték meg, hogy 
szeretetüket kifejezzék. Később betegeskedni kezdett s 
1894-ben nyugalomba vonult, mikor Zalka püspök a 
sz. László-collegium tagjává nevezte ki. A nyugalom 
éveit előbb Kethelyen töltötte, két év óta pedig Kis-
béren lakott. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla . h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter m coepto tuo : praeliare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendm 
•idlabora . . . Nos interim grati a,nimi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo suffraganiur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

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

. Additos tibi animos auctori tate iSostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas * 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T,irt,alom. Vei érelmék és tanulmányok: X. P I U S P. első nevenapja a pápai széken. — A szent kehely. — A keresz tény jó tékony-
ság. Egyházi tudósítások: G y ő r : A kegyele tes adakozás fenséges képe a győri egyházmegyében. — S z a t m á r : A sza tmár i 
egyházmegye alapí tásának évforduló napjára . — R ó m a : X P ius papa tudományos u tazás ra küldte Marucchi Horácz tudós régiség-

búvárt . — Tárcza : A pénzről. — Irudulom. — Vegyesek. 

DOMINVS CONSERYET EVM. 

A s z e n t k e h e l y . 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

A kehely alakját illetőleg a rubrikák szerint elő-
ször is annyi bizonyos, hogy minden szabályszerű 
kehelynek legalább e három részből kell állania: csé-
széből, cuppa, gomb ból vagy fogóból, nodus, és végre 
lábból vagy talpból, pes. Mind a három alkatrészt a 
Misekönyv rubrikái többször említik. A kehely szárá-

nál, stylus, a rubrikák ugyan nem tesznek említést, de 
minthogy a nélkül a kehely egy kissé nehézkes, hogy 
ne mondjam otromba kinézésű, a magunk részéről a 
természeténél fogva zömökebb román stílusú kelyhek-
nél se mellőznénk a szárat. A kehely talpa lehet stí-
lusa szerint kerek vagy sokszögű, vagy váltakozva 
kerek és sokszögű, a legfőbb dolog mindenesetre az, 
hogy elég széles legyen, s igy az egész edény minél 
szilái-dabbúl álljon. E tekintetben a renaissance és barokk 
idők kelyhei keskeny talpuk miatt sok kifogás alá-
esnek. 1 A talapzat felső részén, amely ne legyen oly 
meredek, hogy a paténát rá ne lehessen támasztani, 
képeket, dombor vagy zománczműveket szabad alkal-
mazni, de úgy hogy azok út jába ne álljanak a papnak, 
midőn a kelyhet fölemeli. A képek főleg az Üdvözítő 
szenvedésére vonatkozzanak s minél több eszmei tar-
talom, szimbolizmus van bennük és a díszítésekben is, 
annál inkább méltók e helyre.2 Profán vonatkozású 
dolgoknak nincs a szent áldozat edényén semmi he-
lyük, még az adományozó czimere is inkább a talapzat 
alsó részére való, mint felső látható r é s z é r e . A kehely 
csészéje és lába között a szár legyen oly hosszú, hogy 
a nagyobbkezü papok is kényelmesen ffoghassák meg 
a kelyhet gombjánál fogva, mely a szár közepén legyen 
elhelyezve. Minthogy egy középnagyságú férfitenyér 

1 Instruct io, II . k. 628. lap. Müller Ornatus ecc l e s i a s t i c s . 
Rat i sbonae , cap. 59. pag. 110. 

2 A renaissance és barokk kelyhek diszitése, o rnament iká ja 
g}'akran egészen üres, tar ta lmat lan. 

3 A tör ténelem meg a régészet érdeke kivánja. hogy min-
den egyes egyházi szerelvényre föl legyen vésve, kinek a költ-
ségén és mikor készült. 

19 
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9—10 cm. széles, világos, hogy a csésze és a talapzat 
között legalább annyi távolságnak kell lennie. A gomb, 
a nódus ne legyen túlságos nagy, mert akkor egyrészt 
csúnyán fest, de meg nehéz is az átváltozás ntán meg-
fogni a kelyhet, másrészt ne legyen kicsiny, mert 
akkor szintén rosszúl illik a csészéhez meg a talapzat-
hoz, végre ami legfőbb, ne legyen olyan kiálló czifrá-
zatokkal diszítve, amelyek a miséző pap új j ait meg-
sérthetnék vagy szúrnák.4 E tekintetben sok kései 
csúcsives kehely kifogásolható, melyeknél a gombon 
gyakran egész körgaléria, vagy árkádsor van alkal-
mazva szobrocskákkal, hegyes, csúcsos levéldíszek tor-
nyocskákkal stb. Általában igen nagy művészi tapin-
tatra van szüksége az ötvösnek vagy a kehely tervező 
művészének, hogy a csésze, gomb és talp vagy láb 
helyes arányát eltalálja s emellett mind a választott 
stilus mind pedig a liturgia s a rubrikák követelményei-
nek minden tekintetben megfeleljen. A kehely-ötvös-
ség remekeinek gyakori és pontos megfigyelése, össze-
hasonlítása e részben nélkülözhetetlen szolgálatokat 
tehet. A multat a művészet terén sem lehet ignorálni, 
akármit mondjanak ultramodern-jeink. A művészet ép 
oly szerves fejlődésnek folyamatában van, mint az em-
beri művelődés bármely más ága. A kehely legszentebb 
részének, a cuppának formájára vonatkozólag egyetlen 
általános szabály van, az t. i. hogy annak ivóedény 
alakjával kell birnia. Nagyságát is ez határozza meg, 
természetesen csak megközelítőleg, amennyiben t. i. a 
kehely űrtartalmának körülbelül annyinak kell lenni, 
amennyit egy közepes nagyságú ivópohár magába fog-
lal. A csésze belsejének egészen simának kell lennie, 
ide tehát semmi néven nevezendő diszités, tehát a leg-
egyszerűbb körvonal sem jöhet. A csésze külső oldala 
is legalább két-három újjnyira (felülről számítva) egé-
szen sima legyen, hogy így a szent vér semmi érdes, 
egyenetlen felülettel ne érintkezzék, sehol a kelyhekre 
ne tapadhasson, a nélkül, hogy azt a pap észre ne 
vegye. A diszités tehát, bárminő legyen : domború vert, 
trébelt, vésett, zománczozott, festett, csak a csésze 
szélétől két-három ujjnyira lefelé kezdődhetik. E szem-
pontból hibásak némely románstilusú mise- vagy 
áldoztató-kelyhek, melyeknek figurális díszítése a kehely 
szóléig ér. Példa a Tasziló- vagy a wilteni kehely. 
Maga a csésze széle, labium calicis, inkább hegyes 
legyen, vagy éles egy kissé, mintsem tompa, azaz vas-
tag, széles. A csésze lemeze tehát fölülről lefelé egy-
kissé vastagodik. A csésze széle se befelé, se kifelé ne 
hajoljon, ne görbüljön, hanem lehetőleg egyenes legyen. 
Az egész csésze alakja közeledjék az antik ivókehely 
alakjához, azaz: alúl legyen keskeny és fölfelé tölcsér-
szerüleg szélesedjék. Ezzel nem azt mondjuk, hogy a 
csésze mindig tölcséralakú legyen, mert akkor csak a 
csúcsives stílusú kehely lenne a rubrikáknak megfelelő, 
ami épen nem áll, hanem azt, hogy a csésze általános 
alakja legyen fölfelé szélesedő, még pedig azért, mert 
igy lehet legkényelmesebben ós legbiztosabban inni 
abból, a nélkül, hogy egykönyen kiömöljék valami a 
szent vérből. A tölcséralakú kelyheknól t. i. iváskor 

4 Ins t ruc t io , O r n a t u s i. h. Blüruelhuber . i. h. 

nem kell annyira felhajtani a kelyhet, sem annyira 
hátra szegni a nyakat, mint némely tulipán formájú 
görbeszájú kelyheknél. A kehely ilyen fölhajtása vagy 
fölfordítása nemcsak kényelmetlen, de csúnya is és nem 
illik a szent cselekmény méltóságához. Némely barokk 
vagy rokokó kelyhek csészéje alul szélesedik ki, úgy 
hogy a csészének gránát almaszerű kinézése van, ami 
liturgikus szempontból kétségkívül helytelen dolog. A 
cuppa külső oldalát alól megfelelő díszítéssel lehet el-
látni, ha azonban figurális díszt kap, az mindig csak a 
szent áldozatra vonatkozzék azaz vagy Jézus szenve-
désére, vagy közvetlenül az OMriszentségre. Az orna-
mentális diszités is lehetőségteljes legyen, vagyis nem 
profán, de vallási dísz. Igy pl. az esztergomi kincstár 
egy remek modern renaissance-kehely csészéje alúl 
szőlő és kalász fonadékból áll, tehát az Oltáriszentség 
anyagát példázza. Mindenesetre szükséges, hogy az 
egész kehely alakja és díszítése minden más profán 
ivóedénytől különbözzék, úgy hogy azt első pillanatra 
mint szent edényt ismerje föl a szemlélő. Csak akkor 
lesz a kehely méltó alanyává a fölszentelésnek, ha azon 
a pusztán emberi munka is a szent jelleg fokozására 
szolgál. A művészetnek általában, tehát különösen az 
ötvösművészetnek nem lehet szebb föladata, mint alko-
tásaiban a szentet, istenit félreismerhetetlenül vissza-
tűkröztetni. Minél nehezebb e föladat, annál méltóbb a mű-
vész ambicziójára. A szent jelleg kidomboritása, a 
rubrikák szabályainak betűszerinti betöltésén kivül, 
szintén liturgikus követelmény. A művésznek meg kell 
gondolnia, hogy az edény, melyet alkot, szent jelleggel 
leszen fölruházva, s a benne nyugvó Jézus vérével 
még sokkal inkább meg lesz szentelve. Tehát neki is 
szól művészi alkotása közepett : sancta sancte sunt 
tractanda . . . Buskin, a művészeti élet nagy reformátora 
a középkori művészet hatalmas és fölséges virágzását 
részben onnan származtatja, hogy a középkor nem 
ismerte a munka olynemű fölosztását, mint századunk,5 

hogy tehát pl. egy székesegyház tervezője nem hatá-
rozta meg a legkisebb részleteket maga, hanem a kő-
faragók ügyességére, Ízlésére bizta a részletekben való 
kidolgozást. Világos, hogy aki a legkisebb részletekig 
meg van kötve, nem dolgozik annyi kedvvel, lelkese-
déssel, hanem csak gépiesen. Az ötvösnek is rajzolni 
kellene tudnia, hogy ne a más tervezetét dolgozza ki 
gépiesen, hogy a műalkotásnak necsak technikai része 
legyen az övé, hanem az egész. Vallási és művészeti 
képzettségnek kellene benne egyesülni, s akkor alkotna 
remeket a szó legteljesebb értelmében. Igazán csak az 
a műalkotás remek, amelyben az eszmei tartalom és a 
technikai kivitel között a legteljesebb, legzavartalanabb 
összhang uralkodik. Világos, hogy aki tisztában van a 
szentmiseáldozat mibenlétével, aki értékeli s a hit 
szemeivel nézi, csudálja Jézus szeretetének e szent 
áldozatban megnyilatkozó fölségét és kimondhatatlan 

5 Most m á r m a g y a r nye lven is o lvashatn i R a s k i n magasz-
tos eszté t ikai elveit azon szemelvényes fordí tásból , melye t Geöcze 
Saro l ta ado t t ki. R u s k i n élete és taní tása . Budapes t , 1903. Min-
denben nem é r the tünk egyet Ruskin-nel , de csak örömmel üdvö-
zö lhe t jük az ö ideális esz té t iká ja i smer te tésé t , most , midőn a 

posi t iv esz té t iká t" annyi igyekeze t te l r eánk akar ják erőszakolni. 
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gyöngédségét egyszerre, aki emellett ismeri a liturgi-
kának a kehelyre vonatkozó szabályait, az egészen más 
művet fog alkotni, mint aki csak azért állít elő egy 
kelyhet, hogy „misézni lehessen vele", vagy hogy a 
megrendelésnek eleget tegyen, vagy hogy, ami az új-
kori művészetnek nagy, eredendő bűne: a saját művé-
szi képzettségét fitogtassa. A test, az anyag kultusza, 
a technikai jelesség úgyszólván kizárólagos hangsú-
lyozása tette üressé, lelketlenné, vitte hinárba az újkor 
művészetét, amely soha sem tud ugy szólni szivünk-
höz, mint a középkor naiv, de lélekkel, szellemmel 
teljes művészete. 

Renaissance és barokkkelyheknél többször nem-
csak egy nódust alkalmaztak, hanem egy nagyobb alatt, 
mely legtöbbnyire körtealakú, egy vagy két kisebbet. 
Liturgikus szempontból a kisebb nódusok alkalmazását 
nem tartjuk szerencsés gondolatnak, amennyiben ha-
csak a főnódus nem feltűnően nagyobb, elmossa, vagy 
elhalaványitja a főalkatrészek szembetűnő voltát, evi-
dentiáját. Esztétikus szempontból sem valami előnyös 
a tagozásnak ilyetén túlzása. Csésze, szárgomb, talp, a 
négyes tagozás a kehelynél a szép szempontjából is 
elegendő. A művészetben, különösen a műiparban is 
kivánatos az átlátszó, szembetűnő szerkezet az egy-
szerűség és a világosság, valamint a műtárgy prakti-
kumának kellő kidomboritása. I t t a liturgika találkozik 
a modern stílus egyik alapelvével, hogy t. i. csak in-
dokolt, csak a tárgy természetéből gyakorlati rendelte-
téséből folyó díszítésnek van jogosultsága. Tehát a 
kehelynél csak oly díszítés alkalmazandó, mely a ke-
hely főrészeit kidomborítja, a szent áldozat eszméit 
érzékíti, vagy a szentáldozat méltó bemutatásához szük-
séges hangulatot fölkelti és táplálja. (Fo ly ta t juk . ) 

Keresztény jótékonyság. 
Mihály fi Akos dr előadása a budai Kath. Körben, 

márczius 2-án, 1904. 

Nézzük meg most közelebbről a jótékonyság 
másik szárnyát is. Ezt a második szárnyat akkor adta 
neki az Üdvözítő, mikor föltárta tanítványai élőtt az 
emberiség történetének fölséges vég-jelenetét. 

Elmondta az Üdvözítő tanítványainak, hogy egy-
koron vége lesz e világnak, a halottak fel fognak tá-
madni, meg fog jelenni Krisztus is e földön angyalai-
nak kíséretében, s ítéletet fog tartani az egész embe-
riség felett. Es elmondotta, hogy angyalai két táborra 
fogják osztani az emberiséget : az igazakat az ő jobbjára, 
a gonoszokat az ő baljára helyezik. És az igazaknak 
mondani fogja : jöjjetek atyám áldottai, bírjátok az 
országot, mely készíttetett nektek a világ teremtése-
kor. Mert éheztem és enni adtatok, szomjúhoztam és 
inni adtatok ; mezítelen voltam és felruháztatok ; beteg 
voltam és meglátogattatok. 

És az igazak felelni fogják neki: Uram, mikor 
láttunk téged éhezni és adtunk neked ételt, mikor 
láttunk szomjúhozni, és adtunk italt? mikor láttunk 
téged mezítelennek és ruháztunk fel? mikor betegnek 
és látogattunk meg? És erre felelni fogja az Üdvözítő : 

amit legkisebb embertársatoknak tettetek, azt nekem 
tettétek. 

M. t. Hölgyeim és Uraim, Krisztus ezen szavai-
val illesztette a második szárnyat a jótékonyság mo-
solygó gyermekére és ezzel olyan erőt adott az ember-
nek, amelylyel fölszállhat a heroizmus az önfeláldozás 
legszédítőbb magaslataira is. 

Ez az, m. t. Hölgyeim és Uraim, a mely kezünk-
be adja a kulcsot, hogy behatoljunk a szentek és a 
keresztény jótékonyság héroszainak csodás titkaiba. 
Mert ha a koldusban, a betegben, a nyomorékban 
Krisztust látjuk, akkor érthető az, hogy Szent István 
király saját kezével táplálta szegényeit, hogy Szent 
Erzsébet nem riadt vissza attól, hogy a fekélyeseket 
ápolja oly gyengédséggel, minővel az anya gyermekét, 
hogy Szent Chantal Francziska bárónő mindennap föl-
kereste a legszegényebb viskók lakóit, saját kezével fé-
sülte és mosdatta a betegeket, ha minden szegényben 
és nyomorékban Krisztust látjuk, akkor megérthetjük 
Szent Claver Péter önfeláldozását, a ki elment a nége-
rek közé, hogy mint egy anya ápolja, segítse ezeket 
a mindenkitől megvetett embereket ; akkor érthetjük 
Dámján atya hősiességét, a ki viruló férfikorában vál-
lalkozott arra, hogy elmegy a fekélyesek szigetére, 
közéjük zárja magát, hogy velük megossza szörnyű 
életüket és halálukat, — ha a betegben, a nyomorék-
ban csakugyan Krisztust látjuk, akkor megérthetjük a 
betegápoló apáczák hősiességét, a kik nem kenyérke-
resetből, hisz akárhány közülök gazdagságot, fényt, 
pompát, grófi, herczegi koronát hagyott el, hanem ön-
ként, szeretetből odalánczolják egész életüket a vakok, 
a süketnémák, a gyógyíthatatlan betegek közé, s gon-
dozzák, ápolják őket, ezeket az idegeneket, oly szere-
tettel, oly gyengédséggel, mintha saját gyermekeik, 
szüleik, testvéreik volnának. 

Amit Szt Mártonnak és Szt-Erzsébetnek Krisztus 
Urunk látható alakban megmutatott, mikor az elsőnek 
koldus alakjában, Erzsébetnek fekélyes alakjában jelent 
meg: azt a keresztény jótékonyság minden hérosza a 
hit világa mellett l á t j a : a sápadt beteg, a vézna nyo-
morék, a kiéhezett koldus arczából a Krisztus vonásai 
tűnnek elé. „Amit a legkisebb embertársatokkal tesz-
tek, azt velem tesziteku. S mit nem tennének meg ők 
Krisztusért ! Érte oda adnának mindent : vagyont, ifjú-
ságot, életet ! Érte készek minden szenvedésre, minden 
lemondásra, minden áldozatra! 

És ezt most megteszik szenvedő embertársaikért, 
mert a szivökben élő hit folyton ezt hangoztatja előt-
tük : „Amit a legkisebb embertársaitokkal tesztek, azt 
velem teszitek." 

íme, m. t. Hölgyeim és Uraim ! igyekeztem önök 
előtt lerajzolni a jótékonyság géniuszát ! Azt a kis 
erőtlenül mosolygó, támolygó gyermeket Krisztus két 
szárnynyal felruházva angyallá tette, sőt hőssé, a sze-
retet mártírjává, a ki még életét is odaadja ember-
társaiért. 

Az első szárnynyal megerősítve lerontotta a nagy 
kínai falat, a melyet a bűnbeesett emberek emeltek 

23+ 
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maguk köré, hogy elválasszák az embert az embertől, 
családok, nemzetek, fajok és vallások szerint. 

A második szárny pedig berontotta még azt a választó 
falat is, a melyet a természet vont az emberi szivek közé. 
Az első képesít arra, hogy igazán emberi módon bán-
junk embertársainkkal, a másik még arra is erőt 
adott, kogy emberfölötti módon hozzunk érettük áldo-
zatot Az első megtanította az embert, liogy vagyonát 
ossza meg a szűkölködővel, a második, hogy szivét is 
s ha kell életét is adja érette. 

És itt van egyszersmind a határ a keresztény és 
a nemkeresztény jótékonyság között. I t t tűnik ki a 
végtelen különbség a kettő között. Az egyik ád ke-
nyeret, ruhát, pénzt, — a másik szivet is, szeretetet 
is, hoz áldozatot is. Ez, m. t. Hölgyeim és Uraim, ez 
a személyes áldozat a hozzánk idegenek, nyomorékok 
iránt, azok iránt, akiktől természetünk is visszariad, — 
ez a keresztény jótékonyságnak anyajegye. 

Fentebb említettem, hogy a szabadkőművesek a 
keresztény jótékonyságnak egyik szárnyából kitépett 
tollakkal ékeskednek. Es ezt könnyen megtehetik. Mert, 
habár Krisztus hozta ugyan az emberiség tudomására 
a felebarát igazi fogalmát r de ez mégsem volt valami 
uj, természetfölötti kinyilatkoztatás; ez csak egy a bűn-
beesett emberek által elfelejtett igazságnak volt a föl-
tárása. Ezt tehát még a szabadkőmívesek is könnyen 
megérthették, elsajátíthatták. 

Habár ezt is, a jótékonyság univerzális gyakorlá-
sát Krisztustól tanulták ! 

De próbálják meg ebből a másik szárnyból is ki-
tépni a tollakat azok, akik nem hisznek Krisztusban ! 

Vagyonuknak fölöslegét szétoszthatják a nyomor 
enyhítésére. De tudnának-e egész vagyonukról lemon-
dani, önkénytesen szegényekké lenni, hogy igy köze-
lebb férkőzzenek a szegények szivéhez ? tudnának-e 
személyes áldozatokat hozni szenvedő, nyomorgó em-
bertársaikért, minden földi érdek nélkül? 

Tudnák-e föláldozni ifjuságukat, kényelmüket, 
szórakozásaikat, örömeiket, egészségüket, életüket, -— 
ismételem, minden érdek nélkül, ugy hogy még a ne-
vüket se említse senki, még haláluk után a sirkövön se 
legyen följegyezve, a mit tettek e földön ? Tudnák-e mind-
ezt az áldozatot meghozni rájuk nézve teljesen idegenek-
kel szemben ? tudnák-e őket oly gyengédséggel, sze-
retettel, odaadással segíteni, ápolni, vigasztalni, aminő-
vel ezt megteszi egy irgalmas apácza, a ki lemondott 
az élet minden öröméről, gazdagságáról, lemondott 
családja nevéről, rangjáról, s odament a kórházba, ahol 
i f jú arczának rózsáit elhervasztja a betegszoba fojtó 
levegője, odalánczolja életét a himlős, a tüdővészes, 
a tífuszos betegek ágyához s ezeket az idegeneket, 
akikhez nem köti őt semmi, ápolja oly szeretettel, a 
minővel az anya gyermekét, a nő hitvesét, mert ben-
nök azt a Krisztust tiszteli, a ki megmondotta : A mit 
legkisebb embertársatokkal tesztek, azt velem tetté-
tek ? . . . Ezt mutassák fel nekünk a szabadkőmívesek : 
— akkor megadjuk magunkat. 

Rámutattam arra a két forrásra, amelyből a ke-

resztén}' jótékonyság meríti erőit, hogy a szeretet cso-
dáival ejtse bámulatba a világot. 

De ez a két forrás rávezet bennünket a keresz-
tény jótékonyság tulajdonságaira is. Először is univer-
zális ugy az embereket illetőleg, akiken segíteni akar, 
mint a nyomort illetőleg is. amelynek orvoslására 
siet az irgalmas szamaritánus olajával. 

A keresztény jótékonyság nem ismeri, nem is-
merheti a vallás, nemzetiség, faj által fölállított válasz-
falakat. A jótékonyságból készakarva kizárni nem le-
het, nem szabad senkit, a ki Isten képére van teremtve, 
a kit Krisztus a kereszten megváltott. 

De a keresztény jótékonyság fogékony is az em-
beriség minden testi és lelki nyomora és szenvedése 
iránt. Nincs az a társadalmi betegség, nincs az a szen-
vedés, amely a keresztény sziveket érintetlenül hagyná. 
Es ezt fényesen bizonyítja a jótékonyság története is. 
Minden, az emberiség testi és lelki nyomorának enyhí-
tésére alakult intézmény az Egyház talaján fejlődött 
ki. Ezt a dicsőségét az egyháznak elvenni, letagadni 
nem lehet. 

Ingyen kenyeret és ingyen tejet már ezelőtt 1500 
évvel osztogattak szent Benedek minden kolostorában, 
de oly módon szolgálták ki a szegényeket és a koldu-
sokat a szerzetesek, mintha Krisztus jelent volna meg 
a kolostor kapujánál. Mert Szt Benedek szabálya egye-
nesen előírja, hogy minden szegényben, vándorban és 
utasban Krisztust lássák, Krisztust tiszteljék. 

Az első kórházakat az egyház alapította és van 
legalább is 30—40 férfi- és nő-kongregácziója, amelyek-
nek tagjai fogadalom által kötelezik magukat a vakok, a 
hülyék, a süketnémák, a fekélyesek, a nyomorékok és 
mindennemű betegek önfeláldozó ápolására. 

Még mielőtt az államok gondoltak volna javító-
intézetek fölállítására, az egyház kebelében megala-
kult a Jó Pásztor apáczák kongregácziója, hogy a 
bukott lányok megmentésén fáradozzék — és alakult 
férfikongregáczió, hogy az utczai csavargó gyermeke-
ket összegyűjtse, nevelje és a társadalomnak meg-
mentse. 

A vöröskereszt egyleteknek még hire-hamva sem 
volt, mikor már Rómában a polgárháborúk iszonyai 
között keresztények lopóztak harczterekre, hogy a se-
besülteket segélyben részesítsék. 

Nemcsak melegedő szobákat állítottak fel, hanem 
a Simplon és Szt-Grotthárd magaslatain a hó és jég-
mezők között kolostorokat, hogy a szerzetesek hű 
kutyáik kíséretében saját életük veszélyeztetésével ki-
menjenek a hóviharokba s fölkeressék a megfagyott 
utasokat s őket a kolostor kályhájának és az önfelál-
dozó szeretetnek melegénél uj életre keltsék. 

Ez csak egy-két példa az Egyház jótékonyságá-
nak történetéből. De mindezen példákból felénk sugár-
zik a keresztény jótékonyságnak második lényeges tu-
lajdonsága is : az önzetlen szeretet, mely kész a leg-
nagyobb személyes áldozatra is. Ez adja meg a keresz-
tény jótékonyságnak az örök dicsőség nimbuszát. 

(Vége köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr. A kegyeletes adakozás fenséges képe a győri 

egyházmegyében — Széchényi Miklós gróf püspök ur 
kineveztetése, vagyis két óv óta. 

Ő méltósága a püspök ur tavalyi 18. sz. körleve-
lében felhivást intézett egyházmegyéje papságához. E 
felhivásra a győri egyházmegye papsága oly g}Tors 
készséggel felelt meg, hogy ő méltósága a fényes 
eredményt V. sz. körlevelében 45—70. 4-r. lapon már 
közzé is tehette. A bevezető főp. levél igy szól : 

„Mu.lt évi XVIII. számú körlevelemben felhivást 
intéztem egyházmegyém Nagyontisztelendő papságához, 
hogy részletes jelentést tegyen nekem püspökké tödént 
kineveztetésem óta egyházmegyémben lefolyt nevezete-
sebb eseményekről, létesített intézményekről, melyek 
az istenitisztelet ós hitélet erősítését czélozzák, a 
katholikus tanügy fejlesztését mozdítják elő ós a szegé-
nyek ügyének felkarolására vonatkoznak. 

Czólom az volt, hogy világos képet szerezzek 
magamnak és nyújthassak másoknak híveimnek tettek-
ben megnyilatkozó, áldozatra is kész hitéletéről ; a 
katholikus népoktatás ügyének az utóbbi időben való 
felkarolását és gondozását buzdító példákban is meg-
mutathassam ós igazolhassam azok előtt, kik minket 
katholikusokat e téren hanyagsággal, hátramaradással 
vádolnak ; kézzel fogható bizonyítékát akartam meg-
mutatni annak, hogy a modern humanismus jótékony-
ságával szemben a keresztény szeretet sem hanyagolja 
el emberbaráti kötelességét a segítségre szorulók iránt. 
Egyben összegezve is kívántam látni azoknak keresz-
tény lélekre valló adományait, kiknek jótékonyságáról, 
bőkezűségéről szórványosan értesültem. 

A beküldött — bár igen hiányos — adatokból 
örömet és lelki megnyugvást merítettem, mert láttam, 
hogy a mai nehéz megélhetési viszonyok között levő, 
súlyos terhekkel tetézett hiveim erejükön felül áldoz-
tak egyházi és iskolai czélokra, tanúságot tevén arról, 
hogy a katholikus érdekeket, a jó ügy felvirágoztatá-
sát igazán szivükön viselik. 

Tiszteletet keltő adatokkal látom igazolva, hogy 
egyes katholikus főuraink ősi hagyományaikhoz hiven 
minden vallásos, nemes és a nép érdekét czélzó ügy-
ben erős kézzel kelnek védelmünkre ; ahol egyházunkért, 
magyar hazánk érdekeért kelünk fel, kitartó segítség-
gel állnak mellettünk. 

Meggyőződést szereztem afelől, hogy egyházme-
gyém Nagyontisztelendő papsága kiválóan buzgó mun-
kásságot fejtett ki Isten házának díszítésében, az isko-
lai ügy felkarolásában, ugy áldozatkészségével mint 
buzdításával. 

A múltért főpásztori elismerésemet nyilvánítva, a 
jövőre is kérem egyházmegyém Nagyontisztelendő 
papságának kitartó buzgóságát és munkásságát, külö-
nösen katholikus népoktatási ügyünk felvirágoztatása 
érdekében. 

Az iskola az egyház leánya, melyet minden erőnk-
ből támogatnunk, segítenünk kell. I t t neveljük egy-

házunk hű fiait, reményeit, hazánk kötelességtudó és 
munkás polgárait. 

Ha iskoláinkat elvesztettük, kivették kezünkből 
legerősebb fegyverünket, megingaíták lábaink alatt a 
legbiztosabb talajt. 

Semmi áldozat sem sok igaz és fontos ügyünk 
támogatására, de a legkisebb adomány és munkásság 
is bő gyümölcsöt termő e téren. 

Ez uton is hálás köszönetemet kívánom kifejezni 
mindazoknak, kik a felsorolandó tételekre adománnyal, 
munkával, buzdítással és jó példával adóztak. 

Győr, 1904 márcz. hó 8-án. Miklós s. k. 
püspök ." 

Az eredmény részletei következnek. 

Szat.már, márcz. 16. A szatmári egyházmegye alapí-
tásának évforduló napjára — a „Heti Szemlé"-ben a 
következő ünnepi szózat jelent meg: 

„E hó 23-án lesz száz esztendeje, hogy Ferencz 
király aláirta a szatmári püspökség alapitóleveiét. En-
nek a nagy napnak emlékére a káptalan a zárdatemp-
lomban hálaadó istentiszteletet fog tartani, a püspök 
ur 0 nagyméltósága pedig az egyházmegye nevében 
dicsőségesen uralkodó apostoli királyunkhoz hódoló 
feliratot intéz. 

Ez a nap, mely az öt vármegyére kiterjedő szat-
mári egyházmegye jövőjének hajnalhasadása volt, mél-
tán megérdemli, hogy kegyelettel álljunk meg előtte és 
áldjuk az isteni Gondviselést ama kimeríthetetlen jósá-
gáért, mely a püspökség megalapításával a hitélet fej-
lődósének, a tudományok ós művészetek fellendülésé-
nek, a kulturális és anyagi izmosodásnak, a nemzeti 
szellem ápolásának állított bevehetetlen várat ez öt 
vármegye határai között. 

Ha végigtekintünk ez évszázad rohanó éveinek 
sorozatán, mintegy önkénytelenül szemünkbe tűnik az 
a szinte aránytalan haladás, melynek egyedüli mozga-
tója, sőt úgyszólván megteremtője a Szatmárra helye-
zett püspökség volt. 

Fellendül a hitélet, a plébániák száma csaknem 
megkétszereződik, templomok és iskolák létesülnek, 
melyekben a vallásosság és hazaszeretet magvait hintik 
a lelkekbe. Rohamosan hódit tért a katholiczizmus, egy 
század leforgása alatt 52 ezer lélekről 142 ezerre sza-
porodik. 

Kolostorok, szerzetesrendek, nőzárdák találnak 
otthont az egyházmegye határai közt, középiskolák 
emelkednek, a kulturális tevékenység megindul az 
egész vonalon, hogy az egyháznak és a hazának egy-
aránt értékes nemzedéket neveljen. 

Konviktusok, kórházak, árvaházak létesülnek, száz 
meg száz kéz siet a szenvedések és a nyomor enyhí-
tésére. Százezerekre menő áldozataikkal elől járnak a 
püspökök, kik mellé készséges segítőtárs gyanánt sora-
koznak a káptalan tagjai és ki-ki tehetsége szerint az 
alsóbb papság közül. Ezer meg ezer gyámoltalant emel-
nek fel, ezer meg ezer szemben szárítják fel a könye-
ket, ezer meg ezer ajk áldja kezök ós szívok nemes 
munkáját. 
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Magára Szatmár városára a püspöki székhely 
megalapitása kezdőpontja az ébredés korszakának. A 
falusias szinezet csakhamar városi képpé változik át. 
Ma nagyszerű paloták pompáznak ott, hol néhány év-
tizeddel előbb nánfedeles viskók éktelenkedtek, vagy 
a fenektelen pocsolyák iszapja tántongott. A székes-
egyház, a püspöki palota, a zárda, a konviktus, a 
mizeriek klastroma, a tanitóképző, a pompás kanonoki 
lakások megadják az irányt a város fejlődésére, mely 
csakhamar kibontakozik hétköznapi formájából, a palo-
ták nyomain uj paloták keletkeznek, s ime ma Szatmár 
előkelő helyet foglal el az ország nagyvárosainak 
sorában. Aki ötven évvel ezelőtt látta és ma falai 
közé kerül, meglepődve tekint szét, de reá semmi 
körülmények közt nem ismer. 

Szatmárnak tehát legelső sorban van oka áldani 
azt a kezet, mely a várost püspöki székhelylyel aján-
dékozta meg. Dicsőségesen uralkodó királyunk nagy 
őse, Ferencz király volt ez. De nemcsak ő, hanem 
utódai is számtalanszor árasztották kegyelmök áldásait 
a püspöki székváros félé. Méltán borul tehát városunk 
és egyházmegyénk közönsége e napon hódolattal az 
uralkodó lábai elé, méltán esdi le reá és családjára 
Isten áldását. 

Korszakot alkot ez a nagy esemény öt vármegye 
történetében, nemcsak Szatmár, de az egyházmegye 
minden legkisebb pontja érzi jótékony hatását annak 
a melegnek, mely a püspöki székváros központjából 
sugárzik felé. Ideig-óráig tartó alkotásokat gyorsan 
megőröl az idő kereke, — ennek az intézményének 
élete örök időkre szól, és virágzást, dúsan tényező 
életet fakaszt maga körül, magasztos missiójával fel-
rázza a szuny adó lelkeket, odahivja a tevékenység-
mezejére, hogy alkossanak Isten előtt kedves, magokra 
és embertársaikra hasznos dolgokat. 

Ünnepeljünk tehát fénynyel, lelkesen, mondjunk 
hálát az isteni Gondviselésnek s a dicsőséggel ural-
kodó család bölcseségének ! 

Róma, febr. 15. X. Pius pápa tudományos utazásra 
küldte Marucchi Horácz tudós régiségbuvárt — Egyiptomba 
és a Szent-Földre. Marucchi neve minden mívelt 
katholikus előtt ismeretes. Tanulmányai az örökváros 
régi templomairól és a katakombákról első rangú 
becscsel birnak. De Rossi tudása benne, a tanitvány-
ban, mintegy uj életre ébredt. O a vatikáni egyiptomi 
múzeum igazgatója. Ebben a minőségében X. Pius 
pápa külön megbízással küldte őt Egyiptomba, hogy 
ott a Schiapparelli által vezetett thebei és heliopolisi 
ásatásoknál jelen legyen s megfigyeléseket tegyen. 
Innen a Szent-Földre fog átrándulni a tudós férfiú, 
hogy a húsvéti szent napokat Jeruzsálemben töltse. 
Néhány hétig Rómában a régészeti előadások hallgatói 
nélkülözni lesznek kénytelenek a tudós tanárt és veze-
tőt, a ki azonban azzal fogja kárpótolni római távol-
létét Rómának, hogy üres kézzel nem fog visszajönni 
a Szent-Földről s Egyiptomból. 

T Á R C Z A. 
A pénzről. 

— Előadta dr Mayer Béla v. püspök a kalocsai „Kath. 
Körben, mult hó 21-én. — 

Midőn itt a gazdagodás utáni törekvést a ke-
resztény vallás szellemének ós kívánalmainak határai 
között pártfogásomba veszem s annak főleg erkölcsö-
sítő hatását is kiemelem, nagyon egyoldalú volna fel-
szólalásom, ha itt azon veszélyekről hallgatnék, a 
melyek múlhatatlanul fenyegetik azt, ki az eszközt a 
czéllal összetéveszti s a pénznek magának nagyobb 
fontosságot tulajdonít, mint azon tárgyaknak, a melyek 
pénzen megvásárolhatók, megszerezhetők. 

A pénz mindenekelőtt is eszköz, s összehalmozása 
; csak azért, hogy legyen mit a szemet gyönyörködtetni, 
; nem lehet a pénznek czélja, különösen csalódnék 

pedig az, a ki a kincsek gyűjtését és birtokát a bol-
dogság fogalmával azonosítaná. 

De ha, valaki, mint említettem, az eszközt a 
czéllal összetéveszti, végtelenül csalódik, ha azt gon-
dolja, hogy boldogsága növekedik, midőn gazdagsága 
szaporodik. 

A nagy birtok nagy gonddal jár s kezelésében 
sokszor több a keserűség, mint az élvezet. Ha az 
embernek annyija van, hogy minden észszerű kíván-
ságát teljesítheti, Ízlésének szabad játékot engedhet, 
semmiben nélkülözést nem szenved, — mindaz, ami 
fölösleget képez, csak a gondok növelésére szolgál. 

Aztán alig van dolog a világon, a melynek 
nagyobb vonzó, vagy mondjuk ki egyenesen, csábítóbb, 

; erkölcsrontóbb ereje volna az emberekre, mint épen a 
! pénznek. Manap már talán ugy is áll a dolog, mint 
I a szálló ige ta r t j a : Mindent pénzért, és mindenért 

pénz. Horatius „auri sacra fames"-nek nevezi a pénz-
i sóvár lelkületet. Az írásból pedig azt is tudjuk, hogy 

még az Üdvözítőt is pénzért árulták el. „Mit adtok 
nekem és én elárulom őtet?" Mit adtok? Hát ma már 
nemcsak portékát a boltban, élelmi szereket a piaczon, 
fizetést bármily szolgálatért, — hanem adnak és vesz-
nek pénzt már mindenért ; a polgári meggyőződés, a 
szavazat, a becsület áru tárgya lett ; ha kell, pénzért 
beszélnek, pénzért dicsérnek, pénzért gyaláznak, pénz-
ért még hamis esküre is készek. Minden eladó, minden 
pénzért kapható. 

Ne kívánják, hogy még inkább részletezésbe 
bocsátkozzam, mert meg kellene mondanom, hogy a 
mit eddig tiszteltek, becsültek, amit csak érdemért, 
erényért, jutalmul adtak, a pénz már azt is meg tudja 
szerezni; s ha vesszük a pénz kamatozó erejét, alig 
van már, mi hatalmának ellenállni képes volna. Az 
uzsora története ezer- és ezer áldozat könyüiből iródik, 
s nincs bűn, mely gondolkozóba ejtene, nincs gyalázat, 
mely visszarettentene, nincs veszély, mely megdöb-
bentene, ha kell, még az akasztófától sem borzadnak 
vissza, ha a — vállalat 100 perczenttel kecsegteti a 
vakmerőséget. Nincs törvény, melyet lábbal ne tipor-
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nánk, nincs "Wertheim-kassza, melyet föl nem feszíte-
nének, ha a pénzszomj kielégítését várja. 

Ha a keresztény tekintetek egészen figyelmen 
kivül maradnak, a józan ész egymaga is képes volna 
a tilalmas vagy szertelen gazdagodási szomjat legalább 
némileg lecsillapítani annak meggondolásával, hogy 
bármennyit is szerezzen valaki, ha mindjárt Rothschild 
kincseit is összegyűjti, — se nem ehetik, se nem iha-
tik, se általában nem fogyaszthat többet az élet kel-
lemeiből, mint más ember. S ha elborítaná magát 
gyémántokkal ; megtelnék mindennap franczia ételek-
kel és borokkal, palotákban laknék, külön vonatokon 
utaznék s a modern élet minden egyéb gyönyöreivel 
kénye-kedve szerint rendelkezhetnék — mi volna 
mindennek vége ? Ha egyéb nem, bizonyára az, ami 
a legszegényebbnek is végső osztályrésze : egy sir- j 
gödör S itt az írás szavaival kérdhetném: „ós amit 
egybegyüjtöttól, kié leszen ?" 

Ha nekem nem hisznek, higyjenek az élet tapasz-
talatainak. Az élet tapasztalatai pedig arról tesznek 
bizonyságot, hogy, ha a gazdag ember egészséges akar ; 
lenni, ugy kell élnie, mint a szegénynek. Minden j 
élvezet tulságossága a természet törvényébe ütközik s 
nem marad, nem maradhat boszulatlanul. Minden far-
sangnak böjt a vége. S ha valaki a gazdagságot csak 
azért szereti, mert az élet minden örömeinek élvezé-
sére eszközül szolgálhat : legyen meggyőződve, hogy 
nem sokáig fogja azokat élvezni. Unalmassá válnék, 
ha itt csak névszerint is fölsorolnám azokat a beteg-
ségeket, melyek az élvezetek korlátlanságából szár-
maznak. A természet már maga is szab határt, a 
melyen túl az élet gyönyöreit nem lehet büntetlenül 
élvezni. Világosabban nem szólhatok. 

Nem puszta mese az, hogy a kinek sok az étele, 
annak kevés az étvágya. Egy szegény koldus rimán-
kodva kért alamizsnát egy gazdag úrtól. Minek neked 
az ? kérdi az ur. Éhes vagyok, feleli a szegény. Te 
boldog, úgymond a gazdag, száz frtot adnék, ha csak 
még egyszer éhes tudnók lenni. 

Rothschildról olvastam a napokban, hogy midőn 
öt egyj látogatója ebédjénél érte; az ebéd épen 
két lágy tojásból állott. Miért nem eszik hust is, 
egyebet is ? kérdi a látogató. Feleli : nem tűri a gyom-
rom. Kemény téli napon nem füttetheti a szobáját ez 
a gazdag ember, mert azonnal vértorlódásban szenved. 
Színházba nem mehet, mert idegei nem tűrik a zajt. 

Ugyan melyikünk cserélne ezzel a nagyon szegény 
dúsgazdag emberrel ! 

De tán azt mondják szives hallgatóim, hogy én 
csak túlozok. 

Hát én nem túlozok, én csak az élet könyvéből 
olvasok, s abban az is föl van jegyezve, hogy több 
ember halt meg abban, hogy sokat evett, mint ki 
sokszor éhezett is. Több betegség származik abból, 
hogy sok volt az élvezet, mint abból, hogy kevés vagy 
semmi volt belőle. 

Aztán mi ugy vagyunk alkotva, hogy az élvezet is 
elveszti ingerét, ha könnyen jutunk hozzá. Ugy lát-
szik, de csak látszik, hogy mi sem könnyebb, mint 

pénzen örömeket szerezni, pedig épen a gazdagokra 
nézve ez a legnehezebb. Gyönyörűségnek látszik mindent 
megvehetni a mi tetszik, bármennyibe kerüljön is : a 
dolog pedig ugy áll, hogy a gyönyör annál kevesebb 
ingerrel bir, mennél könnyebb annak a megszerzése. 
Világosabban nem beszélhetek, mert, ha tenném, köny-
nyen megbotránkoznának t. hallgatóim. 

Visszatérek, a honnan kiindultam. A pénznek 
csak annyiban van értéke, a mennyiben erkölcsösít és 
függetlenséget biztosít az embernek kenyérre épp ugy, 
mint véleményre és cselekvésre nézve, de nem lehet 
oly értékes is, hogy érette az ember porban csuszszók, 
becstelenségre vetemedjék, lelkiismeretét bemocskolja. 
Megvetendő az a pénzszerzés, mely a lelket szegényíti, 
az erkölcsi érzéket eltompítja, a jó és rossz közti 
különbséget összezavarja, a vallásos ösztönt megfojtja, 
s a lélekből kiöl minden gondolatot, mely Istenhez 
vezet, midőn már semmi egyéb örömet nem nyújt , 
mint a pénznek puszta szemlélése, oktalan olvasása. 

Ilyenről bízvást lehet mondani : „A szegény gaz-
dag a szegények legszegényebbike." 

A felebarátunkkal való jótékonykodáson kivül 
nincs a pénznek szebb rendeltetése, mint az, hogy meg-
veheti vele önállóságának, függetlenségének dicső 
szabadságát. 

Ehhez pedig nem is kell olyan nagyon sok pénz. 
Nincs az a jó egészségben levő munkás, ki magának 
ezt a függetlenséget meg nem szerezhetné, ha tud 
bevételeivel gazdálkodni és óvakodik minden haszon-
talan kiadásoktól. 

E függetlenségnek árát meg kell fizetni : szor-
galommal és eszélyességgel. Talán legnehezebb az 
utóbbi föltételnek teljesítése. Száz ember tud keményen 
dolgozni, s ezek között tán tiz sincsen, ki képes 
keresményével gazdálkodni. 

Megengedem, hogy hazánkban a munka kérdése 
ujabb időben annyira összezavarodott, hogy rendezet-
lensége miatt mind inkább tért foglal a szoczialismus, 
és a munkások ezrei itt a megélhetés föltételeit nem 
találván, vándorbotot vesznek kezükbe, hogy idegen-
ben keressék meg a mindennapi kenyeret. De ugy 
hiszem, népünk elszegényedésének ezen kivül még egyéb 
okai vannak s ezek között nem utolsó az, hogy egy-
általán nem tud gazdálkodni. Ugy tapasztaljuk, hogy 
azon osztályok, a melyek legkeményebben dolgoznak, 
a leggondatlanabbul fecsérlik el, a mit keresnek. A 
helyett, hogy takarékoskodnának, betegség vagy munka-
hiány esetére valamit félre is tennének, egy egész 
heti keresményöket egy nap alatt megeszik, eliszszák 
s a legelső pénzválságon tönkre is jutnak. 

A társadalom ezen osztályából kerül ki a tőkének 
rabszolgája minden férfiasság, minden önbecsülés nél-
kül, ki soha sem lesz szabad, soha sem független, ki 
folytonos lekötelezettségében minden önállóságból 
kivetkőzik, nemcsak keze munkáját pénzért árulja, 
hanem pénzért mindenre kész, a koldulástól kezdve a 
rablásig ! Lelkiismeretet, becsületet, erényt, szavazatot 

i mindent oda kinál a többet fizetőnek. Minden ember 
! szükséget szenved, ki többet költ, mint a mennyije 
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van, senki sem szenved, ki kevesebbet költ. A taka-
rékosság egészen más, mint a fukarság, valóban 
annyira különbözik ettől, hogy csakis takarékos ember 
lehet bőkezű. 

A ki pedig nem takaréskoskodik, szükségképen 
adóságokba keveredik. 

Az emberi jólét halálos ellensége az adósság, a 
mellett, hogy az ember anyagi gondjait kinokkal ter-
heli, még jellemét is beszenyezi. A tolvajlás, okmány-
hamisitás, sikkasztás, természetes szülöttjei az adósság-
csinálásnak. Nem képzelhetek magamnak szánalmasabb 
teremtést, mint a könnyelmű adósságcsinálót. A mely 
perczben képtelen kötelezettségének eleget tenni, attól 
a percztől kezdve nyugalma, becsülete, vagyona hitele-
zőjének kezében van. 

Az adósságtól ment ember, legyen bár kabátja 
foltos, csizmája repedezett, kalapja lyukas, még a 
szabadság fia és oly független, mint a feje fölött éneklő 
pacsirta ; ellenben az adós, bármily kifogástalan öltözet-
ben járjon, nem egyéb, mint egy ünnepre szabadon-
bocsátott jobbágy, — hitelezője által minden órában 
igénybe vehető rabszolga ! 

1 R O D A L O M 

— Elmélkedések a legméltóságosabb Oltáriszent-
ségről, vagyis méltó előkészület a szentáldozáshoz, 
kath. hivek számára. Irta P. Bv'dl Kázmér Jéz.-t. 
atya. Magyarra áttette Kovács Jázon sz. nagy Vazul 
r. áldozópap. A ft. munkácsegyházm. hatóság jóvá-
hagyásával. Ungvár, 1903. 16-r. 146 1. 

Éppen jókor jöt t a húsvéti szentáldozás idejére. 
A szentáldozás a hitélet forrása, hőmérője, éltető lelke. 

= Perraud bibornok két röpiratáról hoz az 
„Univers^ márcz. 16-iki száma tudósítást. Mindakettő 
igen aktuális. Az egyiknek ez a czime : „Les erreurs 
de M. Vabbé Loisuu, a másiké ez: „Le règne de Dieu 
dans le mondea. Kaphatók Párisban, Téquinél, 29, rue 
de Tournon, Paris. 

— A szabadkőművességről a legújabb magyar 
röpirat Nógrády Gyula hirlapiró tollából jelent meg 
67 lapon, a következő czim alatt: „.4 szabadkőművesség 
titkai*. Terjesztésre kiválóan alkalmas. Magyar értelmi-
ségünk körében ne legyen családi fészek egyetlen-egy 
sem, a hol ez a felvilágosító és óva figyelmeztető 
jóbarát meg ne fordulna. Veszedelemben van minden 
keresztény család, hogy a szabadkőművesség a család-
főt behálózza és a megváltó Jézus Krisztus hitétől 
elcsábítja, eltántorítja. Sión őrei, tekintsetek Franczia-
országra. Ott már a szabadkőművesség uralkodik. Így 
lesz nálunk is, ha ti, lelkipásztorok, nem virrasztotok 
híveitek felett, nem dolgoztok a szabadkőművesség-
ellen. 

V E G Y E S E K . 

— Rómából érkezett tudósításunk szerint X. Pius 
pápa f. hó 14-én fogadta reggel audienczián dr István 
Vilmos szombathelyi püspök urat. Előtte való nap 
nagy szent Gergely jubileumának római bizottságát 
fogadta a szent atya kihallgatáson. Chigi Márius hg el-
nök üdvözölte a pápát, azt mondva, hogy szentséges 

atyánk a pápasága kezdete óta végzett apostoli mun-
kájával emlékeztet nagy szent Gergely nagy tetteire 
az egyház és az örök város érdekében. A pápa vála-
szában, dicsérte a római bizottság igyekezetét, mely-
lyel nagy elődjének jubileumát a bizottság fényessé "és 
a lelkekre nézve épületessé törekszik tenni. A mi a 
nagy bókot illeti, hogy pápasága emlékeztet nagy szent 
Gergelyére, az elől avval a kijelentéssel tért ki X. 
Pius pápa, hogy nem tartja magát elégségesnek nagy 
elődje nagy munkájára. Tenni igyekszik, a mennyit 
Isten segítségével tehet. 

— A pápa nevenapját Rómában Te Deummal 
tart ják meg a sz. Péter templomban. Velenczében és 
Rieseben, Sarto József szülőhelyén, nagyobb ünnepsé-
gekkel ülik meg. 

— A pécsi egyházmegye árvasága megszűnt. Ő 
felsége a király, a szentséges Atya beleegyezésével, 
boldogult Hetyfy Sámuel püspök úr utódjává dr Fisclter-
Colbrie Ágoston esztergomi praelátus-kanonokot, a 
Pázmaneum kormányzóját nevezte ki. Hódoló tisztelet-
tel üdvözli a magyar katholiczizmus b. Mór és annyi 
nagy püspök székében ! 

— A „La Gerarchia Cattolica" első kötete X. 
Pius pápa kormányzása alatt javítva jelent meg. Ehrl-
Jéz. t. atya, a Duchesne által kiadott „Liber Pontifica-
lis" adatai és saját kutatásainak eredményei alapján, 
javítva adta ki a pápák sorrendjét. Uj az ezidei római 
évkönyvben a tartalomjegyzék is. A hierarchia fejeinek 
névsora 14 pátriárkát, 198 érseket és 785 püspököt 
mutat ki. Ide számítva a bibornokokat és a czimzetes 
püspököket, az egyház kormánya 1300 tagból áll. 

— A Col lége de France-ban 13-án a franczia 
irodalom tanszékének betöltéséről volt a szó. Szavazó 
tanár volt B6. A szavazatok igy oszlottak meg ; Abel 
Lefranc 16, Ferdinand Brunetière 15, Desjardins 3, 
Gaston Deschamps 1, Albert Leroy 1 szavazat. Tout 
comme chez nous. Katholikus ember, ha a hitélet embere, 
csak nehezen, kivételesen és kegyelemből juthat 
kathedrára. 

— Apró hirek. A pécsi Kath. Körben f. hó 20-án 
Szeghy Ernő dr, bajai főgymn. eist, tanár, a ki három 
évet töltött Japánban Ambrozovics osztrák-magyar 
nagj'követ házában, tartott felolvasást Japánról. A 
közvetetlen tapasztalásból merített ismeretek közlését 
a hallgatóság nagy tetszéssel honorálta. — Az ubdai 
plébániára a győri káptalan Hóbor Ferenczet, a sopron-
bánfalvi karmelíta-apáczák lelkiigazgatóját, mutatta be 
a megyés püspök urnák. — A kalocsai főmegyében 
Vaszner Lipót császártöltési esperes-plebános a keczel-
kerületi esperesi és tanfelügyelői állásától saját kérel-
mére felmentetvén, helyébe Makay Gábor akasztói 
plébános neveztetett ki. 

F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyóira t ú g y indul t meg, hogy havonkint , a 
„Reh g io-Vallás" a lak jában , V2 í v e t adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták, hogy 2 ívet is adott . Â lap t e r j ede lmének beállt és a j övőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az elöíizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az „E. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú jévrő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot , a 
..Religio-vállás"-1 és az „ E . Kr. L " - a t együt t k íván ja jára tn i , az 
az , ,E. Kr. L."-at kedvezményes áron, 2 koronáér t sze rezhe t 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t ,.E. K r . L."-ra 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás ,-zerint, 
SV 1 2» 3-i ®s egé^z évi rész le tekben tór lesz the tök. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s iegczélszerübb e l já rás az egész évre j á r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesztese , még pedig ha lehet előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszei' : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küWéssel 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 Á R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, márczius 23 

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

SZ. I. Félév. 1904 

„Perge alacriter m coepio tuo : praeliare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenaae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus." 

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

„Additos tibi amnios a u c t o n t a t e .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T a r I a l o m . Vecéreszmek e's tanulmányok: A szent kehely. — Egyházi tudósítások: B e s z t e r c z e b á n y a : R imely püspök emlékének 
és a besz te rczebányai egyházmegye p a p s á g á n a k elégtéte l . — G y ő r : A kegye le tes adakozás f enséges képe a győr i e g y h á z m e g y é -
ben. — M c K e e s p o r t : Gróf Dégenfe ld Józse f r e f o r m á t u s főgondnok amer ika i ú t j á ró l . — R ó m a : A s z e n t a t y a első n e v e n a p j a 
a pápa i széken. Tárcza : A fényűzésről . — Kath. Egyesületi. Élet és Köztevekenység. A Sz. - Is tván-T. Tud . és í rod . Osz tá lyának 

márcz ius 18-iki ülése. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A s z e n t k e h e l y . 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

Ami a kehely stilusát illeti, mindenekelőtt hang-
súlyoznunk kell, hogy e tekintetben az ötvös szabad-
sága teljes. Az egyház, a rubrikák soha semmiféle 
stilus mellett nem foglaltak állást s igy senki se mond-
hatja sem a képzőművészeteket sem az iparművészetet 
illetőleg, hogy ez vagy az az egyház hivatalos stilusa. 
A művészet érdekében, a nemes izlés érdekében csak 
örvendenünk lehet azon, hogy a renaissance óta félre-
ismert, lenézett babérnak, gátnak, csúfolt csúcsives 
stilus a XIX. sz. folyamán becsületre jutott , de viszont 
nem kell az ellenkező végletbe esni, s a renaissancera 
anathémát mondani, mint azt egyes egj^házi régészek 
tették. Geraus „Die katholische Kirche und die Renais-
sance" cz. művében kimutatta, hogy a csúcsives stilus, 
melyet Róma alig ismer, nem lehet a katholikus egyház 
kedvenez stilusa, vagy egyházias stilus, vagy akárhogy 
nevezzék azt a csúcsives stilsu zelótir, mindamellett, 
hogy valamint a byzanczi vagy a román stilus tisztán 
keresztény kultúra terméke, s mind a mellett, hogy 
eszmei tartalomban sokkal gazdagabb, mint a renais-
sance. Azt is megtanulhatjuk Graus művéből, hogy a 
csúcsives stilus korában is sok törtónt a rubrikák ellen, 
hogy pl. a toronyszerű szentségházak, Sacramentshäu-
schen használata tiltott dolog. Lát tuk azt is, hogy a 
csúcsives stílusban készült régi kelyhek egyrósze litur-
gikus szempontból több kifogás alá esik, főleg a kései 
csúcsives stilus idejéből valók. Elv gyanánt mondhat-
juk tehát ki, hogy minden stílusban alkothatunk litur-

gikus használatra méltó kelyheket, ha t. i. az egyházi 
szabályokat, első sorban tehát a rubrikák követelmé-
nyeit szem előtt tar t juk. 

Azonban, ha a keresztény áhítat az áldozatkészség, 
a művészi ihlet mindent elkövet is, hogy a kelyhet a 
szentáldozat méltó edényévé alkossa, igazán a szó szo-
ros értelmében szentté az igy alkotott emberi mű csak 
a fölszentelés, a consecratio által válik, ahogy a fölszen-
telő püspök mondja a Pontificale szerint: et quod arte 
vel metalli natura effici non potest altaribus tuis 
dignum, fiat tua benedictione sanctificatum. Azért az 
egyház Mózes példáját követve, ki az Exodus 40. 9— 
10. szerint a szent sátort és szerelvényeket fölkenéssel 
avatta föl Isten szolgálatára, egyenesen Isten paran-
csából kezdettől fogva különös szertartással szentelte 
föl, mint a többi egyháziszereket, úgy a kelyhet is. 
Erről tanúskodnak a Liber Pontificalis egyes helyei, 
pl. Szent Zephyrinus ós Urbánus életénél, 1 továbbá 
Sozomenos, ki a Constantin császár által Tyrus egy-
házának ajándékozott edények fölszenteléséről beszél.2 

A VI., VII., VIII. század szertartáskönyveinek föl-
szentelési formulái a Pontificale jelenlegi szövegéhez 
már nagyon hasonlítanak.3 A görög egyház, illetőleg 
az összes keleti egyházak kehely szentelő szertartásai a 
latin egyházéval a legteljesebb összhangot tüntetik föl, 
mit Renaudot, kinél a régi görög formulák közölvék, 

1 L ieber Pontificalis ed. Duchesne I . 143. R u i n a r t . Acta 
Mar tyr ium II . 4. 

s His t . Eccl. I I . 26. 
3 Pl. a Sac ramen ta r ium Gelas ianum, Gregor ianum, Gallica-

n u m Muratori-nál . Vet. Lit . Rom. I . 611. I I . 185., 678., 958. 
24 
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a görög és latin egyházak hitbeli egysége mellett szóló 
czáfolhatatlan érvnek nevez. 4 

A jelenlegi egyházfegyelem szerint a kehelyszen-
telósre csak a fölszentelt püspöknek van hatalma, mi-
vel a kehelyszentelés kenéssel van összekötve. A püs-
pök ezt a hatalmat áldozópapra nem ruházhatja át. 
Egyszerű áldozópapnak csak pápai kiváltság, privilé-
gium apostolicum révén lehet hatalma kehelyszentelós-
hez. A megyés püspök saját egyházmegyéjében rendes 
jogánál fogva szentel kelyhet,5 s ennek elvégzésével 
csak fölszentelt püspököt bizhat meg, tehát nem bizhat 
meg oly apátot sem, kinek apostoli kiváltság révén 
van hatalma kelyhet szentelni,6 már t. i. saját egyháza 
részére. Ha a püspök vagy más felhatalmazott pap 
külön pápai kiváltság nélkül másra ruházná át a 
kehelyszentelést, akkor ezt, ha botrány nélkül lehetsé-
ges, meg kell ismételni, föltéve, hogy a kelyhet még 
nem használták addig.7 A szerzetes-rendek elöljárói, 
még ha egyéb szerelvények megáldására föl lennének 
is hatalmazva, kelyhet nem szentelhetnek, valamint az 
apátok sem, sem azok, akik usum pontificalium habent. 
Csakis külön apostoli kiváltság révén lehet nekik hatal- ! 
muk erre, s akkor is csak saját egyházuk vagy egyházaik 
részére szabad nekik kelyhet szentelni.b Hogy mily fontos 
dolognak tartja az egyház a kehelyszentelést, kiviláglik 
egyrészt abból, bogy csak a püspöknek van hatalma 
azt elvégezni, de másrészt onnan is, hogy halálos bűn 
terhe alatt kötelező azok fölszentelése, consecratiója. 
Az által, hogy valaki nem consecrált, tehát fölszente-
letlen kehelylyel misézik, a kehely nincs fölszentelve, j 
mint azt némelyek gondolták.y Rómában ellenben most 
is dívik az a szokás, hogy az újonnan aranyozott vagy 
egészen új, föl nem szentelt kelyhet a pápa magán-
kápolnájába viszik, s a pápának azzal végzett miséje 
után a kelyhet fölszenteltnek tekintik. Ez azonban 
egészen kivételes dolog Egyébiránt, aranyozását egé-
szen elvesztett vagy egyáltalán föl nem szentelt ke-
helylyel misézni csak a legvégsőbb szükség esetén 
szabad . (Folytatjuk.) 

4 L i turg . orient, collectio. Parisi is . 1716. I . 5 2 - 5 4 . 192., 327. | 
5 S R. C. 28. J u n . 1642. u. 1253—1400. Quar t i , Quaes t . i 

proem, p. 2. t. I . s. 3. d, 3. 
6 Dec. gen. 27. Sept. 1659. u. 1856-2003. 19. Quar t i 1. c. j 

d. 2. L á s d még. Tambur in i . De iure A b b a t u m ß o m a e . 1679. j 
250 sequ. Benczés apá tok t. i. u s u m pont i f ical ium haben te s ki-
vá l t ságga l birnak oltár, kehe ly , pa tena-szen te lés re Németország- ; 
ban és az Osz t rák-Magyar-Monarchiában , végül Sehweiz-ban. 

" S. R. C. 22. Sept. 1703. u. 3514-3663 . 8. 
8 S. R . C. 27 Aug. 1707. u. 3626-3775 , 2. Quart i . D e bened. 

tit . I. s. 4. d. 7. S. R, C. 13 Marti i 1632. u. 8Co—952. ; 16 Maj i 
17-'4. u. 4010 - 4159. Cavalieri . t. 4. dec. 187, 1. D e H e r d t , Sacrae 
Lit . P rax i s . Lovanii . 1894. t. I. 231—232. 1. 

» Müller. Theol. Morális. Vindobonae 1887. I I I . b. 85. lap. 
S. A. Liguori . Theol . Mor. ed. Lenoir . Par is i i s 1884. T I I I . L. 
V. n. 380. 279. oldal. Szent Alfonz azok vé leményét , kik a hasz-
ná l t fö lszente le t len ke lyhe t a haszná la t ál tal fö lszente l tnek tar t -
ják, dubie probabi l isnek nevezi. L á s d m é g : Jos . Cata lani . Com-
menta r ius in Pont i f icale R o m a n u m . Parisi is . 1851. I I . 367. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Beszterczebányai egyházmegye. Rimely püspök 

emlékének és a beszterczebányai egyházmegye papságanak 
elégtétel. — 

Valaki a „B. ü/.u-ban megtámadta a boldogult 
beszterczebányai püspök úr és az ő egyházmegyéje 
papságának hazafiságát. Ezt a támadást a püspöki 
papnevelőintézet tanárikara és egyesek, különösen 
Richter Antal theol tanár '"a durva támadást erélyesen 
visszautasították. Vártuk az elégtételt, a sérelem jóvá-
tevését. Lassan jött és szűken adta, de hát megjött. A 
B. H. febr. 26-iki számában a napihirek közt a követ-
kező helyreigazitást közölte : 

„Boldogult Rimely Károly beszterczebányai püs-
pök halála alkalmával lapunkban egy közlemény 
jelent meg, mely arról szólt, hogy Rimely püspök-
sége alatt az egyházmegye papságának körében a 
szláv idea erősbödött. Közöltük azután a besztercze-
bányai papnevelőintézet elöljáróságának czáfoló nyi-
latkozatát. Most még megemlítjük, hogy Zólyom 
vármegye legutóbbi közgyűlésén Kürthy Lajos fő-
ispán elnök a napirend előtt kegyeletes részvétét 
nyilvánította Rimely Károly drnak, a beszterbányai 
egyházmegye nagyérdemű, nagytudományu és nagy-
jótékonyságu püspökének elhunytán s a közgyűlés 
általános helyeslése mellett tolmácsolta azt az álta-
lános meggyőződést, mely az elhunyt püspök és az 
egyházmegye papságának hazafias érzülete t lien a napi-
sajtóban emelt vádak alaptalanságát kétségen felül helyezi." 

Nos, ha ez így áll : akkor hát mit tett az az 
ember, a ki a kétségtelen hazafiság ellen alaptalan 
vádjait világgá bocsátot ta?! 

Győr. A kegyeletes adakozás fenséges képe a gyön 
egyházmegyében — Széchényi Miklós gróf püspök ur 
kineveztetése, vagyis két év óta. (Vége.) 

Az eredmény. 

I. Templom és kápolnaépítés. Épült 3 uj templom, 
Boózon, Győr-Szabadhegyen és Petőházán, és 8 uj 
kápolna. Az adatok szerint ezen a czimen a hívek 
adtak 90,369 K — f. 

Győrváros mint kegyúr adott . . . 16,000 „ — „ 
Széchenyi Béla gr. mint kegyúr . . 7,120 „ — „ 
Kostyán Mihály petőházi pleb. . . 4.407 „ 40 „ 
Templompénztárak és alapítványok. 24,027 „ 44 r 

Összeg 141,923 K 84 f. 
II. Templom külsőleg vagy belsőleg renoválva lett 55 

helyen, kápolna 26 helyen, 218,413 K 82 f . költséggel. 
Ehhez az összeghez járultak: 

1. Községek és hívek : 
a) templomra . . . 31738 K 23 f. 
b) kápolnákra . . . 9613 „ 12 s 

Összesen 41351 K 35 i. 
2. Templom-pénztárak és alapítványok : 

a) templomokra. . . 47620 K 38 f. 
b) kápolnákra . . . 5691 „ 7 „ 

Összesen 53311 „ 45 „ 
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a) templomokra 99551 K 77 f. 
b) kápolnákra . . . 14875 y> 25 n 

és pedig-: 
Frigyes kir, hg. . . 55056 K — f. 
Eszterházy M. hg . . 18089 T) 58 V 
Széchényi Miklós gróf 

püspök 3252 n — n 
Esterházy Pál gr. . 5500 n — n 
Esterházy M. M. gr . 1600 11 — •n 
Esterházy F. gr. . . 1000 n — V 
Gr. Esterházy M.-né. 517 V — V 
Batthyány L. gr. . 12804 V 87 V 
Henckel L. gr.-né. . 660 it — n 
Vallásalap 1416 V — V 
Vaszary K. F. hgp. . 7950 n — V 
Szt Kereszti Apátság 5000 7) — V 
Pápóczi Prépostság . 1581 r> 57 n 

4. Egyes jótevők 
és pedig : 
Széchényi Miklós gróf 

püspök 5ü0 K — f. 
Egyházmegyei alap . 2100 n — 71 

Bertha János dr . . 1304 V — rí 
Szely Lajos dr . . 420 n — n 
Surányi János dr . 200 V — V 
Frank József pleb. . 400 n — V 
Sztraka Gábor . . . 2000 V — n 
Maráz F. hagyatéka . 2400 n — ti 

112427 K 2 f. 

9324 

templom-pénztár ós alapítványok 
egyes jótevők és pedig: 
Esterházy M. hg. . . 200 K 
Széchényi Miklós gróf, 

püspök 100 „ 
Esterházy M. M. gr. . 200 „ 
Niczky László gr. . . 500 „ 
Wenckheim Frigyes gr. 100 „ 
Baán Jenő plébános . 476 „ 
Lippay Géza . . . . 300 „ 
Győregyházmegyei alap 300 „ 

Összesen 

13651 „ 20 

2176 

Főösszeg mint fent . . . . 
IV. Templom- és oltárfelszerelése, 

szentsír, zászló beszerzése történt 90 
62,801 K 47 f . költséggel. 
Mely összeghez hozájárultak : 
a hivek 
templompénztár és alapítványok . . 
kegyuraságok és pedig : 
Cziráky Béla gr. . . 400 K — í. 
Esterházy M. hg . . 6500 „ — „ 

Főösszeg mint fent . . . . 218,413 K 82 f. 
III. Orgona, harmónia, harang, toronyóra beszerzése 

vagy javítása történt 27 helyen, 37,052 K 90 f . költ-
séggel. 
Mely összeghez hozzájárultak : 
a hívek és községek 21225 K 70 f. 

37,052 K 90 f. 
kereszt-uti képek, 

helyen összesen 

34766 K 79 f. 
7294 „ 35 „ 

Batthyány L gr. . 1293 K 33 f. 
Vallásalap . . . . 300 „ — „ 
Esterházy M. M. gr. 400 „ — „ 
Pápóczi Prépostság . 432 „ — „ 

Összesen 9325 K 33 f. 
azonkívül : 
Herczeg Esterházy Miklósné 10450 „ — „ 
Amerikában lakó hivek 965 „ —- „ 

Főösszeg mint fent . ! ! " 62,801 K 47 f. 
V. Keresztek, szobrok felállítása vagy megújítása 

történt, 81 helyen, 80,611 K 28 f . költséggel. 
Mely összeghez hozzájárultak: 
a hivek 29133 K 30 f. 
templom-pénztárak és alapítványok . . 1477 „ 98 „ 

A hivek között különösen is felemlítendő Bársony 
Antalné 1800 korona és az Amerikában lakó hivek 
362 korona adománya. 

Főösszeg mint fent . . . . 30,611 K 28 f. 
VI. Templom, temető, kálvária vagy szobor és kereszt 

védelmére és díszítésére 15 helyen történt intézkedés 
10,957 K költséggel. 
Mely összeghez adtak : 
hivek és községek . . 5887 K 
templom-pénztárak és 

alapítványok . . . 3370 „ 
Esterházy Miklós hg. 

mint kegyúr . . . 400 „ 
mint jótevők pedig: 
lovag Rottermann . . 300 „ 
Fuhrmann Józsefné. . 1000 „ 

Főösszeg mint fent 10.957 K 
VII. Iskola-ügyben 52 helyen fordítottak a kath. 

hivek nagyobb összegeket a kath. iskolaügy fejleszté-
sére, nevezetesen uj iskola építésére, uj tanítói állomás 
szervezetére vagy a régi iskoia átalakítására és fel-
szerelésére 595,148 K 09 fillér költséggel. 
Mely összegből a kath. hivek, hitközségek és az 1868. 
törvények, valamint a Canonica Visitatio értelmében 
kath. jellegű iskola fenntartására kötelezett 
községek 316190 K 49 f. 
templom-pénztárak és alapítványok. . 2366 „ 60 „ 
egyes jótevők 276591 „ — „ 
fedeztek, és pedig : 
Esterházy M.-né hg-né 90000 K 
Esterházy M. hg . . 14900 „ 
Cziráky Béla gr. . . 45000 „ 
Berg Gusztáv báró. . 40000 „ 
Csigi V. pleb. hagy. . 30000 „ 
Bejczy Károly plébános 

alapítványa . . . . 24000 „ 
Esterházy M. M. gr. . 4500 „ 
Lichtenstem J. hg . . 3000 „ 
Lippay G nagybirtokos 2000 „ 
Madarassy A. esp.-pleb. 2000 „ 
Hérits Márton pleb. . 380 > ,, 

A tanítói állások szaporítása évi 15896 K ujabb 
teherrel jár, melynek fedezetéhez 
a hitközségek . . . . 13896 K 
egyes jótevők. . . . 2000 „.adakoznak évenként. 

Főösszeg mint fent 595,148 K 09 f. 
24J 
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VIII. Iskola, jótékony és jámbor czélra te t t alapít-
ványok 28 tételben összesen 72,258 K. 

Ebben az összegben maga Schubert Ágoston kath. 
fiu-árvaházra Győrbelvárosban 54,348 koronával szerepel, 

IX. Egyházi, iskolai czélokra és szegények javára 
befolyt hagyományok és kegyes adományok összege 28 
tételben 250.491 K. 

Ezen összeghez nagyobb adományokkal járul tak 
a következők : 1. Borbély József apáczák vezetése alatt 
álló leányiskola építésére hagyta házát és birtokát, 
60,000 K értékben. 2. Maga Esterházy Miklós be adott 
összesen, 27,6(0 Koronát. 3. Batthyány László gróf 
kórházra 125,000 Koronát stb. 

X. Szent- Antal perselye létesült a szegények fel-
segitésére 43 helyen. Jövedelem vol t : 12.826 K. 

XL Főfő-összeg: 1,434.483 K. 

McKeesport, Pa, márcz. 4. G->óf Dégenfeld József 
református főgondnok amerikai útjáról — a „Magya-
rok Csi l lagáéban Kováts Kálmán monongahela-völgyi 
magyar plébános a következő tájékoztató sorokat közli: 

„Gróf Dégenfeld József, Téglás és Szárhegy 
uradalmainak birtokosa, özvegy Tisza Kálmánné fivére 
és egyik magyarországi reform, egyházkerület főgond-
noka Európában, február 19-én hajóra szállott, hogy 
Amerikába jőve itt meglátogassa az amerikai magyar 
református egjdiázközségeket. 

Az amerikai magyar református lelkészeknek az 
a része, a mely itt az angol presb. reform, egyházzal 
szemben, az amerikai német református árnyalathoz, 
vagyis az úgynevezett Reform. Churh in the United 
Stateshez csatlakozott, ugy szeretné ezt a dolgot fel-
tüntetni, mint az összes amerikai magyarságnak szóló 
látogatást. 

Pedig hát, hogy ez a látogatás egy cseppet sem 
szól az összes amerikai magyaroknak, azt maguk a 
magyarországi ref. újságok jelentették ki akkor, a mikor 
nyíltan kihirdették, hogy Gróf Dégenfeld József csakis 
az amerikai magyar református egyházközségeket láto-
gatja meg, ha ide kijön. 

Világos tehát, hogy ebből a látogatásból se azok, 
akik ezt a külömben igazán illustris vendéget ide 
kiküldték, sem pedig ő maga a nemes gróf, nem akart 
az egész amerikai magyarságnak szóló látogatást 
csinálni. 

Es a tiszteletes urak, mégis nemzeti fogadtatást 
szeretnének ennek a főgondnok urnák rendezni. 

Hja mindennek megvan a maga oka ! A tisztele-
tes urak egyike ugyanis, hivatalosan azt jelentette be 
otthon, hogy Amerikában egyszázezer magyar refor-
mátus él. Még pedig immár szervezve. 

Hát most arra volna jó a nemzeti fogadtatás 
ugy-e, hogy itt a sok róm. katholikus, gör. kath. és 
más vallású emberekből egybe alakult egyletekről azt 
higyje el gróf Dégenfeld József főgondnok ur, hogy 
ez mind amerikai református vallású magyar. 

Persze, persze, mert ha egyszer már azért jön 
ide ki a méltóságos főgondnok ur, hogy megvizsgálja 
az amerikai magyar reform, egyházközségeket, csak 
nagyon természetes, hogy az otthon bejelentett egy-
százezer elven és szervezett amerikai magyar reformá-
tust is szeretné látni, a kiket bizony az ezt bejelentő 

tiszteletes urak még akkor sem lesznek képesek elő-
állítani, ha itt föltámasztanak is minden egyes magyart, 
a ki csak valaha itt e földön meghalt. 

Még pedig abból az egyszerű okból kifolyólag 
! nem ; mert itt szervezve még 7 ezer magyar refor-

mátus sincs ; azután meg azért, mert ők még negyven-
ezren sem élnek összesen Amerikában. 

! 

Élhetni ugyan élhetnek, csakhogy nem ám magyar 
reformátusok. 

Es ez az egyik bibi ; a másik pedig az, hogy 
addig, a meddig ide ki nem jö t t dr Kacziány Géza 
Youngstownba, hát ennek az otthon százezernek bejelen-
te t t amerikai reformátusnak a lelki ellátására teljesen 
elégnek érezte és hitte itt magát, az a hat száll reform, 
lelkész, akiknek egyike nemcsak kath. imakönyveket 
árult, de a másika meg mint földeladó ágens is reá 
ért a nagy buzgóság mellett működni. 

Es ime most egyszerre ég a ház ; mert dr Kacziány 
Géza, a jeles angol és magyar szónok, a kiváló tudós, 
azon az alapon, hogy ő bölcsészettudor, Youngstown-
ban a lelkészi vizsga letevése után presbyterián lel-
készszé avat tatot t fel. 

Tehát ezért a mult évben nyomban veszélybe 
került a magyar haza ós a magyar református vallással 
szemben, nyomban más és idegen vallás lett az a 
presbyterián vallás, a melybe előbb közölük egyik az 
ő régi parochiájáról, egyezer dollár fizetéssel magát 
presbyterián lelkészszé tényleg megválasztatta. 

S itt kezdett erjedni az a baj, a mely most egy-
szerre szinte csapatostól kivánja ide a német missió 
részére, az angol missióval szemben a magyar reform, 
lelkészeket. 

Mert Amerikából erre otthon elkezdődött a fel-
jelentgetések korszaka. 

Dr Kacziány Gézát lehetetlenné tenni ez volt 
némelyek czélja. Ámde Dr. Kacziány Géza sem maradt 
nyugton. O is megmozdult ; mert nemcsak pört, meg 
sajtópört akasztott az őt meggyanúsítok nyakába, 
hanem 1903. decz. hóban a Budapesten megjelenő 
„Hazánku hasábjain „A magyarság igazi ellenségei 
Amerikában1 ' , czim alatt olyan szörnyű leleplezéseket 
közölt az amerikai magyar református viszonyok felől, 
hogy a felett komoly megfigyelés nélkül, még maga a 
magyarországi reform, egyházikörök sem térhettek 

! napirendre. 
S mi azt hisszük, hogy mem állunk messze az 

igazságtól, ha azt hisszük, hogy Gróf Dégenfeld József 
főgondnok látogatása, e leleplezésekkel nagyon is szo-
ros összefüggésben áll. 

Persze, persze, ha Gróf Dégenfeld József főgond-
nok nem bírja az angol nyelvet, akkor látogatása min-
den érték nélküli. Mert hisz azt csak ép észszel egy 
ember sem fogja elhinni, hogy itt a magyarul nem 
tudó, de a magyar ügyeket gazdagon felkaroló angol 
presb. egyházi hatóság meghallgatása nélkül, ő, vagy 
bárki más hű képet alkosson magának az amerikai 
magyar állapotok felől. 

Egyre azonban mégis jó lesz ez a látogatás! Arra 
tudniillik, hogy itt azokról a sok százezerről szóló 
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m a g y a r r ó l b e s z é l ő h i r , a m e l y o t t h o n s z i n t e b e e t t e m á r 
a k ö z t u d a t b a m a g á t , l e h ú z z a a l ep l e t . 

Mert hisz az ezt terjesztők, később rendesen azzal 
állanak elő, hogy: Magyar kormány, adj pénzt! 

Pedig, pedig, hogy mit vétett már eddig is az a 
Magyarország Amerikában a magyar haza ellen, a mely 
öntudatlanul saját pénzével igyekszik Amerikában meg-
érleltetni az emberek szivében, azt a tudatot, hogy a 
kivándorlással a kivándorló csak helyet és nem hazát 
cserél, ezt ma nehéz volna kiszámítani; mert ott min-
dig hazát talál a nép, a hol a templom, az iskola és a 
pap édes anyanyelvén közlekedik vele. 

Es ezt a kis intést szívleljétek meg otthon." 

Róma, márcz. 19. A szentatya első nevenapja a 
pápai széken. — 

Tegnap tisztelgett a szent Collegium X. Pius 
pápa előtt nevenapja alkalmából. A bevezető alkalmi 
szavak és a szent Józsefhez, mint az egyház egyetemes 
patronusához intézett ima után, a szentatya átment az 
egyház helyzetének festésére. Van örömre, van szomo-
rúságra is ok. A mik Francziaországban történnek, 
azokat a pápa fájdalmas eseményeknek nevezte. 0 is, 
mint elődje, mindent megtett és megtesz, hogy őszinte 
szeretete a franczia nemzet és kiváló előzékenysége az 
ország kormánya iránt nyilvánvaló legyen. És mégis 
mi történik ? Pusztítják a szerzetesrendek nevelő- és 
jótékony intézményeit, melyek az egyháznak és a fran-
czia hazának dicsőségei. És mintha nem végtelenül 
súlyos és sajnálatos volna már az is, a mi eddig tör-
tént, egyre tovább és tovább halad a rombolás, ugy 
hogy szerzeteseknek, csak azért mert szerzetesek, nem 
fog lehetni Francziaországban tanítani. Ennek követ-
kezménye nem lehet más, mint az, hogy a keresztény 
nevelés és oktatás, a keresztény civilizáczió alapja, 
Francziaorságban lehetetlenné lesz téve. Keresztény 
hit- és erkölcsök nélkül fog felnevekedni az ifjúság, 
nagy kárára a lelkeknek, nagy veszedelmére a hazának. 
X. Pius pápa mélyen fájlalja és helyteleníti a szigoru-
ságnak ezt a faját, mely minden igazi szabadságnak 
ellensége, mely a mellett, hogy beleütközik az ország 
alaptörvényeibe, sérti az egyház veleszületett jogait és 
ellenkezik magával a mívetséggel (civiltá). Békés pol-
gárokat sújtanak, a kik polgári kötelességeiket soha 
sem sértették meg. Nem lehet fájdalmat nem kifezni 
azért is, hogy nagyérdemű főpásztorok, a szent colle-
gium tagjai, álllamtanács elé idéztettek tisztelettel teljes 
levelök miatt, melyet az állam fejéhez intéztek, hogy 
felhívják figyelmét olyan dolgokra, melyek a lelkiisme-
ret kötelességeivel és a közjóval szoros összefüggésben 
vannak. Végül imára hí fel a pápa és mindenkit állha-
tatosságra int a kötelességek teljesítésében. 

0 szentsége nevenapja alkalmából az 0 . R. a 
következő remek latin feliratot közölte : 

SALVE • DIVINAE • DOMVS 
CVSTOS • O • PRAESENS • IOSEPH 

QVAE • TE • SIDERIBVS • INTVLIT • DIES 
FESTVS • HAC • TIBI • POPVLVS 
AD • ARAS • VOTA • NVNCVPAT 

VT 
PIVM • PONTIFICEM • NOSTRVM 

QVI • TVO • INSIGN1TVR • NOMINE 
PLACIDO • ADSPICIAS • LVMINE 

DA • MVLTA • PER • QVINQVENNIA 
REGAT • VT • AEQVVS • ÖREGEM 

QVEM • CHRISTVS • VLTRO • CREDIDIT 
CORDIS • S VI • S VA VITATEM 

FACTIS • ADSPECTV • ADLOQVIO 
CVMVLATISSIME • R E F E R E N T ! 

F. Sardi 

T A R C Z A. 
A fényűzésről. 

— Előadta dr Mayer Béla v. püspök a kalocsai „Kath. 
Köru-ben, rnidt hó 28-án. — 

Ugy gondolom, múlt előadásom némi hézagos-
ságot mutatna, ha ez alkalommal hiányosságát nem 
pótolnám. 

Méltóztatnak emlékezni, hogy abban a pénznek 
erkölcsi vonatkozásairól és különféle befolyásairól érte-
keztem, a szegénységnek és a gazdagságnak előnyeit és 

I hátrányait el nem hallgatva kimutatni igyekeztem, 
hogy valóban szabad és független ember csak az lehet, 

I vagy legalább is könnyebben lehet az, ki anyagi gon-
j dóktól menten, becsületes megélhetése tekintetében 

senki fiára, senkinek alamizsnájának és irgalmára nem 
szorul. 

De midőn előadásom végén különösen a takaré-
kosság szükségességót hangsúlyoztam, könnyen azt a 
gondolatot kelthettem föl szives hallgatóimban, mintha 
én voltaképen minden olyan költekezést kárhoztatnék, 
a mely a szorosan vett szükségesség határain túlter-
jed, s igy nem volnék barátja semmi olyasminek, a 
mit köznyelven „luxus "-nak, magyarul „fényűzésnek" 
neveznek. 

Ha a kérdést ily egyenes alakban intéznék hoz-
zám, valóban nem tudnám, hogy mit is feleljek. Igen-t 
is mondanék, meg nem-et is, a hogy vesszük. 

Mert hát minden attól függ, hogy mit is értünk 
fényűzés alatt. Az elméleti meghatározások egytől-
egyig hiányosak, felületesek, szóval : ki nem elégitők ; 
gyakorlati uton könnyebben férünk az igazság meg-
értéséhez. Ugy hiszem itt időt, rendet, rangot, vagyont, 
és sok egyéb, látszólag mellékesnek tetsző körülményt 
is kell megkülönböztetnünk, szorosan figyelembe ven-
nünk : ha a fényűzés fogalmával tisztába akarunk 
jönni. A fényűzés általában viszonylagos fogalom és 
itt áll különösen az : hogy ha kettő ugyanazt teszi, az 
nem mindig ugyanaz. 

Ha például : egy előkelő úrinő, hozzá még gaz-
dag is, selyembe, bársonyba öltözik, az nem fényűzés ; 
de ha egy szegény szolgáló ugyanezt teszi, az már 
határozottan fényűzés. Fényűzésnek tartok mindent, 
minek beszerzésére nem telik a becsületes keresmény-
ből, s csak hozomból, kölcsönből, hitelre vásároltatik, 
a mit aztán soha ki nem fizetnek, azon egyszerű 
oknál fogva, mert nem telik : miből. 

Fényűzésnek nevezek minden olyan kiadást, 
költekezést, vásárlást, mit a szükség semmikép sem 
okol meg, a mi érzékenyen megerőlteti az anyagi erőt 
s magyarázatát egyedül csak a nagyzási hóbortban, az 
utánzási viszketegben találja. 

Nem tartom fényűzésnek, ha valaki 4—5 ezer 
frtnyi jövedelméből nevenapján 100 frtos lakomát csap 
s azon jóbarátjait, ismerőseit megvendégeli. De hatá-
rozottan fényűzésszámba megy, midőn a napidijnok 
szintén névnapot akar ünnepelni s arra havi keresmé-
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nyének csak a felét is költi, ha az mindjárt csak 15 
frtot is tenne ki — s aztán pénzzavarba jön. 

Ellenben fakarságnak, fösvénységnek minösitendő 
azon gazdálkodás, mely tisztán csak a szükségletekre 
szorítkozik, akkor is, midőn bőven telenék az iroda-
lom, a szépművészetek, az ipar és kereskedelem pár-
tolására s mindezekre semmit sem költ, hanem pénzét 
csak halomra gyűjti és épen semmivel sem járul hozzá 
a közérdek és közművelődés előmozdításához. 

„Noblesse oblige" tart ja egy franczia közmondás 
és — helyesen. A magas rangot kötelezi az udvari-
asság, az alázatosság, a szerénység, ha ugy tetszik, a 
kegyes leereszkedés. A gazdagság elengedhetetlen 
kötelessége az okszerű költekezés és nemes áldozat-
készség. 

Miből éljen a mesterember, a kereskedő, ha a 
gazdag épen csak annyi munkát ad neki, mint a leg-
szegényebb ember s a pénz forgalmát saját házi zsilip-
jével egyszerűen megakasztja. A művelődés s szellemi 
haladás tökéletesen megsemmisülne, vagy legalább is j 
fönnakadna, ha az irók, lángelmék, föltalálok, a művészek 
különféle osztályai a gazdagoknak anyagi támogatására, j 
nagylelkű pártfogására nem számithatnának. A gazda-
gok ily értelmű fényűzése nélkül nem volnának tan-
intézeteink, alapitványaink, közművelődési és jótékony-
kodó egyleteink, — de még templomaink sem. Az 
emberiség eldurvulna, eredeti barbárságába visszasü-
lyedne, -- ha fényűzés nem volna a világon. A czivili- j 
záczió előmozdításának egyik leghatalmasabb rugója, 
mondhatnám, elkerülhetetlen föltétele : a gazdagok 
nemes áldozatkészsége. 

S ha a világon sok a nyomor, nagy a szegény-
ség, ennek is egyik főoka abban rejlik, hogy a tőke 
nem teljesíti nemes kötelességét. 

Mindebből méltóztatnak látni, hogy a fényűzés 
voltaképen nem egyéb, mint a szükségesnek ellentéte, 
s hogy a fényűzésnek vannak nemcsak tiltott, hanem 
megengedett, sőt kötelességszerű nemei ós fajai is. 

Senki sem fogja fényűzésnek nevezni, ha valaki 
éhségét és szomjúságát kielégíti, testét ruhával befödi. 
Minden attól függ, mi módon teszi azt, és e szükség-
leteinek kielégítése arányban áll e az ő jövedelmével, 
társadalmi állásával. 

A nagyuraknak dúsan terített asztala, többféle 
és drága borai — nem fényűzés ; de ha a koldus össze-
kéregetett filléreit mind a pálinkaboltba viszi — az már 
fényűzés. A nagyurak duslakodását, ha tetszik, lehet 
irigyelni, de a szegény embernek túlságos költekezését 
egyenesen kárhoztatni kell. 

Világosabban szólva : a nemes értelemben vett 
fényűzést és erényes gyakorlását nagylelkűségnek, 
áldozatkészségnek és jótékonykodásnak is nevezhet-
ném; a fényűzésnek tiltott fajai fukarságnak vagy 
pazarlásnak minősithetök ; a mennyiben pedig sem ide, 
sem oda nem számíthatók, ugy tekintendők, mind a 
jómódnak és külön egyéni ízlésnek közömbös kedv-
telései. 

A fényűzés fogalmával legkönnyebben ugy jövünk 

tisztába, ha az időre is tekintettel vagyunk s a jelent 
összehasonlítjuk a múlttal. 

Az idők is változnak, és az ember is változik az 
időben. Ami régenten fényűzés volt, az ma már szük-
séggé vált, s a kor helyes kívánalmaival okosan lépést 
tartani, egj^enesen ildomosságnak is mondható. Ám 
azért szó sincs róla, hogy az úgynevezett korszellem 
minden követelései ós tünetei válogatás nélkül helyes-
lendők is volnának. 

Vannak a korszellemnek olyan megnyilvánulásai 
is, a melyeket józan ésszel soha sem lehet helyeselni, 
ha mindjárt általános szokásba is átmentek, vagy ami 
annál még hatalmasabb, ha divattá is váltak. 

Mondhatni, egy félszázad óta észjárás, erkölcsök, 
szokások óriási változáson mentek keresztül. A sajtó, 
a gőz, a vilamosság mind hozzájárultak, hogy utóbbi 
időben haladásunk már-már a szédületes magasságig 
emelkedett, és tény, hogy a fölvilágosultságnak oly 
előnyeivel dicsekedhetünk, mikről apáink nem is 
álmodhattak. 

Még jól emlékszem arra a pislogó gyérfényü 
mécses világra, a mely mellett én is az elemi iskola 
tudásának titkaiba hatolni igyekeztem. Uri ház volt 
az, a hol fagygyúgyertya fényűzését megengedhették 
maguknak A stearin-gyertya későbbi találmány s csak 
templomokban és fejedelmi palotákban égtek viasz-
gyertyák is. Ma már a szegény ember is ugy világit 
szobájában, mint félszázad előtt csak vagyonosok 
tehették. Utczáink sötét éjszakája majdnem fényes 
nappallá válik: mi már a gáz, az acetelin, az auer-égő, 
a villamosságnak világítása mellett bízvást a legmaga-
sabb fokú fölvilágosultsággal is dicsekedhetnénk lega-
lább külsőleg. A belső fölvilágosodottságnak kétség-
kívül némi hiányára vall az a lázas inger, mely a 
költekezésnek s mondjuk, beruházásnak logikai sor-
rendjét fölforgatja s a szépre nagyobb figyelmet for-
dít, mint a szükségesnek kielégítésére. 

No de haladni kell s aki útját állja a haladás 
szekerének, ki teszi magát annak a veszélynek, hogy 
az keresztül robog rajta s menten el is gázolja! 

A mai nemzedék már nem kérdi : szükséges-e ez 
vagy az az újítás ? Megbírja-e erszényünk annak költ-
ségeit, vagy sem ? 

Ma csak az dönt : tetszik, akarom bírni. Az 
elhatározást tett követi, és amit szeme-szája kíván, 
meg is teszi, meg is veszi, ha mindjárt józan esze 
tiltakozik is ellene, erszénye pedig megbokrosodik tőle 
vagy ugy összezsugorodik, mintha a lapos guta ütötte 
volna meg. 

S mindezt azzal mentegetik, azzal indokolják, 
hogy : művelődni, haladni kell. 

Művelődésnek nevezik, hogy a régi festett, egy-
szerű bútorokat kiszorította vagy legalább kiszorítani 
indul már a földmives s iparos szobáiból is az az 
izlés, mely a felsőbb osztályok minden hibáit elsajátí-
totta a nélkül, hogy erényeit is magáévá tette volna. 
Rokokó-stíl, XIV. Lajos-korbeli fazon, nehézkes, német 
szerkezetű pohárszék, kristály-üvegü kredenz, fajánsz 
tarkabarkaságok a fal díszítésére, Makart-csokrok, száz-
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és százféle apró képecskékkel, mindmegannyi jó por-
lerakodó alkalmatosságok, pókhálló fészkek, az elma-
radhatatlan albumokkal, a melyekben az első helyet 
természetesen „Ő" foglalja el, s a jó Isten tudja, még 
milyféle berendezés fénye csak ugy kápráztatja a 
szemeket és egyszerűen a hiúság ártatlati kedvtelései 
közé számithatók, ha — beszerzésök az anyagi erőt 
fölül nem múlja ; de — bűnös nagyzolásnak nevezném, 
ha még oly hajlékokban is láthatók, a hol, (mint a 
rossz nyelvek mondják) nem mindennap szoktak jól ; 
is lakni. (Fo ly ta t juk . ) 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
i 

é s 
KÖZTEVEKENYSEG. 

A Sz.-István-T. Tud. és írod. Osztályának 
márczius 18-iki ülése. 

Dr Giesswein Sándor alelnök az ülést annak az 
örvendetes hírnek közlésével kezdette, hogy a kik 
legújabban az egyetemre ny. r. tanári kinevezést kap-
tak, valamennyien tagjai a T. és I. O.-nak. Névnapi 
gratulácziók után következett két felolvasás. Az első-
ben Karácsonyi János dr „Szent Adalbert védelme" 
czim alatt szállt szembe azokkal, a kik azt állítják, 
hogy sz. Istvánt nem Szent Adalbert keresztelte meg. 
Felolvasó kutatás tárgyává tette azt a kérdést, vájjon 
Brunward püspök keresztelte-e sz. Istvánt, miként 
Pauler Gyula állítja; továbbá lehet-e és kell-e Szent 
Adalbertet elfogadni sz. István keresztelőjének. Fel-
olvasó kimutatja, hogy Sz. Adalbert keresztelte meg 
első királyunkat, azonban nem 994-ben, vagy röviddel 
előbb vagy utóbb, hanem körülbelül 985-ben, mert 
Sz. Adalbert a felolvasó szerint 983—989 években jár t 
Magyarországon. Szembeszáll azzal az állítással, hogy 
Szent István anyja keresztény asszony és pedig Sarolta 
lett volna. Szent István anyja lengyel nő volt, ki nem 
volt kezdettől fogva keresztény. A nagy tetszéssel 
fogadott előadás után Lsárszky István dr esztergomi 
érseki titkár a jeruzsálemi osztrák-magyar zarándokház 
volt kormányzója, mint az Osztály vendége tartotta 
előadását „Kánaán és Izrael" czim alatt. A nagy appa-
rátussal készült szakszerű felolvasást mindvégig nagy 
érdeklődéssel hallgatták, mert bizonyságát szolgáltatja 
annak, hogy a katholikus bibliai tanulmányok tudo- ! 
mányosság tekintetében csöppet sem maradnak a | 
raczionalista biblikusok tanulmányai mögött. A napi- ! 
rend következő pontja az Osztály uj ügyrendének tár-
gyalása volt. Az ügyrendet minden változtatás nélkül 
egyhangidag elfogadták s ezzel az ülés véget ért, 

I R O D A L O M . 
— Kálmán Károly müvei. Kálmán Károly sóskúti 

plébános, a kitűnő szónok és poéta több kötet eredeti 
munkáját és műfordítását ajánljuk olvasóinknak, a 
melyekre most bocsátott ki megrendelési meghívást. 
Zárdák és tanintézetek nagy hasznát vehetik ünnepi 
verseket tartalmazó kisebb költemények és műfordí-

tások czimü kötetének, melynek ára négy korona. Egy 
másik kötetbe foglalta gyújtó hatású szónoklatait 
egyházi és politikai beszédek czimén, a melynek ára 
szintén négy korona. Gyönyörű fordítások Jeremiás 
siralmai magyar versekben (2 korona). Énekek éneke 
(2 korona) és különösen Dávid király zsoltárkönyve 
magyar versekben. Ez utóbbi, mikor először megjelent, 
irodalmi szenzácziót keltett s hatalmas költői értékét, 
még a protestánsok is lelkesedéssel ismerték el. A 
további kötetek a következők : Krisztus követése (4 
korona). Szent Péter lánczszövetsége (2 korona). Magya-
rok hazája (2 korona). Ez a költői beszély maga ís 
poétáink elsői közé emelheti Kálmán Károlyt. Szavaló 
könyv (4 korona). A müvek esetleges jövedelmét jóté-
kony czélra fordítja a szerző, kinek czime Sóskút, 
Fej érmegye. 

— Megjelent. Stimmen aus Maria-Laach. Katho-
lische Blätter. Jahrgang 1904. Zehn Helte M 10.80 
(oder zwei Bände zu je M 5.40). Freiburg im Breisgau. 
Herdersche Verlagshandlung. 

Tartalma a 3. füzetnek: Das Münster zu Freiburg 
i. B. ein Herold künstlerischer Freiheit. Mit 1 Abbil-
dung. (St. ßeissel S J.) — Strafrecht und Willens-
freiheit. (B. Cathrein S. J.) — Der Anglikanismus auf 
dem Wege nach Rom '? II. (J. Blötzer S. J.) — Inneres 
Leben. (M. Mes'-hler S. J ) —- Friedrich Karl von 
Savigny als Ireniker. III. Schluss. (0. Pfülf S. J.) 

Rezensionen : Schanz, Apologie des Christentums. 
1. Tl. 3. Aufl. (C. A. Kneller S. J.) ; Likowski, Union 
de l'Eglise Grecque-Ruthène en Pologne avec l'Eglise 
Romaine conclue à Brest, en Lithuanie, en 1596 (0. 
Pfülf S. J.) ; Heiner, Christentum und Kirche im 
Kampfe mit der Socialdemokratie (M. Reichmann S. J.) ; 
Boli, Sphaera ; Beccari, Notizia e Saggi di Opere e 
Documenti inediti riguardanti la Storia di Etiópia 
durante i secoli XVI., XVII. e XVIII. (A. Huonder 
S. J.) ; Herbert, Einsamkeiten (J. Spillmann S. J.). — 
Empfehlenswerte Schriften. — Miszellen: Wyklefs Bibel; 
Das Stempelwesen in Japan. 

Kapható posta utján, vao;y Herdernél, Bécsben. 
(.B. Herder Verlag, Wien, I. AVollzeile 33.) 

HIVATALOS. 
Vállás- ós közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére Szabó Norbert szatmári székeskáptalani 
nagyprépostot és szkalkai czimzetes apátot, novii czim-
zetes püspökké kinevezem —Vallás- és közoktatásügyi 
magyar ministerem előterjesztésére Szabó István szat-
mári püspöki irodaigazgató és titkárnak a Boldogságos 
Szűz Máriáról nevezett prinoui czimzetes apátságot 
adományozom. Kelt Bécsben, 1904. márczius lió 7-én. 
Ferencz József s. k. Berzeviczy Albert s. k. 

VEGYESEK. 
— Nagy szmt (íergely pápa egykorú arczképe. 

In Conventu S. Andreae ad Clivum Scauri in monte 
Caelio nevű kolostorban maga a szent pápa rendelte 
el anyja, atyja, sz. Péter és a maga alakjának falfest-
ményét. Ezt a képet irta le életirója, Joannes diaconus. 
Utóbb stucco-alá került a kép. Az 1891. április 13-án tar-
tott római archaeologiai kongresszuson de Rossi előadta, 
hogy XIII. Leo pápa nagy szent Gergely eme képé-
nek teljes helyreállítását rendelte el. A helyreállítást 
végrehajtotta Wüscher-Becchi hírneves régész és az ő 
munkája a Jézus-társaságiaknál van a Collegium ger-
manico-hungaricum templomának sekrestyéjében. Innen 
hű másolatok kaphatók róla fototipiában. Tehát ehhez a 
képhez kell ragaszkodni, mint egykorúhoz és bűhöz. 
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— Az egyetemi keresztény ifjúság keresztmoz-
galma u j életjelt adott magáról, nemesen és szépen. 
Márczius 18-án tisztelgett egy küldöttség a rektor 
magnificusnál, a kinek emlékiratot adtak által. Az 
emlékirat kivánságai ezek : 1. A keresztnek az egyete-
men az őt megillető helyekre való kitűzése. 2. Az 
egyetem régi Szűz Máriás lobogójának, melynek a 
tetején kereszt van s a melyet az utóbbi időben szin-
tén ismeretlen okok miatt nem használtak, használata, 
illetve megujult használatának elrendelése. 3. A bölcseleti 
karon a keresztény bölcseleti tanszéknek és a szintén elfe-
ledett egyetemi hitszónoki állásnak visszaállítása a nagy-
méltóságú vallás- ós közoktatásügyi ministernél javas-
latba hozassék s addig is, mig e tanszék újra szervezte-
tik, a hittudományi kar erre hivatott tagj a megbizassók, 
hogy a tanszék teendőit ideiglenesen ellássa, hogy az 
Isten dicsőségére alapított egyetemünkön a jogikar 
egyik bölcseleti és több természet- és orvostudományi 
tanszékről támadott pozitív kereszténység mielőbb hi-
vatott védőt nyerjen. 4. Az orvoskaron gyarapodó 
vasárnap délelőtti előadások más napra áthelyezésével 
a vasárnapi munkaszünet általánosittassék. A küldött-
ség vezetője Alleram Gyula bölcsészethallgató volt, a ki 
tapintatos, igen szép beszéd kíséretében adta át a rek-
tornak a keresztény ifjúság kívánságainak emlékiratát. 
Igen sikerült volt és megnyerő az a nyilatkozat, hogy 
az ifjúság nem akarja helyeselni ,,a külső formákat, a 
módozatokat, melyek közben a keresztnek uj kifüggesz-
tése (három év előtt) történt ; de az eszme, az idea 
nemes, magasztos s elismerésreméltó.u Azért annak meg-
valósítását kérni, az ifjúság soha sem fog megszűnni. 
Helyes. A nagyböjti lakomát is át lehet helyezni szep-
temberre, az első kérelem, illetve a kereszt feltalálás 
napjára. Az e. i. rektor magnificus szép Ígérettel bocsá-
totta el az ifjúság küldöttségét. 

— A yeszprémi egyházmegyében. Dr b. Hofkig 
Károly megyés püspök ur ő nagyméltósága, a Szent-
László-Társulat székhelyi igazgatójává Kiss Pius theo-
logiai tanárt, a budapesti Központi Oltáregyesület 
püspöki megbízottjává és a Jézus szent Gyermekségé-
ről nevezett egyesület székhelyi igazgatójává pedig dr 
Pályi József papnevelő intézeti lelkiigazgatót nevezte ki. 

— A yáczegyházmegyei növendékpapság Páz-
mány-Egylete a váczi püspöki papnev.-intézet nagy-
termében 1904. évi márczius hó 25-én a Szeplőtelen 
Fogantatás hitczikkelylyé avatásának félszázados jubi-
leuma alkalmából Mária-Ünnepélyt rendez, kezdete 
délután 6 órakor. Műsor: 1. Köszöntés. Kun S.-tól. 
Előadja: a növendékpapság zenekara. 2. Megnyitó. 
Tar t ja : id Kovács József. IV. é. h. h., elnök. 3. Sze- ; 
retni vágylak. Szepessy L.-tól. Előadja: a növendék-
papság énekkara. 4. Tota pulchra es Maria. Koncz 
József-tŐl. Szavalja: Mikla József, II. é. h. h. 5. Ave 
Maria. Cherubini-től. Énekli : Lepev Emil, IV. é. h. h. 
Hegedűn kiséri : Szabados Gyula, IV. é. h. h., harmó-
niumom : Fitz István, II. é. h. h. 6. Immaculata. Pálya-
nyertes értekezés. Irta és felolvassa : ifj. Kovács József, 
IV. é. h. h. 7. Nagyasszonyunkhoz. Pály-Illésy-től. 
Éneklik : Bán Frigyes, IV. é. h. h. és Túróczy Énok, 
III. é. h. h. Harmoniumon kiséri : Ulrich Károly, szé-
kesegyházi karnagy. 8. Szeplőtelen Fogantatás. Fridrich 
Sándor-tól. Szavalja: Timár Ambrus, III. é h. h. 9. 
Dal az esthajnali csillaghoz. Wagner-tői Előadja: a 
növendék-papság zenekara. 10. Záróbeszéd. Tar t ja : 
Fridrich Sándor, egyleti igazgató. 11. Fohász. Stampay-
tól. Énekli: a növendékpapság énekkara. 

— Mennyi a keresztény lakossága Japánnak? 
Minden 10,000 lakosra 29 keresztény esik, vagyis az 
1902-iki számítást véve összesen 129,138 keresztény él 
Japánban. Ebben a számban római katholikus 55,824, 
orosz, görög schismatikus 26,680, protestáns 46,634. Á 
protestansizmust amerikaiak, angolok, németek terjesz-
tik. Minthogy a német protestantizmus, mert evvel 
érintkeznek a japánok Berlinen át, a japánok szemé-
ben az európai czivilizáczió netovábbja, gondoskodni 
kellene, katholikus részről, hogy német katholikus 
szerzetesek is letelepednének Japánban, hogy ez a 
törekvő nemzet láthatná, hogy a mi német, vagyis kul-
turailag szerintök nonplusultra, az nem mind és nem 
szükségképpen protestáns. 

t Gyászhír. -Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: Kőrösszeghi és adorjáni gróf C>áky 
Rezső volt honvédhuszár-kapitány, nagybirtokos, mint 
férj, kőrösszeghi és adorjáni gróf Csáky Adorján, Kai-
man, Elza és Armand mint gyermekek, Breth Gyula 
esperes, bodrog-kereszturi plébános, mint testvér, vala-
mint a kiterjedt rokonság nevében a megtört sziv 
őszinte fájdalmával tudatják, hogy a hőn szeretett hit-
ves, a legjobb anya és testvér kőrösszeghi és adorjáni 
gróf Csáky Rezsőné szül. Breth Josephin úrnő folyó évi 
márczius hó 20-án reggel 8 órakor, életének 49-ik, 
áldott házasságának 31-ik évében keresztény türelem-
mel viselt hosszas és kinos szenvedés ós a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után, gyermekei imái közt 
visszaadta tiszta lelkét Teremtőjének. A feledhetetlen 
halottnak kihűlt porhüvelyét márczius 22-én délután 4 
órakor fogjuk a róm. kath. egyház szertartása szerint 
az Izabella-utcza 70. szám alatt lévő gyászházból a 
kerepesi-ut melletti sírkertben a viszontlátás reményé-
ben örök nyugalomra kisérni. Csöndes nyugalmáért az 
engesztelő szent miseáldozat folyó évi márczius 23-án 
reggeli 10 órakor fog az erzsébetvárosi plébániatem-
plomban a Mindenhatónak bemutattatni. Budapest, 1904. 
évi márczius hó 20-án. Emléked lelkeinkben örökké 
élni fog ! 

— Apró hirek nem azt jelentik, hogy itt csak 
apró dolgokról lehet szó, sőt nagy dolgokról is lehet 
röviden említést tenni. Ilyen például az, hogy Pemp 
Antal prépost-kanonok a szatmári egyházmegye első 
százados jubile ama alkalmából az ungvári Gizella-
házban működő irgalmas-növérek anyagi helyzetének 
javítására 2000 korona alapítványt tett. — A püspöki 
székek betöltése alkalmából néha sajnálatos jelenségek 
ütik fel a fejőket. Ilyen a beszterczebányai boldogult 
püspök és papságának megszólása. Ilyen a pécsi szék 
betöltése körül fölmerült mystificatio. — A budapesti 
Kath. Kör 101-ik felolvasó estéjén, 23-án, dr Giessivein 
apátkanonok, a Sz.-I.-T. alelnöke tartja „Egyptom és 
a Biblia" cz. felolvasásának Il-ik, befejező részét. 

F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapuk" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkint , a 
„ReUgio-Vallás'1 a lak jában , '/o ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták , bogy 2 ívet is adotT. Ä lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az „E. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kapja . A ki mindké t lapot , a 
..Religio- r állás"-1 és az ,:E. Kr. L " -a t együt t k iván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. J. ."-at kedvezmenj^es áron, 2 koronáér t szerezhe t 
meg:. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L."-ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
V41 V2> 3/4 ®s egé^z évi rész le tekben tör lesz the tök. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s jegczélszerübb e l járás az egész évre j á r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, márczius 26 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praehare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

.Additos tibi animos auctor i ta te Nostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmek és tanulmányok: Sanc t i s s imi Domin i Nost r i P I I Div ina P r o v i d e n t i a P A P A E X L i t t e r a e Encycl icae . — A szen t 
kehely. — Kere sz t ény jó t ékonyság . — Egyházi tudó sit ások : B u d a p e s t : B a k s a y Sándor supe r in t endens i p r o g r a m m j á h o z n é h á n y 
meg jegyzés . S z a t m á r : Fe l i r a t a pápához az e g y h á z m e g y e j u b i l e u m a alkalmából . — V á c z : A „Szen t - Imre -Kör" hazaf ias 
ünnepe . — Tárcza : A fényűzésről . — Irodalom. K é t könyv , me lyek egész kis k ö n y v t á r t képesek he lye t tes í t en i . — Al le lu ja ! — 

Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI N O S T R I 

PI I 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X 
LITTE RAE ENCYCLICAE 

A D P A T R I A R C H A S P R I M A T E S A R C H I E P I S C O P O S E P I S -
C O P O S A L I O S Q V E L O C O R V M O R D I N A R I O S P A C E M E T 
COMMVNIONEM CVM A P O S T O L I C A S E D E H A B E N T E S . 

V E N E R A B I L I B V S F R A T R I B V S P A T R I A R C H I S P R I M A T I -
BVS A R C H I E P I S C O P I S E P I S C O P I S A L I I S Q V E L O C O R V M 
O R D I N A R I I S P A C E M E T C O M M V N I O N E M CVM A P O S -
T O L I C A S E D E H A B E N T I B V S 

PIVS PP. X. 
VENERABILES F K A T R E S 

S A L V T E M E T A P O S T O L I C A M B E N E D I C T I O N E M . 

Iucunda sane accidit recordat io, Vene-
rabiles Fra t res , magni et incomparabilis viri, 1 

Gregorii Pontificis huius nominis primi, cuius, 
ver tente anno millesimo tercentesimo ab eius 
obitu saecularia solemnia celebraturi sumus. 
Nec absque singulari Dei providentia, qui 
mortificat et vivificat . . ., humiliât et sublevat,2 fa-
ctum esse arbi t ramur, ut , in ter apostolici mini-

1 Martyrol. Born. B. sept. 
2 1 Begum II, 6, 7. 

sterii Nostr i paene innumerabi les curas, in ter 
tot animi anxie ta tes ob plur ima eaque gravis-
sima, quae universae Ecclesiae per Nos regen-
dae deb emus, inter sollicitu dines queis premi-
mur, u t et vobis, Venerabiles Fra t res , in apos-
to la tus Nostri pa r t em vocatis, et fidelibus om-
nibus curae Nost rae commissis quam opt ime 
satisfiat, vel a Nostri summi Pont i f ica tus exor-
diis, in sanct iss imum hunc et il lustrem Deces-
sorem, Ecclesiae decus a tque o rnamentum, 
oculorum aciem converteremus. Er igi tur quippe 
animus ad m a g n a m fiduciam in eius patroci-
nio penes D e u m validissimo, et eorum, sive 
quae sublimi magisterio praecepi t , sive quae 
sancte gessit, memor ia recrea tur . Quod si ipse 
et p raecep torum vi et fecundi ta te v i r tu tum in 
Ecclesia Dei tam ampla, t a m alta, t am firma 
vestigia signavit, u t iure ab aequalibus et a 
posteris Magni nomen sit consequutus, apte-
tu rque illi vel hodie, to t saeculorum intervallo, 
ipsius inscripta sepulcro laudat io : innumeris 
semper vivit ubique bonis,3 fieri profecto non po-
test , u t admiranda illius exempla sectantibus, 
divina opi tulante grat ia , non liceat, quan tum 
hum ana sinit infirmitas, sua officia tueri . 

3 Apud IOANN. DIAC., Vita Greg. IV, 68. 
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E a persequi vix opus est, quae ex históriáé 
rnonumentis no ta sunt omnibus. Summa erat 
publ icarum rerum per turba t io quo tempore 
supremum inivit pontif icatum Gregorius ; ex-
stintica prope vêtus humani tas , romani ruent is 
imperii dominatus omnes barbar ies invaserat . 
I tal ia vero, a Byzantinis imperator ibus dereli-
cta, f ac ta fere Langobardorum praeda fuera t , 
qui, suis nondum compositis rebus, hue illuc 
excurrebant , omnia ferro flammâque vastantes, 
luctu omnia caedibusque complentes. H a e c 
ipsa Urbs, minis liostium exterius perculsa, 
interius affiieta pestilentiâ, eluvionibus, fame, 
eo miseriae devenerat , u t iam procurandae 
incolumitatis , non modo civium sed confer tae 
mult i tudinis se intus proripientis, rat io nul la 
suppeteret . Cernere n a m q u e era t sexus omnis 
e t conditionis homines, episcopos, sacerdotes 
sacra vasa rapinis erepta por tantes , religiosos 
viros, in temera tas Christi sponsas, f uga se, vei 
ab inimicorum gladiis, vei a perd i torum homi-
num turpi violentia subdücere. R o m a e au tem 
Ecclesiam ipse Gregorius appe l la t : vetustam 
navim vehementerque confractam . . . undique enim 
fluetus intrant, et quotidiana ac valida tempestate 
quassatae putridae naufragium tabulae sonant. 4 A t 
quem Deus susci taverat n a u t a m a n u pollebat, 
et clavo t r ac t ando praepositus, non modo inter 
aes tuantes procellas ad por tum appellere, sed 
navim a futur is tempes ta t ibus p raes ta re t u t am 
valuit. 

Ac mirum quidem q u a n t u m ipse perfeci t 
spatio regiminis annorum vix supra tredeeim. 
Exst i t i t enim cliristianae vitae ins taura tor 
universae, exci tans p ie ta tem fidelium, obser-
van t iam monachorum, cleri diseiplinam, sacro-
rum ant is t i tum pas tora lem sollicitudinem. Pru-
dentissimus paterfamilias Christi,5 Ecclesiae pa-
tr imonia custodivit, adauxi t , egenti populo, 
cliristianae societati et singulis ecclesiis, pro 
sua cuique necessitate, large copioseque sup-
peditans. Yere Bei consul factus,6 ac tuosae vo-
lunta t is fecundi ta tem ul t ra Urbis moenia por-
rexit, t o t amque in bonum consortii civilis 
impedit. Byzan t inorum impera torum iniustis 
postulat ionibus rest i t i t for t i te r ; exarcharum et 
imperialium adminis t rorum f regit audaciam, 

4 Registrum I, 4. ad Ioann. episcop. Constantinop. 
5 IOANN. DIAC., Vita Greg., II, 51. 
6 Inscr, sepulcr. 

sordidamque avar i t iam coercuit, publicus iusti-
t iae socialis adsertor. Langobardorum ferociam 
mitigavit, minime veritus ad por tas Urbis 
obviam ire Agilulfo, u t ipsum ab ea obsidione 
dimoveret , quod idem cum Att i la Leo Magnus 
pont i fex ege ra t ; nec a preeibus blandisque 
suasionibus, au t ab agendo sagaciter an te 
destitit , quam formida tam earn gen tem tandem 
al iquando paca tam vidit, aequiore reipublicae 
fo rma const i tuta , eandemque catholicae iidei 
addi tam, operâ in primis piae reginae Theo-
dolindae, in Christo filiae suae, Quare Grego-
rius iure sibi vindicat nomen servatoris et 
l iberatoris I taliae, huius nempe terrae, quam 
ipse suaviter vocat suam.7 Pas tora l ibus eins, 
nunquam intermissis curis, in Italia, in 
Africa error um reliquiae exst inguuntur , Eccle-
siae res ord inantur in Calliis, Yisigoti in Hi-
spaniis inchoatae conversionis increm enta 
suseipiunt, Br i t annorum inelyta gens, quae, 
dum in mundi angulo posita in cultu lignorum ac 

; lapidum perfida nunc usque remaneret,8 et ipsa ad 
veracem Christi fidem accedit . Cuius tarn 
pret iosae acquisitionis aeeepto nunt io Grego-
rius eo gaudio perfundi tur , quo carissimi filii 
complexu pater , Iesu Servator i accepta refe-
rens omnia, cuius amore, inquit ipse, in Britannia 
fratres quaerimus. quos ignorabamus; cuius munere, 
quos nescientes quaerebamus, invenimus. 9 E a vero 
gens adeo se memorem Pontifici Sancto pro-
bavit , u t ipsum usque a p p e l l a n t : magistrum 
nostrum, Apostolicum nostrum, Papain nostrum, Gre-
gor ium nostrum, seque t a m q u a m sigillum apo-
stolatus eius existimarit . Denique t a n t a in 
ipso fui t operae vis, t a n t a salubritas, u t rerum 
ab eo ges ta rum memoria al te insederit in 
animis posterorum, media ae ta te potissimum, 
quae spiritum quodammodo ab eodem infu-
sum ducebat , eius verbo quasi a l imentum 
t raheba t , eius ad exempla vitam moresque 
conformabat , succedente feliciter in orbe ter-
ra rum cliristianae societatis l iumani ta te ad ver-
sus romanam, quae, saeculorum emensa cur-
sum, esse omnino desierat. (Folytatjuk.) 

7 Registr. v, 36 (40) ad Mauricium Aug. 
8 Ibid. YIII, 29 (30) ad Eulog. episcop. Alexandr. 
y Ibid. XI, 36 (28) ad Augustin. Anglorum episcop. 
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A s z e n t k e h e l y . 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

A paténa és a kehely fölszentelésének szertartá-
sát a Pontificale Romanum második részében találjuk. 
A fölszentelés ideje és helye szabad, az öltözetet ille-
tőleg a rubrika a stólát ós mitrát említi, azon indoko-
lással, hogy a püspök valahányszor püspöki rendhez 
tartozó szertartást végez, püspöki öltözetet vegyen 
magára. Quandocunque enim Episcopalia agit, episco-
palibus, non sacerdotalibus, debet esse paramentis or-
natus. A paténa fölszentelése után a püspök állva 
fején mitrával belékezd a kehely szentelésébe. Oremus, 
fratres carissimi, ut Deus et Dominus noster Calicem 
istum in usum ministerii sui consecrandum coelestis 
gratiae inspiratione sanctificet, et ad humanam conse-
crationem plenitudinem divini favoris accomodet. Per 
Christum Dominum nostrum. R. Amen. Erre leveszik 
fejéről a mitrát, mire ő folytat ja: Y. Dominus vobiscum. 
R. Et eum spiritu Tuo. Oremus. Dignare Domine 
Deus noster, calicem hunc bene 4- dicere, in usum 
ministerii tui pia famulatus devotione formátum, et 
ea sancti ficatione perfunderes qua Melchisedech 
famuli tui sacratum calicem perfudisti, et quod arte 
vel metalli natura effici non potest altaribus tuis di-
gnum, fiat tua benedictíone sanctificatum. Per Chri-
stum Dominum nostrum. R. Amen. Az egyház e gyö-
nyörű imádságában egyrészt hivatkozik Melkizedekre, 
Jézusnak a kenyér és boráldozatban előképére, más-
részt újra hangsúlyozza, hogy a kehely szentté vállá-
sát, a dicső áldozathoz méltó voltát, sem a legneme-
sebb fém becse és szépsége, sem az emberi művészet 
legdicsőbb, legremekebb munkája nem eszközölheti ; a 
kehely az Ur oltárához, áldozatához, csak az isteni ke-
gyelem révén lehet méltóvá. 

A mitra föltétele után a püspök jobb hüvelyk-
ujjával, melyet krizmába márt, keresztet formál a kehely-
csésze belsejében, még pedig a labio eius in labium, 
majd megkeni és bekeni a csésze egész belső felületét. 
Keresztet formál, mert ez az áldozat, az oltáráldozat, 
egy a keresztáldozattal ; bekeni az egészet, mert az 
egész érintkezni fog az isteni Bárány vérével. Kriz-
mával, a legszentebb kenettel látja el, mert a leg-
szentebb áldozat edényéről van szó. A krizma t. i. 
balzsammal kevert faolaj, s mint ilyen a Szent-
lélek megvilágosító, vigasztaló, erősítő malasztjának 
pompás jelképe. A kehelyben van a Megváltó áldozati 
vére, kit az Atya a vigasság olajával, oleo laetitiae 
(44. zsolt. 8. v.) kent föl, prae participibus tuis. Az 
áldozati Bárány sebeiből árad a malaszt jóillata, az 
engesztelődés és irgalom, a béke és öröm a Szentlélek-
ben. A püspök igy folytatja : Conse -f- crare et sanctifi-f-
care digneris, Domine Dens, calicem hunc per istam 
unctionem, et nostram bene 4 dictionem in Christo 
Jesu Domino nostro : Qui tecum vivit et régnât in 
unitate Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saecu-
lorum. R. Amen. Levétetvén a püspök fejéről a mitra, 
így folytatja: Y. Dominus vobiscum. R.. Et cum spi 
ritu tuo. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, mani-

bus nostris, quaesumus, opem tuae benedictionis in-
funde, ut per nostram bene-)-dictionem, hoc vasculum 
et patena sanctificentur, et Corporis et Sanguinis Do-
mini nostri Jesu Christi novum sepulchrum sancti 
Spiritus gratia efficiantur. Per eunclem stb. A püspök 
végre meghinti a paténát és kelyhet szentelt vízzel, 
mire egy fölszentelt pap kenyérbéllel kitörli a kelyhet 

i és paténát és kitisztítja. A használt kenyérbelet tűzbe 
I vagy sacrariumba kell dobni.1 (Folytatjuk.) 

Keresztény jotékonyság. 
Mihályfi Alios dr előadása a budai Kath. Körben, 

márczius 2-án, 1904. 

M. t. Hölgyeim és Uraim! A keresztény jótékony -
ságnak rendkívül fontos szerepe van a mai társa-
dalomban is. Talán nagyobb, mint volt valaha. 

Igaz, hogy ma már a kereszténység talajából ki-
sarj adzott humánus érzék az államokat s a nem-keresz-
tényeket is hathatósan ösztönzi a társadalmi betegsé-
gek orvoslására. De igaz az is, hogy a modern kor és 
kultúra ezerszeres jótéteményével és áldásaival karöltve 
lépett fel a társadalmi nyomornak és betegségnek ez-
előtt ismeretlen ezer és ezer neme. 

A pauperizmus soha sem volt tán akkora, mint 
napjainkban a fényes nagyvárosok tömkelegeiben ; a 
nyomorékok számát ezerszeresen megszaporították a 
gyárak, a gépek, a vasutak, az alkohol, no meg a mo-
dern világ titkos bűnei és szenvedélyei. A testi nyo-
mornál sokkal rettenetesebbek a lelki nyomor tünetei: 
a jó erkölcs, az ártatlanság kísértései, a szegények 
elégedetlensége, a felforgató elemek izgatásai : — mond-
hatnók, az egész társadalom izzó kráter fölött áll, amely, 
ha kitör, a mai társadalmat Pompéji és Herkulánum 
sorsára jut tat ja . 

Minő tér nyílik itt a keresztény jótékonyság gya-
korlására ! Es minő szükség van erre ! Mert, habár a 
modern állam nagyon sokat tehet józan törvényekkel 
és okos közigazgatással a társadalmi nyomor enyhíté-
sére ; de a sziveknek a békét, megnyugvást csak a 
szeretet, a személyes áldozat adhatja vissza. 

Es ezt nekünk, keresztényeknek kell megtennünk, 
mert ezt csak mi tudjuk megtenni. De, m. t. Hölgyeim 
és Uraim, ebben a munkában mindnyájunknak részt 
kell vennünk. Ezt nem hagyhatjuk egy-két önfeláldozó 
apáczára, papra és szerzetesre, egy két jótékony fő-
papra és mágnásra. 

Oly sok és oly nagy a társadalmi nyomor, hogy 
ennek enyhítésére mindnyájunknak össze kell fognunk, 
papoknak és világiaknak, uraknak és hölgyeknek egy-
aránt. 

Először is adakoznunk kell. És pedig mindnyá-
junknak, kinek-kinek a fölöslegéből. Sajnos, e téren 
hazánkban sok visszásságot találunk. A magyar katho-
likusok megszokták, liogy mindent a főpapokra és 
mágnásokra hagyjanak a jótékonyság terén. Pedig az 
evangéliumban is az Üdvözítő az özvegyasszony fillér-

1 Pontificale Romanum. Ratisbonae 1891. 199. oldal. 
25* 
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jét vette észre és dicsérte meg! Máskép van ez a kül-
földön ; a belga, a. német, a franczia katholikus ügyvéd, 
orvos, hivatalnok, háziúr évi jövedelmének egy bizo-
nyos perczentjét jótékony czélokra fordítja. Ez a sze-
retet adója, de amelyet ép oly lelkiismeretesen meg-
fizetnek, mint az állami adókat. Es minél nagyobb a 
szeretet, annál nagyobb lesz a fölösleg is, mert a sze-
retet tud megtakarításokat eszközölni a háztartásban, 
a ruházatban, a szórakozásokban és élvezetekben, hogy 
a szeretet adója minél nagyobb legyen. 

Igen, adakoznunk kell. És itt adakozás alatt nem 
a koldusoknak adott alamizsnát értem csak, nem 
is azt értem első sorban, hanem igenis anyagilag támo-
gatnunk kell a keresztény jótékonysági intézményeket, 
amelyek hivatva vannak embertársaink testi, vagy 
lelki nyomorán enyhíteni. 

És e tekintetben tanulhatnának a magyar katho-
likusok, ha már nem akarnak külföldi példák után 
menni, a magyar zsidóktól és szabadkőmívesektől. Ke-
mény szót mondok ki, m. t. Hölgyeim és Uraim, de 
rég vártam az alkalmat, hogy ezt a kemény igazságot 
nyilvánosan kimondjam ; érzem, hogy ennek a kemény 
igazságnak kimondására nagy szükség van. És ez a 
kemény, szomorú, sőt sok tekintetben megszégyenítő 
igazság az. hogy a magyar katholikusokat, ha leszá-
mít juk a főpapokat és mágnásokat, a jótékony adako-
zások terén felülmúlják nemcsak keresztény testvéreik, 
a protestánsok, hanem a zsidók és a szabadkőmívesek 
is. Ha egy protestáns, zsidó vagy szabadkőmíves intéz-
ményt alapítanak : templomot, iskolát, internátust, árva-
házat, irodalmi társulatot, ú j ságo t : — számíthatnak 
biztosan az egész protestáns, zsidó, vagy szabadkőmí-
ves társadalom anyagi és erkölcsi támogatására. Köte-
lességének ismeri mindegyik, hogy e czélra áldozzon, 
propagandát csináljon, lelkesedjék és lelkesítsen, szóval 
mindent megtegyen, hogy az illető vállalkozás sikerül-
jön, virágzásra jusson. Bezzeg máskép van ez minálunk! 
ahol úgyszólván minden katholikus intézmény egy-két 
püspök, vagy mágnás áldozatkészségéből áll fenn ; a 
legtöbb pedig csak tengődik: mert vannak jótékony 
intézmények, melyek egyáltalában nem virágozhatnak, 
áldásos hatást nem gyakorolhatnak tömeges pártolás nél-
kül. Ilyenek az irodalmi társulatok és a magyar katho-
likus társadalomnak legmostohább gyermeke : a kath. 
sajtó. 

Pedig, m. t. Hölgyeim és Uraim ! a keresztény 
jótékonyságnak universálisnak kell lennie, ennek érzék-
kel kell birnia nemcsak a testi, hanem a lelki, a szellemi 
nyomor és betegség iránt is, sőt ez iránt még nagyobb 
mértékben, mert az ember nemesebb része a szellem, 
s ennek betegsége sokkal rombolóbb, mint a test nyo-
mora. Ez okból hangsúlyoznom kell, hogy a keresz-
ténjr jótékonyságnak egyik leglényegesebb feladata a 
kath. sajtó pártolása, a jó könyvek, jó újságok támo-
gatása, propagálása, szétosztása. 

Azonban a keresztény jótékonyságnak az adako-
záson kivül még egy tulajdonsággal kell birnia : ez a 
személyes áldozat, a részvét, a szeretet melege. Ez az 
ami a jótékonyságra rányomja a keresztény bélyeget, 

de egyszersmind ez az, ami az alamizsnának, az ada-
kozásnak megadja a vigasztaló, békéltető, megnyug-
tató erőt. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l îudapest, márcz. 24. Baksay Sándor superintendensi 

programmjához néhány megjegyzés. — 

Költőtől költői, bölcselőtől bölcs dolgot a dolog 
természeténél fogva rendesen bátran lehet várni. De 
már megfordítva nem oly könnyen megy a dolog. Volt 
ugyan idő, réges-régen, midőn költői ajkakon zendült 
meg a bölcsesóg tanítása ; de a mióta, hajh, ránk sza-
kadt a „felvilágosodás" és a „józanság" korszaka, a köl-
tői licentiára nézve széltében-hosszában az a magyará-
zat kapott lábra, hogy költőnek minden szabad, tőle 
mindent jó néven vesznek, még a tusakodást is az 
igazsággal. A szellemi termékek e modern csillaga alatt 
született természetesen Baksay Sándor dunamelléki ev. 
ref. superintendens, felügyelő vagy a legújabb divat 
szerint „püspök"-nek a — „programm-beszéde" is, 
melylyel hivatalát f. hó 21-én elfoglalta. Főjellemvo-
nása e programmnak a módnélkülvaló szerénység. Más 
közönséges határozott szándékú ember programmjában 
azt szokta mondani : ezt fogom tenni, azt fogom akarni ; 
Baksay szerényen megelégszik az „óhajtanám" föltéte-
les kötő móddal s azt is legalább ötször-hatszor meg-
ismétli, nehogy az atyafiak megijedjenek, azt hívón 
róla, hogy neki talán még akarata is talál lenni. De a 
superintendens-felügyelő-püspök ur nem marad ám kö-
vetkezetes az ő szerény szerepéhez. Szerény ő csak a 
programm legelején, a hol az atyafiakról magukról van 
a szó. Mihelyt Baksay Sámuel uram szembe kerül — 
úgy lélekben — a pápisták „fe lekezeté ivel , rögtön 
kiesik a szerénység szerepéből — állításaiban is, kö-
veteléseiben is egyaránt. Szerinte nincs kiilömb magyar 
e hazában azoknál, kik a franczia Kálvin fejével gon-
dolkodó atyafiak táborában élnek, és hogyha ez a ma-
gyar haza e páratlan hazafiság árát, a természetesen 

! szintén páratlan „köteles" részt — az 1848. évi X X . 
tczikk betűinek „megelevenedésóből", — ki nem adja : 
akkor j a j neked magyar haza, Baksay Sándor rád ol-
vassa a „legkegyetlenebb atya" rettenetes czimét. Ér-
demes az uj budapesti ev. ref. superintendens-felügyelő-
püspöknek — maga nevezte magát ezen a három né-
ven — költői és mély érzelmeket kifejtő ömlengését 
szórói-szóra végig hallgatni. Egy helyen azt hinné az 
ember, hogy a hagyományos, megcsökönyösödött 
pápistaellenes kálvinista betegségből Baksay szelid 
lelke talán már ki is gyógyúlt és a helyett valami 
egészséges antiszemita óhajtanámság gyökeresedett meg 
az ő jó magyar szivében. Például, mikor azokról szól, 
kik „csak, szüretelni jöt tek" s valaha csak „távolról 
nézték a protestantizmus verítékezését". Csalódások 
csalódása, i t t a szüretelni jö t tek alatt zsidóságot érteni. 
I t t is csak a pápistákat szurkálja a szatíra gúnyja. De 
halljuk már a költői bölcseség ömlengését, melynek 
köpönyege alatt méregbe mártott tőr rejlik a pápista 
magyarok lelke számára : 
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„Vannak nagy dolgaink, igy szólt B., melyekhez nagy 
hí vségkivántatik,nagy bölcseség,bátorság,tekintély.Egye-
temes egyházunk helyzetére gondolok. Egyházunk sok-
kal inkább, mint bármely más egyház, egy a magyar 
nemzettel. Múltja, czélja, jövője, reményei, létföltéte-
lei azonosak s midőn magunknak és egyházunknak 
szolgálunk, ugyanakkor az államnak, határozottabban 
nemzetünknek teszünk szolgálatot. (Hát mi, katholiku-
sok, kinek teszünk ?) Régebben mindez figyelembe 
sem volt véve. Noha törvényes gyermek, édes 
fiu, szolgált a maga kenyerén, napszám nélkül, 
még csak a miatt zúgolódva, hogy azok, a kik távol-
ról nézték az ő veritékezósét s csak szüretélni jöttek, 
egész napszámot és hizlalt tulkot kaptak. (Mi, katholikusok, 
csak szüretelni jö t tünk? Hát a keresztény vallás szőlle-
jét ki ültette ki ebben a hazában? Talán a protestan-
tizmus ? Hol volt az még akkor ? ? Egész napszám illeti 
meg a katholiczizmust, mert egész a magyarság európai 
napjának kezdetétől fogva dolgozik.) 0 panasz nélkül 
nézte ezt, s ha olykor följajdult, nem irigységből, 
csak (!) annyit kért : Ne bántsák ! Kész boldogság volt 
neki a szenvedés hiánya. Most várna és vár egy kis 
szegletet az ősi kúrián, hova hajlékát épithesse ; egy 
tenyérnyi földet, hol kenyerét megtalálhassa ; egy kis 
polyvát valahára téglavetéséhez ; helyet az atyai asztal-
nál. Képek nélkül szólva : egyenjogúságot, kiadását a 
köteles résznek, mely a leghálátlanabb fiút is megilleti, 
s a melyet a legmegbántottabb, vagy a legkegyetle-
nebb atya sem tagadhat meg. En a magam hajlama 
szerint jobb szeretnék továbbra is a magunk szegénye lenni. 
(Milyen gyengéd !) Egyébként is ez már késő óhajtás. 
Útban vagyunk ! Iskolai terheinknek eddig is nagy-
mérvű könnyitése, a fokozatosan növekvő államsegé-
lyek, tanitóink korpótléka, lelkészeink kongruája olyan 
foglalók, melyeket föntartott jogos igényeink előlegéül 
egy minden elfogultságon felülemelkedett, egyházi 
életünk fejlődésót és közművelődési czélzatainkat elő-
segiteni kész nemzeti kormánytól, tartózkodás nélkül 
ós hálával fogadtnk el, mint olyan foglalókat, melyek 
remélnünk engedik, hogy az 1848. évi XX. törvényczikk 
bitiii lelket öltvén, megelevenedtek. Cselekedje Isten, s 
áldja meg azoknak munkáját, kiket közöttünk arra 
hivott el, hogy bölcseségükkel, befolyásukkal, szavuk 
meggyőző erejével, anyaszentegyházunk keritését erő-
sitsék, épitsék, oltalmazzák, mig mi, lelkészek, a keri-
tésen belől a maguk mezején munkálkodva, igyekez-
zünk magunkat méltókká tenni az ő oltalmukra. 

Kell ezekhez a fentieken kivül még több kom-
mentár? Nem . . . I t t még a rejtett czélzások is vilá-
gosak. ? V 

Szatniár. Felirat a pápához az egyházmegye jubileu-
ma alkalmából. — 

Császári és Apostoli Királyi Felség, Legkegyel-
mesebb Uram ! A szatmári egyházmegye, a melynek 
kormányzását Isten irgalmából s az Apostoli szentszék 
és Felséged legmagasabb kegyelméből tizenhat évvel 
ezelőtt átvettem, alapitásának százéves emlékét ünnepli 
ez évben. A római jubileumok módjára szent évnek 
nyilvánítottam ezen esztendőt, s az anyaszentegyház 

kincstárából nyert bucsukegyelmekkel igyekeztem nö-
velni és üdvösségessé tenni a jubileumi örvendezést. 
Az öröm és hálaénekkel, melylyel az imádandó isteni 
Gondviselésnek zengünk dicséretet, egybevegyül szi-
vünknek kegyeletes érzelme azok iránt, a kik Isten 
dicsőségéért lángoló lelkük sugallatát követve, meg-
vetették alapját azon nagyjelentőségű intézménynek, 
a mely ma boldogan tekint vissza a fölötte elvonult 
száz évnek történetére. Felséged egyik dicső utódja 
azon nagy uralkodónak, a kinek nevéhez fűződik egyház-
megyénk megalapításának emléke. Felséged örököse a 
magyar királyok apostoli kiváltságainak, fő védője a 
magyar katholikus egyháznak. Azért, midőn e hónap 
23-án századik évforfordulóját készülünk megünnepelni 
azon nevezetes eseménynek, hogy b. e. I. Ferencz csá-
szár és apostoli király egyházmegyénk alapitási okmá-
nyát kibocsátotta, Felséged legmagasabb Trónja előtt 
megjelenve, ugy a magam, mint az egész egyházmegyém 
nevében legalázatosabb hódolatomat bemutatni s alatt-
valói törhetetlen ragaszkodásomat és hűségemet kife-
jezni bátorkodom. A nevezetes évforduló napját ünnepies 
hálaadó istentisztelettel ünnepeljük, a melyen a nagy-
nevű alapitók áldott emlékének is hálás kegyelettel 
adózunk, buzgó imával kérjük Istent a Felséges ural-
kodó Család jólétéért, Felséged hosszú és boldog éle-
téért, alattvalóinak javát czélzó szerencsés kormány-
zásáért, legmagasabb Trónjának népei szeretetében s 
tántoríthatatlan hűségében gyökerező erősségéért. Ki 
egyébiránt legmagasabb kegyelmébe ajánlottan, alatt-
valói legmélyebb hódolattal és törhetetlen hűséggel 
öröklök. 

Császári és Apostoli Királyi Felségednek, Szat-
már-Németi, 1904. márcz. 20. Legalázatosabb káplánja 
és leghívebb jobbágya: Meszlényi Gyula, szatmári 
püspök. 

Vácz. A „S zent-Imre-Köru hazafias ünnepe. Amint 
már előzőleg emiitettük, irja a „V. K.", az egyetemi 
ifjak S zen t - Imre-Köre csakugyan kirándult városunkba, 
hogy a hétkápolnai honvédemléket megkoszorúzza ; 
körülbelül 100 főnyi ifjú csapat szállt le vasárnap d. 
u. fél 2 órakor a vonatról s indult meg a város felé 
szent Imre zászlaja alatt. Az állomásnál Göndör Sándor 
dr főjegyző üdvözölte az ifjúságot a város nevében, 
kinek Schandl Károly egyleti alelnök köszönte meg a 
szives fogadtatást. A váczi egyetemi polgárok nevében 
Mihalovics Ferencz jh. mondott „Isten hozzádot", 
kinek Kálnoky Győző válaszolt lendületes szavakkal. 
Zeneszó és lelkes nótázás mellett vonult ki az ifjúság 
a honvédemlékhez, hol a következő programmal tar-
totta meg ünnepélyét: 1. Himnusz. 2. Fessel Ferencz 
szavalta a Talpra magyart. 3. Losonczy István szavalta 
a márcz. ío-kén czimű költeményt. 4. Kapuy Mihály 
oh. tartotta az ünnepi beszédet és helyezte le az ifjú-
ság koszorúját. 5. Kálnoky Győző alkalmi ódát szavalt 
Ábrányi Emiltől. 6. Szózat. A programm minden pontja 
kitűnően sikerült, a legkorrektebb szellemtől volt 
áthatva s lelkes éljenzésre talált a nagyszámú hallgató-
ság soraiban. A városba visszatérve a városház előtt 
Göndör dr még egyszer szólott röviden az ifjakhoz, 
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kiknek hazafisága előtt meghajtotta a város zászlaját. 
Azután megtekintették a siketnéma intézetet, átmen-
tek a kies Pokol csárdába, hol megozsonáztak és az 
esti vonattal visszatértek a fővárosba. Lelkesedésük 
minél előbb és minél többször hozza városunkba a 
derék i f jakat! 

T Á R C Z A. 
A fényűzésről. 

— Előadta dr Mayer Béla v. püspök a kalocsai „Kath. 
Köru-ben, múlt hő 28-án. — 

Smith Ádám angol nemzetgazdász fölállította azt 
az axiómát, hogy egy ország elszegényedését mi sem 
okozza és mi sem mutatja inkább, mint az általánossá 
vált fényűzés. Hogy Magyarország elszegényedett, az 
óp oly kétségbevonhatatlan szomorú igazság, mint az, 
hogy nálunk már nincsen rend és rang, nincs a társa-
dalomnak az az osztálya, rétege, a hol a fényűzés 
tüneteivel ne találkoznánk, s a fényűzés ne szedné az 
ő áldozatait. A hol egy cselédlánynak vasárnapi 
ruhája, ünnepi kiöltözködése többe kerül, mint a 
mennyit egy egész esztendei bére kitesz ; a hol a 
szobalány ugy jelenik meg, mint az úrnője ; az urnő 
pedig fitymálva nézi le rangosztályos barátnőjének azt 
a ruháját, mely nem Kuzmik és Monasterly műhelyé-
ben készült és bámulja annak a zsurozásra szánt öltö-
zetnek olcsóságát, mely csak 120 frtba került : ott már 
a fényűzésnek és nagyzolási viszketegségnek oly 
tüneteivel állunk szemben, a melyek nem utolsó okai 
egyesek és sok családok eladósodásának s nyomában 
a társadalom és országunk elszegényedésének. 

Nevetni fog s tán gúnyosan ki is fog nevetni 
engemet a szives hallgatóság, ha azt is mondom, hogy 
már a gyermekek nevelésében ott látjuk a fényűzéshez 
való oktalan szoktatást. Drágánál drágább játékszerek-
kel árasztja el a gyermeket a szülői majomszeretet 
hiúsága : és azzal felkölti benne a nagyzolásnak inge-
rét. Pedig az a kis gyermek, ha még oly nagy urnák 
sarjadéka, épp oly jó kedvvel játszik el a legolcsóbb 
játékszerrel, mint a legdrágábbal ; ezt is, azt is — 
végezetül összetöri egyaránt. Régenten, s ez a régen-
ten nem is tesz ki egészen három-négy évtizedet, az 
egyszerű polgári családoknál az a szokás divott, hogy 
uj ruhát csak a legidősbb fiu és leány kapott. Az 
öcsiké az ö bátyjának kinőtt kabátját kapta, a hugocska 
az ő nénjének megrövidült viganóját örökölte s igy 
sorba el odáig, mig azt az elnyűtt ruhát már nem 
lehetett kurtábbra szabni. Sok helyütt meg ugy is volt, 
hogy a gyermekekre csak szüleik ruháját idomították 
át S bizonyára nem volt jogosult az egyszeri apának 
mérgelődése, hogy a fiu egy-két hónap alatt tönkre-
tette azt a ruhát, melyről az apa dicsekedve mondta, 
hogy azt ő liusz éven át is épségben megőrizte. 

Ma már tán meseszámba is megy egy Simor 
prímásnak, egy Haynald érseknek félszázados köpö-
nyege. 

Utóbbit magam is láttam, s ha rajta nem is épül-
tem túlságosan, láttára mégis eszembe jutott, hogy 
nekem egész gymnasiumi életemben soha sem volt uj 
ruhám, egész öltözetem idősbb testvéreim elhasznált, 
helyesebben kinőtt ruházatának tisztes örökségéből 
állott; még az a vigaszom sem lehetett, hogy az ilyen 
ruházatról azt mondhattam volna, hogy „uraságokról 
levetett öltözet" lett volna. Uj ruha akkor jutott rám, 
mikor azt már magam tudtam saját emberségemből 
megszerezni. 

Ilyen volt a régi gyermekélet általában, s ma 
szintén egész általában homlokegyenest ellenkező. Ma 
nem is ruha, ha nem vadonatúj. A szülők még jár-
hatnak kopott ruhában, de az ifiur azt már magára 
nem veszi. Kivétel most is van, de a szabály az, hogy 
régenten a szülők ruházták gyermekeiket, ma pedig 
a gyermekek kivetkőztetik majdnem teljesen az ő 
szüleiket. 

De hát ennek is a szülők maguk az okai. 
Fényűzésnek nevezem azt az általános áramlatot, 

melynél fogva ma boldog boldogtalan egyaránt uri 
pályára tódul. Szegények, ha tudnák, miben áll az az 
uri pálya, mely után annyit áhítoznak. Keserves 
tanulás, közbe sok-sok bukdácsolás, végezetül czifra 
nyomorúság. Statisztikailag ki van mutatva, hogy 
nálunk éppen háromszor annyian tanulnak, mint a 
mennyi az uri pályák betöltésére szükséges. A tanulók-
nak alig a fele végzi be teljesen iskoláit, a többi a 
czélon innen marad, javarésze elzüllik, másológéppé 
formálódik, avagy örökkön-örökké proletároskodik. 

De hát a szülői szeretettel vitába bocsájtkozni 
— nagyon háládatlan föladat. Hasztalan itt minden 
kapaczitálás, mikor apa, anya fölfedezte az uri pályára 
való különös tehetséget a gyermekben. 

Ha a szülők azt a kis fáradságot vennék maguk-
nak, hogy másoknak példáján okulva egy kis számí-
tásba bocsátkoznának a fölött, hogy ugyan mennyibe 
is kerül a nagyreményű fiu mig gymnasiumi iskoláit 
végzi, könnyen rájönnének, hogy a gymnasiumi nyolcz 
osztály végzése átlag véve évi 300 frt, 2400 fr t = 4800 
koronát teszen ki. Es ha a fiu a gymnasiumot elvégezte, 
akkor igazán még csak annyi, mint a mennyiből Isten 
a világot teremtette ; tudvalevő dolog, hogy Isten a 
világot a katekizmus szerint semmiből teremtette. 

Istenem! mily boldog lenne egy iparoslegény, 
ha négyezer koronája volna, mikor önállóságra hatá-
rozza el magát ! 

Mit szóljak az egyetemi iskoláztatásról? Annak 
4 — 5 évi kurzusa majdnem még többe kerül, mint a 
8 évi gymnasium. Az eredmény pedig az, hogy a 
tanulók, pardon ! az egyetemi polgárok két harmada 
végkép elbukik, czélhoz nem jut sohasem s csak egy-
harmada mondhatja magáról, hogy pályavégzett. A 
technikán örömmel hirdette ki az igazgató, hogy az 
idén csak 80°/0 bukott, előző években a bukottak 
száma 90% volt. 

Ezt igy olvastam kormánypárti lapokban, s ellen-
zéki lapokban is s ugy hiszem, ugy lesz a dolog, mert 
hát czáfolatáról soha sem hallottam semmit sem. De 
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legyen bármiként is, egy tény és pedig szomorú tény, 
hogy nálunk a tanuló if júság módfeletti nagy száma 
soha sem jut ahhoz a kenyérhez, a miért szüleik 
iskoláztatták s rájuk sokszor erejükön felül költe-
keztek. 

Ez a körülmény pedig nemcsak az anyagi, hanem 
a szellemi tőkének is oly mérvű elfecsérlése és pazar-
lása, hogy helytelenségét tekintve, még a fényűzés 
erkölcsi hátrányait is felülmúlja s itt csak annyiban 
említettem föl, hogy szintén adatul szolgáljon annak 
igazolása mellett, a mely szerint a fényűzés nemcsak 
bizonyítéka, hanem egyik kiváló oka is országunk 
elszegényedésének. 

S hova tovább, annál inkább elszegényedünk, 
mert már nevelésünk is olyan, hogy sorsunkból, álla-
potunkból egyenesen kiemel s már-már oda fejlesz-
tette a mai nemzedéket, hogy szüleinek tisztes házi 
iparához nemcsak hogy nem vonzódik, hanem annak 
megtanulását és gyakorlását egyenesen szégyenletes-
nek is tartja, ellenben tanul olyan dolgokat, miknek, 
mint említettem, a tanuló ifjúságnak legalább a fele 
soha hasznát nem veszi, sőt a legtöbbször csak kárát 
vallja, mert az ilyen félig tanult ember semmiféle 
hasznos kézimunkára nem alkalmas, szellemi munkát 
pedig nem bíznak rá, mert semmire sincsen kvali-
fikácziója. 

Nem akarom én itt a „régi jó időket," melyek-
nek Vas Gereben legmagyarosabb irónk : „Tekintetes 
Urak" „A nemzet napszámosai." „Egy alispán." „Nagy 
idők, nagy emberek." „A régi jó idők" és különösen 
a „Nagy idők és nagy emberek" cziinű munkáival 
halhatatlan emléket állított föl, újra visszaidézni ; 
tudom, hogy a történelmet visszacsinálni nem lehet, s 
az én gyenge szavam arra ugy is a legképtelenebb 
volna. Nem is azért beszélek én itten, hogy azokat a 
régi jó időket a mai időknek rovására csak dicsérjem. 
Tudom, hogy az elmúlt korszaknak is megvoltak az 
ő nemcsak anyagi, hanem erkölcsi hátrányai és fogya-
tékosságai is. 

De egy bizonyos, hogy akkoron a nevelés is 
észszerűbb volt és ápolták különösen azon egyszerű 
szokásokat és igénytelen erkölcsöket, a melyeknek 
melegágya a családi élet hajlékában volt föltalálható. 

Ha most Vas Gerebennel itt fölemlíteném, hogy 
a hajdani hatalmas vármegyék még hatalmasabb alis-
pánjai (akkoron viczispánjai) mily nagy urak voltak, 
— tán el sem hinnék nekem, hogy mai utódjaik még 
árnyékukat is alig képezhetik. S ezeknek a nagy 
uraknak feleségeik nem tartották rangjukon aluli foglal-
kozásnak, hogy a hosszú téli estéken át leányaikkal 
együtt fontak, — a piaczra bevásárolni is maguk 
mentek s büszkék voltak arra, ha a vármegyében el-
terjedt a híre, hogy mily kitűnően tud főzni a „téns 
viczispánné asszonyság." 

No de ezt és ehhez hasonlókat Vas Gereben 
beszéli el, meg is nevezi a nagy idők nagy emberei-
nek és nagyasszonyainak predikátumos neveit a késő 
utókor épülésére és buzdítására. Sajnos ! ilyesmit már 
nem is olvasnak, — annál kevésbé követnek. 

Azt azonban bátran hihetik el nekem is, hogy a 
Vas Gereben által dicsért régi jó idők nem is oly 
régen multak el, hogy azoknak ne volnának még élő 
kortársai s bizonyára vannak e teremben is szíves 
hallgatóim között, a kik, midőn előadásomat hallgat-
ják, ugy érzik magukat, mintha gyermekkorukba 
visszavarázsoltatnának és újra látnák azokat az időket, 
amidőn az anyák minden örömüket és büszkeségüket 
a gyermekek családias, istenfélő nevelésébe és gondos 
háztartásukba helyezték. 

A reggeli és estvéli, ebédelőtti és ebédutáni imád-
ság egy világért sem maradt volna el még az uri 
házakban sem. 

A szülők szigorú kötelességüknek tartották ellen-
őrizni gyermekeiknek nemcsak iskolába járását, hanem 
templomlátogatását is — s ha ugy tetszik, magamról 
mondhatom, hogy nem volt vasárnap ós ünnepnap, a 
melyeken szüleim meg nem kívánták volna, hogy a 
szentbeszédet is meghallgassam s aztán a nagymamá-
nak hiven referáljak arról, miről beszélt máma a pap 
a templomban ! 

Nem tartozott a ritka szokások közé, hogy épp 
az uri házakban is a gyermekek a fölszolgálásban 
segédkeztek. 

Tény, hogy régenten különösen a leányifjuság a 
legháziasabb nevelésben részesült. 

Oktatója, nevelője volt az anya nemcsak szóval, 
hanem mindenekelőtt saját példájával. A 15—16 éves 
hajadon értett is már mindazon munkákhoz, a melyek 
egy gondos és ügyes gazdasszonynak akkoron nem-
csak kedvelt, hanem kizárólagos foglalkozását is képez-
ték ; s akárhány helyütt az ifjú hajadon édes anyját 
heti időközökben a konyhai sürgölődésben is fölvál-
totta. Házi vászonból, házi szövetből készült a ruha, 
a mama szabta, a lánya varrta. El is tartott jó sokáig 
— és ha közbe-közbe szabómesterre is szorultak, hát azt 
akkoron pontosan meg is fizették, a szabókontókat 
nem is ismerték, valamint egyéb mesteremberi munká-
nak azonnali fizetés volt az ára. Sőt azt merném mon-
dani, hogy az iparosok közül alig volt valaki, aki 
képes lett volna egy árjegyzéket hibátlanul megírni. 
Büszkeségök az volt, hogy hibátlan munkát tudtak 
készíteni és ón megvallom, hogy manap is szívesen 
engedném el az iparosoknak az elmaradhatatlan árjegy-
zék bemutatását, aminek készítésében helyesírásilag 
és árszabásilag is majdnem remekelnek, ha munkájuk 
is oly hibátlan és kifogástalan volna, mint elődeiké, 
kiket akkoron még nem hittak iparosoknak, hanem 
mesterembereknek, a mint hogy igazán mesterek is 
voltak az ő szakmájukban. 

Beh nagyot változott csak három és négy évtized 
óta a világ képe, a világ járása. 

Haladásnak nevezik azt a változást, pedig sok 
tekintetben nem az, hanem — merő fényűzés, hogy 
egyébnek ne nevezzem. 

A tisztességes rokkát kiszorította a házból a 
zongora, ez a két bútordarab nem fér meg egymás 
mellett, halálos ellenségek maguk között ; a kényel-

' mes nagyapói karosszéknek helyét, melyben apa, anya 
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a gyermekeknek iskolai teendőjét számonkérte, elfog-
lalta a diván vagy kanapé. A régi súrolt padlót föl-
váltotta a vikszelt parkett, szőnyegnek már mindenütt 
kell lennie. (Fo ly ta t juk) . 

I R O D A L O M . 

Két könyv, melyek egész kis könyvtárt képesek 
helyettesíteni. 

A freiburgi Herder-féle világhírű katholikus könyv-
kiadó czég évekkel ezelőtt „Theologische Bibliotheku 

czim alatt 2 sorozatból álló könyvgyűjteményt indított 
meg. Az első sorozatban tankönyvszerű vezérkönyveli 
jelentek meg. A második sorozat segédkönyvek számára 
van fenntartva. Ebben a második sorozatban eddig a 
következő munkák jelentek meg: 1. Familier, Pastoral-
psychiatrie, 2. Jungmann S. J., Theorie der geistl. 
Beredsamkeit. 3. Aufl. 3 Stőhr, Handbuch der Pastoral-
medicin. 4. Aufl. 5. Legkiválóbb ebben a sorozatban 
Gilir dr, pápai titkos kamarás, báden-freiburgi papne-
veldei alkormányzó. Két munkája: az egyik a szent 
mise-áldozatról, a másik a szentségekről szól, az előb-
binek teljes czime : Das heilige Messopfer dogmatisch, 
liturgisch und ascetisch erklärt. 8 kiadást ért el. XVI, 
734 1. ; az utóbbié : Die heiligen Sacramente der kath. 
Küche. Für die Seelsorger dogmatisch-ascetisch er-
klärt. Két kötet. I. köt. : Allgemeine Sacramentenlehre : 
Die Taufe, die Firmung und die Eucharistie. II. köt. : 
Die Busze, die letzte Oelung, das Weihesacrament und 
das Ehesacrament. Amaz XVIII, 674, emez VIII , 
560 lap. 

Mi a sajátsága ennek a szent mise-áldozatról és 
a szentségekről szóló két hittudományi munkának? 

Erre a kérdésre a felelet részleg készen adva 
van a czimben. A szent-miséről szóló könyv dogmati-
kus, liturgikus, aszketikus, és kiválóképpen a lelkipász-
torkodás gyakorlatában élő papoknak szól. A szentsé-
gekről szóló könyv dogmatikus és aszketikus. Tehát 
elméleti tájékoztatás és gyakorlati hasznavehetőség 
jellemzik ezt a két könyvet végtől-végig. A mit ehhez 
kiegészítésül még mondani lehet, azt a két könyv tar-
talmával való megismerkedés adja meg az olvasónak, 
a ki figyelmesen olvasva ezeket a munkákat, arra a 
kellemes tapasztalásra jut olvasás közben ; hogy itt ki-
meríthetetlen bányájára akadt a papi tudománynak s 
hogy ebből a két könyvből egész életén át lesz mit 
merítenie, ha azt akarja, hogy maga és hívei a szent 
mise-áldozatból és a szentségekből úgy éljenek, a mint 
azt az Ur Jézus rendelte és kívánja. 

Ritkán lehet bátrabban szólni a buzdításnak. 
Tolle et lege! = 

— Alleluja! A Krisztus Urunk dicsőséges föltá-
madásának emlékére tartani szokott szertartás rendje. 
Imákkal ós énekekkel a kath. ker. hivek használatára 
kiadta : egy Kassa-egyházmegyei áldozópap. Az egyházm. 
hatóság jóváhagyásával. II. kiadás. Kassa, 1903. 24 1. 
Ára 10 fillér. — Tömeges terjesztésre igen alkalmas 
hitbuzgalmi füzetke. 

VEGYESEK. 
— Magyar római művészi ösztöndijak. Fraknói 

Vilmos püspök római nyaralótelepén művész-otthont 
épített három műteremmel és hozzátartozó egy-egy 
szobából álló lakással, két festőművész és egy szobrász 
számára. A két festő évi 3000—3000, a szobrász évi 
4000 korona ösztöndijat kap. Ezekre a római dijakra, 
melyeket minden időben csakis magyar művész nyer-
het el, az Országos Képzőművészeti Tanács pályázatot 
hirdetett. A határidő márczius 15-én járt le s ez ideig 
a római pályadijakért tizenkét művész pályázott. A 
Képzőművészeti Tanács Forster Gyula ministeri taná-
csos elnöklésével csütörtökön ülést tartott s a festé-
szeti és a szobrászati szakosztályok döntése alapján 
határozott az ösztöndijak sorsáról. A pályanyertes mű-
vészek már az idén, április 15-én kötelesek elfoglalni 
a római művészhajlékot. 

•— Zenetörténeti előadás. Bogisich Mihály czim-
zetes püspök, a zeneértő, volt budavári plébános, szer-
dán, márczius 23-án este, a Budai Katholikus Körben 
zenetörténeti előadást tartott a középkori Mária-Siral-
makról. Az előforduló énekeket kar mutatta be, és hogy 
a hatás teljesebb legyen, vetített képek illusztrálták az 
érdekes előadást. 

— Magyar főpap a pápánál. Már jelentettük, hogy 
István Vilmos dr szombathelyi püspök urat f. hó 14-én 
fogadta X. Pius pápa. O méltóságát dr Tóth József 
kísérte útjában, a kivel a pápa olaszul beszélgetett. 
O szentsége ap. áldását küldte az egész egyházmegyére, 
a székeskáptalanra, a papságra, a hívekre. O mga a 
püspök^ ur f. hó 17-én indult el Rómából s Genua felé 
vévén út ját már szerencsésen haza is érkezett. 

— Fejedelmi jótétemények. Meszlényi Gyula szat-
mári püspök ur a szatmári egyházmegye százévi fen-
állásának jubileuma alkalmából másfél millió koronát 
helyezett el alapítványokban. — Gróf Csáky Károly 
váczi püspök ur Biharmegyében, hogy a nép kiván-
dorlása elé századokra kiható akadályt gördítsen, 16( 0 
holdas birtokát, a lehető legkönnyebb fizetési föltéte-
lek mellett, parczellázásra bocsátotta — a nép javára. 

— Apró liirek. Fort Arthur veszedelme, egy angol 
tudósító szerint, az orosznak hires „nemzeti itala1', a 
ivodka. Raktárakban és szabadon házmagasságig vannak 
felhalmozva a pálinkás hordók, ugy hogy az illető 
angol szerint Port Arthur valóságos lappangó vulkán. 
— Amerikába kivándorolt magyar testvéreink amerikai 
szokásokat sajátítanak el lassankint. Mig itthon például 
a M. Á. szépen, udvariasan kéri a hátralékos előfizető-
ket a volt tulajdonos számára, a clevelandi „Szent 
Erzsébet Hirnöke" ugyancsak amerikaias modorban 
adja tudtára a hátralékosoknak a fizetés kötelességét. 
A vegyesek rovatában igy van előadva ez a dolog: 
„ Kér dés : Beszolgáltattad már a Hirnök diját? Már fél 
éve majd, hogy kapod: itt az ideje, hogy tehetséged 
szerint fizess is, mert semmiből csak a jó Isten tud 
teremteni valamit." Igaz is. Tehát a magyar Ameriká-
ban is meg akar ugyan maradni rossz fizetőnek, de a 
körülmények, az uralkodó „jobb erkölcsök" nem enge-
dik. — Xyitrán a nagyheti oltár-egyesületi lelkigyakor-
latokat és a szokásos konferenczia-beszédeket ezidén 
Fécsy Arnold J . t. atya tartja. 

— Saj tó l i iba igaz i tás . Az előbbi szám első lapoldalán, közbe-
j ö t t technikai zava r köve tkez tében , köve tkező sa j tóh ibák kijavi-
t á sa vá l t szükségessé. A 11. so rban „babérnak, gá tnak ," he lye t t 
„barbárnak , gó tnak" ; a 19. sorban „st i lsu zelótir" he lye t t pedig 
„stilus zelótái" o lvasandó. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla, h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



J.. 
Megjelenik e lap heten-

ként kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 fr t . 
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Budapest, 
VI., Bajza-utcza 14. sz., 
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Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, márczius 30. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. I. Félév. 1904. 

nPerge alacriier m coepio tuo : praehare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
tdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

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

.Additos tibi animos auctor i ta te .Nostra exoptamus, quibus excitatus a tque erectus religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T a r t a l o m . Vezéreszmek e's tanulmányok: Vexil la Reg i s p rodeun t . — Sanct iss imi Domin i Nost r i P I I Div ina P r o v i d e n t i a P A P A E X 
L i t t e r ae Encycl icae . — K e r e s z t é n y jó t ékonyság . — E g y h á z i tudósítások: B u d a p e s t : A két p ro t e s t áns fe lekezet egyesü l t köve te l é se 

s-revizió ügye . — M a r o s -
syr iaca . — Vegyesek. 
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eddigi á l lami do tácz ió juknak közel 5 millió k o r o n á v a l való fö lemelése i ránt . — E g e r : A ka tek izmus- rev i 

v á s á r h e l y : F ő p á s z t o r i l á toga tás , főpász to r i a lkotások. — Irodalom. Die höhere Bibelkri t ik. — Stud ia 

Vexilla Regis prodeunt. 
Legenda az ősmagyar keresztény kor hajnalhasadásának idejéből. 

Sötét a völgy, de már a szent zsarát 
Kigyúlt a táltosok oltárkövén, 
S a gyűlölet, hogy mind a nyirt barát 
Úgy vérzen el, mint ott a büszke mén. 
Ám túl a bérczen csendül a harang : 
Csitt Vajk, Kemecse, Gejcsa, Kund — 
Es hallga csak, zeng messze férfi hang : 
Vexilla Regis prodeunt ! 

A táltos, rengve, véres kardhegyét 
A lombra szálló dalnak szögezé, 
S a nép puzdrájához kap szerteszét, 
Nyilvesszőt szúr felajzott íj közé. 
Egyik szemök mint nyilhegyök talál, 
S másik czélt keresve félrehunyt. 
S a dal galambrajként csak egyre száll: 
Vexilla Regis prodeunt! 

Es mint a villám felhők közt czikáz, 
Kereszt ragyog a szent bereg alatt : 
A táltos int, húrt pedz a gyors ijász, 
De nyilvasuk a légben fönakadt . . . 
Helyette hajnal rózsaszirma mind 
Lebegve a keresztre hullt, 
S mint lomb között madárdal zeng megin t : 
Vexilla Regis prodeunt! 

Dólczeg alak, István király kilép 
Már ősz barátok hadsora elé : 
„Nézd népem, itt hozzád beszól e kép : 
E hős, ki a halált nem rettegé, 

Hadúr ő Isten értünk halva h a l t . . , 
És térdre rogy Tass, Huba, Kund, 
Tanulgat ják mormolva már a dal t : 
Vexilla Regis prodeunt ! Iharos. 

S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T H I 

PII 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X 
LITTERAE ENCYCLICAE. 

Haec mutatio dexterae excelsi! A c v e r e qu i -
d e m a f f i r m a r e l i ce t , s ic p e r s u a s u m f u i s s e G r e -
g o r i o , n o n a l i a m n i s i D e i m a n u m t a l i a p a t r a s s e . 
H i s e n i m v e r b i s d e B r i t a n n i a e c o n v e r s i o n e 
s a n e t i s s i m u m m o n a c h u m A u g u s t i n u m a f f a t u r , 
q u a e s a n e d e c e t e r i s o m n i b u s i n m i n i s t e r i o 
a p o s t o l i c o a b i p s o g e s t i s i n t e l l i g i p o s s u n t . Cuius 
opus hoc est, i n q u i t , nisi eius qui ait: Pater meus 
usque nunc operatur et ego operor ? 1 Qui ut mun-
dum ostenderet, non sapientia hominum, sed sua se 
virtute convertere, praedicatores suos, quos in mun-
dum misit,r sine litteris elegit ; hoc etiam modo faciens, 
quia in Anglorum gente fortia dignatus est per infir-
mos operari.2 E q u i d e m N o s m i n i m e l a t e n t , q u a e 

1 IOANN. V, 17. 
2 Begistr. XI, 36 (28). 
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sancti Pontif icis oculis, ele se abiecte sentien-
tis, omnino fugiebant , et rernm gerendarum 
peritia, et in coeptis ad exitum perducendis 
ingenium sagax, et in rebus disponendis mira 
prudent ia , et sedula vigilantia et non inter -
missa sollicitudo. A t comper tum pari ter est, 
ipsum, non qua huius mundi principes, vi et 
potent ia fuisse progressum, qui in altissimo 
illo pontificiae dignitatis fastigio primus volu-
erit appellari : Servus servorum Bei, non profana 
t a n t u m scientia au t persuasibüibus humanae sapi-
ent iae verbis3 viam sibi munivisse, non pruden-
tiae t an tum civilis consiliis, non ins taurandae 
societatis rat ionibus diuturno studio praepara-
tis ac deinde in rem deduetis, non denique, 
quod admira t ionem habet , men te concepto sibi-
que proposito vasto aliquo t ramite , in aposto-
lico ministerio sensim percurrendo ; quum contra, 
u t no tum est, in ea esset cogitat ione defixus, 
qua pu ta re t imminere mundi finem, adeoque 
modicum tempus reliquum esse ad grandia 
facinora. Gracili admodum et infirmo corpore, 
diuturnis affl ictatus morbis, ad ex t remum saepe 
vitae discrimen, incredibili tarnen pol lebat 
animi vi, cui nova semper a l imenta suppedita-
ba t vivida fides in Christi verbo certissimo in 
eiusque divinis promissis. Maximam quoque 
üduciam collocabat in collata divinitus Eccle-
siae vi, qua ipse r i te posset suo in terris fungi 
ministerio. 

Quare hoc illi proposi tum in omni vita 
fuit , quale singula dicta eius f ac t aque compro-
bant , u t eandem fidem ac fiduciam et in se 
ipse foveret et in aliis vehementer excitaret , 
dumque supremus sibi dies adveniret , q u a n t u m 
hie et nunc liceret, opt ima quaeque sectaretur . 

Inde sancti viri f irma voluntas in commu-
nem salutem derivandi uber r imam illam cae-
lestium donorum copiam, qua Deus Ecclesiam 
ditavit, cuiusmodi sunt et revela tae doctr inae 
certissima Veritas, et eiusdem, qua pa te t orbis, 
efficax praedicat io, et sacramenta , quae vim 
habent sive infundendi sive augendi animae 
vitám, ac denique, superni praesidii auspex, 
gra t ia pre cum in Christi nomine. 

Harum rerum recordatio, Venerabiles Fra-
tres, mire Nos recreat . Qui si ex hoc Vatica-
norum vertice moenium circumspicimus, eodem 
quo Gregorius, ac maiore fortasse metu vacare 

3 I. Cor. II, 4. 

non possumus; to t undique coactae tempesta-
tes incumbunt , to t p r emun t hostium ins t ructae 
phalanges ; adeoque sumus humano quovis 
praesidio destituti, u t nec illas propulsandi nec 
horum impetum sustinendi rat io suppetat . 
Verum reputan tes Nostri ubi sistant pedes, 
quo loco sit pontificia haec Sedes const i tuta , 
in arce Ecclesiae sanctae tu tos Nos esse sen-
timus. Quis enim nesciat, i ta Gregorius ad Eulo-
gium pa t r i a rcham Alexandr inum, sanctam Eccle-
siam in Apostolorum principis soliclitate firmatam, qui 
firmitatem mentis traxit in nomine, ut Petrus a petra 
vocaretur?i Divina Ecclesiae vis nullo t emp oris 
decursu excidit, neque Christi promissa exspe-
c ta t ionem fefe l lerunt ; ea sic persévérant , quem-

! admodum Gregorii animum erexere ; quin 
et iam ex t o t saeculorum comprobatione, ex 
t a n t a rerum vicissitudine multo Nobis validius 
roborantur . 

Régna, imperia dilapsa ; sui f amâ nominis 
et humani ta t i s laude florentissimae gentes occi-
de run t ; saepe, quasi senio confectae, ipsae se 
nat iones diremerunt . A t Ecclesia, suapte n a t u r a 
n o n déficiens, nexu nunquam dissolvendo cum 
caelesti Sponso coniuncta, lieic non caduco 
flore viget iuventutis, eodem ins t ructa robore 
quo prodiit e t ransfosso Christi corde in cruce 
iam mortui . Po ten tes in terris adversus earn 
sese extulerunt . Evanuere hi, sed ilia superfuit . 
Phi losophandi vias pene infinita var ie ta te ex-
cogi tarunt magistr i de se gloriose praedican-
tes, quasi Ecclesiae doct r inam tandem aliquando 
expugnassent , fidei capi ta refellissent, eius 
magisterium omne absurdum demonstrassent . 
Eas tam en história singulas obli teratas recen-
set fundi tusque deletas ; quum interea lux veri-
ta t is ex arce Pe t r i eodem fulgore corruscet, 
quem Iesus or tu suo excitavit alui tque divina 
sentent ia : caelum et terra transibunt, verba autem 

\ mea non praeteribunt.5 

H a c Nos fide alti, hac pe t ra solidati, dum 
sacri principatus munia omnia gravissima, si-
mulque m a n a n t e m divinitus vigorem animo 
sensuque percipimus, tranquilli expectamus 
quoad voces cont icescant to t obstrepentium, 
ac tum esse de catholica Ecclesia, eius doctri-
nas ae te rnum cecidisse; brevi eo deventuranx, 
u t cogatur au t scientiae a tque humani ta t is 

4 Begistr. VII, 37 (40). 
5 MATTH. XXIV, 35. 
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Deum reiicientis placi ta excipere, au t ab homi-
num consortio demigrare. In te r haec tarnen 
facere non possumus, quin cum ipso Gregorio 
in men tem omnium, sive procerum sive infe-
riorum, revocemus, quan ta cogat necessi tas ad 
Ecclesiam confugere, per quam detur et sem-
pi ternae saluti, et paci a tque ipsi terrestr is 
huius vitae prosper i ta t i consulere. 

Quamobrem, u t sancti Pontif icis u t a m u r 
verbis, mentis gressus in eius petrae soliditate, sicut 
coepistis, dirigite, in qua Redemptorem nostrum per 
totum mundum fundasse nostis Ecclesiam, quatenus 
recta sinceri cordis vestigia in devio itinere non 
offendanl.6 Sola Ecclesiae Caritas et cum ipsa 
coniunctio divisa unit, confusa ordinal, inaequalia 
sociat, imperfecta consummat.7 Re t inendum firmi-
ter, neminem recte posse terrcna regere, nisi noverit 
divina tractare, pacemque reipublicae ex universalis 
Ecclesiae pace pendere.8 Hinc summa necessi tas 
perfectae concordiae inter ecclesiasticam et 
civilem potes ta tem, quam u t r a m q u e Dei Pro-
videntia voluit m u t u â sese ope iuvare. Ad hoc 
enim potestas . . . super omnes homines caelitus data 
est, ut qui bona appetunt adiuuentur, ut caelorum 
via largius patent, ut terrestre regnum caelcsti regno 
famuletur.9 

E x hisce principiis invicta ilia Gregorii 
for t i tudo manaba t , quam, opi tulante Deo, imi-
tari curabimus, Nobis proponentes modis om-
nibus, sar ta t ec taque iura et privilégia tueri, 
quorum Pont i f ica tus romanus custos ac vin-
dex est, coram Deo et coram hominibus. Quare 
idem Gregorius ad pat r iarchas Alexandr iae 
a tque Antiochiae, quum de iuribus aga tu r 
Ecclesiae universae, etiam moriendo, scribit, de-
bemus ostendere, quia in damna generalitatis nostrum 
specialiter aliquid non amamus. 10 Ad Mauricium 
au tem Augustum : Qui contra omnipotentem Domi-
num per inanis gloriae tumorem atque contra statuta 
Patrum suam cervicem erigit, in omnipotenti Domino 
confido, quia m earn sibi nec cum gladiis flectit. 11  

Atque ad Sabinianum diaconum : Ante paratior 
sum mori, q_uam beati Petri apostoli Ecclesiam meis 
diebus degenerare. Mores autem meos bene cognitos 
habes, quia diu porto ; sed si semel deliberavero non 
portare, contra omnia pericula laetus vaclo. 12 

Eiusmodi edebat Gregorius pontifex potis-
6 Registr. VIII, 24 ad Sabinian. episcop. 
7 Ibid. Y, 58 (53) ad Virgil, episcop. 
8 Ibid. Y, 37 (20) ad Mauric. Aug. 
9 Ibid. III. 61 (65) ad Mauric. Aug. 
10 Registr. V, 41 (43). 
11 Ibid. V, 37 (20). 
12 Ibid. Y, 6 (IV, 47). 

sima monita , e ran tque dicto audientes li, qui-
bus ea nun t iaban tur . I ta , dociles aures prae-
bent ibus quum principibus tum populis, mun-
dus verae salutis repe teba t iter, et ad huma-
n i t a t em grassaba tur eo nobiliorem ac fecun-
diorem, quo firmioribus innixam fundament i s 
ad r ec tum usum rat ionis et ad morum disci-
plinam, vim. hauriens omnem a divinitus reve-
la ta doctr ina et ab evangelii praeceptis . 

(Foly ta t juk . ) 

Keresztény jotékonyság. 
Mihály fi Alios dr előadása a budai Kath. Körben, 

márczius 2-án, 1904. 

A keresztény jótékonyság nem elégedhetik meg 
azzal, hogy odadobja az alamizsnát a szegénynek; a 
keresztény jótékonyságnak le kell hajolnia a szegény-
hez, a beteghez, a szenvedőhöz, a meghasonlott vagy 
tévelygő szivhez, hogy őt fölemelje, megnyugtassa, 
megvigasztalja. A személyes foglalkozás a szegények-
kel, betegekkel, — ez a keresztény Charitásznak béke-
csókja, amely letörli a könnyet a szemből, elűzi a 
keserűséget a szívből. 

Vannak egyes jótékony intézményeink, amelyek 
egyenesen e czélból alakultak, hogy személyes érint-
kezést hozzanak létre a szegényekkel, a betegekkel, a 
társadalom mostoha gyermekeivel. Ilyenek a Szt. Vin-
cze és Szt. Erzsébet egyletek, amelyeknek tagjai sze-
mélyesen keresik fel szegényeiket ós betegeiket, hogy 
Őket necsak alamizsnában, hanem vigaszban is része-
sítsék. Ilyenek a különböző patronage-ok és védő-
egyesületek, melyekben vasárnap délutánonként össze-
gyűjtik a szegény munkáslányokat, gyermekeket, asz-
szonyokat, velük foglalkoznak, beszélgetnek, egyes 
hasznos foglalkozásokra tanítják. 

Karolják fel, m. t. hölgyeim ós uraim, ezeket a 
nemes, valóban keresztény intézményeket. Franczia-
országban alig van valóban művelt kath. család, amely 
ne venne részt a keresztény jótékonyság ezen gyakor-
lataiban. Miként megvannak náluk a jourok napjai, 
ugy megvannak határozva azon délutánok vagy dél-
előttök is, amelyeken meglátogatják szegényeiket, be-
tegeiket, résztvesznek valamely patronage áldásos 
munkál k o d ás áb an. 

Oh m. t. hölgyeim ! nem fog az ártani semmit, 
ha nagyleányaikat néha elviszik nemcsak a jourokra, 
hanem a szegények, a betegek közé is, a patronage-ba 
is, a munkásleányok közé : hadd ismerjék meg ők is 
közelről a szegénységet, a nyomort, a szenvedést ! 
hadd fakasszon ez szivükben részvétet, hadd tanítsa 
ez meg őket az élet komoly felfogására ! 

És m. t. uraim ! nem fog az ártani, ha felnőtt 
fiaik érdeklődni fognak az ilyen dolgok iránt ; ha nem 
a kávéházakban töltik el minden szabad idejöket, ha-
nem elnéznek a keresztény jótékonyság góczpontjaiba 
is, a Szt. Vincze-egyletekbe, a munkás-egyletekbe, az 
Otthonokba, ahol már személyes megjelenésükkel és 
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egy-két barátságos szóval is már oly sok jót tehetnek 
másokkal, viszont oly sok üdvös tanulságot vihetnek 
onnét magukkal az élet küzdelmeire. 

* 

Engedjék meg. m. t. hölgyeim és uraim, hogy 
befejezésül a mostani pápa X. Pius ő szentségének 
jelszavát hozzam emlékezetükbe. Első apostoli iratában 
jelszó és programm gyanánt választotta : Restaurare 
omnia in Christo. Mindent megújítani Krisztusban ! A 
társadalom megmentésének ez az egyetlen eszköze : 
mindent visszavezetni Krisztushoz, az egyeseket, a 
családokat, a társadalmakat, a nemzeteket. 

Igy a jótéknyságot is vissza kell vezetnünk Krisz-
tushoz. A modern kor jótékonysága elég erősnek 
érezte magát, hog}'' ledobja a Krisztus adta szárnyakat 
és a saját lábán akar járni. De meg is látszik rajta. 
Tagadhatatlan, hogy a modern kor nagyon sok jót 
gyakorol, de ebben a jótékonyságban rendkívül sok az 
elidegenítő, sőt a visszataszító vonás is. 

A modern jótékonyság hiúsága, kérkedése, hideg-
sége és önzése csak betapasztja, de nem hegeszti be a 
sebeket a társadalom testén. Ne ütközzenek meg azon, 
hogy önzőnek is mondom a jótékonyságot. Mert, való-
ban, m. t. hölgyeim és uraim, ennél a modern jóté-
konyságnál akárhányszor kirí az önzés ; a szegények-
ben, a társadalom kitaszítottjaiban ellenségeiket látják, 
akiknek a száját kell időről-időre betömni, hogy ne 
zavarják meg a gazdagokat élvezeteikben. Az ilyen 
jótékonyság, még ha százezereket áldoz is, csak el-
odázza, de nem szünteti meg a bajt. Erre csak az a 
jótékonyság képes, amely a szegényekben és felebará-
tait, sőt magát Krisztust látja s azért igazi irgalommal, 
szeretettel, áldozattal siet megmentésükre. 

Illesszük vissza a jótékonyságra a Krisztus adta 
két szárnyat, gyakoroljuk a jótékonyságot Krisztus 
szellemében — akkor mi is hozzájárulnak a világ meg-
újulásához Krisztusban. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 28. A hét protestáns felekezet egye-

sült követelése eddigi állami dotáeziójuknak közel 5 millió 
koronával való fölemelése iránt. — 

Az atyafiak követeléseiben finom politika és jól 
kieszelt rendszer nyilvánul. Vallásuk betolakodása ele-
jén, ők, a született türelmetlenek, csak „türelmet" kö-
veteltek. Mikor ezt elérték : sértve kezdték érezni 
magukat, hogy nem „egyenlők" ; s nem nyugodtak meg 
addig, mig „egyenlők" nem lettek. Most ebben a stá-
diumban azon törik a fejőket, hogyan lehessenek az 
országban „legelsők". Majd ha ezt is elérik, addig fog-
ják magukat sértve érezni, mig sikerülni fog nekik 
végre az ország felett való uralkodásban az „egyedül-
valóságot" is teljesen megszerezni. Mert részben már 
most is széltében-hosszában az ő divatjuk járja. 

Tisza István kormányra-jutásával újra megjött a 
viszonyoknak egyoldalúan protestáns irányban való 
terelődése. A két felekezet együttes bizottsága, alig-
hogy hitsorsosuk a nyeregben biztos üléshez juthatott, 

a készen tartott követelésekkel, „sérelmeknek" is ne-
vezik az atyafiak, azonnal megjelentek előtte és a 
vallás- és közoktatásügyi uj minister előtt s kimon-
dották mindakét helyen azt, hogy : most vagy soha ; 
mert ők tovább nem várnak, hanem teljes autonómiá-
juk mellé teljes állami ellátást is kívánnak — a közös 
állami pénztárból. A két prot. felekezet bizottságának 
emlékiratát Bánffy Dezső báró adta át mind a két 
ministernek. Tisza „szive hajlamaira" hivatkozott, a 
miről mindenki meg volt és meg van és meg lesz győ-
ződve. A másik minister „minden lehetőt" megígért. 
Egyelőre lássuk a követelések részleteit és — összegeit. 

Az 1848. évi XX. törvényczikk 2. szakasza egyen-
lőséget és viszonosságot biztosít e hazában bevett minden 
vallásfelekezetnek. A memorandum követeli, hogy ez 
az elv teljes egészében, minden vonatkozásaiban végre-
hajtassék. „Minden oly törekvés, az államhatalomnak 
vagy egyes hatóságainak minden oly ténye, mely egy 
felekezetnek, a többi mellőzésével kedvez, annak 
vagy azoknak előnyöket, előjogokat biztosít; vissza-
éléseit elnézi, meg nem akadályozza; minden oly 
törekvés, mely a tételes törvények elmagyarázása, 
helytelen alkalmazása folytán, e haza állampolgárainak 
egyeseit, vagy egész tömegét, igaztalan követelések 
támasztásának szolgáltatja ki s oly terhek viselésére 
kötelezi, melyekkel azok, éppen a törvény értelmében, 
nem tartoznak:, az 1848. évi XX. törvényczikk 2. 
szakaszában kimondott egyenlőségi elvekkel áll ellen-
tétben. Tudjuk mi azt, hogy a történeti mult hazánk-
ban a római katholikus egyháznak és főpapjainak 
kiváló közjogi állást biztosított. De midőn számolunk 
a történeti múltban kifejlődött közjogi viszonyokkal, 
ugyanakkor, a jogosság és viszonosság, valamint a 
fokozatos fejlődés törvénye értelmében kívánjuk, hogy 
a mi egyházaink is részesüljenek a törvényhozásban, 
kormányzatban, közigazgatás ós igazságszolgáltatás 
terén megfelelő elbánásban. Kívánjuk, hogy egyházi 

j életünkben, vallásunk gyakorlatában, iskoláink ós egyéb 
I intézményeink használatában és fejlesztésében ne 
j legyünk háttérbe szorítva. Egyenlő ós rószrehajlatlan 
! bánásmódot kérünk ós várunk, a jelenre és jövőre, a 

jogállamtól és annak minden hatóságától." 

Az 1848. évi XX. t.-cz. 3. szakaszának követelését, 
a mely szerint „a protestáns egyházak összes szükség-
lete közálladalmi jövedelmekből fedeztessék", betű 
szerint végrehajtani a memorandum nem kívánja. 
„Ez elvi kijelentésre kötelez minket — úgymond — 
önkormányzatunk természete. Nézetünk az, hogy a mi 
egyházi és iskolai szükségleteinknek csak az a része, 
a melyet saját egyházunk híveinek egyházi és iskolai 
adóval túlterhelése nélkül fedezni nem tudunk, fedez-
tessék a törvényhozás utján, az országos költségvetés 
keretében megállapítandó állami dotáczióval. 

I. Az elviselhetetlen egyházi adóteher csökkentésének 
czéljára a református egyház részére 1,400.000, az evan-
gélikus egyház részére 700.000 korona évi segítést kér-
nek az államtól. 

II. Kéri továbbá a memorandum a lelkészek kor-
pótlékának rendezését. A beszerzett hiteles adatok szerint 
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az 1902-ik esztendőben 1936 lelkész közül: 296-nak 
szolgálata 5 éven alól, 277-nek szolgálata 5—10 év 
között, 278-nak szolgálata 10 — 15 év között, 269-nek 
szolgálata 15—20 év között, 189-nek szolgálata 20—25 
óv között, 654-nek szolgálata 25 éven felül volt. Ennek 
megfelelően kérnek: I-ső ötödéves korpótlékot, à 200 
K., 277 lelkésznek = 55.400 K. Il-ik ötödéves kor-
pótlékot, à 400 K., 278 lelkésznek = 111.200 K. 
III-ik ötödéves korpótlékot, à 600 K., 269 lelkésznek 

161.400 K. IY-ik ötödéves korpótlékot, à 800 K., 
189 lelkésznek = 151.100 K. Y-ik ötödéves korpótlé-
kot, à 1000 K., 654 lelkésznek = 654.000 K., összesen 
1,133.100 koronát évenkint. 

III. A felállítandó országos református lelkészi nyug-
díjintézet szükségleteinek fedezésére, állami dotáczióból 
kérnek 400.000 korona körül évenkint. Az evangelikus 
egyház részéről már 1898-ban szervezett egyetemes 
nyugdíjintézetnél való nyugdíjigények fedezéséhez 
kívántatik évenkint 192.287 korona. A két nyugdíjinté-
zetre 567.287 korona. 

IV. Követeli továbbá a memorandum, hogy az 
állami iskolákba járó protestáns növendékek vallásta- i 
nításáról, illetőleg a protestáns egyházak hatóságai 
által alkalmazott protestáns vallástanítók és hitoktatók 
díjazásáról az állam gondoskodjék, éppen olyan díja-
zásban részesítvén őket, mint a római katholikus val-
lás tanítására alkalmazott hitoktatókat részesíti. A 
többi, nem protestáns nyilvános iskolákba járó protes-
táns növendékeknek vallástanítására, a protestáns egy-
ház hatóságai által alkalmazott protestáns vallástanítók 
díjazására az állami dotáczióból évi segítést kérnek, 
még pedig a református egyház részére évenkint 
150.000 koronát, az evangélikus egyház részére éven-
kint 100.000 koronát, összesen 250.000 koronát. . 

Y. A protestáns egyház valláserkölcsi és közművelő-
dési szükségletének fedezésére kérnek az államtól : a refor-
mátus egyház részére 400.000 korona évi segítést, az j 
evangélikus egyház részére 220.000 korona évi segítést, 
összesen 620.000 koronát. 

A lelkész és tanárképzés költségeinek fedezésére szin-
tén az államot kéri a memorandum ; az erre való szük-
ségletek végleges kimutatását a protestáns egyházak 
későbbre tartják fönn maguknak. 

Summa summarum tehát — a későbbre igért 
számla összegét tudni nem lehetvén — évi 4.668,287 ko-
rona ujabb követelés. Hol állunk meg az „egyenlőség" 
ily egyoldalú fejlesztésének az u t ján? Protestantizmus, 
adóból teljes ellátással és teljes autonómiával ; katholicziz-
mus, adóból alig valamivel és mégis teljes állami 
gyámság alatt. Wie reimt sich das, Graf Oerindur: 
dieser Zwiespalt der Natur ?! ? ? 

Eger. A katekizmus-revizió ügye. —• 
Je l en t é s a nm. püspöki ka r á l ta l kiküldött, b i zo t t ságnak 1904. 

j a n u á r 2-án t a r t o t t üléséről . * 

A hármasbizottság munkálata fölött az eszmecse-
rét az egri kiküldött, Csekó Gábor prépostkanonok 
nyitotta meg hosszabb beszéddel, melyet a követke-
zőkben adunk. 

* Megje len t az „Egri Egyházm. Köz löny" márcz. 16-i 
számában. 

Csekó Gábor : Bátor vagyok a m. t. Bizottság 
szives figyelmét néhány pillanatra igénybe venni, s a 
hármasbizottság munkálatához általános szempontból 
hozzászólani, előre jelezvén, hogy a bizottsági mun-
kálat egyes részleteiről ez időszerint érdemlegesen nem 
nyilatkozom, mert csak decz. hó 18-án érkezvén hoz-
zám a szóban lévő tervezet, a rendelkezésemre állott 
néhány nap alatt nem szentelhettem annak annyi 
időt, amennyit ilyen nagyfontosságú munkálatnak ala-
pos tanulmányozása mulhatlanul megkíván. 

Felszólalásomat tehát annak a körülménynek 
méltóztassék tulajdonítani, hogy a mélt. elnök úr hoz-
zánk intézett körlevelében azt az óhajtást fejezte ki, 
miszerint szeretne meggyőződni a katekizmus-átdolgo-
zás helyes irányban való haladása iránt táplált véle-
ményünkről. — Ez a kijelentés mulaszthatlan köte-
lességemmé tette a bemutatott dolgozatot gondosan 
átvizsgálni, s annak irányára nézve legalább általános-
ságban megszerezni magamnak azokat az impressziókat, 
amelyek alapján nyugodt lelkiismerettel elhatározhatom 
magamat arra nézve: vájjon azt az irányt, azt a szel-
lemet, mely az előttünk fekvő javaslatban megnyilat-
kozik, helyeselhetem-e ? vagy pedig nem helyeslem ? 

M. t. Bizottság ! méltóztassanak meggyőződve 
lenni, hogy reám nézve az lenne a legkellemesebb és 
egyúttal legkényelmesebb is, ha azt mondhatnám, hogy 
a hármasbizottság eddig elkészült munkálata minden 
tekintetben megfelel azoknak a szép reményeknek, 
melyeket a katekizmus-revizió nehéz kérdésének sze-
rencsés megoldása iránt tápláltunk. Sőt hozzá tesszem 
még azt is, hogy abból a magasztos czélból, miszerint 
az annyira kívánatos egységes katekizmus út ját egyen-
gethessem, szívesen hajlandó volnék sok tekintetben 
még a saját egyéni nézeteimet is alárendelni a hármas-
bizottság véleményének, ha ez a nézeteltérés nem lépné 
túl azokat a határokat, a melyeket nekem úgy meg-
győződésemnél, mint megbízatásomnál fogva respek-
tálnom kell. 

A jelen körülmények között azonban nem vagyok 
abban a szerencsés helyzetben, hogy a hármasbizott-
ság munkálatának iránya és szerkezetének összbenyo-
mása felől kedvezőleg nyilatkozhassam ; sőt kénytelen 
vagyok határozottan kijelenteni, hogy ezen javaslathoz, 
a jelen szerkezetében, hozzá nem járulok, mert azt nem 
tartom megegyezőnek azokkal a megállapodásokkal, 
melyeket itt, e teremben, mult évi január hó 2-án 
közös elhatározással eifogadtunk ; annál kevésbbé talá-
lom azt összeegyeztethetőnek azokkal az irányelvek-
kel, melyeket az egri főegyházmegye kegyelmes fő-
pásztora, ki a katekizmus-revizió munkáját a saját 
egyházmegyéjében már előzőleg megindította, ezen 
munkálat irányára nézve zsinórmértékül kitűzött. 

M. t. Bizottság ! Ha méltóztatnak visszaemlékezni 
azokra az eszmecserékre, melyeket a katekizmus-revi-
zió ügyében 1902. évi augusztus 24-én s aztán mult 
évi január hó 2-án folytattunk, azt hiszem mindnyá-
junknak élénk emlékezetében van még ezen megbe-
szélések végeredménye, mely abból állott, hogy a De-
harbe-katekizmust föltétlenül meg kell tartanunk, csak 
a hibákat kell kijavítanunk s a hiányokat pótolnunk ; 
ezen módosításokat azonban igen nagy óvatossággal 
kell eszközöftiünk, mert sokkal könnyebb Deharbe-on 
valamit rontani, mint javítani. Jól emlékszem, hogy 
különösen kiemeltetett akkor az eichstätti püspök úrnak, 
ki maga is nagy katakéta volt, azon nyilatkozata, me-
lyet 1883-ban, az általa átdolgozott Deharbe-katekiz-
mus használatba adása alkalmával intézett papságához : 
„Kötelességünknek tartottuk — úgymond — hogy 
csak a legszükségesebb és általánosan óhajtott javítá-
sokra szorítkozzunk és azokat is csak a legnagyobb 
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elővigyázattal és az előbbi szöveg kimélésével alkal-
mazzuk." 

Ezen megállapodásainkalapján azután azt is elhatá-
roztuk. hogy az átdolgozás alapjául a Deharbe-féle magyar 
katekizmus egri kiadását fogjuk fölhasználni, amely-
nek egy-egy példányát, kellő számú fehér lapokkal el-
látva. a méltóságos elnök úr, ebből a czélból mindnyá-
junk között szét is osztotta. Én tehát a megküldött 
munkálat áttekintéséhez azzal a meggyőződéssel fogtam 
hozzá, hogy abban a Deharbe-féle egri katekizmusnak 
a föntérintett konzervatív módon való javított kiadá-
sát fogom találni. Azonban úgy jár tam ezzel a fölte-
vésemmel, mint egy jó barátom, aki az édes anyja 
arcképét, mely a sok költözködés folytán nagyon meg-
kopott, itt-ott meg is rongálódott, restauráltatni akarta 
s miután kedves volt neki a kép, egy művészre bizta 
annak kivitelét. Mikor készen volt a javítás, a művész 
kérdést tet t a megrengelőhöz : megvan e elégedve a 
munkával? Mire az én jó barátom ilyenformán felelt: 
„Nagyon szép ez a munka, kérem ; a vonások sokkal 
finomabbak; a szemek sokkal élénkebbek; csak az a 
főhiba, hogy ez most már -— nem az én édesanyám 
arczképe !" 

A hármasbizottság munkája is lehet magában 
véve igen kitűnő, igen tökéletes dolgozat, de in conc-
reto mint a Deharbe-féle egri katekizmus átdolgozása: 
szerény véleményem szerint teljesen czéltévesztett 
munka ; mert hiszen mi nem uj katekizmust akarunk, 
hanem a régi jó katekizmusunkat, mely 50 éven ke-
resztül megállta helyét, ezt akarjuk még jobbá, még 
tökéletesebbé tenni; a hármasbizottság ellenben ebből 
a régi katekizmusból jóformán csak a felosztást és a 
fejezetek czimeit tartotta szükségesnek átvenni, míg a 
Deharbe-rendszer legbecsesebb tényezőit: a gondos 
dedukcziókat mellőzve, a kérdések ós feleletek, egyes 
kifejezések és formulák megváltoztatásában, kihagyá-
sában és azok helyett egészen ujak felvételében oly 
nagy szabadságot engedett meg magának, a mely nem 
egyezik meg azzal a konzervatív iránynyal, melyet a 
katholikus egyház minden olyan intézkedésében tapasz-
talhatunk, a hol a katholikus tannak épségben való 
föntartása forog kérdésben. 

A katekizmus ugyanis, melyet V. Pius pápa a 
„szent könyvek" közé sorozott, magasztos rendelteté-
sének csak akkor felelhet meg teljesen, ha azt nemcsak 
a gyermekek, de az összes katholikus hivek úgy tisz-
telik, mint a keresztény katholikus hit soha el nem 
évülő, soha meg nem változó igazságainak hiteles fog-
lalatját. Ez a jellege ennek a szent könyvnek a leg-
messzebb menő óvatosságra int bennünket bármiféle 
változtatás tekintetében — egy olyan katekizmussal 
szemben, mely a katholikus híveket már több mint 
félszázad óta a hit malasztjával táplálja; amelyet a 
hivek már megszoktak s amelynek formulái nemzedék-
ről-nemzedékre átszállva, az egymást követő generá-
cziók lelkébe és életébe, mint legnemesebb élet- és 
irányelvek mintegy beleszövődtek ! Igaz ugyan, hogy 
az igazság megmarad igazságnak, lia más szavakkal, 
más formulával fejezzük is ki az t : de hogy az ilyen 
megváltoztatott formulában előadott igazságnak föl-
fogása, megértése és hitele milyen processuson megy 
keresztül azok lelkében, a kik a lényegest a nem lé-
nyegestől nem képesek kellőleg megkülönböztetni: 
arról fogalmat alkothat magának mindenki, a ki meg-
figyeli a buzgó és vallásos katholikus nép lelkületét, 
melynek egyik félreismerhetlen jellemvonása, hogy a 
vallási dolgokban való minden újítástól ösztönszerűleg 
idegenkedik, azt kétkedéssel, megüthözéssel, fölháboro-
dással fogadja. 

Semmiesetre sem Volna tehát tanácsos a katekiz-
mus régi szövegének ilyen radikális általakítása által 

kiszámíthatatlan zavarokat és tűnődéseket idézni elő a 
lelkekben ; amely tűnődések és kételyék első sorban 
talán csak a szavak és formulák újdonsága fölötti 
megütközésben nyilvánulnának, félni lehet azonban, 
hogy egyeseknél magára az igazság lényegére is át-
háramolnának. 

Ilyen nézetben volt a magymélt. püspöki karnak 
ez időszerűen legrégibb tagja, dr Samassa József egri 
érsek úr ő nagyméltósága a katekizmus-revízióra nézve 
már 1885-ben, midőn az akkor megindult mozgalom 
téves irányzatát fölismerve, ahhoz hozzá nem járult s 
éppen az ő akkori erélyes föllépésének lehet köszönni, 
hogy a katekizmus készítés nem lett, mint annyi más 
egyéb, a magánvállalkozás prédájává, hanem megma-
radt a katekizmus annak, a minek lennie kell : a kath. 
Anyaszentegyház féltékenyen őrzött kincsesszekrényé-
nek, melyhez csak a legnagyobb tisztelettel és óvatos-
sággal szabad hozzányúlni, akkor is csak azoknak a 
fölügyelete és előleges beleegyezése mellett, akiket a 
Szentlélek Isten választott, hogy kormányozzák az 
Egyházat. 

A egri egyházmegye kegyelmes főpásztora a most 
folyamatban levő katekizmusjavitási mozgalmat is nagy 
figyelemmel kiséri ; s miután ő az egri elemi katekiz-
musnak kisérletképóben való átdolgoztatása alkalmával 
már megállapította azokat az elveket és irányadó szem-
pontokat, melyeket a katekizmus-revízió munkájával 
múlhatatlanul szem előtt kiván tartani : önkényt ért-
hető, hogy ő most is ezekhez az elvekhez ragaszko-
dik, amelyeket én a múlt évi január hó 2-án a m. t. 
Bizottsággal élőszóval megismertettem, de azonfölül — 
kellő tájékozódás czéljából — minden bizottsági tag-
nak, a méltóságos elnök úr kegyes engedelmével, 
nyomtatásban is elküldtem. 

Mindezen adatok, azt hiszem, eléggé indokolják 
azt az álláspontomat, hogy miután a hármasbizottság 
munkálatában az én magas megbízóm által megállapí-
tott és általam ismételve is hangsúlyozott föltételeknek 
egyik legfontosabb tétele : hogy t i. a tervbe vett 
módosításoknál a Deharbe tele egri katekizmus szöve-
gének megváltoztatása oly kíméletesen történjék, mint 
ez a már átdolgozott elemi katekizmus szövegénél esz-
közöltetett, hogy így az átmenet a régi szerkezetből az 
ú j szerkezetbe,könnyű, alig észrevehető legyen: miután, 
mondom, ez a föltétel majdnem teljesen figyelmen kivül 
hagyatott, azonfelül a katekizmus igen sok tételénél 
olyan lényeges formai változtatások történtek, melyeket 
én részemről indokoltaknak nem találok : 

ezek folytán én a hármasbizottság munkálatának 
elfogadásához hozzá nem járulok s a reánk bizott 
szent ügy sikere iránt való őszinte érdeklődéssel bátor 
vagyok arra kérni a m. t. Bizottságot, hogy azt a szi-
gorú ítéletet, melylyel a hármas bizottság t. tagjai a 
mi régi katekizmusunk szövegét majdnem teljesen meg-
semmisíteni akarják, ne méltóztassék magáévá tenni; 
mert én úgy vagyok meggyőződve, hogy ha egy tisz-
teletreméltó régi épületnek, melyhez drága emlékek és 
szent hagyományok fűződnek, a stylszerű restauratióját 
kívánnák tőlünk és megvizsgálva az épületet, úgy ta-
lálnánk, hogy az épületnek alapja is, falai is még igen 
szilárdak, csak épen a diszitmények hibásak : ez eset-
ben azt hiszem nem járnának el helyesen, ha lerom-
bolnánk azt a régi épületet s annak köveiből akar-
nánk egy ú j divatú, modern épületet emelni. Ehelyett 
inkább arra kellene törekednünk, hogy helyes műérzék-
kel kijavítgassuk, ismét széppé és használhatóvá tegyük 
ezt a régi építményt. 

Az előadottak alapján tisztelettel javaslatba hozom, 
hogy kérjük meg az igen tisztelt hármasbizottságot, 
miszerint a bemutatott tervezetet a katekizmus régi 
szövegének lehető kímélésével, azoknak az elveknek 
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alapján szíveskedjék újra átdolgozni, amelyek az egri 
elemi katekizmus átdolgozásánál, az egri egyház-
megye főpásztorának kegyes jóváhagyása mellett ér-
vényesültek. 

Marosvásárhely. Főpásztori látogatás, főpásztori 
alkotások. — 

A marosvásárhelyi hívekre a kegyelem napjai 
voltak márcz. 9 — 13. 

0 méltósága intézkedése következtében a r. kath. 
főgymnasium lelkigyakorlatai márez. 9-én kezdődtek, 
melyeket a nálunk általában ismert és közbecsülésben 
álló Lollok József, a 81 éves, de lelkileg fiatal laza-
rista atya tartott. Hogy hogyan, arra az i f jak felel-
hetnének igazán, kik mint egy szem és fül figyeltek a 
kedves jó atya minden szavára. Megható volt különö-
sen a lelkiatya bucsuzása, midőn arra kérte szerető 
gyermekeit, hogy majd, ha meghallják, hogy az öreg 
már nem él, imádkozzanak érette. — A szt. Ferencz-
rendiek templomában voltak a szentbeszédek és az 
áhitatossági gyakorlatok. — Ugyanezen időben az 
oltáregylet tagjai és a polg. leányiskola növendékei 
részére Soóthy Gyula spirituális tartott szentgyakor-
latot az apáczák kápolnájában. 

0 méltósága 10-én d. u. érkezett meg egész 
váratlanul, mert érkezésének ideje az éjjeli órákra 
volt jelezve. 

Másnap a gymn. if júság szentgyakorlatain vett 
részt, szentmisét mondott s intette őket, hogy igazi 
odaadással, mély hittel és teljes bánattal készüljenek 
a szentgyónásra. Elmondotta egy a mult évben érett-
ségizett s a napokban meghalt tanárjelölt üzenetét, ki 
a szentgyakorlatokat nem tartotta hittel és nem is 
végzett szentgyónást, s aki a betegségben tért Isten-
hez és nyert teljes vigasztalást; elmondotta, hogy ezt 
a rossz olvasmányok okozták, s ő a haldokló, kérve-
kéri if jú társait, ne jár janak e nyomon. 

Hogy ő méltósága mit tesz ilyenkor, azt min-
denki tud ja : gyóntat, betegeket látogat, gyakorolja a 
felebaráti szeretet parancsát, buzdítja hi veit, erősíti 
a hitben. 

A mi azonban különös jelentőséget ad az ő maros-
vásárhelyi tartózkodásának, ELZ 8J hitközségi gyűlésen 
történt. 

A szent Ferenczrendi nővérek a hitközségtől 
semmi segélyt nem kapnak, a tandij az egyedüli jöve-
delmük s a mult őszig a 18 lányka internatusi dijából 
befolyó csekély jövedelem. 

A mult októberben vörheny miatt feloszlatták az 
intézetet is s igy kizárólag a tandíjra voltak utalva, 
mely jóformán az intézeti tantermek és zárda fűtésére 
ha elég volt. 

A rendi elöljáróság már a nővérek visszahívásá-
ról gondolkozott s ennek elejét venni volt hivatva a 
13-án d. e. tartott hitközségi gyűlés. 

0 méltósága elnöklete alatt szép és intelligens 
közönség gyűlt össze a városháza nagytermében. Az 
apát-plebános ismertette a hetyzetet s javasolta, hogy 
12 tanítónő vér részére évi 300 — 300 korona államse-
gélyt kér jenek; elfogadták. 

Azután egy szomszéd telek és ház megvételét 
ajánlotta, mely aztán internátust s egy kisdedóvó 
czéljaira volna berendezhető, a megvételre azonban 
nincs pénze a hitközségnek, hanem ván 20000 kor. 
alapítvány, mely két leányka ellátására szolgál, ezt 
belehetne fektetni betáblázással, a többi fedezetet 
pedig, körülbelül 36000 kor.-t a rendi elöljáróság adná: 
O méltósága ezzel szemben hangsúlyozta azt, hogy 
Erdélyben, a rend költségén amúgy is sok intézet 
épült, tovább is igénybe venni a rend anyagi áldoza-
tát nem lehet, tehát gyűjtést kell rendezni, hogy ezál-

tal is kifejezze a hitközség bizalmát a nővérek iránt 
s elégtételt szolgáltasson az őket ért támadásért, ő 
maga megkezdi az aláírást s a jelzett czélra 2000 kor.-t 
ad. Lelkes éljenzés követte e nagylelkű kijelentést 
s Kapdebo közjegyző őszinte szavakkal mondott 
köszönetet a püspök ur e nemes és nagylelkű ado-
mányáért. Majd Mikó Árpád ny. főispán szólott, és 
hangsúlyozta, hogy utánozva O méltóságát, ki nem a 
szavak, hanem a tettek embere, ő is tet tekkel akarja 
bizonyítani nagyrabecsülését a nővérek iránt s e czél-
ból 500 kor.-t ajánl a maga részéről. Püspök ur e 
szíves adományt megköszönte s kifejezte azon remé-
nyét, hogy a hitközség tagjai magukévá teszik az 
ügyet és ha nagy összeget nem is gyűjtenek, de gyűj-
teni és adományozni fognak a jelzett czélra. 

Ezután Kapdebo kir. közjegyző terjesztette elő 
a hitközség azon kérését, hogy a r. kath. főgymnasium 
építésének rég vajúdó ügyét dűlőre vinni kegyeskedjék, 
mert mint mondá, a mostani épület sötét, szűk, egész-
ségtelen s a mellett félő, hogy egyszer kiömlik az 
utczára : a hitközség tehát melynek tulajdona az épü-
let, minden felelősséget elhárít magától az esetleges 
szerencsétlenség esetén. 

Majd Mikó ny. főispán hangsúlyozta a mostani 
épület és elhelyezés közegészségi szempontból való 
állapotát; elegendőnek tartaná, lia a Státus az állam-
segély felhasználásával egyelőre a gymn. épületét 
emeltetné fél. 

Püspök ur válaszkép felolvasta a vall. és közök. 
Minister ur leiratát, mely szerint a gymn. építési 

; czéljaira 240000 kor.-nál többet nem adhat : majd 
biztosította a hitközséget, hogjr 1905 szeptemberére a 
gymnasium uj épületben lesz elhegyezve; raj ta lesz, 
hogy szeminárium is építtessék de ha ez nem lehet, a 
gymnasium mindenesetre; addig is megvizsgáltatja a 
mostani épületet s ha csakugyan veszélyes, bárminő 
áldozat árán is már a jövő évre más épületben fog 
elhelyeztetni a tanuló ifjúság. Lelkes éljenzés kisérte 
e kijelentést, hisz annyi tört remény megujúlását volt 

i hivatva eszközölni e kijelentés! Meghatottan mondott 
köszönetet ő méltóságának az apátplébános a vásár-
helyiek iránt tanúsított szeretetéért s a déli harang-
szóra a hitközség imádsággal adott hálát Istennek a 
kegj^elmi napokért. 

D. u. 5-kor vecsernyét tartot t ő méltósága, majd 
szólott szeretett híveihez, erősítette azokat s felhívta 
imádkozzanak a békességért a nemzetek közt, a társa-
dalomban, a vallásfelekezetek között, a családban, az 
egyesben ; kiosztotta a pápai áldást s azután hogy mit 
te t t ismét, mindenki tud ja ; a lelkek pásztora gyón-
tatott. Másnap reggel Kolozsvárra ment, de útközben 
Földváron misézett s gondoskodott, hogy a hitközség 
minden tagja elvégezze húsvéti gyónását. 

Isten áldja és hozza vissza mihamarább ő méltó-
ságát. K. 

I R O D A L O M . 

= Die höhere Bibelkritik. Studie über die mo-
derne rationalistische Behandlung der hl. Schrift, von P . 
Hildebrand Hőpü, O. S. B., Mönch der Beuroner Kon-
gregation. Mit kirchlicher Druckerlaubniss und Gut-
heissung der Ordensobern. Paderborn, Druck und Ver-
lag von Ferdinand Schöningh, 1902. 8-r. 110 lap. Ára 2 
márka 80 fillér. 

Nem mindenkinek van ideje és alkalma azt a 
rengeteg irodalmat áttanulmányozni, melyet a német 
protestáns hyperkritika a szentírás isteni tekintélyének 
lerontására felhalmozott. Azért szerzőnek az a szeren-
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esés gondolata támadt, hogy röviden összeállítja a 
tudnivalót: 1. arról, hogy miféle elméleteket, vélemé-
nyeket és képtelenségeket halmozott össze a „magasabb 
bibliai kritika" ; 2. arról, hogy mi értékes, mi nem, a 
„magasabb bibliai kritika" kutatásainak az eredményé-
ben ; 3. mi a katholikus álláspont az ó-szövetség ma-
gyarázatában.Innen van, hogy könyve 3 részre oszlik.Tar-
talmas munka, melyben azonban jól meg kell tudni külön-
böztetni, mi az akatholikus, mi a katholikus elvi állás-
pont, s esetleg mi a szerző magánvéleménye. A Schőningh-
czég Paderbornból megrendelésre a fenti árban bárki-
nek megküldi. 

— Studia syriaca czim alatt az apostoli buz-
galmú és szellemű főpap, Rahmani Ignácz II. JEphrem, 
a szyrusok antiochiai patriarchája, hogy az egyháztól 
már a kereszténység első századaiban elszakadtakat az 
egyház kebelébe visszavezethesse, szándókát azzal véli 
elérendőnek, hogy a szyriai nyelven fennmaradt s 
eddig ki nem adott kódexek tartalmának publikáczióját 
több füzetben közre fogja bocsájtani. E müvéből ez 
évben megjelent az első füzet, mely bőven igazolja a 
kath. egyház egységes folytonosságát. Aki ezen speczia-
lis érdekű vállalata iránt érdeklődik, az a szóban levő 
füzetet a következő helyeken szerezheti meg : Rome, 
Italie: M. Loescher; Paris, France M. M. Ern. Leroux, 
rue Bonaparte 28; Otto Harrasowitz,, Leipzig. 

Megemlitjük, hogy a megjelent füzet érdekes 
közleményei főkép a következők : II. §. Pauli apo-
stoli martyrium et ipsius capitis truncati inventio 
IV. §. S. Ephraemi explanatio de SS. Trinitate. VIII. §. 
Vita Isaaci ninivitae, és XI. §. Fragmenta ex Baba 
Harranita auctore ethnico. A ki az egyház keleti moz-
galmai iránt érdeklődik s e tekintetben alapos eligazodást 
kiván magának megszerezni, annak már ezen első füzet 
megszerzését is a legmelegebben ajánljuk. Krizsán. 

VEGYESEK. 
— X. Pius pápasága minden irányban mélyen 

kezd belemarkolni az egyház sorsának intézésébe. Alig 
hogy megindította az egyházi zene reformját, azonnal 
megüzente a franczia szabadkőműves kormánynak, hogy 
a béketürésnek is van határa. A XIII . Leo által életre 
keltett Aquinói Sz. Tamás Akadémia ügyében tett fenn-
tartó tudományos intézkedése után most a római pap-
ság lelki életének társulatiútonvaló fellelkesítésébe fogott 
bele. A Világi Papok Apostoli Egyesületének (Unione 
Apostolica dei Sacerdoti Secolari) védnökségét saját 
kezeibe véve át, apostoli levelet adott ki, melylyel ezt 
a papi egyesületet Róma és a római egyházmegye pap-
sága számára nagyarányú működésre szervezi. Kitűnik 
ö szentsége „Cum Nobis" kezdetű brevéjéből, hogy ő 
szentsége ennek a papi társulatnak már plébános korá-
ban tagja volt s mint püspök sem szűnt meg az lenni. 
Szóval, nagy szent Gergely pápa szelleme kezdi X. 
Pius alatt az egyház hajójának vitorláit kifeszíteni. 

— Lelkigyakorlatok. Kassán ezidén a lelki-
gyakorlatokat, konferenczia-beszédekkel férfiak és nők 
számára, P. Schlick János J.-t. atya tart ja a katonai 
tiszti kaszinó nagytermében. — A budapesti Kath. Nép-
körben a kör női tagjai számára április hó 9—16-ig 
P. Bóta Ernő J.-t. atya, budapesti házgondnok tart 
lelkiszentgyakorlatokat. — Kalocsán a papság lelki-
gyakorlatait, melyen a nm. érsek ur vezetése alatt a 
káptalan és az összes központi papság jelen van, P. 
Fiola János J.-t. atya vezeti. 

— Pápai, illetve királyi kitüntetések. A lekéri 
javadalmas apátságot ő felsége Ferencz Ferdinánd 
trónöröklő kir. hg udvari papjának, dr canonum Lányi 
János pápai prelátusnak adományozta, a ki a beszter-
czebányai egyházmegye papja. — A jubiláris szatmári 
egyházmegyében Szabó Nobert nagyprépostot ő felsége 
cz. püspökké, dr Kadát Ambrus, Hámon János és 
Hehelein Károly kanonokokot pedig ő szentsége római 
prelátusokká nevezte ki. 

— A budapesti tud. egyetemen márcz. 26-ika 
nevezetes nap lett. Ekkor tette le a két theologiai uj 
tanár, dr Prohászka Ottokár és dr Karácsonyi János a 
tanári esküt a rektor és tanács, a hitvallást a kari 
dékán előtt. Ugyanezen a napon továbbá olyan dok-
torrá avatás volt az egyetemen, a milyen ritkán szo-
kott előfordulni. "Mindanégy kar dékánja avató volt és 
hatféle doktorokat avattak fel, összesen 18-at. Hittudo-
mányi doktor lett Kasztell Aladár, kassai papnevelő-
intézeti tanár; jogtudományi doktorok: Arany Lajos, 
Bartus Dezső, Donga József, Endrei Simon Henrik, 
Fuchs Imre, Kátai Jenő, Pantó Géza, Varga Imre ; 
államtudományi doktorok : bellusi Baross József, a volt 
nagynevű minister fia, kit ő emja a hgprimás nevel-
tetett, ifj. Lieber József; kánonjogi doktor: Labuda 
Ferencz fővárosi hitoktató ; orvostudományi doktorok 
Bauer Berthold, Gross Sándor, Hritz Artúr János 
Sámuel ; bölcsészettudományi doktorok : Abonyi Sán-
dor, Tószegi Freund Antal, Nagy Sándor. 

— Furcsa esküvő volt mult szombaton (26-án) a 
fővárosban. Wlassics Gyula volt vallás- és közoktatás-
ügyi minister Margit leánya kelt egybe ifj. Szent-Ivány 
Józseffel, a hires csorbái tó volt urának a fiával. Se 
városházára se templomba való menetel nem volt, mert 
az esküvő egy vendéglő termében folyt le, ott, a hol 
aztán bizonyára ettek és áldomásoztak is. Ide jöt t az 
állami anyakönyvelő és Zelenka lutheránus „püspök" 
is fungálni. Hát ez a mindennek egy terembe való 
összevonása nagyon jellemző dolog s igaz, hogy az 
Isten mindenütt jelen van; de hát keresztény ország-
ban a templom kerülése még lutherkedésnek is egy 
kicsit mégis sok. Precedens esetnek meg annyira 
veszedelmes, hogy ennek nyomában nemsokára alig-
hanem korcsmában és borral meg pálinkával fognak 
„keresztelni" a se hazát se vallást nem ismerő szocziál-
demokraták. 

— Egyházmegye 5 évi theologiai tanfolyammal. 
A németországi egyházmegyékben általában 3 évi egye-
temi theologiai tanfolyam van. Azután következik 1 
évi seminariumi gyakorlati ós aszketikai tanfolyam. A 
strassburgi egyházmegyében már régóta teljes 5 évet, 
vagyis 10 semestert fordítanak a papság theologiai ki-
képzésére. (Augsb. Postz. márcz. 16.) 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkin t , a 
„Rehgio-Vállás* a lak jában , '/2 í v e t fog adni. M. t . o lvasóink tapasz-
ta l ták, hogy 2 ívet is adott . Â lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az VE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki m i n d k é t lapot , a 
,,Religio- vallásu-1 és az „ E . Kr. L " - a t együt t k íván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. L.a-at kedvezmenyes áron, 2 koronáé r t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Rel igio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L ." - ra 2 kor. 
pó t lékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi s zokás szerint , 
i/4, !/2, 3/4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenki re 
nézve legegyszerűbb s legczelsserübb e l já rás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha l e h e t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, április 2. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

nPerge alacriter tn coepto tuo : praeiiare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus 

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

.Addi tos t ibi animos auc to r i t a t e .Nostra exoptamus, quibus exci ta tus a tque erectus . . . . rel igioni doc t r inaeque p rovehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tart,;iMU». Vezéreszmek és tanulmányod:: H i r d e s s é t e k az ő e re jé t , A l l e l u j a ! — S a n c t i s s i m i D o m i n i Nos t r i P I I D i v i n a P r o v i d e n t i a 
P A P A E X L i t t e r a e Encyc l i cae . — Diada lmas bevonu lás . — Egyházi tudósítások: B u d a p e s t : Az a n y a k ö n y v i t ö r v é n y t 
m ó d o s í t ó b i zo t t s ágban m o n d o t t a k és e g y e b e k — m i n t ú t m u t a t ó figyelmeztetések. — G y u l a f e h é r v á r : F ő p á s z t o r i e l ő z e t e . 

i n t ézkedés a k a s s a i v é r t a n ú k b o l d o g g á a v a t á s á n a k m e g ü n n e p l é s e i r án t . — Tárcza : A fényűzés rő l . — Vegyesek. 

Hirdessétek az ő erejét, Alleluja! 
Megragadó ama jelenet, midőn az Ur 

Jézus fel támadása u tán a legfőbb ha ta lmat 
Péternek adja át. A Tiberiás tengerénél többen 
valának együtt a tanítványok közül, kik Simon 
Pé te r felhivására beszállának a hajóba és ki-
menének halászni; de azon éjjel semmit sem 
fogtak. Megvirradván pedig, Jézus a parton 
álla, de nem ismerék meg őt a tanítványok. 
Mondá azért nekik Jézus : Fiaim, van-e valami 
ennivalótok? Felelék neki : Nincsen. Mondá 
nekik : Vessétek a hajónak jobbja felé a hálót 
és találtok. Oda veték tehát, de nem birták 
azt kihúzni a halak sokasága miatt . Akkor 
mondá a tanítvány, kit szeret vala Jézus, 
Péternek : Az Úr az ! Simon Péter , a mint 
meghallotta, hogy az Úr, a köntöst magára 
övezé és a tengerbe ereszkedék . . . Mitután a 
par tra szállottak, mondá nekik Jézus : Jer tek , 
ebédeljetek. Es a letelepültek közül senki sem 
meré őt kérdezni : Te ki vagy ? tudván, hogy 
az Úr az . . . Midőn tehát megebédeltek, 
mondá Jézus Simon Péternek : Simon, János 
fia, szeretsz-e engem jobban ezeknél? Mondá 
neki : Ugy van Uram, Te tudod, hogy szeret-
lek téged. Mondá neki : Legeltesd az én bárá-

nyaimat. Mondá ismét neki : Simon, János fia, 
szeretsz-e engem? Mondá neki : Ugy van Uram, 
tudod, hogy szeretlek téged. Mondá neki : 
legeltesd az én bárányaimat . Mondá neki har-
madszor : Simon, János fia, szeretsz-e engem? 
Elszomorodék Péter , hogy harmadszor mondá 
neki : Szeretsz-e engem? és mondá neki : Uram 
Te mindent tudsz, Te tudod, hogy szeretlek 
téged. Mondá neki : Legeltesd az én juhaimat . 1 

Az isteni Megváltó azt akarta, hogy fel-
támadása u tán e nagyjelentőségű megjelenése 
és Péterhez intézet t beszéde a genezáret i ten-
ger par t ján tör ténjék. E vidék természeti szép-
ségeivel jelképezé a természetfölöt t i adomá-
nyokat. I t t taní to t t az Úr igen sokat és tani-
tasa t nagy csodákkal erősíté meg. Szenvedé-
sével, halálával és fel támadásával leg}7őzte a 
bűnt , diadalt a ra to t t a halál felett és meg-
nyitot ta az emberiségnek az üdvösség kincseit. 
Ő, az uj Ádám, megdicsőülve jelent meg a 
tenger par t ján, a megdicsőitendő emberi nemet 
önmagában tünte tve fel. 

Az isteni Megváltó harmadszori kérdésére 
Pé te r azt feleié: Uram, Te mindent tudsz. 
Igen, az Úr Jézus előtt volt az egész emberi-

1 Jo. 21, 1 - 1 7 . 
26 
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ség múlt ja , je lene és jövője ; előtte volt a 
nemzeteknek, családoknak, egyeseknekfej lődése, 
haladása, míveltségi ál lapota, értelmi és er-
kölcsi élete. Lá t t a , hogy az emberiség ma-
gasztos czélját csak ugy éri el, ha a megvál-
tás gyümölcsei t üdvösségére fordí t ja . Azér t 
a lapí to t ta egyházát , hogy az örök igazságokat 
hirdesse, szent á ldoza tá t folyton megá j í t sa és 
az egész emberiséget egyenkint és együt tvéve 
ál landó küzdelmek közt Is tenhez vezesse és 
szere te tében megtar t sa . Azér t mondá isteni 
erejével P é t e r n e k : Legel tesd az én bárányai-
mat , legeltesd az én juha imat . Az élet forrá-
sá t nyi to t ta meg a Pé t e rnek ado t t hatalom-
mal. Es mindazok, kik ezen éltető forrásból 
merí tenek, P é t e r szavára hal lgatni t a r toznak :„Ti 
pedig választot t nemzet iség, királyi papság, szent 
nemzet , megvá l to t t nép vagytok, hogy hirdes-
sétek annak erejét, ki t i teket sötétségből az ő 
csodálandó vi lágosságára h ivo t t " . 2 

Jézus Krisztus megvá l to t t és megszente l t 
minket , vá lasz to t t szent nemzet , megvál to t t 
nép mél tóságára emelt, az értelmi és erkölcsi 
sötétségből az ő csodálatos vi lágosságára hivott, 
melynek fényessége fe lmagasztos í t ja az ember 
összes életét, a t u d o m á n y t és művészete t , csa-
ládot, t á r sada lmat , állami életet és elvezet az 
Is ten fiainak örökségéhez. Ezen mennyei ado-
mányok méltó meghá lá lásá ra J é z u s Krisztus 
helyettese, a pápa, P é t e r szavaival buzdí t ; 
hirdessétek annak erejét, az isteni Megvál tónak 
erejét . Ma egy u jnemű pogánysággal áll szem-
ben az egyház, meg kell küzdenünk azzal, 
mint megküzdö t t ek elődeink az ókori pogány-
sággal. Origenes azt i r ja a keresztények életé-
ről, hogy Krisz tus műve nyilvánvalóvá le t t 
az egész ember iségben; ahol keresztény köz-
ségek alakul tak, annak tag ja i számta lan bűn-
től menekedtek meg, és J ézus neve csodálatos 
szelídségre, emberszere te t re lelkesíti azokat , 
akik nem földi érdekből, hanem őszintén szi-
vokbe fogadják őt. A keresztények a pogá-
nyokkal szemben, mint világító szövétnekek 
fényt á rasz tanak mindenfelé. ;; Aff i rmamus ergo, 
quid Jesus fecerit, toto iam orbe innotescere, 
quippe ubi Dei per J e sum funda tae sunt 
ecclesiae ex iis, qui a malis innumeris fue run t 
ad meliorem mentem conversi. E t hodieque 
J e s u nomen . . . miram mansue tudinem inse-
rit , mores in officio continet , humani ta tem, 

2 I. Pétr. 2, 9. 

comitatem, suavi ta tem inspirât iis, qui non 
propter vitae commoda humanasque necessita-
tes se christianos simulant, sed quo par est 
animo t rad i tam de Deo, Christo, fu turoque 
iudicio doct r inam amplexantur . . . 3 Sed eccle-
siae Dei a Christo edoctae, si cum populorum 
conciliis, quibuscum habi tant , comparentur , in 
mundo t a m q u a m lumina sunt ." 4 

A fe l t ámadt Krisztus erejét hirdesse az 
egyház minden hű fia erényeivel, egész életé-
vel ; keresztény szellem uralkodjék mindenüt t , 
hogy a megvál tás nag}7 műve nyilvánvalóvá 
legyen az egész világon. A plébániai közsé-
gek, az összes keresztényszel lemű intézmények, 
min t világító tornyok emelkedjenek ki az egész 
t á r sada lma t elboritó pogány szellem háborgó 
tengeréből . Ez a pogány szellem azér t hatal-
masodot t el, mer t e l tér tek az egyház tanításá-
tól, az igazság alapjától és erősségétől. 

Az emberiséget kezdet től fogva gyötör te 
a bűn tuda ta , f á r adha ta t l an buzgósággal ke-
reste az igazságot, epedve vágyakozot t a ki-
engesztelés u tán . J é z u s Krisztus nagy áldoza-
tával eltörölte a bűnt , meghozta a kiengesz-
telést és igazságot : ezen isteni erejét le te t te 
az egyházban. Bá tor lélekkel hirdessük min-
denü t t az ő ere jé t ! A n n a k a f e l t ámadt Krisz-
tusnak harczosai vagyunk, ki örök diadalt ara-
t o t t az emberiség legnagyobb ellensége felett , 
el törölte a bűnt , meggyőzte a halált , vissza-
hoz ta az emberiségnek a valódi életet. Cur 
timido animo christianus es?h Ne fél jünk az uj 
pogány szellem kápráz ta tó szemfényvesztésétől, 
mi szent nemzet vagyunk, vezérünk a feltá-
m a d t Krisztus, hirdessük az ő erejét, Alleluja ! 

Dr Kádár Ambrus. 

SANCTISSIMI DOMINI N O S T R I 

P I I 
DIVIN A PROVIDENTIA 

P A P A E X 
LITTERAE ENCYCLICAE. 

Sed eo tempore populi, etsi rudes, inculti 
a tque omnis humani ta t i s expertes, e rant vitae 
appetentes ; hac au tem donari a nemine pote-
ran t nisi a Christo per Eccles iam: Ego veni, ut 

3 Origen. contr. Cels. I, 67. 
4 Origen. c. Cels. III, 29. 
5 S. Hieronvm. ad Heliod. 
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vitám habecint et abundantius liabeant. 1 H a b u e r n n t 
quidem vitám, eamque aff luentem. Nam, quum 
ab Ecclesia non alia possit nisi supernatural is 
vita procedere, haec vitales et iam natura l i s 
ordinis vires in se includit ipsa fovetque. Si 
radix sancta, et rami, sic Pau lu s e thnicae gent i ; . . . 
tu autem cum oleaster esses, insertus es in Ulis et 
socius radicis et pinguedinis olivae factus es. 2 

At nost ra aetas, etsi t a n t a chris t ianae 
humani ta t i s luce f rua tur , u t nul la ra t ione pos-
sit cum aevo Gregoriano comparar i , v ide tur 
t a m e n earn vi tam fastidire, a qua praecipue, 
saepe unice, quasi a fonte, to t nedurn praete-
rita. sed etiam praesent ia bona sunt repe tenda . j 
Nec modo, u t quondam subortis erroribus ac 
dissidiis, se ipsa de t runca t quasi r a m u m inuti-
lem, sed vel imam arboris radicem petit , id 
est Ecclesiam, cona turque vitalem exsiccare 
succum, quo cert ias illa cor rua t nul lum in 
pos terum emissura germen. 

Hodiernus hic error idemque maximus, 
unde ceteri fluunt, causa est cur t an t am aeter-
nae hominum salutis i a c tu ram ac tarn mul ta 
religionis de t r imenta doleamus, p lura et iam, 
nisi medica adhibea tur manus , impendent ia 
extimescentes. Negant enim quidquam esse 
supra n a t u r a m ; esse D e u m rerum conditorem, 
cuius provident ia cunc ta r egan tu r ; fieri posse 
miracula ; quibus de medio sublatis necesse 
est christ ianae religionis f u n d a m e n t a convelli. 
Impe tun tu r ipsa a rgumenta , quibus D e u m esse 
demonst ra tur , a tque incredibili temer i ta te , 
contra pr ima rationis iudicia, r epudia tu r invicta !  
illa a rgumentand i vis, qua ex effectibus causa | 
colligitur, id est Deus eiusque a t t r ibuta , nullis j 
c ircumscripta limitibus. Invisibilia enim ipsius 
a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta 
conspiciuntur ; sempiterna quoque eius virtus, et divi-
nitas.3 Facilis inde aditus pa te t ad alia erro-
rum portenta , rec tae rat ioni repugnant ia aeque 
ac bonis moribus perniciosa. 

Enimvero gra tu i ta supernatural is principii 
negatio, quae propria est falsi nominis scientiae, 4  

fit pos tula tum critices historicae par i ter falsae. 
Quae ordinem rerum supra n a t u r a m rat ione 

1 IOANN. X, 10. 
2 Ad Bom. XI, 16, 17. 

Ad Bom. I, 20. 
4 Tim. YI, 20. 

quavis a t t ingunt , sive quod illum const i tuant , 
sive quod cum illo coniuncta, sive quod ipsum 
praesumant , sive denique quod nisi per ipsum 
explicari mul ta non queant , ea omnia, nul la 
invest igat ione ins t i tu ta históriáé paginis era-
duntur . Eiusmodi sunt J e su Christi divinitas, 
mortal is ab eodem assumpta caro Sancti Spi-
r i tus opera, sua Ipse vi r tute a mortuis excita-
tus, omnia denique fidei nos t rae ce tera capi ta . 
Qua falsa semel inita via, nul la iam lege cri-
t ica scientia cohibetur, suoque mar t e quidquid 
non arr idet au t rei suae demons t randae ad-
versari pu ta tu r , id omne sacris libris adimitur . 
Subla to enim supernatura l i ordine, longe alio 
funclamento exstrui necesse est históriám de 
Ecclesiae originibus, ideoque suo lubi tu nova-
rum re rum molitores m o n u m e n t a versant , ea 
non ad sensum auctorum, sed ad su am ipso-
rum volun ta tem t rahentes . 

Magno is torum doct r inae appa ra tu et ar-
g u m e n t o r u m speciosa vi m ulti sic decipiuntur , 
ut , vel a fide desciscant, vel in ea valde in-
firmentur. Sun t et iam qui, sua in fide con-
stantes, critices disciplinae, quasi demolienti , 
succensent , quae quidem ipsa per se culpa 
vacat , legi t imeque adhibi ta conduci t ad inve-
s t igandum felicissime. Neutr i t a m e n an imum 
adver tun t ad ea quae pe rpe ram p o n u n t ac 
p raesumunt , hoc est ad falsi nominis scientiam, 
a qua profecti , necessario ad falsa conclu-
denda ducuntur . Pa lso nempe philosophiae 
principio corrumpi omnia necesse est. Hi au t em 
errores satis refelli po te run t nunquam, nisi 
acie muta ta , hoc est, deductis errant ibus a 
suae critices praesidiis, ubi se muni tos existi-
mant , ad legi t imum philosophiae campum, quo 
relicto, errores hauserunt . 

Taede t inter im ad subtili men te viros 
eosdemque solertes Pau l i verba convertere, 
increpant is illos, qui a terrenis hisce ad ea 
quae oculorum aciem fugiunt non assurgerent : 
Evanuerunt in cogitationibus suis et obscuratum est 
insipiens cor eorum; dicentes enim se esse sapientes, 
stulti facti sunt.5 S tul tus enim omnino dicendus 
quicumque vires ment is insumit u t fabricet in 
arena. (Fo ly ta t juk . ) 

5 Ad Bom, I, 21, 22. 
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Diadalmas bevonulás. * 
— Hugo Viktor után. — 

Szelíd hű nők kara, szívből gyúlt szózata 
Mint bűvös szellemek zenéje zeng, zeneg: 

„Itt a nagy Szeretet, kit vártunk asszonyok ! 
Im mint a nap ragyog közöttünk itt elül, 
Diadalmain minket választ kíséretül, 
Fénye megengedi, hogy mi kövessük Öt, 
Mi hozzuk népihez a felséges-dicsőt ! 

0 a lelkeknek szent szerelme, nézd, ime 
Mily tündöklő fényár sugárzik képire ! 
A végtelen fenség szent diadémja lett, 
Szétzúzni tudna 0 s szeretni jobb szeret, 
B.áchelt megenyhíti, Sárát megbékíti, 
Béke s gyönyör honol, hol 0 foglal helyet, 
Mint egy mirha csokor két szűz emlő felett. 
Jogara fényitől végkép letörve már 
A régi vad világ, kígyó övezte bár. 
0 édes szent neve lágy balzsam-illatár, 
Dicső felette fent ámulnak angyalok, 
Az ég is csak az 0 dicsfényitől ragyog. 
Nagy Sándornál nagyobb s szebb Ő mint Salamon, 
Kinek sírjából is kihajt a liliom. 

Határa lent a föld, országa fent a menny, 
Eloszlat minden éjt az ember lelkiben, 
Lesújtja a Hydrát, mely győzelmeskedett 
Es ujjá teremti a nagy természetet. 
Éj-örvény rettegi, szép hajnal áldja Öt, 
Nőstény farkas, tigris, a mely zsákmányra bőg, 
A harcz, a düh, mely a követ szaggatja ki, 
Elhallgat mind, ha Ö ujját felemeli. 
Mérhetlenségitől Moloch nagy éjbe dűl, 
Páratlan, hibátlan, szent Ö véghetlenül. 
S áldott szemeivel a merre áttekint, 
A végtelenségből a bűnt kiveszti mind. 

Nagy Fáraónak nagy diadalmenete 
Övéhez képest csak nagy árnyék, semmise, 
Ö sokkal fényesebb, mint Nemród mily sötét, 
O sokkal ékesebb, mint Ammon, trónkörét, 
Lakmául adta bár, holott nem volt hiány, 
Ö sokkal magasabb, mint Cyrus oszlopán ! 

Nép ! teljes fényében tündöklő csillag Ö, 
Ö nagy király, több mint király, Üdvözítő, 
0 tiszta, Ö igaz, csak Ö — a legnagyobb ! 
Dics! Fény! Gloár! Elmúlt az árny, a nap ragyog!" 

Aztán vonulva Ö feltűnt a határon 
Mint ember, a ki jő, ülvén egy szamáron. 

* M u t a t v á n y Kálmán Ká ro ly s a j t ó a la t t levő összegyű j tö t t 
köl tői munkáiból , me lyekre az előfizetést , i l le tve megrende lé s t 
24. s zámunk j e l e n t é s e é r te lmében k é r j ü k mielőbb Sósku t ra 
(Pestra.) megtenni . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
liudapest, márcz. 29. Az anyakönyvi törvényt módo-

sító bizottságban mondottak és egyebek — mint útmutató 
figyelmeztetések. — 

Avval a bár csekély, de mégis némi reménynyel 
tekintettünk az állami anyakönyvi törvény „módosításá-
ról" szóló tvjavaslat márczius hó 22-én lefolyt elvi vagyis 
általános bizottsági tárgyalása elé, hogy ott az egyháztól 
ebben a messzevágó tárgyban elszakadt állami hatalom, 
illetve törvényhozás lépéseket fog tenni, vagy legalább 
is jelét fogja adni a közeledésnek ahhoz az ideális 
állásponthoz, hogy az élet elejéről és végéről szóló 
anyakönyvek vezetésében az örökkévalóság számára 
dolgozó Isten egyházának a közreműködését hajlandó 
lesz újból igénybe venni, vagy legalább is ezt a köz-
reműködést nem fogja magától ismét még elvileg is 
elutasítani. Sajnos, reményünkben csalatkozni voltunk 
kénytelenek. Polónyi Gyula képviselő ugyan felhozta, 
hogy nem tartja szerencsés álláspontnak a „lelkészek 
proskribálását" az állami anyakönyvek vezetésétől, de 
Tisza István ministerelnök és Szivák Imre képviselő, 
a hires „jó katholikus" férfiú, út ját vágták minden 
közeledésnek, minden javításnak. Állam és egyház 
között, az állam hetyke akaratából, az anyakönyvek 
vezetésére nézve tehát marad az elvi szakitás. 

A bizottságban kifejlett eszmecsere más tekintet-
ben is tanulságos levén, közöljük annak a mi állás-
pontunkra vonatkozó részeit hiteles kivonatban, a 
mint következik: 

„Az állami anyakönyvi törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgyalására kiküldött külön 
bizottság ma (márcz. 22-én) délután 5 órakor Hodossy 
Imre elnöklésével ülést tartott, a melyen megjelentek 
Tisza István gróf ministerelnök, belügyminister, Plósz 
Sándor igazságügyminister, Mohay Sándor államtitkár, 
az igazságügyministériumhoz beosztott Puky Gyula 
járásbiró és Madarász Elemér anyakönyvi felügyelő. A 
bizottság tagjai közül Baross Jusztin, Ballagi Géza, 
Heincz Hugó, Fischer Sándor, Vojnich István báró, 
Szalay László, Nyegre László, Pattyánszky Elek, Vesz-
ter Imre, Zsámbokréthy Emil, Bernáth Béla, Salacz 
Gyula, Károlyi Antal, Polónyi Géza, Neumann Ármin 
ós Szivák Imre. 

Heincz Hugó kifejti, hogy a módosítás nem érinti 
anyakönyvi intézményünk lényegét; czélja a megtakarítás 
munkában és időben a szervezet terén is, a mennyiben 
az anyakönyvezés szervezetét is beolvasztja a községi 
adminísztráczió szervezetébe. Megszűnik az anyakönyv-
vezető külön közjogi állása és minden nagyközség és 
körjegyzőség egy-egy anyakönyvi kerület lesz s a köz-
ségi jegyző hivatali állásánál fogva külön kinevezés 
nélkül lesz anyakönyvvezető. Az anyakönyvi intéz-
mény lényege szempontjából is megnyugvással fogad-
ható a javaslat, mert a kinevezések is legnagyobbrészt 
a községi jegyzőkre támaszkodtak és tiz évi tapasz-
talat igazolja, hogy a jegyzői karra bátran lehetett 
bízni az anyakönyvvezetést, hisz 4787 kerület közül, 
csak 468 anyakönyvi kerületnek nem községi jegyző 
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az anyakönyvvezetője. A most használt jegyzőkönyvi 
minta helyett a rovatos mintát fogják behozni. Ajánlja 
a törvényjavaslat elfogadását. 

Polőnyi Gézának súlyos aggodalmai vannak, me-
lyek miatt a javaslatot nem fogadja el. Rendszerré 
vált az állami teendőknek a községekre való háritása, 
ez a javaslat ezt a rendszert tovább füzi. Az anya-
könyvvezető-helyettes kvalifikáczióját legkisebbé teszik 
az által, hogy csak husz éves életkorhoz kötik, a mi 
nem opportunus azért sem, mert a kinevezés által a 
főispáni hatalmat növelik. Nem tartja szerencsésnek 
azt az álláspontot, hogy az anyakönyvvezetés terén a 
lelkészeket proskribátják és nem helyes, hogy az egészet 
ugy illesztik be a községi szervezetbe, mint községi 
teendőt. Helyesebb lett volna eredetileg a lelkészekre 
bizni az anyakönyvvezetést és ma is ez a helyesebb. 
Tiz esztendő engesztelő lefolyása után meg kell ragadni 
az alkalmat, hogy az ezért folyamodó lelkészt az 
anyakönyvvezetéssel megbizzák. A javaslat második 
része kétségtelenül tartalmaz helyes intézkedéseket, 
mert egyszerűsít és ehhez hozzájárul. Eddig birói 
uton kellett kiigazítani az anyakönyveket, most ezt a 
közigazgatóság hatáskörébe utalják, de csak az érde-
kelt felek említtetnek, mint kérelemre jogosultak, de 
hát kik ezek az érdekelt felek? Örvend, hogy az 
anyakönyvfelügyelői állásokat megszüntetik, de nincs 
gondoskodva, hogy ezek teendőit ki látja el, a törvény 
erről nem intézkedik, csak a megokolás nyújt fölvilá-
gosítást. Ismétli, hogy a lelkészek is fölruháztassanak 
az anyakönyvi teendőkkel, legalább az anyakönyvvezetői 
helyettesi (!) állások legyenek lelkészekkel betölthetők. 

Tisza István gróf ministerelnök elsőbben is jelzi 
az alapelvet, mely a törvény kiinduló pontja és ez az, 
hogy lehetőleg kevés számú tisztviselővel végeztesse-
nek el a teendők. Általában eddig az volt a szokás, 
hogy majdnem minden törvény uj állásokat rendszere-
sített, mely egy légióját teremtette a hivatalnokoknak, a 
czél tehát, hogy minden elsőfokú teendőt lehetőleg 
a községi jegyző hatáskörébe utaljunk, ami lehe-
tővé teszi, hogy illetményeiket emeljük. Szerves kap-
csolatba kellett tehát hozni az anyakönyvvezetést a 
községi szervezettel és ez volt a kiinduló pontja. Ez 
nem állami teendőknek a községre háritása, mert elő-
ször nagyon nehéz a különbséget megtenni s ez csak 
az önkormányzat erősítésére szolgál. Ez a javaslat nem 
hogy terheket nem ró, de munkát kevesbbit és költ-
séget apaszt, mert eddig is a jegyzők teljesítették 
túlnyomó részében a teendőket, csak nehézkesebb 
formában és anyagi haszon lesz a kivonati dijaknak 
a községek részére való átengedésében, ha nem is most, 
de a közel jövőben. A helyettes anyakönyvvezető 
kvalifikácziójának leszállítása kényszerhelyzet követ-
kezménye s e tekintetben az aggodalom nem jogosult 
meg a főispáni hatáskör kiterjesztése tekintetében 
sem, mert ma is a kormány a főispán ajánlatára nevez 
ki anyakönyvvezetőt és jövőben ez korlátoltabb kör-
ben lesz gyakorolva a főispán által. A mi a lelkészek 
alkalmazását illeti, ez tárgyi okokból lehetetlenné válik, a 
mint egyszer egységesen vezettetnek ezek az ügyek 

állami törvények szerint, melyek sokszor ellentétben 
vannak egyes egyházak fölfogásával. Például egy római 
katholikus lelkész lenne az anyakönyvvezető, milyen 
anomáliákra vezetne, ha ennek kellene házasságot 
kötni például egy papi rendből kilépett egyén és 
jegyese közt. A gyermekek törvényességének kérdésé-
ben is más a felfogás, a mi lehetetlenné tenne épen a 
felekezeti béke szempontjából, hogy lelkész lehersen anya-
könyvvezető. 

Szivák Imre a lelkészek alkalmazását retrográd irány-
nak tekinti s igy ahhoz hozzá nem járulhat, mert 
ityen kezdés együtt járna az egész egyházpolitikai 
törvények revíziójával, — holott abban van e törvé-
nyek sima végrehajtásának oka, mert abból kizártuk 
a felekezetek benyulását. A közigazgatás keretébe 
a lelkészeket belevinni nem lehet, mert a czél lehető 
elválasztása az állami és egyházi teendőknek, Magyaror-
szágon egyszerűsíteni kell a közigazgatás teendőit s 
erre fontos lépés ez a javaslat. Elfogadja. 

Polonyi Géza ismételten a lelkészek kérdésével 
foglalkozik, mert Szivák retrográd iránynak jelezte az 
ő állásfoglalását. Az általános tilalomnak, mely a lel-
készeket kizárta, volt értelme 1894-ben, de nincs most, 
a mikor községi föladattá teszik az anyakönyvvezetést. 
A dogma egyformán kötelezi a lelkészt és a laikust és igy 
e tekintetben a kettő között nincs különbség. 0 azt tartja 
legliberálisabb álláspontnak, ha bevonja a felekezetek 
képviselőit is. 

Szivák Imre utal arra, hogy opportunizmusból tart ja 
helyesnek a tilalom fönntartását." 

Világos, hogy Szivák Imrének ez az — opportuniz-
! mus szappanával való mosakodása valóságos szerecsen-

mosás abbeli fenti kijelentése után, hogy — a „lelké-
szek alkalmazása retrográd irány". Öntudatos férfiú 
retrográd irányt soha sem fog opportunusnak tartani, 
kivéve, ha jellemtelen vagy gyáva. Ilyen állásponton 
természetesen, a rückwärtskoncentrierung opportunus 
lehet. Akarhat ilyet Szivák? Nem. Ő tehát nem oppor-
tunitásból, hanem elvből ellensége annak, hogy az állami 
anyakönyveket papok vezethessenek. Sajnos, hogy ilye-
nek a mi „jó katholikusaink." A valláshoz, a templom-
hoz, az Istenhez vezető irány szerintök „retrográd" 
irány. Hátha még ehhez az Isten csapásához hozzá vesszük 
azt a másikat, a mely abban áll, hogy épp az Ur fel-
támadásának ünnepére kellett készen lennie a „szint 
vallóLÍ katholikusok között a kettészakadásnak a fölött, 
hogy meddig is kell hát kiterjeszkednie annak a katho-
likus Vszinvallásu-nak: az eszmékig-e csak, vagy a 
tettekig is, az álláspontig-e csupán, vagy ennek az 
álláspontnak a politikai pártélet porondján való érvé-
nyesítésében is végtől-végig ? Ekkora meghasonlás és 
ziláltságnak következménye nem lehet egyéb, mint — 
franczia állapotok, szabadkőműves uralommal s Krisztus 
vallásának, a czivilizáczió édes anyjának ádáz üldö-
zésével és irtásával. Ki akarhatja ezt? Mindenki akarja, 
a ki egyetértésre ós összetartásra s a hit vallásában 
való következetességre nem törekszik. ? ? 
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Gyulafehérvár. Főpásztori előzetes intézkedés a 
kassai vértanúk boldoggáavatásának megünneplése iránt. — 

0 mélt. gróf Maildth Gusztáv erdéyi püspök ur, 
legújabb íöp. levelében, miután a fenti ügyben az 
apostoli iratot közölte, a következő intézkedést teszi : 

„Minket, erdélyi katholikusokat annál közelebbről 
érdekel ezen örvendetes esemény, mert a boldog vér-
tanúk egyike : Pongrácz István, ősnemes erdélyi család 
tagja, itt született Alvinczen, mely község nevéhez 
annyi nevezetes történeti esemény emléke fűződik ; 
Kolozsvárt tanult a jézustársasági atyáknál s úgy is, 
mint az intézet disze és szemefénye és ugy is mint a 
Mária-kongregáczió buzgó tagja, meg azért is, mert ő 
szenvedte el a legborzasztóbb kínokat és legtovább, 
és más két társát is nagy lelki erővel buzdította a 
hősies kitartásra : egyaránt alkalmas arra, hogy ifjúsá-
giink és híveink elé követendő például állítsuk. Hogy 
tehát a boldoggáavatás ünnepére híveinket kellőkép 
előkészítsük, elrendelem, hogy Szentséges Urunk és 
Atyánk erre vonatkozó és itt magyar nyelven közölt 
apostoli irata folyó évi május hó 1-én Szent Fülöp és 
Jakab apostolok ünnepén, mely ez évben húsvét utáni 
negyedik vasárnapra esik ós melyet mint püspökké 
szenteltetésem évforduló napját ezzel magamra nézve 
különösen örvendetessé óhajtok tenni, a hivő népnek 
a szószékről felolvastassék, megmagyaráztassék és 
kedves hiveim a boldoggáavatás ünnepélyes tényének 
kihirdetése napjára kellőkép előkészíttessenek. 

Gyulafehérvárt, 1904-ik évi márczius hó 25-ik 
napján. f Gusztáv Károly, 

erdélyi püspök." 

T Á R C Z A. 
A fényűzésről. 

— Előadta dr Mayer Béla v. püspök a kalocsai „Kath. 
Köru-ben, mult hó 28-án. — 

Ritka hely, a hol ne volna már külön ebédlő, 
külön hálóterem, külön fogadóterem, no meg külön 
gyermekszoba is még, mert „a gyermekekindiszkrétek", 
mindig ott lábatlankodnak az öregek körül, ami köz-
tudomásúlag nagyon alkalmatlan ; azután a gyerme-
keknek a szája is eljár s olyant is talál mondani, 
amiért aztán haza jött a papa — csunyául összevesz 
a mamával ! A gyermekek gondozását azért valamely 
intézetre bizzák, avagy, ha telik, külön nevelőnőre, 
ha nem telik, a cselédekre bizzák. Tanul már francziául, 
mikor még magyarul sem tud. S tanul sok mindenfé-
lét, olyant is, — a miről azt mondják, hogy milyen 
rosszak manap a cselédek, egészen elrontják a gyer-
mekeket. 

A szülőket a gyermek ritkán látja, legfeljebb 
étkezéskor. Azt a jó példát, mire a gyermeket az isko-
lában oktatják, a gyermek otthon nem látja. Se papa, 
se mama nem imádkozik, s a gyermek vágyva-vágyik 
azon kor után, mikor már neki sem kell imádkoznia. 
Hall azonban sokat, amiről jó volna, ha sohasem hal-
laná, — többi között azt is, hogy már megint itt volt 

a szabó, a czipész az ő unalmas árjegyzékeivel; a 
mészáros is azt izente, hogy már nem ad többé hitelbe, 
a boltos meg perrel fenyeget, ha régi tartozásukat 
ki nem fizetik. 

Igy aztán kisül, hogy az egész háztartás nem 
nyugszik szolid alapokon. Kártyavár az egész, a 
melyet a hitelezők első rohama összedönt. 

Hány család pusztult igy már el ! Hány kevere-
dett szégyenbe ! 

A zongorából magából megélni nem lehet, hisz 
oly tökélyre sem vitték rajta a játékot, hogy legalább 
zongoraórákat adhassanak. A czifrálkodáson kivül a 
szánalmas teremtést nem szoktatták, nem tanitották 
semmi szükséges, semmi hasznos munkára. A csipké-
zéssel, stikkeléssel stb. még a mindennapi szár-az 
kenyeret sem lehet megszerezni. 

Tény, hogy a mai házi nevelés semmiféle okos 
munkára nem nyújt képességeket, ellenben hozzá-
szoktatja az if jú világot, hogy nem érdemes ma már 
bárminek sajátkezű kószitésével fáradozni, miután 
manap már mindent gyárilag is készitenek s sokkal 
olcsóbban is meg lehet kapni a boltban. 

Ennek a fölfogásnak aztán különösen az iparosok 
vallják kárát, becsületes szolid munkájuk nem kelendő, 
mert a gyárak bowl készítményeivel és üzletének, 
szédelgésével versenyezni nem képesek. 

Pédig a dolog ugy áll, hogy a kézimunka ma is 
I becsesebb, mint a gépi készítmény s ha valamiről, hát 

a gyárimunkáról áll az a régi közmondás, hogy 
! „olcsó húsnak hig a leve." 

A mai nevelést általában jellemzi a ferde életfel-
fogás s a gyakorlati életnek hiányos ismertetése. 

Nem rég hozta egy világlap azt a tudósítást, 
hogy egy női tanintézet növendékei a svajezi hegyek 
közé kirándulást tettek, természetesen tanítónőik kísé-
retében. A növendékek sok mindenféle szépet láttak, 
csodálták különösen a természet fenségét, és nem 
győztek eltelni a vadregényes vidék szemlélésében. 
Látták a Rigi hegységnek ormáról a felkelő napnak el-
ragadó szépségét, és bámulták, mert eddig csak fes-
tett napfelköltét „szemléltettek" velük az iskolában ! 
Látták ott az alpesi népek kölönféle foglalkozásait is. 
Ez mind újság volt előttük. De mikor azt is látták, 
hogy miként készítik házilag a különféle sajtnemeket, 
a növendékek szánalomra gerjedtek a hegyi vidék 
lakóinak elmaradottságán s saját élettapasztaltságuknak 
abban adtak kifejezést, hogy ez a nép tán nem is 
tudja, hogy hasztalan munkában fáradozik, hisz azt a 
sajtot — a boltban is megvehetnék ! A tanitónők 
pedig szintén hozzájárultak a növendékek csodálkozá-
sához, s tanitványaikat fölvilágosították azzal a meg-
jegyzéssel, hogy nem csoda ha ez a nép nem tudja, 
hogy azt a sajtot a boltban is megkaphatná, hisz az a 
nép nem nevelődött az intézetben. Ugyanezen növen-
dékekről irja a lap azt is, hogy midőn egy főzőkanalat 
mutattak nekik, valamennyi tudta azt francziául is 
megnevezni, de hogy az a főzőkanál mire való ? azt 
egyikök sem tudta megmondani. 

Ezt nevezem én fényűzésnek az iskolában, és 
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nevelésben, a hol a nővilág sok mindenféle fölösleges 
ismeretekkel eltelik s csak épen abban hiányos a 
tudása, ami az élet szükségleteire vonatkozik. 

Egy valaki a fényűzés eredetének kutatásában 
fáradozván, arra a meggyőződésre jutott, hogy az 
tulaj donképen nem egyéb, mint a magasabb körök 
helytelen példaadásának még helytelenebb utánzása 
az alsóbb rétegekben. 

S ha a dolog fölött komolyan gondolkozunk, 
magunk is kénytelenek leszünk belátni, hogy a felsőbb 
köröknek eljárása nagyon is alkalmas arra, hogy a 
majmolásra mindenben és mindig készséges alantas 
osztályokat megtéveszsze s hasonló helytelenségek el-
követésére ingerelje. 

Ha egy kis ország erején túl költekezik, gyenge 
létére minden áron nagy hatalmi viszketegségei vannak ; 
szegény létére sokkal gazdagabb államok alkotásait 
még túl is szárnyalja és ezt akkor teszi, a midőn az 
általános elszegényedés szomorú tüneteivel találkozunk 
lépten-nyomon ; a midőn azt látjuk, hogy ezren és 
ezren, kik eddig aránylag jómódnak örvendettek, vagy 
legalább is kezük munkája után becsületesen megél-
hettek, most a kereseti források hiányában kivándorolni 
kényszerülnek ; ha már azt is látjuk, hogy az Ínségnek 
és nyomornak rémalakjai öklüket összeszorítják s vég-
pusztulással fenyegetik magának a társadalomnak létét, 
fölforgatással az államnak berendezését s véres boszút 
lihegnek tőke, birtok és minden tulajdon ellen: ha 
mindezeket látjuk, s mert látjuk, nem is tagadhatjuk, 
akkor kérdem, minek nevezzük azt a nagyzolást, mely 
húsz milliót képes költeni az országháznak fölépítésére 
csak azért, hogy azt mondhassuk : ilyen országháza 
nincsen egy nemzetnek sem az egész föld kerekségén ! 
Nincs a németnek, nincs a francziának, de még magá-
nak az angolnak sem, pedig ezek a világhatalmak 
alattvalóiknak hatalmas számarányával, mesés gazdag-
ságukkal oly annyira fölülmúlnak minket, hogy mint 
mondani szokás, minket velük egy napon emlegetni 
sem lehet. De ha velük valaki mégis össze akarna 
hasonlítani, azt kellene mondania, semmink sincsen, 
mivel a nagy nemzetekkel vetélkedhetnénk : országunk 
kicsiny, iparunk jóformán semmi vagy legalább is 
nagyon fejletlen; hatalmunk tán még kevesebb, tőkénk, 
pénzünk idegeneknek kölcsöne ; épen csak adósságunk 
van annyi, (immár 5 milliárd frt) a mi körülbelül oly 
nagy összeget képez, hogy azon egész Magyarország-
nak szántóföldjeit meg lehet venni. Aesopus meséje 
jut ilyenkor eszembe a békáról. A béka látván, úgy-
mond Aesopus, hogy mily nagy állat az ökör, erőnek-
erejével maga is oly nagy akart lenni s addig fúj ta 
föl magát, mig végtére megpukkadt és — fölfordult! 

A felülről jövő rossz példa hatása alatt szabad 
kir. városaink fényűzéses berendezésükkel alig néhány-
nak kivételével, már mind odáig jutottak, hogy — 
nyakig úsznak az adósságokban. Példájukat lassankint 
követik már az egyes községek is, mert hát mind egy-
máson túl tenni igyekszik s míg a múlhatatlanul szük-
séges dolgokban nagy hiányt szenvednek, a fölösleges 
czifraságokban telik kedvük. 

A mikor látom : hogy nincs tiszta levegőnk, nincs 
egészséges vizünk, por és bűz, váltakozva feneketlen 
sárral, járhatatlan utakkal, a köztisztviselőknek, főleg 
tanítóknak nyomorúságos fizetésével állapotjainak egész-
ségtelen voltára szomorúan rá vallanak: akkor én a 
villamos világításban csak olyan intézményt látok, a 
mely még nagyobb fényárban mutatja meg nyomo-
rúságos állapotjainkat. 

Egy fővárosi élczlap állapotjainkat igy illusztrálta : 
lerajzolt egy gyönyörű szép gavallért, kinek drága 
kucsmáján briliáns gyémánt ragyog; nyakravalója is 
aranysallangos ; attillája már kopottas, a mi azután 
lefelé jön ruha, az rongyos, csizmája, czipője pedig 
már nincs is, hanem mezítláb kényeskedik és — szíjjá 
a drága bokkszivart. 

A fényűzésnek^ ennél sikerültebb karikatúráját 
képzelni sem lehet. Éppen fejen találja a szeget. 

A hol mindent csak a fölöslegre költenek, a hasz-
nossal nem sokat törődnek, a szükségest pedig majd-
nem elhanyagolják: ott az okszerű gazdálkodást éppen 
a feje tetejére állítják — és sajátszerű, hogy a szép-
nek túlságos és helytelen kultusza mennyire tudja ha-
talmába keríteni, ki neki csak egyszer is meghódol. 
Lát juk ezt a magányéletben is. Van selyem öltözet s 
nincs egész fehérnemű ; van külön ébédlő s nincsen 
elegendő ennivaló : külsőleg minden fényes, belül 
nagyon szegényes. Nagyképűsködés a czilrálkodással, 
szégyenkezés az elrongyolással : csak mutatni, mutatni 
sokat, fényeset, ha nem is a mienk ; rejtegetni, titkolni, 
a mi ráczáfolna, hogy mi csak idegen tollakkal ékes-
kedünk. S a ki ezt egyszer megszokta, az nem irtózik 
az adósságcsinálástól, nem az idegen jószágnak eltu-
lajdonításától. — Kölcsön kéréssel kezdi; s ha tán 
nem is mindenki sikkasztással folytatja, bizonyos, hogy 
koldulással végzi. S a társadalom az ilyen úri koldú-
soktól csak úgy hemzseg. Sajnos! a dzsentrinek neve-
zett középosztály, a hajdan nemzetföntartó elem már-
már végkép megroskadt. Nem tudta magát beleélni, 
beletalálni a változott kor viszonyaiba és körülményeibe. 
Költekezett esztelenül, gazdálkodott helytelenül, nem 
tanult, nem dolgozott, adósságot adósságra halmozott, 
míg végtére elpusztult. Mindenét elvesztette, éppen 
csak úri tempóit mentette meg. Hogy e szerencsétlenek 
megélhessenek, számukra száz és száz fölösleges hiva-
talt teremtettek. Másutt a hivatal számára alkalmas 
egyéneket keresnek; nálunk alkalmatlan egyének ked-
veért hivatalokat teremtenek. — Innen van, hogy az 
ország már nem győzi rengeteg sok tisztviselőinek 
fizetését — s a tisztek fizetésének sorában Magyaror-
szág Európában még is a hetedik helyen áll. 

Midőn szives hallgatóim mindezek fölött tán ér-
demesnek fogják tartani némi komolyabb gondolko-
dásba merülni, csak egyre kérem, ne értsenek félre. 

Nem a fukarságnak, nem a fösvénységnek vagyok 
ón itt szószólója. Sőt én a mult beszédemben a vagyon-
szerzésnek hasznosságáról beszéltem s papi ajkakról 
aligha hangzik el sokszor ily irányban is buzdítás. Ha 
tőlem függne, én minden embert dúsgazdaggá tennék. 
A mire csak szüksége van, azt mind megadnám, hasz-
nosra, jóra, szépre irányuló összes vágyait kielégíteném, 
boldognak, szerencsésnek, megelégedettnek szeretnék 
mindenkit látni. Őszintén szólok : szivem megesik a 
nyomornak láttára s teljes részvéttel vagyok minden 
szegény ember iránt. 

Sokszor elgondolkozom magamban, hogy hát miért 
is van ez a nagy, ez a bántó aránytalanság az embe-
rek között? Hisz mindnyájan emberek vagyunk, e föld-
nek javaihoz, az élet örömeihez mindanynyiunknak 
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egyenlő jogunk volna. Egyenlő a jogunk, de nem 
egyenlő a részünk. 

De bármennyire is töröm a fejemet ezen dolgok 
fölött, a világtörténelem lapjain csak egy feleletet ta-
lálok : így volt ez mindig, szegények mindig voltak, 
valamint gazdagok is, de nem volt mindig és mindenütt 
ily nagy az aránytalanság köztük, mint azt manap 
szemléljük. S erre ismét a világtörténelem felel : népek 
s nemzetek akkor szegényedtek el, nyomorba sülyed-
tek s el is pusztultak, midőn rajtuk a fényűzés ördöge 
erőt vett. A görögök akkor kerültek római iga alá ; s 
mi sem volt könnyebb, mint az elpuhult szibaritákat 
meghódítani. 

A midőn az emberek a szükséges, hasznos és 
szép fogalmait összezavarják ; a midőn vágyaikat nem 
tudják mérsékelni, szenvedélyeiket fékezni, a midőn 
nem elégszenek meg sorsukkal, s mindenki állapotján 
félül akar emelkedni, a midőn a pénz megszűnt eszköz 
lenni ós életczéllá tették : akkor veszni indult a nép, 
mert nincsen gyengébb nép, mint a szegény nép, s mi 
sem szegényiti el annyira, mint a fényűzés. 

VEGYESEK. 
— X. Pius pápaságának erélyessége napról-napra 

nyiltabban ju t kifejezésre. Minapi jelentésünkhöz ki-
egészitőleg említjük itt most azt, hogy XII. Leo (1824.) 
óta nem volt pápai vizsgálat (Sacra Visita) a római 
egyházmegyében. Megjegyzendő, hogy a XII. Leo által 
1824-ben elrendelt főpásztori vizsgálatot XVI. Gergely 
fejezte be 1831-ben. Sem IX. Pius, sem XIII . Leo 
Sacra Visitât nem tartott a római egyházmegyében. A 
vizsgálatot az imént megjelent bulla értelmében Respighi 
bibornok, a pápa római püspöki helytartója fogja mint 
praefectus vezetni. Tagjai lesznek a bizottságnak, mint 
vicesgerens mgre Cepetelli konstantinápolyi cz. patriarka, 
mgre Grazioli cz. nikopolisi érsek, mgre Camilli 0 . 
Fr. Min. pomii cz. érsek, mgre Nardi 0 . Cap. thebai 
cz. püspök, ez utóbbi mint titkár, továbbá mgre Virili 
troasi cz. püspök, mgre Pompili mint assessor, mgre 
Sabastianelli, mint decretorum executor, a praelatusi 
rendből még a következő mgrik : Melata, Piacenza, Schül-
ler, Polidori, Nasalli, Avoli, Zonghi, Lucidi és Sili. A szer-
zetesrendekből tagjai a bizottságnak : P. Oslauter apát, 
P. Cormier, a dominikánusok egyetemes prokurátora, P. 
Palliola redemptorista. A bizottság hatáskörét a bulla 
következő pontokban szabályozta. A bizottság : pápai 
tekintélylyel van felruházva; minden rendeletét azon-
nal végre kell hajtani ; mindenkit maga elé idézhet ; 
mindenkit kihallgathat; minden irattár előtte megnyi-
tandó ; minden egyesületet ülésbe összehivhat ; albizott-
ságokat külön felhatalmazásokkal küldhet ki ; minden 
templomot, zárdát, irattárat stb. megvizsgálhat ; fel van 
juházva büntető hatalommal ; minden kiváltság vele 
szemben fel van oldva ; 11—28. pontokban külön fel-
hatalmazások vannak. 

— Konkurzus. A pannonhalmi főmonostori kon-
vent ez uton is fölhivja a főgymnásiumok azon VI., 
VII. és VIII. osztálybeli tanulóit, a kik a pannonhalmi 
Szent-Benedek-rendbe lépni óhajtanak, hogy ez iránt 
való kérvényöket az első félévi iskolai értesítővel és 
orvosi bizonyítványukkal fölszerelve, lehetőleg gym-
nasiumi igazgatóságuk utján, f. évi május hó l-ig 
küldjék be a főmonostori perjeli hivatalnak Pannon-
halmára (Győr-Szentmárton.) 

— Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Székes-
fejérváron emlékezetes és messze kiható ünnepség 
folyt le a régi karmelita templom magas ívei alatt. A 
kereskedelmi iskola 22 tanulóját avatta fel dr Váro^y 
Gyula megyés püspök úr a Mária-kongregáczió tagjaivá. 
A felavatást megelőzőleg Izsóf Alajos, a „Zászlónk-1 

szerkesztője mondott az ifjúsághoz hatásos beszédet. 
Miután az ifjú csoport letette a hitvallást és fogadal-
mat, dr Városy Gyula püspök ur az ifjak keblére ki-
tűzte a kongregácziói érmet s mindegyiket megáldotta 
és buzdító apostoli beszédet intézett hozzájok. Te 
Deum és áldás az Oltáriszentséggel fejezte be az em-
lékezetes ünnepséget. 

— Magyarország és a Szentföld. Esztergomban 
az ottani Kath. Körben, illetékes férfiú, dr Csárszky 
István hgprimási titkár tartott érdekes és tanulságos 
felolvasásokat a Szentföldről, személyes tapasztalások 
alapján. Ugyanonnan az az örvendetes hir járta be e 
napokban az országot, hogy Himmel ezredes, boldog 
emlékű László fhg volt nevelőjének buzgólkodása 
folytán Boltizár József fölsz. püspök, érseki helytartó 
ur elnöklete alatt értekezlet volt, mely Országos Szent-
földi Zarándok-Egyesület"-et alakított. Ezekre a moz-
galmakra termékenyítő hatással lesz a dr WolafLa 
Nándor czimz.-püspök vezetése alatt készülő szentföldi 
zarándoklat. 

— Szentgyakorlatok a budapesti irgalmas-ren-
dieknél. Thwóczy Kornél irgalmas-rendi rendfőnök ha-
tározata folytán a budapesti irgalmasok társházában 
Paluscsák Pál domonkos-rendi atya virágvasárnapjától 
zöldcsütörtökig szentgyakorlatokat tartott. E czélból Ma-
gyarország összes perjelei Budapestre jöttek össze a 
szentgyakorlatok idejére. Valóban kiváló elismerés 
illeti meg Thuróczy rendfőnököt a kezdetért. 

— Nagy sz. Gergely pápa római jubileumán 
(április 7—13-ig) hazánkból a M. 0 . Cecilia-Egyesület 
részéről Bogisicn Mihály cz. püspök, egyesületi elnök, 
és dr Bundala János egyes, igazgató, továbbá az illető 
főpásztorok illetve káptalanok segítségével az eszter-
gomi, kalocsai, egri, győri, nagyváradi székesegj'házi 
és az erdélyrészi C. E. igazgatója fognak részt venni. 

— Apró liirek. A veszprémi Kath. Kör márcz. 
20 án tartotta Ujváry Ferencz apátkanonok plébános 
elnöklete alatt tisztújító közgyűlését. — A németek 
nagystílű Horácziusának, Németország legnagyobb uj 
latin költőjének, Balde Jakab Jéz.-t. atyának, a kinek 
1904. jan. 4-én volt 300-ik születési évfordulója, szülő-
helyén. a lotharingiai Ensisheimben szobrot készülnek 
állítani. 50-tagu gyűjtő-bizottság alakult előkelő férfi-
akból, kik jul. l- ig remélik összehozhatni a szükséges 
összeget. Potentes germani potenter agunt ! — A 
gyulafehérvári Kath. Kör. helyisége már húsvét hetében 
nyitva lesz ; ünnepélyes megnyitása május 1-ére van 
tervezve. 

Saj tóh iba- igaz í t ás . L a p u n k előbbi számának marosvásá r -
he ly i tudós í tásában , ott, hol arról van a szó, menny i t ado t t grót 
Mailáth Gusz táv erdélyi püspök ú r a marosvásá rhe ly i ferencz-
rendi nővérek zá rdá j ában felá l l í tandó in t e rná tus és kisdedóvó 
czéljaira, — 2000 he lye t t 20,000 korona olvasandó, a mi te te -
mes különbség. 

A szerkesztő telefonja. 
Casus conscientiae. Ké rdésé re a fe le le t o t t van a budapes t i 

eg3"házi tudós í t á s végén. K é r j é k az I s ten t , hogy élessze fel 
Magyaro r szágban a bi t e re jé t és a s z e r e t e t é l te tő melegét . 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezuay Béla . hi t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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nPerge alacriter in coepto tuo : praeiiare praeha Domini. caritaiem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendut 
'idlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus 

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

. Additos tibi animos auctor i ta te Ros t ra exoptamus, quibus exeitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T a r t a l o m . Vezéreszmek és tanulmányok: Sanct i ss imi Domin i Nost r i P I I Div ina P r o v i d e n t i a P A P A E X L i t t e r a e Encycl icae . — 
A szent kehely. — Egyházi Okmánytár. P I V S P P . X. Motv-Propr io de Eccles iae Leg ibvs in v n v m red igendis . — Egyházi tudósítások : 
B u d a p e s t : R e f o r m á t u s logika. — S z o m b a t h e 1 y : K e r e s z t é n y munkásnőszakosz t á ly Szomba the lyen . — V á c z ; A liczeuin 

ké t u to lsó es té je . — Irodalom. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI N O S T R I 

PI I 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X 
LITTERAE ENCYCLICAE. 

j 
Nec minus clolendae ruinae, quae moribus j 

hominum vitaeque societatis civilis ex ea ne- i 
gat ione proveniunt . E ten im opinione sublata, 
prae ter adspectabi lem hanc rerum n a t u r a m 
esse divinum aliquid, nihil p lane superest, quo 
exci tatae cupiditates vel turpissimae coërcean-
tur, quibus mancipat i animi ad pessima quae-
que rapiuntur . I t aque tradidit Mos Deus in 
desideria cordis eorum, in immunditiam, ut contu-
meliis cifficiant corpora sua in semetipsis. 1 Ac vos 
quidem, Venerabiles Frat res , minime latet , 
quam undique perd i torum morum exundet 
lues, cui cont inendae impar erit civilis pote-
stas, nisi ad altioris, quem diximus, ordinis 
praesidia confugiat . Sed. neque ad sanandos 
ceteros morbos h u m a n a quidquam valebit 
auctori tas, si memoria excidat au t nege tur 
omnem potes ta tem a Deo esse. T u n c enim, 
unico freno, vi cuncta gerentur , quae vis ne-

1 Ibid. I, 24. 

que adhibe tur cons tan te r nec in m a n u semper 
es t ; quo fit, u t populus occulto quasi morbo 
laborét , omnia fast idiat , ius praedicet arbitr io 
suo agendi, seditiones conflet, reipublicae con-
versiones in te rdum turbulent iss imas pare t , di-
vina omnia et h u m a n a iura permisceat . Amoto 
Deo, nul la civitatis legibus, nul la vel neces-
sariis insti tutis cons ta t reverent ia , iustit ia con-
temni tur , ipsa opprimitur quae iuris est na tu-
ralis l iber tás ; eo usque devenitur , u t domesti-
cae societatis compages, civilis coniunctionis 
p r imum f u n d a m e n t u m a tque firmissimum, dis-
solvatur. Quo fit, ut , infensis hisce Christo 
temporibus, difficilius ap ten tu r efficacia reme-
dia, quae ad populos in officio continendos 
Ecclesiae suae ipse comparavi t . 

Non aliunde tarnen, quam in Christo salus : 
Nec enim aliud nomen est sub caelo datum homini-
busin quo oporteat nos salvos fieri. 2 Ad Ipsum 
ergo redire necesse est, eius advolvi pedibus, 
ex ore illo divino verba vitae ae ternae hau-
rire ; solus .quippe potes t ins taurandae salutis 
indicare viam, solus vera docere, solus ad 
vitam revocare, qui de se dixi t : Ego sum via 
et Veritas et vita.8 T e n t a t a denuo est mor ta l ium 

2 Act. IV, 12. 
3 IOANN. XIV, 6. 

26 
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gestio rerum seorsim a Christo ; aedificari 
coepit reprobato angulari lapide, quod P e t r u s 
iis exprobrabat , qui Iesum cruci aff ixerant . 
Ecce autem rursus exst ructa moles ruit aedi-
f icant ium cervices infringens, Iesus inter im 
superest . humanae societatis angularis lapis, 
i terum comprobata sententia, non esse nisi in 
ipso salutem : Hie est lapis, qui repróbatus est a 
vobift aedificantïbus, qui factus est in caput anguli, 
et non est in alio aliquo salus.4 

Ex his facile intelligetis, Venerabiles Fra-
tres, quan ta unumquemque nos t rum urgeat 
nécessitas, animi vi qua possumus max ima 
quibusque pollemus opibus, huiusmodi super-
na tu ra l em vi tam in omni ordine h u m a n a e 
societatis excitandi, ab infimae sortis opi-
fice, cui panis apponi tur diuturno sudore 
compara tus , ad arbi t ros t e r ra rum potentes . In 
primisque pr ivata prece ac publica exoranda 
Dei misericordia, u t potent i auxilio suo adsit, 
qua voce olim t empes ta t e iac ta t i c l amaban t 
Apostol i : Domine, salva nos, périmas!0 

Quarnquam nec ista satis. Gregorius enim 
vitio tr ibuit episcopo, quod, sacri amore seces-
sus et orandi studio, in aciem non prodeat , 
pro Domini causa s t renue dimicaturus, in-
quiens : Vacuum episcopi nomen tenet. 6 Ac iure 
quidem ; lux enim est af ferenda ment ibus iugi 
praedicat ione veritat is et valida re fu ta t ione 
p rava rum opinionum per veram solidamque 
philosophiae ac theologiae scient iam et per 
auxilia omnia, quae ex genuino liistoricae in-
vestigationis incremento provenerunt . Opor te t 
insuper omnibus apte inculcentur t rad i ta a 
Christo morum documenta , u t discant sui im-
périum exercere , motus animi appeten tes 
regere, t u m e n t e m superbiam deprimere, parere 
auctori tat i , iusti t iam colere, omnes car i ta te 
complecti, disparis in civili convictu fortu-
nae acerbi ta tem christ iana dilectione tem-
perare, a terrenis bonis avocare mentem, quam 
Provident ia dederi t sortem eâ esse contentos, 
suisque tuendis officiis benigniorem efiicere, 
ad tu turam vi tam contendere spe sempiternae 
mercedis. Illud au tem praecipue curandum, u t 
liaec se insinuent animisque penitus insideant, 
quo vera et solida pietas altiores radices agat, 
sua quisque et hominis et christiani officia, 

4 Act. IV, 11, 12. 
5 MATTH. VIII, 25. 
ö Registr. VI, 63 (30). Cfr. Regul past. I, 5. 

non ore tenus, sed re, prof i teatur et fiduciâ 
filii ad Ecclesiam confugiat ad eiusque mini-
stros, quorum ministerio impet ren t admisso-
l'uffi veniam, Sacramentorum gra t iâ roboren-
tur, v i tam ad christ ianae legis praecepta com-
p on ant . 

Sacri muneris praecipuas has par tes co-
mi te tur opor te t Christi Caritas, cuius inst inctu 
nemo sit quem iacentem non erigamus, quem 
lugentem non consolemur, necessitas nulla 
cui non occurramus. Huiusmodi nos cari tat i 
totos devoveamus, huic res nost rae ceci an t 
omnes, huic propriae ut i l i tates pos thabean tur 
et commoda, u t omnibus omnia facti,7 salutem 
omnium quaeramus vel ipso vitae pretio, 
ad Christi exemplum ab Ecclesiae pasto-
ribus id postulant is : Bonus pastor animam mam 
dat pro ovibus suis.8 Insignibus his documen-
tis re fer ta sunt, quae Gregorius scripta reli-
quit. multiplici exemplo vi tae admi randa e 
multo expressa potentius. (Fo ly ta t juk) . 

A s z e n t k e h e l y . 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

Valamint a templom-épület szent jellegét bizonj'os 
rongálódások által elveszítheti, hasonlóképen a kehely 
a szentelés alkalmával nyert szent jelleget bizonyos 
esetekben elveszítheti, mikor azután természetesen újabb 
felszentelésre szórni. Altalános szabály gyanánt mond-
hat juk ki a következőt : valahányszor a kehely elve-
szíti alakját, lényeges formáját, amelynek birtokában 
t. i. föl lett szentelve, úgy hogy alkalmatlanná válik a 
szent áldozat bemutatásához, mindannyiszor elveszíti 
szent jellegét, (amittit consecrationem seu exsecratur.) 
Tehát különösen : 

1. Valahányszor a kehelycsésze vagy cuppa 
fenekén lyuk támad, akárminö kicsiny. Ha ellenben a 
kehely oldalán támad ilyesmi, úgy hogy kiszivárgás 
veszélye nélkül consecrálható lenne a bor, akkor nem 
veszíti el.1 

2. Ha a kehely eltörik, úgy hogy vagy egyáltalán 
nem használható, vagy ha épen használható is. de 
sehogy se illik már szent áldozathoz (nonnisi inde-
center sacrificio inservire potest). Ellenben ha az ötvös 
néhány ütést mér reá, mely lényeges változást nem 
okoz attól még szent jellegét nem veszíti el.2 Annál 
inkább elveszti a kehely szent jellegét, ha egészen le-
rontják formáját, pl. összezúzzák vagy átöntik. A kehely -

7 1. Cor. IX, 22. 
8 IOANN. X, 11. 
1 S. Alph. d. Lig. Theol . Mor. Par is i i s 1884. 1. V. u. 370. 

270 oldal. ,.Si f o r amen sit in fundo licet minut iss i f f jum". 
2 Quar t i . 1. c. p. II . tit. 1. s. 2 d. 5 infine : Luc ius Fer r . 

calix n. 18., Gavantus , T h e s a u r u s sacr. r i tuum. A u g u s t a e Vinr1. 
1763. I . k. 136 lap. S. Alph. i. h. 270 lap. 
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ről leszedett, levert, vagy lehullott részek szintén 
elvesztik a szent jelleget, eo ipso, hogy a kehelyről 
leváltak.3 

8. Valahányszor a kehelycsésze elválik a kehely 
többi részétől, akár magától, akár erőszak következté-
ben. Azonban ha a kehelycsésze lecsavarható a kehely-
szárról, nem veszti el a szent jelleget, minthogy ilyen 
alakban lett fölszentelve, s minden különös műtét 
nélkül visszahelyezhető. 4 

4. Valahányszor a kelyhet újra aranyozzák, elveszíti 
szent jellegét, s ujabb fölszentelósre szorul, még pedig 
azért, mert ebben az esetben a kehelycsésze ujraara-
nyozott felülete, amely a szent vérrel közvetetlenül 
érintkezik, nem consecrált felület, már pedig a szent 
csészéknek csak consecrált felülettel szabad érintkez-
niük. 5 Szent Alfonz e kórdósben egy kissé ingadozó-
nak mutatkozik, annál inkább mert elsőrendű tbeologu-
sok, mint pl. Layman vagy Lugo, az ellenkező véle-
mény mellett törnek lándsát, utoljára azonban mégis 
föntebb előadott véleményünkhöz csatlakozik mondván : 
„Omnibus tarnen his praedictis non obstantibus, cum 
melius rem perpenderem, iudicavi, quod novo inaura-
tione calicis, denuo ipse est consecrandus ; ratio, quia 
tunc superficies calicis, quae immediatum contactum 
habet sanguinis Christi, sine consecratione remanet; 
tanto magis, quod, ut testantur Barbosa et alii plurimi, 
talis est praxis Ecclesiae et recepta consuetudo, calices 
denuo consecrandi, cum denuo inaurantur." l i Egyéb-
iránt meg kell jegyeznünk, hogy ha a kehelycsésze 
belső aranyozása lassanként kopik le, a consecratio 
nem vész el, mert a kehely a maga egészében lett 
fölszentelve ; mindazáltal ha már a belső felület egé-
szen elvesztette az aranyozást, illik, hogy újra aranyoz-
tassék, mely esetben természetesen ujabb fölszentelésre 
szorul. „Casu autem, folytatja Szent Alfonz az idézett 
helyen, quo per longum usum inauratio deperdatur, 
puto probabilius dicendum cum Silvio et Ferraris, 
non requiri novam consecrationem cum huiusmodi calice, 
quia tunc viget ratio, quod calix semel consecratus 
totus deinde per modum unius consecratus remanet. 
Cum vero nova fit inauratio, intervenit aurum de 
novo additum, quod non est consecratum, immediate 
sanguinem tangens." Megjegyezzük végül, hogy bár 
halálos bűn a szentelt tárgyakat, tehát pl. a kelyhet 
is profán, világi czélokra használni fel, mint azt pl. 
az ó-szövetségben Baltazár7 király tette, mindazáltal 
a kehely, ha világi czélokra használják is, nem veszíti 

3 S. Alph. i. h. 272 lap. 
4 S. Alph. i. h. 270 lap. „non tarnen si in torna t i l i pes 

s epa ra tu r a cuppa, quia in tornat i l i consec ra tu r sola cuppa" . 
Szent Alfonz azzal indokol ja t ehá t a consecrat io m e g m a r a d á s á t , 
hogy az ilyen ke lyheknél csak a csésze szente l te t ik föl. L e j e b b 
a 272. old. „Rat io quia pe r t a l em separa t ionem calix r e v e r a for -
m á m non perdi t , cum eius pa r t e s sine novo artificio iungi possint" . 

5 S. R. C. 14. Jun i i 1845. u. 4866—5011; 9. Ma j i 1857. u. 
5232, 1. 

6 S. Aiph. Theol . Mor. P a r . 1834. Tom. I I I . lib. V. pag. 
271. L á s d még : Lehmkuh l , Theol . Mor. Fr iburgi . 1884. Vol. II . 
pag. 170. u. 223. D e Herd t , Sacrae L i tu rg . P rax i s . Lovani i . 1894. 
Tom. I. pag. 234. 

7 Dániel p ró fé ta Y. fedezete. 

el szent jellegét. Ez esetben azonban mégis illő, hogy 
mielőtt miséznék vele a pap, szentelt vizzel mossa 
meg a kelyhet, főleg a csésze belső felületét.8 

Minthogy az egyház mindenben, a mi az Oltári-
szentséggel kapcsolatban van, a leggyöngédebb gondot 
és lelkiismeretességet tanúsítja, s így a kelyhet nem-
csak a legnemesebb fémekből, s lehetőleg a leggondo-
sabb, legkitűnőbb művészettel óhajtja készíttetni, hanem 
annak a szenteléskor nyert szentjellege fölött is éberen 
őrködik, mint az az imént elmondottakból világos: a 
papnak szent kötelessége a kelyhet nemcsak a szent 
áldozatban a legnagyobb tisztelettel kezelni, de egy-

! úttal a szent áldozaton kivül is lelkiismeretes figyelem-
mel őrizni, még pedig nemcsak a kehelyhez méltó 

! helyen, tiszta szekrényben, a sekrestyében, de hogy a 
kelyhet semmi szenny ne érje, lehetőleg mindig alkal-
mas kehelytokban. l J 

A mi a kehely megérintését illeti: 1. midőn a ke-
i helyben van a szent vér, csak áldozópapnak és szer-

papnak szabad a kehelyhez nyúlni ; másoknak csak 
szükség esetén, illetőleg, ha profanatio veszedelme áll 
be. Aki szükség nélkül érintené meg, halálos bűnnel 

I terhelné lelkét. 2. A kelyhet, midőn nincs benne az Űr 
vére, a szent szolgálat ideje alatt joga van megérinteni 
az alszerpapnak, a subdiakonusnak ; szent áldozat idején 
kivül a gyertyavivőknek, acolythusoknak, tisztjük lévén 
a szent edényeket előkészíteni az áldozatra ; észszerű 
okból a többi kisebb renden lévőknek sőt a haj koro-
násoknak is, ahol az szokás, egyszóval ilyen helyen az 
összes clerikusoknak. Szokás vagy kiváltság út ján sza-

: bad egyes szerzetesrendű fórfiszemélyeknek is a kehely-
hez nyúlni. Világi egyéneknek általában tilos a kely-

! het megérinteni, s az általános szokás, hogy a világi 
sekrestyések a kelyhet az áldozat idején kivül kezelik, 
kétségkívül visszaélés jellegét hordja magán. Székes-
egyházakban engedélyt kellene adni a világi sekres-

j tyéseknek a kehely kezeléséhez ; plébánia templomok-
: ban ellenben a pap maga gondozhatná a kelyhet, ille-

tőleg készíthetné elő a szent áldozathoz, a mint ez 
külföldön sok helyen szokásban is van.10 

Egyébiránt a tilalom, hogy a világiak ne érintsék 
a szent kelyhet, amennyiben az a szent áldozaton kivül 
történnék, csak bocsánatos bűn terhe alatt kötelez. 
Ellenben szabad megérinteniök a szent edényeket szük-
ség esetén, továbbá ha erre engedélyt nyernek, végre 
amennyiben nem közvetlenül, hanem kendővel nyúlnak 
hozzá. Ha a kehely reperáczióra szorul, az illető ötvös 
hozzányúlhat, mert az elégséges ok ; némely theoló-
gusok azonban azt mondják, hogy az esetben is enge-
délyt kell kérniök a püspöktől. 11 (Folyta t juk.) 

s S. Alph. Theol . Mor. Tom. I I I . leb. V. n. 376. pag. 276. 
D e H e r d t , 1. c._pag. 234. 

9 J akob , Die K u n s t im Diens t e der Kirche. L a n d s h u t 1870. 
187 lap. H a r t m a n n , R e p e r t ó r i u m R i t u u m . P a d e r b o r n . 1890. 
816. lap. 

10 Gihr, D a s heil. Messopfer . F r e i b u r g i. Bre isgan. 1902. 
230, 231 1. H a r t m a n n i. m. 815. 1. De H e r d t i. h. 235 1. Szent 
Alfonz t e r j ede lmesen t á rgya l j a a kérdés t Theol . Mor. Tom. I I I . 
1. Y. n. 382. 279 lapon. 

" D e H e r d t 1. c. pag. 235. 
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Egyliázi Okmánytár. 

PIVS PP. X. 
MOTV-PROPRIO 

DE ECCLESIAE LEGIBYS IN YNYM REDIGENDIS. 

Arduum sane munus universae Ecclesiae regendae 
ubi primnm, arcano divinae Providentiae consilio, 
suscepimus, praecipua Nobis mens fuit et quasi lex 
constituta, quantum sinerent vires, instaurare omnia 
in Christo. Hanc voluntatem vel primis encyclicis 
Litteris ad catholici orbis Antistites datis patefecimus ; ! 
ad hanc veluti metam omnes animi nostri vires hacte- ' 
nus intendimus ; huic principio coepta Nostra confor-
manda curavimus. Probe autem intelligentes ad instau-
rationem in Christo ecclesiasticam disciplinam conferre 
maxime, qua recte ordinata et florente uberrimi fru-
ctus deesse non possunt, ad ipsam singulari quadam 
sollicitudine studia Nostra animumque convertimus. 

Equidem Apostolica Sedes sive in Oecumenicis 
Conciliis sive extra Concilia nunquam intermisit ecclesi-
asticam disciplinam optimis legibus instruere pro variis 
temporum conditionibus hominumque necessitatibus. 
At leges, vel sapientissimae, si dispersae maneant, 
facile ignorantur ab iis qui eisdem obstringuntur, nec 
proinde, uti par est, in usum deduci possunt. Hoc ut 
incommodum vitaretur, atque ita ecclesiasticae discip-
linae melius consultum esset, variae sacrorum cano-
num Collectiones confectae sunt. Antiquiores praetere-
untes, commemorandum heic ducimus GratianUm, qui 
celebri Decreto voluit sacros canones non modo in 
unum colligere, sed inter se conciliare atque compo-
nere. Post ipsum Innocentius III, Honorius III, Gre-
gorius IX, Bonifacius VIII, Clemens V cum loanne 
XXII , Decessores Nostri, Iustinianeum opus imitati 
pro lure romano, Collectiones authenticas Decretalium 
confecerunt ac promulgarunt, quibus postremis tribus 
cam Gratiani Decreto vel hodie corpus quod dicitur 
iuris canonici praesertim coalescit. Quod quum Triden-
tina Synodus et novarum legum promulgatio impar 
reddiderint, Pontifices Romani Gregorius XIII , Xystus 
Y, Clemens VIII, Benedictus XIV, animum adiecerunt 
sive adornandis novis corporis iuris canonici editioni-
bus, sive aliis sacrorum canonum Collectionibus paran-
dis ; quibus novissime Collectiones authenticae decre-
torum accesserunt sacrarum quarundam Congregatio-
num romanarum. 

Verum per haec si quid allatum est quo pro 
temporum adiunctis difficultates minuerentur, rei 
tamen haud satis prospicitur. Ipsa namque Collectio-
num congeries non levem difficultatem parit ; saeculo-
rum decursu leges prodiere quamplurimae, in multa 
congestae volumina; non paucae, suis olim aptae 
temporibus, aut abrogatae sunt aut obsoleverunt ; deni-
que nonnullae, ob immutata temporum adiuncta, aut 
difficiles ad exequendum evaserunt, aut communi 
animorum bono minus utiles. 

His incommodis pro nonnullis iuris partibus quae 

urgentioris erant necessitatis, occurrere curarunt ex 
Decessoribus Nostris praecipue Pius I X et Leo XI I I 
sa. me., quorum alter per Constitutionem „Apostolimé 
Sedis" censuras coarctavit latae sententiae, alter leges 
de publicatione ac censura librorum temperavit per 
Constitutionem „ Officiorum et muneruma ; et normás 
constituit Congregationibus religiosis cum votis sim-
plicibus per Constitutionem „Conditae a Christo". At 
illustres Ecclesiae Praesules, iique non pauci etiam 
e S. R. E. Cardinalibus, magnopere flagitarunt, ut 
universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempore editae, 
lucido ordine digestae, in unum colligerentur, amotis 
inde quae abrogatae essent aut obsoletae, aliis, ubi 
opus fuerit, ad nostrorum temporum conditionem 
propius aptatis ; quod idem plures in Vaticano Con-
cilio Antistites postularunt. 

Haec Nos iusta sane vota probantes ac libenter 
excipientes, consilium cepimus eadem in rem tandem 
deducendi. Cuius quidem coepti quia Nos minime fugït 
quanta sit amplitúdó et moles, idcirco motu proprio, 
certa scientia et matúra deliberatione decernimus et 
perficienda mandamus quae sequuntur. 

I. Consilium, sive, ut aiunt, Commissionem Ponti-
ficiam constituimus, quam penes erit totius negotii 
moderatio et cura, eaque constabit ex nonnullis S. R. 
E. Cardinalibus, a Pontifice nominatim designandis. 

IJ. Huic Consilio ipse Pontifex praeerit, et Ponti-
fice absente, Cardinalis decanus inter adstantes. 

III. Erunt praeterea iusto numero Consultores, 
quos Patres Cardinales e viris canonici iuris ac theo-
logiae peritissimis eligent, Pontifice probante. 

IV. Volumus autem universum episcopatum, iuxta 
normas opportune tradendas, in gravissimum hoc opus 
conspirare atque concurrere. 

V. Ubi fuerit constituta ratio in huiusmodi studio 
sectanda, Consultores materiam parabunt suamque de 
ipsa sententiam in conventibus edent, praeside illo, 
cui Pontifex mandaverit Consilii Cardinalium esse ab 
actis. In eorum deinde studia et sententias PP. Cardi-
nales matura deliberatione inquirent. Omnia denique 
ad Pontificem deferantur, légitima approbatione mu-
nienda. 

Quae per has Litteras a Nobis décréta sunt, ea 
rata et firma volumus, contrariis quibusvis etiam 
speciali aut specialissima mentione dignis minime ob-
stantibus. 

Datum Romae apud S. Petrum XIV Cal. April, 
die festo S Iosephi, Sponsi B. M. V., MDCCCCIV 
Pontificatus Nostri anno primo. 

PIVS PP. X. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

— Budapest, ápr. 5. Református logika. — 

Nekünk, protestánsoknak minden ; nektek, pápis-
táknak, semmi ! Ezt a gondolkodást árulja el a „Prot, 
egyh. és isk. Lap" április 3-iki száma. Van itt ugyanis 
egy vezető czikkely „Az 1848. XX. t.-cz. a kormány 
előtt" és van „A kereszt a budapesti egyetemen" czim-
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mel az Iskola cz. rovatban egy kisebb közlemény. A 
vezető czikkelyben valaki V. F. aláirással ömleng a 
két protestáns egyház együttes bizottsága által készí-
tett, a kormánynak bemutatott, ott elfogadott, sőt remény-
nyel kecsegtetett, s az országnak majdnem 5 millió koro-
nájába kerülő „Yéleményu-nek nevezett „követelés" első 
sikerei felett. „Az állam kormányzó férfiainak előzékeny-
sége, úgymond V. F., a kérdés méltányos megoldására 
nézve kedvező jelnek tekinthető." S ebbeli örömében 
az atyafi annyira elragadtatja magát, hogy tánczra ke-
rekedik s tánczra híja magával a máskor annyira meg-
vetett ,.róm, kath. egyházat" is, hogy örvendjen az is, 
és siessen a protestantizmusnak az 1848. XX. t.-czikk 
majdani „szószerinti" végrehajtásának „előlegét" a pa-
rázsból „testvéri" önzetlenséggel kikaparni. Az ember 
hajlandó volna saját szemének nem hinni, ha nem 
olvasná a dolgot szórói-szóra, a mint következik : 
„Fontos mozzanat lesz, úgymond az atyafi, a kérdés 
megoldásában, hogy a róm. kath. egyház méltányos 
magatartást tanúsítson ez országos jellegű dologban. S 
ezt mi magyar protestánsok nemcsak kérjük, de — el is 
várjuk. Ismeretes hasafiságukra, keresztyén hittestvéri 
érzületükre appellálunk és számítunk ebben a kérdés-
ben". Nem tudom, melyik görög boles' mondta, hogy 
az ember — „kétlábú állat". Ismeretes Szókratész 
könnyű czáfolata. Közelebb jutot t volna az illető görög 
bölcs az igazsághoz és Szokratesznek nehezebbé tette 
volna a czáfolatot, hogyha úgy definiálta volna az em-
bert, hogy az — „feledékeny állat". Mert csakugyan : 
ha az a görög bölcs modern emberré vedlene át és 
Magyarországba jönne tanulmányozni az embert, hát 
sehol oly kiváló példányait a feledékenységnek nem 
találná, mint itt nálunk, a mi protestáns atyánkfiaiban. 
Ezek a hűséges magyar testvérek az idegentől, még 
pedig leginkább a némettől sugallt protestantizmus 
hatása alatt elfeledték még azt is, hogy az ő őseik, 
mikor Magyarország igazán független és nem egyszer 
igazán nagy volt, hogy akkor, mondom, az ő őseik 
mind lelkes római katholikus „pápisták" voltak, és ez 
mint mondám, nemcsak kárára nem vált a magyar 
hazának, sőt hasznára és dicsőségére szolgált. Ez a 
már mintegy második természetükké vált feledékeny-
ség sokszor más tekintetben is meglepően feledéke-
nyekké teszi az atyafiakat, úgy hogy szinte [a nevet-
ségességig válnak feledékenyekké. Hogyis szól csak a 
nóta a „páratlan protestáns hazafiság"-ról s a magyar 
katholikusoknak — ismeretes hazafiatlanságuknál fogva 
— csak kegyelemből engedélyezett ismeretes „másod-
rendű" hazafiságáról'? . . . Persze, persze, hogy mikor 
arról van szó, hogy az atyafiak a katholikusok szava-
zatával egyszerre évi 9 millió koronához jussanak 
örök időkre szólólag, * akkor — nagyon „ismeretes" az 
atyafiak előtt a római katholikusok „hazafisága"; 
mikor ellenben a budapesti egyetemen, melyet Páz-
mány Péter alapított volna, ha igaz, és Mária Terézia 
pápista apátságokkal dotálva egészített ki teljes katho-
likus egyetemmé, mikor, mondom, ezen a kath. alapí-
tású egyetenem arról van a szó, hogj^hát keresztek 

* A következő szám fog j a k imuta tn i . 

jelezzék az egyetemen a haladás ú t j á t : akkor az atya-
fiak már feledik a róm. katholikusok hazafiságát és 
egészen más nótát fújnak ; akkor a katholikus ifjúság 
által vezetett „keresztény" mozgalom az atyafiaknak 
„klerikális, antiszemita és antiprotestans — fészkelődés". 
Micsoda — hogy is mondjam csak? — „feledékenység" 
protestáns részről „fészkelődés"-nek nevezni a buda-
pesti egyetemen a kereszt érvényesülésének a követe-
telését ! Majd, ha a zsidóság szorongatni fogja ezen az 
egyetemen az atyafiakat, majd jól fog esni még — 
várjanak csak az atyafiak! — az a római katholikus 
segítség ! Majd fognak még az atyafiak a kereszthez 
kívánkozni, a keresztbe kapaszkodni. Ha én protestáns 
volnék, nekem nyugtot nem adna az a gondolat, hogy 
őseim valaha lelkes katholikusok voltak. ? ? 

Szombathely. Keresztény munkásnőszakosztály Szom-
bathelyen. — 

A szombathelyi kath. leányvédő egyesület, olvas-
suk a „Sz. U."-ban, hiven ahhoz a programmhoz, 
melynek megvalósítását maga elé tűzte, erélyes, ko-
moly felhívást intézett az itteni munkásnőkhöz, főleg, 
kik gj^árakban foglalkoznak, és munkásnőszakosztály 
szervezésére hivta meg őket a városi polgári leány-
iskola nagytermébe. 

Ismervén az itteni gyárak egyikében-másikában a 
ker. mozgalommal szemben uralkodó szellemet és kü-
lönös viszonyokat; látván azt a már-már feltűnő jóin-
dulatot, mondhatnók, dédelgetést, amelyben a hazátlan 
szocziáldemokracziát bizonyos körök szinte érthetetlen 
módon részesítik ; tapasztalván azt az eszközökben nem 
válogátó, kiterjedt agitácziót, amelynek sikerült a ker. 
munkásnők nagyrészében a keresztény érzést s az er-
kölcsi felfogást bámulatosan megzavarnia s megingat-
nia ; látván azt, hogy főleg a munkásnők nagyrésze a 
ker. vallási kötelmek teljesítésével a szoczialista aspi-
rácziókat, magát a szocziáldemokracziát is összeegyez-
tethetőnek tart ja s a templomból akárhányszor — 
gardírozva a künn váró szoczialista lovag által — 
egyenesen a szocziáldemokrata körbe s korcsmahelyi-
ségekbe megy : látván mindezt, tudtuk, hogy a kath. 
leányvédő egyesület a tervezett munkásnőszakosztály 
szervezéséhez sokkal több önzetlenséggel és Istenbe 
vetett bizalommal fog, mint kecsegtető reménynyel. 

Minket azért nem lepett meg, mikor hallottuk, 
hogy az alább közlendő felhívás sokak, nemcsak in-
kárnátus szoczialista férfiak, hanem munkásnők részé-
ről is a tapasztalt bánásmódban részesült. Mindent 
egybevetve és számolva a legkevésbbé sem kedvező 
hangulattal és a vasárnapra bekövetkezett rossz idő-
járással, megvalljuk, a magunk részéről nem sokat bíz-
tunk az akczió sikerében. 

Kijelentjük s örömmel konstatáljuk, hogy kedve-
sen csalódtunk. A polgári leányiskola II. emeleti nagy-
termében a szép számmal egybegyűlt munkásnők és 
szives érdeklődők biztató részvétele mellett lefolyt ér-
tekezlet s annak eredménye biztos reményiiyel tölt el 
bennünket a szakosztály jövője s áldásos működése 
iránt. 
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Ott láttuk a kath. leányotthon működő hölgyein 
kivül Nemayer Mariska, Herfort Teréz és Irén kisasz-
szonyokat, dr Tauber és dr Erőss theol. tanár urakat, 
Fandl Ferencz hitoktató, Szabó Károly igazgató és 
Módly István tanitó urakat ; a kath. leányotthonból a 
gyári munkásnőket, akik azonban továbbra is az otthon 
kötelékében maradnak és a szervezkedésre megjött 
szépszámú munkásnőket, akik a nagytermet egészen 
megtöltötték. 

A leányvédő egyesület igazgatója, dr Boda János 
megnyitván a szervezkedő gyűlést, hosszabb beszéddel 
indokolta meg a tervbe vett szakosztály szükséges 
voltát s mivel beszéde jórészt a már többször említett 
felhívásnak bővebb kifejezése, magyarázata volt, álljon 
itt maga a lelkes fehivás : 

Keresztény munkásnők ! 
Testvéreink ! 
A szombathelyi kath. leányvédő egyesület szólit 

ekként s hiv szervezkedésre benneteket. 
Az a magasztos czél, amelyet az egyesület zász-

lajára irt s feladatául kitűzött, tudniillik: a szombat-
helyi ker. munkásnők erkölcsi és anyagi védelme ; 
továbbá az a körülmény, hogy e kitűzött feladatának 
ós nagy szocziális programmjának — ha a kath. Leány-
otthonon tul nem terjeszkedik — csak egy részét való-
síthatja meg: ez érlelte meg bennünk azt a gondolatot, 
hogy veletek karöltve, egy minden ízében s egészben 
szellemében keresztény munkás-nőosztályt szervezzünk. 

Már régóta, sőt kezdettől fogva az lebegett sze-
meink előtt, hogy azokat a munkásnőket, akikben még 
keresztény vér buzog ; akik továbbra is, egész életükre 
azok akarnak maradni, amik most : hivő keresztény 
nők, akik nemcsak a templomban azok, hanem künn 
az életben s életmódjukban is ; hogy titeket, hivő 
munkástestvéreink, akik — elszakítva az otthontól s 
többé-kevésbbé függetlenítve a szülői befolyástól — a 
modern munkás-élet ezernyi ezer veszélyeinek vagy-
tok kitéve s bármi jó nevelést kaptatok is, félő, hogy 
annyi veszély közepette meginog a hitetek s majdnem 
szükségképpen meglazul az erkölcsi felfogástok : — 
mondom, kezdettől fogva az volt az egyik tervünk, 
hogy legalább titeket, még romlatlan, félre nem veze-
tett s igy megbízható munkásnőket egyesítsünk, tömö-
rítsünk. 

Mert egységben van az erő s míg a kötött kéve 
ellentáll a viharnak, addig a bomlott, a laza, a leg-
gyöngébb szellőnek is enged és széthull. 

Egyesüljünk s mutassuk meg, hogy mi sem vagyunk 
kevesen ! mutassuk meg, hogy ha másokat egyesíteni 
tud a bűn, a tévely : minket is összeköt erény ós 
igazság ! 

Ha másokban ég a gyűlölet, mibennünk lángol a 
szeretet. 

Ha mások tudnak lelkesedni s ha kell, áldozni is, 
hiu ábrándokért, soha el nem érhető légvárakért; ha 
készek síkra szállani, tűzbe menni képzelt jogokért s 
emberhez nem méltó, titkos czélokért : miért ne tud-
nánk mi lelkesedni szivünk egész melegével azokért a 

hasonlíthatatlanul magasztosabb ideálokért, reménye-
kért, melyek a mi szivünket eltöltik ? 

Miért ne mernénk mi is síkra szállani s vállvetve 
legalább valamit tenni a mi magunk s a társadalom 
igazaiért ? 

Ha ők rajonganak a nemzetközi demokracziáért, 
a hazátlanságért ; mennyivel inkább illenék, sőt kellene 
is, nekünk a hazaszeretetben összetartanunk, ezt ápol-
nunk és rajonganunk a mi kétezer esztendős, dicső-
multu, édes magyar hazánkért?! 

. . . Értitek most már, miért és mi végre kell 
összefognunk, tömörülnünk, szervezkednünk ? 

Titeket nem lehet, nem is szabad belevonni a 
férfi munkás szervezetekbe. 

A ki ezt teszi, az feledi, hogy a ti hivatástok a 
természet törvényei szerint is, de a keresztény erkölcs-
tan szerint is, egészen más, mint a férfiaké ! 

Az feledi, hogy a ti szükségeitek, a titeket fenye-
gető veszélyek részben mások, mint amazoké s igy a 
ti szoczializmustok, kell, hogy egészen más természetű 
legyen, mint a férfi munkásoké. 

A ti szervezetetek kell, hogy a nő hivatásának s 
egész természetének megfelelő legyen. 

Beszéde végén az egybegyűlt munkásnőkhöz for-
dult az igazgató s feltette a kérdést, akarnak-e ily 
szellemben, ily feltételek alatt szervezkedni ? Akarják-e 
a külön keresztény munkásnőszakosztályt ? 

Egyhangú, lelkes „akarjuk" volt erre a felelet! S 
bár az igazgató tetszésükre bizta, hogy ma, vagy csak 
a jövő alkalommal jelentkezzenek-e, — főleg azért, 
mert — mint a jelenlevő munkásnők mondták, sok 
elvtársnak tudomása sem volt a gyűlésről, mások pedig 
akadályozva voltak a megjelenésben, — mindazonáltal 
sokak sürgetésére 25 tag jelentkezését — a többit a 
jövő vasárnapra hagyván — elfogadta az egyesület s 
ezzel a munkásnőszakosztály megalakidtnah jelentetett ki s a 
jövő vasárnaptól kezdve megkezdi a keresztény eszmék 
mihamar bekövetkező diadalába vetett remónynyel 
működését a polg. leányiskola II. emeleti termében. 

A leány védő egyesület jelenlevő tagjai a gyűlés 
után értekezletet tartottak, ahol megállapították vég-
legesen a szakosztály ügyrendjét, személyi kérdéseit és 
munkaprogrammját. 

Reméljük, hogy áldásos működéséről mihamar 
sok vigasztalót s örvendetest közölhetünk a ker. szocziális 
karitatív mozgalom iránt érdeklődő olvasóinkkal. 

Yácz. A liczeum két utolsó estéje. — 
Gyors egymásutánban követte egymást felolvasó 

társaságunk két estéje márczius 11-én és 14-én. Az 
előbbi alkalommal Almásy János, kath. köri titkár 
tartott nagyobb szabásii felolvasást a katholiezizmusról 
Magyarország történetében. A Kath. Kör férfi tagjai ugy 
ismerik Almásyt, mint mólyen gondolkodó és alaposan 
képzett tudóst, a kinek kath. köri titkári jelentéseit 
évről évre nagyobb érdeklődéssel várják, mert keresz-
tény társadalmi életünk ós politikánk minden változá-
sát éber figyelemmel kiséri és minden hallgatóját meg-
lepő bölcselő erővel elemezi közéleti viszonyainkat. 
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Legutóbbi titkári jelentését is abban a kitüntetésben 
részesítette a köri közgyűlés, liogy azt kinyomatva az 
ország kath. köreihez elküldte, hogy az abban kifeje-
zésre juttatott eszméket más kath. körök is érvényesít-
hessék. Most alkalma nyílott Yácz úri hölgyközönségé-
nek is meggyőződhetni arról, hogy Almásy mindazok-
nak számára élvezetesen tud előadni, akik az elmélkedő 
előadást kedvelik és történelmi tudásuk az általános 
mértéket megközelíti. 

Azzal kezdette, hogy sokan az élet mesterének, a 
történelemnek rossz tanítványai. Ennek első sorban 
főoka a modern korszellem, mely nehezen, vagy egyálta-
lában nem akarja látni az Istent. A mai történetírás 
másik rákfenéje a rosszakarat, a pártszenvedély, szóval 
a tárgyilagosság hiánya. Ezután a katholiczizmus 
magyarhoni szerepét kettős szempontból vizsgálta. 
Felolvasása egyik részében a kath. világegyháznak 
politikáját fejtegette hazánkra való hatásában, a másik-
ban a magyar kath. egyháznak hazánk múltjában való 
döntő és áldásos szereplését korszakról-korszakra 
vázolta. 

Midőn azonban — így szólt a többi között — a 
katholiczizmusnak igazságot szolgáltatni és a történelmi 
tényeket helyes világításba akarom helyezni, világért 
sem akarok más hitvallású honfitársaim iránt igazság-
talan lenni. Ott, hol a haza ügyéről van szó, minden-
kinek legparányibb érdemét is méltányolni kell. Bár-
mily mély szakadék is válasszon el minket hitelvi 
tekintetben a protestanizmustól, tisztelettel hajlunk 
meg előttük is, ha jót, hazafiságot látunk. Már pedig 
a magyar protestantizmustól a hazafiságot elvitatni 
sem nem akarjuk, sem nem lehet. Mi csak magunk 
részére is követeljük, még pedig a történelmi múltra 
való tekintettel, hatványozott mértékben követeljük 
azt, a mit másoknak is szívesen concedálunk ; hogy 
magyarság, hazafiság, történelmi érdem egy hitvallás-
nak sem privilégiuma, hogy egy-egy hazafiatlan vagy 
épen hazaáruló szereplését, a mi bőven akadt mind-
két oldalon, az egésznek betudni nem lehet. 

Végül tanulság levonásképen a következőket jelen-
tette ki a felolvasó : Nem vagyunk mi másodosztályú 
hazafiak, mondá a magyar püspöki karnak egyik jelese 
a milleniumi katholikus nagygyűlésen. Azért csak 
szánalmas mosolylyal kisérhetjük azt a sokszor hallott, 
pár hónappal ezelőtt egy politikai zászlóbontással még 
hatványozott badarságot: először vagyunk magyarok 
és csak azután sokára katholikusok vagy protestánsok. 
Nem, m. t. közönség, ezeréves dicsőséges történelmünk 
a példa rá, hogy mi sohasem voltunk először katho-
likusok azután magyarok, vagy megfordítva, hanem 
mindig együtt és egyszerre keresztény katholikus 
magyarok, a kik e kettős minőséget egymástól elvá-
lasztani nem tudják. Az igaz katholikus, hit és erkölcs 
dolgában meghajlik Jézus Krisztus helytartója, a római 
pápa előtt, ós ebben emberi méltóságunknak nem 
lealacsonyitását, hanem inkáb felmagasztalását látjuk. 
En csak a magam nevében beszélhetek, de nincs igaz 
katholikus széles e hazában, a ki másként gondolkoz-
nék, mint én, mikor állítom, hogy valamint nem tűr-

nék meg valómban egy szemernyi részt, mely egy-
házam csalatkozhatatlan tanításától bár hajszálnyira 
eltérne, ugy nem tűrnék meg ereimben egy csepp vért, 
mely sokat szenvedett, a múltban és jelenben annyi 
kül ós belellenségtől marczangolt magyar hazám igazá-
ért ne buzogna, azzal a nemes sovinismussal, m e t y e t 
legideálisabb lelkű államfórfiunk igy határozott meg 
„Sovinismus alatt értsétek azt az érző hazaszeretetet, 
mely minden szépnek, nemesnek a művelésében össz-
pontosul." 

A nagy tetszéssel fogadott felolvasás után Hársing 
István, budapesti főgymn. tanár felolv. társasági külső 
tag, lépett föl ebben a cziklusban már másodszor a 
színpadi emelvényre, a hol rokonszenves taps fogadta. 
„A magyar néphit szellemvilága" czim alatt felolvasott 
tanulmánya ismét arról győzött meg bennünket, hogy 
a magyar kultúrtörténet alapos ismerőjével van dol-
gunk, a ki még azon fölül nagyon ért is hozzá, hogyan 
kell tárgya iránt érdeket kelteni és hallgatóságát 
valóságos jó kedvre hangolni. A liczeumi társaságot 
is nagyon lekötelezte, hogy a körülményei miatt a 
felolvasástól visszalépett Bazsó István dr plébános 
helyett úgyszólván „beugrott" a felolvasók közé. 

A hétfői felolvasó est, mely kivételesen öt órakor 
Eder Kálmán kúriai tanácsjegyző felolvasásával kez-
dődött, teljes két óráig tartott, mely időt nagy rész-
ben a házassági jogról szóló tanulmány felolvasása vett 
igénybe. A szinte szakembereknek készült tanulmány 
minden jelenlévő meggyőződése szerint óriási munka 
ós fáradozás eredménye, mégsem tette azt a hatást, 
mint a milyent érdemelt, mert a tudós felolvasó akarat-
lanul is túllépte azt a határt, melyen innen a figyelem 
föltétlenül leköthető. (Vége köv.) 

I R O D A L O M . 

— PHILOSOPHISCHE BIBLIOTHEK. Band. 2. 
Aristoteles' Metaphysik. Ubersetzt und mit einer Ein-
leitung und erklärenden Anmerkungen versehen von 
Dr theol. Eug. Rolf es. Erste Hälfte. Buch I—VII. 
Leipzig, Verlag der Dürr'sehen Buchhandlung, 1904. 
8-r. 216 lap. Ára 2 M. 50 Pf. 

Ha valamely tudományról, bizonyára és első sor-
ban a bölcseleti tudományról áll az, hogy az nem 
egyes emberek, nem is egyes nemzetek kizárólagos 
alkotása, hanem közkincs, középület, közügy, melyen 
az egész emberiségnek vál vetett munkával kell dol-
goznia. Körülbelül 400 éve immár,' hogy a keresztény 
nemzetek körében egyes kiváló elméket megülte az a 
gondolat, hogy nekik a bölcseleti tudományt az elődök 
előzetes munkája nélkül, vagyis mint a német mondja, 
„voraussetzunglos" kell munkába vennie s a lerakott 
alapokat kiszórva, új alapokon kell új bölcseleti rendszert 
felállítania. Ez a könnyelmű idö- és erőpazarlás a 19-ik 
században eljutott odáig, hogy a filozofia hitelvesztetté 
lőn s az emberek tartózkodni kezdtek — csupa filozó-
fiából — a filozófiától. Ez a szomorú korszak 
nem sokáig tartott. Ma már az ellenkező végletbe 
kezd a gyengébb elmék tömege átvonulni. Ma már 
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nemcsak kell a íilozofia újra ; sőt annyi filozofia kelet-
kezett, a hány ága van az emberi tudásnak — és nem-
tudásnak. Még a megsemmisülésnek, a nirwanának, az 
öngyilkosságnak, sőt az őrültségnek is van már filo-
zófiája. Természetes, hogy ez nem az egészség, nem 
az igazság utja. Az igazság utja az, hogy legfőbb 
tudomány, filozofia csak egy lehetséges, és hogy annak 
alapjait ott kell keresni, a hol az általános emberiségi 
és keresztény műveltség alapjait lerakták, az ókorban : 
a szokratesi bölcselésben és a szent atyáknál. E régi 
alapok ismeretének közkincscsé való tevésében fárado-
zik a lipcsei Dürr'-féle 1750-ben alapított könyvkiadó czéy. 
Ebbeli törekvésének egyik legbecsesebb gyümölcse az 
általa megindított Bölcseleti Könyvtárnak előttünk fekvő 
kötete Aristoteles Metaphysikájának hét könyvét magába 
foglaló első feléről, melyet Németország talán legelső-
nek mondható Aristoteles-ismerője, Bol f es Jenő theol. 
dr, dossendorfi plébános a kölni főegyházmegyében, for-
dított le az előtte végzett fordító és magyarázó mun-
kák kimerítő felhasználásával. A ki alaposan akarja 
megtudni, hogy mi az örökké irányadó aristotelesi 
filozofia alapja, az szerezze meg ezt a munkát és tanul-
mányozza szorgalmasan. 0 

VEGYESEK. 
— A győri püspök ur ajánlata. „Páduai Szent 

Antal Lapja1, szerkesztőségének a győri püspök ő m élt. 
a következő levelet küldte : „A Páduai Szent Antal 
Lapja" működését üdvösnek tartom, különösen az 
okból, mert a keresztény szeretet jótékonyságát irá-
nyítja a szűkölködő szegényekre a modern humanizmus 
porhintósével szemben. A lapra, annak működésére, 
annak munkásaira, olvasóira főpásztori áldásomat adom 
és mindenkinek pártfogásába melegen ajánlom. Győr, 
1904. évi márczius hó 24-én. Gróf Széchényi Miklós s. 
k. győri püspök. A hatodik évfolyamát járó Páduai 
Szent Antal Lapja megjelenik havonta kétszer, elő-
fizetési ára egész évre 4 korona, szerkesztősége Buda-
pesten (ViII, Mária utcza 11.) Német és tót nyelven 
is megjelenik havonta egyszer, azok előfizetése egész 
évre 2 korona. 

— Húsvét napja a katholikus sajtó körében ezidén 
nevezetes változásokkal köszöntött be. Veterán kath. 
napilapunk, a „Magyar Allam t :, u j alakban s uj tulaj-
donosok kezében, a Szent-István-Társulat nycmdájában 
jelenik meg. Az „Uj Lapu czimü kath. néplapnak szin-
tén húsvét napjától fogva Petrássevich Géza lett a 
felelős szerkesztője. Harmadik ilyen húsvéti változás 
fordult elő az esztergomi rMagyar Sion-nál. Trikál dr 
szerkesztő Budapestre távozik. Ellenben dr Zubriczky 
Esztergomba tevén át lakását, belépett a laphoz belső 
munkatársnak, megmaradva a mi főmunkatársunk. 

— Ministeri köszönet gróf Széchenyi Miklós győri 
püspök urnák : Méltóságos és főtisztelendő Püspök Ur ! 
Méltóságod folyó évi márczius hó 8-án kelt V. 1650. 
számú körleveléből örömmel látom azt, hogy Méltósá-
god egyházmegyéjének papsága, valamint katholikus 
társadalma élén áldozatkész egyházfejedelmével dicsé-
retes, követésre méltó áldozatkészséget és érdeklődést 
tanúsít a népoktatásügy fejlesztése és felvirágoztatása 
iránt. Midőn erről legbensőbb hazafias örömmel veszek 

tudomást, engedje meg Méltóságod, hogy ugy egyház-
megyéje nemeslelkű tanügybarátainak, valamint Méltó-
ságodnak ez uton mondjak őszinte köszönetet önzetlen 
áldozatkészségükért. Berzcviczy s. k. 

— Félmilliós jótékonyság kanonoki stallumból. 
Winkler József czimzetes püspök és kanonok hatvan 
éves áldozárságának alkalmából április 4-én mondta 
gyémántmiséjét. Ez alkalomból Szmrecsányi Pál megyés 
püspök urh,oz levelet intézett, a melyben százezer 
koronás alapítványt tesz. Ebből hatvanezer koronát a 
tanítóképző-íntézetnek, tízezer koronát Szilágysomlyón 
felállítandó apácza-kolostorra, tízezer koronát a nagy-
bucsai plébánia fölállítására, tízezer koronát a tasnádi 
templom építésére, ötezer koronát a berettyóújfalui 
plébánia építésére és tízezer koronát a debreczeni 
második, esetleg a sámsoni plébánia fölállítására szánt. 
"Winkler p. eddig 550,000 koronát adott jótékony czélokra. 

— Személyzetiek az esztergomi főmegyéből. 
Olgyai Béla jókai, és Skadra János illésházi plébánosok 
sz. sz. ülnökök lettek a nagyszombati helynökség szent-
székében. Prohászka Ottokár drnak egyetemi tanárrá 
történt kineveztetése következtében az esztergomi 
dogmatikai tanszékre ő emja a bíboros főpásztor dr 
Zubriczky Aladárt, budapesti középisk. hittanárt és 
egyetemi magántanárt nevezezte ki, a kitol tanítványai, 
a VIII. ker. felső reáliskola tanulói, a szeretet leg-
becsesebb zálogával, könyekkel buczúztak el. Prohászka 
utódai a lelkiigazgatóságban ideiglenesen ketten lettek : 
Ki animer György dr, az erkölcstudomány tanára a 
theologusoknál, dr Babura László karkáplán a gym-
nasiumba járó növendékpapoknál. Zubriczky Aladár dr 
utódjává Budapesten a VIII. ker. főreáliskolánál dr 
Trikál József neveztetett ki Esztergomból. 

f Gyászhír. Poeck Bezső, Nyitra-Pereszlény espe-
res-plebánosa, márcz. 26-án esti 9 órakor hosszas szen-
vedés után elhunyt életének 67. évében. A megboldo-
gult szül. 1837-ben Nagy-Szombatban, theol. tanulmá-
nyait a budapesti egyetemen végezte, (Zelliger „Esz-
tergommegyei iróku cz. müvében tévesen: Esztergom-
ba teszi) 1850-ben felszentelték és Pozsony-Virág-
völgyre káplánnak küldetett. 1865-ben gr. Eszterházy 
Ernőnél Pozsonyban nevelő lett : 1867-ben nyitrasár-
fői plébános s végül 1880-ban pereszlényi plébános lett. 
A megboldogult öreg ur békés, csendes természetű 
egyén volt, korrekt jellemű pap, miért is általános 
tiszteletnek örvendett. Fiatalabb korában irodalommal 
is foglalkozott német és magyar nyelven. Die zwei 
höchsten Vorzüge des Priesterthums 1864. és Das 
heil. Messopfer J869. — A haldoklók áldozásáról 1864. 
— Végül 1902-ben Nyitrán megjelent egy értekezése: 
Petrus Pázmán, aquila Hungáriáé. — Temetése márcz. 
29-én ment végbe a közönség és messze vidékről egy-
besereglett oltártestvérei nagy részvéte mellett. Ny. b! 

— Apró liirek. A csornai prémontrei kanonok-
rend f. hó 5 én gyűlt össze, hogy 3 évenként tartani 
szokott nagy káptalanját megtartsa. — A győri kath. 
tanítóképző-intézet internátusára eddig 22,451 K 65 
fillért adtak össze. A legújabb kimutás szerint Eszterházy 
Miklós Móricz gróf adott 2000 koronát, Frigyes f'hg 
800 koronát, a klosterneuburgi apát 100 koronát. — 
Párisban abbé Gerbier, volt assumtionista s a la Croix 
cz. kath. lap volt szerkesztője, nagyszabású előadást 
tartott a jeruzsálemi Kalváriahegy viszontagságairól a 
századok folyamán át. Megjegyzendő, hogy abbé 
Gerbier állandó intézője és vezetője a franczia katho-
likusok bűnbánó szentföldi zarándoklatainak. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, április 9. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904. 

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

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

Additos tibi animos auctor i ta te Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religion! doctr inaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Veze'reszmek e's tanulmányok: Sanct i ss imi Domini Nost r i P I I Div ina P rov iden t i a P A P A E X L i t t e r a e Encycl icae . — 
A szent kehely. — Egyházi tudósítások: B u d a p e s t : Dr Tüdős I s t v á n „egyelőre*1 m e g lesz elégedve. — S z o m b a t h e l y : 
F ő p á s z t o r i szózat a végze t t római u t alkalmából . - V á c z : A l iczeum ke t u to lsó es té je . -— L o n d o n : N a g y szen t Gerge ly 
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SANCTISSIMI DOMINI N O S T R I 

PI I 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E X 
LITTERAE ENCYCLICAE. 

Quia vero ist a, quum e principiorum 
christ ianae revelationis na tura , t um ex intimis 
nostri apostolatus proprie ta t ibus necessario 
fluunt, iam videtis, Venerabiles Fra t res , quan to 
in errore versentur, qui exist imant, bene se de 
Ecclesia mereri ac f rugi feram operám in aeter-
nam hominum salutem conferre, si p rofana 
quadam prudent ia , falsi nominis scientiae 
mul ta largiantur , vana spe ducti, posse i ta 
facilius errant ium sibi g ra t i am conciliare, re 
au tem vera ipsi se perditionis periculo commit-
tentes . Sed Veritas una est nec dividi potest ; 
eadem ae te rna perdura t , nullis obnoxia tempo-
ribus : Iesus Christus heri, et liodie ; ipse et in 
saecula. 1 

Ilii et iam valde fal luntur , qui in collocan-
dis publice beneficiis, praeser t im popula i ium 
causam agentes, quae ad corporis victum 
cul tumque per t inent ea maxime curant , ani-

1 Ad Rebr. XIII. 8. 

morum salutem et chr is tanae professionis officia 
gravissima silentio p rae te reun t . Nec eos pude t 
in te rdum summa quaedam evangelii p raecep ta 
quasi velis obtegere, veriti ne for te minus 
audian tur au t prorsus deserantur . Al ienum 
quidem a pruden t ia non erit, e t iam in propo-
n e n d a ver i ta te sensim procedere, ubi res 
aga tu r cum iis, qui a nostris inst i tut is abhor-
r en t a Deoque sunt omnino seiuncti. Resecancla, 
vulnera, i ta Gregorius, leni prius manu palpanda 
sunt.2 Ve rum haec ipsa industr ia speciem 
prudent iae carnis assumet , si ad agendi nor-
m á m assurgat cons tan tem a tque communem ; 
eoque magis quod per earn divina gra t ia parvi 
haber i videatur , quae non sacerdotio t a n t u m 
concedi tur eiusque ministris, sed Christi fideli-
bus omnibus, u t ipsorum animos dicta nos t ra 
et f ac ta percei lant . Fu i t au tem eiusmodi pru-
dent ia ignota Gregorio, quum in praedicat ione 
evangelii, t u m in ceteris ab eo mire gestis ad 
proximos relevandos miseriis. Is Aposto lorum 
vestigia cotistanter est persequutus , quorum, 
cum pr imum pe rag randum te r r a rum orbem 
susceperunt nunt ia tur i Christum, fuit ista vox : 
Praedicamus Christum erucifixum, Iudaeis quidem 

2 Registr. v. 44. (18) ad Ioannem episcop. 
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scandalum, gentibus autem stultitiam.3 Atqui si 
t empus ulluni extitit , quo l iumanae praesidia 
prudent iae maxime oppor tuna viderentur , illud 
profecto fuit , quum ad excipiendam tarn no-
vam doctr inam, communibus cupidi tat ibus tarn 
repugnan tem, tarn oppositam g raeco ram et 
r omanorum florentissimae humani ta t i , nulla 
esset an imorum praeparat io . Nihilominus id 
genus p ruden t iam Apostoli a se alienam 
duxerunt , quibus divina erant comper ta déc ré ta : 
Plaçait Deo per stultitiam praedicationis salvos facere 
credentes.i Ea stulti t ia quemadmodum semper, 
sic adhuc Us... qui salvi fiunt, id est nobis, Dei 
virtus est.5 In scandalo crucis, ut i antea, sic in 
pos te rum a rma suppetent omnium potent iss ima: 
u t olim, sic deinceps nobis erit in eo signo 
victoria. 

H a e c tarnen arma, Venerabiles Fra t res , 
vim exuent omnem nec erunt pro iu tura quid-
quam, si t r ac t en tu r ab iis, qui inter iorem 
vi tam cum Christo non agant , qui non sint 
vera firmâque p ie ta te instituti , qui Dei gloriae 
eiusque regni amplif icandi studio non flagrent . 
Quae omnia Gregorius adeo esse necessaria 
pu taba t , u t max imam curam impendere t in 
episcopos et sacerdotes creandos, qui divini 
honoris l iominumque verae salutis magno 
desiderio tenerentur . Idque sibi proposuit in 
îibro, qui Regula pastoralis inscribitur, ubi, ad 
cleri salubrem inst i tut ionem et ad sacrorum 
ant is t i tum reg imen normae t radun tur , non iis 
modo temporibus sed et iam nostris aptissimae. 
Idem, prout eius enar ra tor vitae describit, 
y élut Argus quidam luminosisimus per totius mundi 
latitudinem suae pastoralis sollicitudinis oculos 6 cir-
cumferebat , u t si quid in clero vitii au t negli-
gent iae deprehenderet , in id s tat im animad-
ver tere t . Quin e t iam vel ipsa periculi cogitatio, 
ne for te illuvies et corruptelae in mores cleri-
co rum irreperent , t repido metu eum afficiebat. 
Si quid vero contra Ecclesiae disciplinam 
a c t u m comperisset, ea re vehementer angeba-
tur , nec ullo po te ra t pacto quiescere. Tune 
cerneres admonere , corrigere, canonicas poe-
n a s minitari violatoribus, lias in terdum ipsemet 
irrogare, indignos, nulla inter iecta mora, nulla 

3 1 Lor. I, 23. 
4 Ibid, I, 21. 
5 Ibid. I, 18. 
« IOAN. DIAC. lib. II, c. 55. 

re rum hominumve habi ta ratione, ab officio 
ident idem prohibere. 

Multa prae te rea monebat , quae his verbis 
in scriptis eius f requenter expressa l egun tu r ; 
Qua mente apud Deum intercessionis locum, pro 
populo arripit, qui familiarem se eius gratiae esse per 
vitae meritum nescit ?"' — Si ergo in eius opere 
passiones vivant, qua praesumptione percussum 
mederi proper at, qui in facie vulnus portat?s — 
Quinam po te run t in Christi fidelibus exspe-
ctari f ructus, si veri tat is praecones, quod verbis 
praedicant, moribus impugnant ? 9 — Profecto dilu-
er e aliéna, delicta non valet is, quem propria dé-
vastant. 10 

Veri sacerdotis exemplar liuiusmodi censet 
a tque ita describi t : Qui cunctis carnis passionibus 

: moriens iam spiritualiter vivit ; qui prospéra mundi 
postposuit ; qui nulla adversa pertimescit ; qui sola 
interna desiderat ;... qui ad aliéna cupienda non 
ducitur, sed propria largitur ; qui per pietatis viscera 
citius ad ignoscendum flectitur, sed numquam plus 
quam deceat ignoscens, ah arce rectitudinis inclina tur ; 
qui nulla illicita perpetrat, sed perpetrata ab aliis 
ut propria déplorât; qui ex affectu cordis alienae 
infirmitati compatitur ; sicque in bonis proximi si cut 
in suis provectibus laetatur ; qui ita se imitabilem 

I caeteris in cunctis quae agit insinuât, ut inter cos 
non liabeat quod saltern de transactis erubescat; qui 
sic studet vivere, ut proximorum quoque corda ciren-
tia doctrinae valeat ûuentis irrigare; qui oration is 
usu et experimento iam didicit, quod obtinere a 
Domino quae poposcerit possit. 11 

Quam serio igitur, Venerabiles Fra t res , 
episcopo secum et coram Deo est reputandum, 
an tequam novis levitis manus impona t ! Neque 
gratia alicuius, inquit Gregorius, neque supplied-
tione, aliquos ad sacros ordines audeat promovire 
nisi eum, quem vitae et actionis qualitas ad hoc 
dignum esse monstraverit. Vl Quan ta eidem opus 
est ma tur i t a t e consilii, an tequam recens inun-
ctis sacerdotibus apostolatus munia commit ta t I 
Qui, nisi iusto fuer int experimento probat i 
sub vigili custodia prudent iorum sacerdotum, 
nisi habean t unde plane constet de honeste 

7 Beg. Past. I, 10. 
8 Reg. Pad. I, 9. 
9 Ibid. I. 2. 
10 Ibid. I, 11. 
11 Ibid, 1, 10. 
12 Registr. v, 63 (58) ad universos episcopos per 

Hellad. 
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ac ta vita, de prono in p ie ta tem ingenio, de 
animo ad obediendum para to iis omnibus quae 
vel Ecclesiae consuetudo induxeri t vel diu-
tu rna experientia compobari t vel quos Spiritus 
Sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei 13 ipsi 
praeceperint , sacerdotio fungentur , non in 
plebis christ ianae salutem, sed in perniciem. 
Nam et îurgia serent, et plus minus la ten tes 
ciebunt rebelliones, tr iste sane spectaculurn 
populo exhibentes quasi discrepant ium in coetu 
nostro volunta tum, quum deploranda haec 
paucorum superbiae et contumaciae sint ad-
scribenda. Procul , oh procul ab omni officio 
sunto exci tatores discordiarum ; nec enim his 
apostolis eget Ecclesia, neque hi pro Christo 
cruci adfixo apos to la tum gerunt , sed ipsi sibi 
apostoli sunt. (Végtí köv.) 

A s z e n t k e h e l y . 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

Hátra van még, hogy némi vázlatát adjnk a ke-
hely jelvény tanának, szimbolikájának. Nincs igazságtala-
nabb vád azok között, melyeket a katholikus egy-
ház ellen szórnak, mint hogy az egyház szertartásának 
sokaságába öli a lelket, a szellemet. Ellenkezőleg, aki 
ismeri liturgiánk legcsekélyebb részleteinek mély jelen-
tőségót kénytelen beismerni, hogy az egyház szertar-
tásai : spiritus et vita sunt. Valamint az Üdvözitőről 
gyönyörűen mondja szent Ágoston: Cathedra eius iam 
praesepe, cathedra eius etiam crux erat. Habent omnia, 
quae peregit, si intelligantur, linguam suam ; namque 
ipse quia Verbum Dei est, etiam factum Verbo verbum 
nobis es t : 1 hasonlókép az egyházról is elmondhatjuk, 
hogy mindannak, amit szertartásai folyamán papjai 
elvégeznek, nyelve van, mély értelme van, s hogy az 
egyház nemcsak szentbeszédek, de a szertartások által 
is oktat bennünket. Habent, si intelligantur, linguam 
suam. Ezt az igazságot valóban nem lehet eléggé hang-
súlyozni, s ezzel kapcsolatban a liturgika bővebb, tel-
jesebb, mélyebb tanitásának szükséges voltát. A litur-
gia az egyház tanitásának inkarnácziója, a mellett, 
hogy a kegyelmek ós malasztok közvetitője. A rend-
szeres tudományos, magyar szertartástan megjelenése 
még mindig jámbor kivánság, pium desiderium. Egy 
magyar Thalhofer még mindig várat magára. 

A kehely szimbolikája részben az ószövetségben 
gyökerezik. A zsoltárokban a kehely az osztályrésznek, 
sorsnak jelképe, melyet Isten az embernek kijelöl, ille-
tőleg kirendel. „A bűnösökre (Isten) tőröket hullat; 
tűz és kénkő, ós viharok szele az ő kelyhök része," 
olvassuk a X. zsoltár 7. versében : „Az Ur az én örök-
ségem és kelyhem része ; te vagy ki visszaadod nékem 
örökségemet", irja Dávid király XV. zsoltárának 5. 

•3 Aft. XX, 28. 
1 S. Aug. I n l o a n , E v a n g . T r a c t . 24. n, 2. 

versében. Előfordul azonban a kehely, mint a hála-
áldozat edénye, illetőleg jelképe is, amennyiben a zsi-
dóknál szokás volt a hálaáldozatok után tartott lako-
máknál a körüljáró hála-kelyhet Isten dicséretére és 
magasztalására üríteni. „Mit adjak vissza az Úrnak 
mindazokért, miket nekem adott ? Az üdvösség kelyhét 
veszem és az Ur nevét segítségül hívom". OXV. 3. 4. 
E két utóbbi idézet fontossága annál nagyobb, mert 
az egyház átvette mindkettőt liturgiájába. Az előbbit 
t. i. a hajkoronát fölvevő, ez utóbbit a miséző pap 
mondja, még pedig a vér vétele előtt. 

Talán még fontosabbak szimbolikus szempontból 
az ó-szövetségi szentírás azon helyei, hol a kehely, 
mint az Istentől ránk mért keserűség, büntetés edénye 
szerepel, amennyiben a kehely e jelentését maga az 
Üdvözítő is átvette, mint azt később látni fogjuk. Az 
LIX. zsoltár 5. versében ezeket olvassuk : „Kemény 
dolgokat mutattál a te népednek ; a keserűség borával 
itattál minket." Még érdekesebb és mélyebb jelentőségű 
a LXXIV. zsoltár következő verse : „Ezt megalázza, 
amazt fölmagasztalja; mert kehely van az Ur kezében, 
tele vegyített szinborral, és tölt egyfelé és másfelé, 
mindazáltal söpreje nem fogyott el, a föld minden bű-
nösei fogják inni". A kehely mint az Istentől reánk 
mért keserűség jelképe szerepel Izaiás próféta érteke-
zésünk elején idézett helyén az 51. fejezet 17. ver-
sében. ( F o l y t a t j u k . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápr. 8. Dr Tüdős István „egyelőre" m< g 

lesz elégedve. — 
Mivel? Avval, ha a magyar állam az 1848. X X . 

t.-cz. végrehajtásában, előlegképp, a két protestáns 
felekezet együttes bizottságának hires „Véleménye" alias 
vádirata alapján összesen 9,092,355 koronát s 28 fillért 
fog évenként kiutalványozni az atyafiaknak az állam 
pénztárából. 

Miután czikkiró a „S. L."-ban a következő kérdé-
seket intézte a pénzügyi Véleményt készítő és beadó 
urakhoz: „hát a jogakadémiák segélyezésének kérése 
miért maradt el ? . . . Az elhagyás már praeiudicium ? 
De hát mely irányban ? Hát egyházi építkezésekre nem 
gondoltak a közös prot. bizottságban ? Hiszen & pápá sok 
(nolám !) diszpalotákat építtettek állami pénzből!" — 
miután, mondom ezekkel a kérdésekkel a közös prot. 
bizottság követelését lekicsinyelte, befejezésül igy 
folytatja : 

„Most pedig összegezzünk ! 
„A vélemény adatai tehát a következők : 

I . m o s t é l v e z e t t negély a ev. ref . 
k i m u t a t á s r é s z l e t e z é s é b e n : 2,283,411 10 
I I . e z u t á n a d a n ü ó évi s e g é l y : 

1. egyház i a d ó r a 1,400,000' — 
2. k ö z i g a z g a t á s r a 483,739*20 
3 le lkész i k o r p ó t l é k r a 1,133,100 
4. le lkészi n y u g d í j r a 400.000-— 
5. v a l l á s t a n í t á s r a l f0 ,000 — 
6 k u l t u r á l i s .stb. czé lokra 400,000-
7. l e lkész s t a n á r k é p z é s r e — — 

y i í i 

I I . c imek : 
I . és I I . cz ím e g y ü t t : 

3,966,839-20 
6,250,250-30 

aa\ ev. 
1,037,697-28 

700,000 — ' 
217.120-60 
400.000 — 
167.287-— l \ 
100,000 - I f 
220,000 — ! ' 

1,804,407 60 
2,842,104-98 

29" 
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r Tehá t a két protestáns egyháznak az ezutáni ki-
utalandó évi segélye együtt 5,771,246.80 kor. volna, a 
melyhez a most élvezett államsegélyt hozzáadva, a két 
czímen e segély 9,092,355-28 korona lenne! (Lesz is.) 

„Tessék ezt az összeget összemérni azzal az ösz-
szeggel, a melyet a magyar római egyháznak bocsátott 
rendelkezésére a magyar állam, és kezeskedem : hogy ez 
a közös prot. bizottsági „Véleményben" levő számítás 
még csak megközelítőleg sem olyan reális a követelés jogo-
sultsága szempontjából, mint a minő lehetne s lenni 
tartoznék is ! De hát mi soha sem követelődztünk. 
(Hallatlan . . . szerénység.) Most is csak őszintén fel-
tár tuk égető szükségeinket, a melyeknek kielégitése 
után is marad még elég sok, a melyeket áldozatkész-
ségünkből kell majd fedeznünk. 

„Ez a Véleménynek a pénzügyi politikája. A vég-
eredmény nagy számokkal dolgozik úgy látszatra. 
Pedig még nincs benne minden ! („9 millió csak lát-
szat ; mi lesz az a „minden" ?) 

„A Véleményt átadták márczius 26-ikán a minis-
íerelnöknek és a vallás és közoktatásügyi ministernek 
a két protestáns egyház kiválóságai, elsőrendű kép-
viselői, a kiknek mindkét államférfiú szíves ígéretet te t t 
s gróf Tisza István még ezt is mondotta, hogy szive 
hajlama is parancsolja a prot. egyházak dolgainak el-
intézését ! 

„Hát úgy legyen ! A Tisza név sok protestáns előtt 
mindent jelent. Sok protestáns pedig úgy gondolkozik, 
hogy nem használtak a Tiszák a protestáns egyháznak, 
a mely pedig soha sem tagadta meg őket s a melylyel 
szemben jogosulatlan volt, ha mondotta, néhai Tisza 
Kálmánnak az a vád j a : soha sem kért tőlem semmit! 

„Mi nem mondjuk sem az egyiket, sem a másikat. 
Hanem most: a mikor gróf Tisza Is tvánnak módjában 
áll, a hogy mondják mindent megadni : mi azt kérjük s 
vár juk : a jogainkat érvényesítse ! S akkor a közös prot. 
bizottság Véleményének pénzügyi politikájával egyelőre 
meg leszünk elégedve!" 

Tehát lesz megelégedés az atyafiak körében, azt 
biztosra lehet venni, mert Tüdős István mondja. 

De csak — „egyelőre". 
Azután új ra következik — a meg nem elégedés s 

abból kifolyólag ujabb és ujabb protestáns számla 
bemutatása. 

Meddig fog az tartani ? ! . . . 
Különös játéka a sorsnak, hogy a „Sárosp. L-ok" 

ugyanazon egy számában az államsegélylyel való 
„megelégedés" mellett oly valami röstelkedés, szégyen 
és aggodalomféle dolog is nyilatkozik meg az „Iskolai 
Ugy" rovatában, a hol ezt a két nyilatkozatot lehet 
olvasni : „félő, hogy a református közszellem mind 
jobban-jóbban halványul, épen az igénybe vett állam-
segély miatt iskoláinkban . . . Csak azt jegyzem még 
meg végre: hogy az „államsegélyesa jelzővel ne menje-
nek be igazgatóink a czimbe is!" 

Ugy lesznek, sőt máris ugy vannak, tehát az 
atyafiak az „államsegély"-lyel is, mint a hires „vallás-
s z a b a d s á g g a l . Nem az ő házuk tájékára fogja terelni 
a szellemeket. ? ? 

Szombathely. Főpásztori szózat a végzett római nt 
alkalmából. — 

Ami szivemnek már régóta leghőbb vágya volt : 
videre Pet rum (G-al. I, 18.), meglátogatni szt. Péter t 
az ő dicső utódjában X. Pius pápában, az, Isten segít-
ségével, f. évi márczius hó 14-én teljesült. 

Fölötte boldognak érzem magamat, hogy 0 
Szentsége X. Pius pápánál tett hódoló látogatásomról, 
Papságom, Hiveim, egyszóval egész egyházmegyém 
részéről az apostoli szt. szék iránt mindenkor tanúsí-
tott odaadó szeretetnek, tántoríthatatlan ragaszkodás-
nak, törhetetlen hűségnek és soha meg nem ingadozó 
engedelmességnek általam történt tolmácsolásáról 
hirt adhatok Krisztusban szeretett Papságomnak és 
Híveimnek. 

De még boldogabbnak érzem magamat abban a 
felemelő tudatban, hogy 0 Szentsége X. Pius pápa az 
én hódolatomnak, Nt. Papságom és hiveim őszinte 
hithűségének, odaadó szeretetének, sziklaszilárdan álló 
engedelmességének előtte tolmácsolt kifejezését a 
legkegyelmesebb jósággal, szinte repeső örömmel tudo-
másul venni méltóztatott. 

Kimondhatat lan boldogság tölti el szivemet, 
midőn mindezt veletek közölhetem ; mert él bennem a 
remény, hogy midőn ezt olvassátok és halljátok, lelki 
szemeitek előtt feltűnik X. Pius pápa 0 Szentségének 
jóságos alakja s midőn őt igy lélekben szemlélitek, 
velem együtt, ki szerencsés voltam őt szinről-szinre 
látni, az ajkairól folyó mézédes hangokat hallani, 
melyekből meleg érdeklődése egyházmegyénk viszonyai 
iránt, atyai szeretete mindnyájunk iránt sugárzott 
felém, megerősödtök abban a hitben, mely Krisztus 
Urunk helytartóját, szt. Péter utódját, az anyaszentegy-
ház fejét, a világ legelső tekintélyét látja abban a 
jóságos Atyában, ki X. Pius néven a kath. világegy-
ház ólén állva, a katholikus hivek milliói szeretetének, 
tiszteletének, ragaszkodásának legfőbb tárgya ; velem 
együtt hangoztat játok szt. Jeromos emlékezetes szavait, 
melyeket szt. Damasus pápához intézett ; Én Szentsé-
geddel, azaz szt. Péter székével élek közösségben. 
Tudom, hogy az egyház e sziklára építtetett. (Ep. 15.) 
Erre a közösségre, erre a szt. Péter székével, a római 
pápával való egyességre feltétlenül szükségünk van, 
ha a katholikus névre méltók lenni akarunk ; szüksé-
günk van annál is inkább, mert, mint szt. atyánk a 
nagy szt. Gergely Pápáról szóló körlevelében mondja : 
„A mai idők sokkal komolyabbak, mint Gergely kora. 
A népeket kifárasztották az élet erőfeszítései. Ma már 
a gyökerét éri a fejsze annak a fának, melynek a neve 
egyház. Tagadják Isten tevékenységét a világ terem-
tésénél és igazgatásánál és a csodák lehetőségét. Ez 
által meghamisítják a történeti tudományt." 

Veszedelmeseknek jelzi tehát a mi szentséges 
atyánk a mai időket s ezeknek veszedelmessógét külö-
nösen abban látja, hogy az egyház ellenségeinek fej-
széje a gyökereket támadja, melyekből az egyház 
életfája az életet szivja. 

Isten és az ő gondviselésének bölcs vezetése, a 
csodák, melyek által a krisztusi hit elterjedt a világon, 



L Félév. 29. sz. RELIGIO. 229 

ezek a legádázabb támadások czélja, melyek oly 
módon intéztetnek az egyház ellen különösen a tudo-
mányok terén, hogy ezek által sokan megtévesztve 
meginognak a hitben, sőt oda szegődnek az ellenség 
táborába, hütlenül elhagyva azt az édes anyát, mely-
nek kebelén egyedül találhatnák meg az üdvösséget; 
mert, hogy szt. Ágostonnal szóljak : mit használ, ha 
az ember megvallja Istent, imádja az Istent, hirdeti 
őt, az ő Fiát elismeri s vallja, hogy az Atya jobbján 
ül ; de szidalmazza az egyházat ? . . . Azért, szeretteim, 
mindnyájan egyértelműleg ragaszkodjatok Istenhez, az 
atyához ós az egyházhoz, az édes anyához ! (In ps. 
88., serm. 2. sz. 14.) 

Es mivel a szt. atyák régi szólásmódja szerint; 
Ahol van Péter, ott van az egyház, vagyis ahol van 
a Pápa, ott van Krisztus igaz anyaszentegyháza, ragasz-
kodjatok Krisztus helytartójához, a római Pápához ! 

Ebben a ragaszkodásban, ebben a szeretetben, a 
szeretetből fakadó engedelmes meghódolásban : ebben 
nyilvánul az a hatalmas egység, mely Krisztus igaz 
anyaszentegyházának, valamint egyik legkiválóbb ismer-
tető jegye, ugy másrészről legfenségesebb erőforrása. 

Egy az ur, egy a hit, egy a keresztség. (Eph. 4, 
5.) Ez az egyház egységének az isteni kinyilatkozta-
tásban jelzett hitczikkelye. Egységesség a kormány-
zatban, egységesség a hitvallásban, egységesség a ma-
laszteszközökben : ez az a hatalmas erő, melyen, mint 
a tenger hullámai a rendithetetlen sziklafalon megtör-
nek a legdühösebb támadásai a pokol kapuinak, me-
lyek első sorban az ellen irányulnak, ki ott az egyház 
sziklaormán szemeit Krisztusra, a szegletkőre szegezve, 
rendithetetlen és fenséges nyugalommal s mindig lán-
goló szeretettel a lelkek iránt fogadja a csapásokat, 
mert tudja, hogy az egyházon a pokol kapui győzö-
delmeskedni nem fognak soha. Ez a Pápa, az egység 
középpontja, ki a Jézus Krisztustól nyert legfőbb ha-
talmával és tekintélyével, miként az alapkő az épület 
egyes részeit, összetartja az anyaszentegyháznak az 
egész világra szétszórt tagozatait. Egy választatik k i 
hogy fő rendeltetvén, a szakadásnak eleje vétessék. 
(Szt. Jeromos.) 

Tehát nagy a hatalma, nagy a tekintélye a Pápá-
nak, Krisztusban kedves Papjaim és Hiveim, de még 
nagyobb a teher, még nagyobb a felelősség, mely 
gyenge vállaira nehezedik. 

Csodálkozhatunk-e tehát azon, ha a mi szentséges 
atj 'ánknak ajkain oly kitörő öröm lelkes hangjai csen-
dültek fel, midőn Tőlem, a ti főpásztortoktól arról 
értesült, hogy mi hűséges ragaszkodással, lángoló sze-
retettel, odaadó engedelmességgel viseltetünk iránta. 
Csodálkozhatunk-e, ha reánk, tőle oly távollevő gyer-
mekeire, iránta tanusitott hódolatunk és tiszteletünk 
viszonzásául annyi szeretettel, oly. nagy atyai jósággal 
adta apostoli áldását? Köszönetét fejezve ki azon 
Péterfillérekért, melyeket a Nt. Papság és Hiveim 
részéről neki átnyújtani szerencsés lehettem, kérve őt, 
fogadja kegyesen a szombathelyi egyházmegye adomá-
nyát, melyet az egyház közös czéljaira neki felajánlani 
a legnagyobb örömünkre szolgál. 

De határtalan jóságának kincsei ezzel még nem 
voltak kimerítve. 

Alázatos kérésemre a legnagyobb kegyességgel 
felhatalmazott, hogy adjam tudtára egész egyházme-
gyém papságának és hiveim összeségének, hogy 0 
mindnyájokra összesen és egyenkint atyai szeretettel 
küldi apostoli áldását; felhatalmazott arra, hogy ez 
áldásban részesitsem őket. 

A legkegyelmesebb felhatalmazással élve, midőn 
szentséges atyánk atyai szeretetének nyilvánulását ve-
letek közölném, tudomástokra hozom, hogy f. évi ápril 
hó harmadikán húsvét vasárnapján délelőtt a székes-
egyházban tartandó ünnepélyes szentmise után fogom 
a pápai áldást az előirt szertartás szerint kiosztani, 
megjegyezvén, hogy az apostoli áldással teljes búcsú 
van összekötve mindazok számára, kik a húsvéti szt. 
gyónást és áldozást elvégezvén, a szent atya szándé-
kára a szokásos 5 Miatyánkot ós 5 Üdvözletet el-
végzik. 

Atyai szivem szeretetével kivánnám összes pap-
jaimat és hiveimet e napon magam körül látni, őket 
keblemre ölelni, hogy ez apostoli áldással egybekötött 
kegyelmek kiosztása által szivöket a mi Urunk Jézus 
Krisztus, az egyház, a Pápa szeretetére lángoló tűz-
ként felgyulaszthatnám. De, fájdalom, messze távolsá-
gok választanak el tőletek s igy ha személyesen nem 
is, a sziv szeretetében egyesüljünk egymással húsvét 
ünnepén ; az Ur Jézus kegyelme a tér és idő távolsá-
gait nem ismeri ; behatol az a jóakaratú lelkek mé-
lyére és meghozza a szivnek azt a szent békét, melyet 
én szivem egész melegével kivánok mindnyájatoknak a 
húsvéti szent ünnepek alkalmából ! Bérmálási köruta-
mat pedig a legközelebbi jövőben fel fogom használni, 
hogy a pápa 0 Szentsége áldását a bérmálás szentsé-
gének kiszolgáltatása alkalmával a helyszinén oszszam 
ki hiveimnek. 

Titeket pedig gyarapítson az Ur és gazdagítson 
szeretettel egymáshoz és mindenekhez, aminő a mienk 
is ti hozzátok, hogy szivetek megerősödjék, feddhetlen 
és szent legyen az Isten és a mi atyánk előtt, a mi 
Urunk Jézus Krisztus eljövetelére minden szentjeivel. 
Amen. (I. Thess. 3, 13.) 

Szombathely, 1904. márczius 29. 
Vilmos, s. k., püspök. 

Vácz. A liczeum két utolsó estéje. — (Vége.) 
Utolsó felolvasónak Lukács József főgimn. tanár 

lépett föl, hogy rövid, de annál tartalmasabb essai-ben 
végezzen azokkal a czélzatosan hangoztatott történelmi 
hazugságokkal, melyek az inkviziczióról széltében emle-
gettetnek, de a tényeknek megfelelő módon csak ritkán 
tárgy altatnak. Lendülettel, élénken, kellemesen csengő 
hangon olvasott, mint a ki biztos tárgyának igazságá-
ban és észrevehető volt, hogy meggyőződésének ereje 
mint ragadja magával hallgatóságát, mely szinte saj-
nálta, hogy a felolvasó — tekintettel az idő nagyon is 
előrehaladottságára — kevesebbet ad, mint a mennyit 
szándékozott. 

A szükséges történelmi bevezetés után a kérdésre 
tért át, vájjon egyházi vagy állami intézmény volt-e az 
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inkviziczió? A tudósok nézete e pontra nézve nagyon 
elágazó. Egyik részök azt vitatja, hogy tisztán állami, 
a másik meg, hogy csak egyházi jellegű volt a bün-
nyomozó törvényszék. A felolvasó annak a harmadik 
nézetnek a hive, mely azt vallja, hogy az inkviziczió 
vegyesen állami és egyházi intézmény volt. Nem lehe-
tett tisztán egyházi intézmény, mert az állami hatalom 
az inkvizitorok között több hivatalviseléssel volt kép-
selve. De tisztán állami intézménynek sem tarthatjuk, 
mert akkor mit keresett ott az egyház képviselője a 
fő- és másféle inkvizitorok személyében ? E körülmény 
határozza meg az inkviziczió milyenségét, melyből 
szükségképeni következményként folynak ama felhozott 
rágalmak negativumai : Ugyanis, ha az inkviziczió nem 
volt tisztán egyházi intézmény, úgy az egyház ellen 
szórt rágalmak önmagukat semmisítik meg, tárgytala-
nok ; de ha egyházi és állami intézmény egyaránt, úgy 
azok a történelmi elferditések az események korának 
nem ismerésében birják alapjukat. Föltétlenül nagy 
volt ott a társadalmi baj, hogy ennek orvoslására 
mindkét hatalomnak kellett szövetkeznie. Az egyház 
az állami karhatalom nélkül s az állam a lelki, a szel-
lemi hatalom hiányával képtelen lett volna a megboly-
gatott társadalmi rend helyreállítására. 

Azok az eretnekségek, melyek ellen megkezdette 
munkáját az inkviziczió, a vallási tényekkel a politikai 
és társadalmi tévedések egész tömkelegét egyesítették 
magukban. Ez volt a közös baj, mely ellen az egyház-
nak erkölcsi kötelessége volt síkra szállania, ha Krisztus 
tanításának soha nem tévedő megőrzője akart maradni. 
De ugyanekkor a felmerült társadalmi bajok ellen való 
küzdelemből az állami hatalomnak is ki kellett részét 
vennie, ha nem akarta kebelében megtűrni az állami 
életnek ellenségeként jelentkező anarchikus eszméket. 
Mert a középkori eretnekség mondja Döllinger, a tör-
ténelmi tekintély — forradalmár is volt ; ugyanis föl-
lépése abban a mértékben, a melyben uralomra jutott, 
a fennáló társadalmi rend felbontását, vagyis politikai 
és társadalmi forradalmat eredményezett volna. Ennek 
megakadályozását akkor mindenütt állami érdeknek 
tekintették. Az akkori idők szigorúbb büntetésnemei 
pedig kifejezői a középkori emberiség bűntől való 
iszonyának. De ne feledjük azt sem, hogy sokszor a 
pártszenvedély fokozza a büntetés nagyságát és sok-
szor mesébe illő nagy dolgot mond ott, hol a bün-
tetésnek vajmi csekély, enyhe fokát, alkalmaztak. Igy 
volt az inkviziczióval is. Százezrek kivégzéséről regél 
a fékevesztett képzelődés és ráfogás, holott a hiteles 
történetírás csak néhányszáz kivégzésről tud. A spanyol 
inkviziczió törvényszékeinek felállítására azon általános 
panaszok nyújtottak okot, melyek a maranok üzelmei 
miatt hangzottak, kik csak színleg tértek át a keresz-
tény vallásra s a keresztény érzület álczája alatt nem-
csak a legmagasabb polgári hivatalokra jutottak, hanem 
még magas egyházi méltóságokra is fel tudtak vergődni. 
Ezek összes befolyásukat a keresztény államvallás meg-
buktatására és a spanyol nemzetiségűek kizsákmányo-
lására törekedtek érvényesíteni. 

Hogy a kereszténység lealacsonyitásának vége 

vettessék s az államot fenyegető veszedelmek elhárít-
tassanak, hitnyomozó törvényszékeket állítottak föl, 
melyeknek feladata lett őrködni a maranok és morisz-
kók fölött s a bebizonyult bűntény esetén büntető eljárást 
követni. Az inkviziczió nemcsak vallási dolgok felett 
hozott ítéletet, hanem az erkölcsiség ellen elkövetett 
durva vétségek fölött is. Ilyenek voltak a Spanyol-
országba a mórok példájára behurczolt soknejűség, 
templomrablás, istenkáromlás, varázslat, uzsora, sőt 
még a háború idején az ellenség javára tett csempé-
szet is. 

Nem kis jelentőségű dolog az sem, hogy honnan 
származnak a rágalmak. Erre meg adja a választ a 
történelem kritikája. Lorente, az inkviziczió titkára, egy 
hitehagyott pap, szórta azokat világgá. Ne feledjük, 
hogy szökött szolga volt uráról ritkán szól jót. Lorente 
állításaira csakugyan erősen ráczáfolt a történelem. 
Bebizonyult állításainak hamissága s az oknyomozás 
megmutatta, hogy Arbues Péter, hogy csak egy példát 
említsek, egyike volt kora legnagyobb szenteinek, kit 
az egyház, de különösen a spanyol nép legnagyobb tisz-
telettel vesz körül, s ez az inkvizítor egyetlen egyet sem 
ítélt halálra. Igy van a többivel. De nem folytatom. 
Unalmas szavaimmal nem kínozom M. T. H ! Befejezem 
hát. De azt még végezetül bátran merem állítani, hogy 
az inkviziczió mását ezerszeres nagyításban fedezhet-
nénk fel a történelemben, csak Irhon, s más országok 
hitújítását tekintsük. De ezt tagadni nem vétek, míg 
nálunk az erényből is bűn lesz, ha az egyház állás-
pontjáról van szó. 

Ezzel felolvasó társaságunk három hónapi műkö-
désének pihenő idejéhez jutott. Liczeumunk ismét derék 
munkát végzett. Közönségünk nem lankadó érdeklődést 
és kitartást tanúsított a felolvasások meghallgatásában 
s különösen az intelligens, úri hölgyek nagy számában 
való megjelenésükkel estéről-estére igazolták, hogy 
ennek az intézménynek városunkban küldetésszerű 
jelentősége van és hogy a felolvasó társaság tagjai 
feladatuk magaslatán állanak. A váczi Kath. Kör élet-
revaló eszmét karolt föl, midőn kebeléből a liczeumi 
bizottságot megalakította, hogy ennek tagjai apostol-
kodásukkal mind szélesebb társadalmi rétegekre kiter-
jeszkedően hintsék el a szép, jó és igaz ismeretek 
magvait. Mikor a közélet sokféle elágazásai, a félre-
értések és szándékos ferdítések kábitó útvesztői között 
megfeledkezni látszunk a hit, erkölcs és tudomány 
örökértékű igazságairól, vagy helytelenül magyarázzuk 
azokat, nagyon megnyugtató dolog látni, hogy vannak 
férfiak, a kik önzés nélkül fáradozva hitünket erősíteni, 
erkölcseinket nemesíteni és tudományos meggyőződé-
sünkre felvilágosítólag hatni tudnak és akarnak. A 
mely egyén vagy testület erre alkalmas, olyan érde-
meket szerez magának, melyek el nem évülhetnek, sőt 
az idővel, a feledéssel is daczolnak, mert örök hálára 
köteleznek. Ezért gratulálunk az intézmény meghono-
sítóinak: a Kath. Kör választmányának, CsávotszJcy 
József vál. püspök, székesegyházi apát-kanonok úrnak 
és a liczeumi bizottság munkás tagjainak. Csak bátran, 
előre a megkezdett úton ! A szellem napfénye is las-
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san vesz erőt a lelkekre borult homályosságon, mint a 
fizikai világban a tavaszi napsugár a téli ködökön és 
hideg éjszakákon. Fölenged a fagy, lassankint foszla-
doznak a ködök, hogy átengedjék az uralmat a virág-
fakasztó tavasz és gyümölcsérlelő nyár melegének — 
vagyis társadalmunk keresztény szellemben való meg-
igazulása és boldogulásának. Spectator. 

London. Nagy szent Gergely tizenhárom százados 
jubileuma az angol katholihúsoknál — oly ünnepséggé 
fejlődött, a milyen a „Westminster Gazette" nyilat-
kozata szerint az u. n. reformáczió óta még nem volt. 
Bourne westminsteri érsek köriratban hivta meg Angol-
ország valamennyi kath. püspökét és káptalanját s az 
összes világi és szerzetes papságot, hogy ennek a 
jubileumnak megünneplésére Londonba jöjjenek, a kik 
csak tehetik. Magán az ünnep napján Bourne érsek, 14 
megyés főpásztor, 4 apát, a westminsteri káptalan, 
számos pápai praelátus és kamarás, valamennyi káp-
talan képviselete, a szerzetes rendek fejei, beláthatat-
lan sokaságú világi és szerzetes papság kisóretében 
vonult át palotájából több utczán át az uj főszékes-
egyházba. Útközben a processio az „Iste Confessor" 
kezdetű hymnust és a mindenszentek litaniáját énekelte. 
Valamennyi püspök mitrával a fején" és pluvialéban 
jelent meg. Az öregmisén, Bourne érsek, Angolország 
primása pontificált. Mise alatt csak gregorián énekeket 
énekeltek, a Rómától legújabban elrendelt módon. 
Az ünnepi szónoklatot Hedley newporti püspök mon-
dotta. Mise után Bourne érsek pápai áldást adott a 
gyülekezetre. Te Deum zárta be a reggeli istentiszte-
letet. Délután Vesperás és Completorium volt szent-
séges áldással, melyet Graham plymouthi püspök vég-
zett. Szétoszlásuk előtt Angolország püspökei távirat-
ban üdvözölték a pápát, a ki áldással felelt. 

I K O D A L <p >1. 

A gregorián énekről két könyv. 
1. Katechismus des Choralgesanges, von 

P . Sui tber tus Birkle, 0 . S. B. Congr. Beuron. 
(Seckau.) Mit Erlaubnis der Ordensobern : und 
Druckgenehmigung des F .B. Ordinariats Seckau. 
ö-raz, 1903. Ver lagshandlung „'Styria". k. 8-r. 171 
1. Ara 2 kor. 

2. Der gregorianische Gesang. Eine Stu-
die über die Echthei t seiner Tradi t ion. Fest-
schrift zum dre izehnhunder t jähr igen Jub i l äum 
des heil. Gregor des Grossen. Von P . Coeles-
tin Vivell, O. S. B. aus der beuroner Kongre-
gation. Mit Drucker laubnis des fürstbischöfl. 
Ordinariats von Seckau und des hochw. Erzab-
tes von Beuron. Graz, Ver lagsbuchhandlung. 
„Styrian. 8-r. VI, 205 1. Ára 4 kor. 

Az első, szakértők Ítélete szerint, remekül sikerült 
elemi tankönyv. Rövidsége mellett igen szellemes és, 
a mi az elemi oktatást illeti, kimerítő. 

A második könyv tudományos munka annak 
bebizonyítására, hogy a solesmesi benczés tanulmányok 

alapjára fektetett gregorián ének csakugyan szent 
Gergelytől származik. A jubiláris emlékirat mintegy 
commentarius perpetuus XIII . Leo pápa 1901. május 
18-án kelt „Nos quidem" kezdetű Brevéjéhez, melyet 
a bold, pápa Delatte solesmesi apáthoz intézett. A ki 
kimerítő tudományos ismeretét óhajtja a gregorián 
éneknek, annak ez a könyv jó szolgálatot fog tenni. 

— AZ O L A J F Á K H E G Y É T Ő L A GOL-
GOTÁIG. Nagyböjti szentbeszédek. A buda-
pest-belvárosi főplebánia- templomban elmon-
dot ta Ruschek Antal , győr-székesegyházi kano-
nok, a Fe rencz József-rend lovagja. A Szent-
Istv.-Társ. tud. és irod. Osztályának tagja . 
Főpásztor i engedelemmel. Budapest , a Step-
haneum nyomása, 1904. 8-r. 180 1. Ára fűzve 
2 K 40 f, kötve 3 K 50 f. 

Még hét év előtt szólította fel egyszer Kirner 
Károly, elhunyt budapest-belvárosi plébános, Ruschek 
Antalt, még mint esperes-plebánost, hogy Budapesten a 
belvárosi plebánia-templomban böjti szentbeszédeket 
tartson. Akkor a kérés teljesíthető nem volt. Ezidén 
másodszor kérte fel a boldogult a jeles egyházi szóno-
kot, a ki ezúttal vállalkozott a feladatra. 0 meg is 
tartotta a szentbeszódeket; a híveiről szorgosan gondos-
kodó plébános pedig még az első predikáczió előtt 2 héttel 
— meghalt. Ez ennek a beszéd-cyklusnak ez a nem érdek-
telen külső története. A mi a szónoki munka érdemét 
illeti, igaza van a szónoknak. 0 nem filozofál, nem 
politizál, hanem a szent evangéliumok kenyerét osz-
totta ki az üdvösséges tanítást áhító híveknek. 

BIVATALOS. 
Pályázati hirdetmény. 

A Lackenbacher Bernhard és Henrik testvérek 
nevét viselő Lackenbacher alapítványból a es. kir. val-
lás- és közoktatásügyi ministernek 1897. évi január hó 
14-én 12136 96. szám alatt kelt rendeletével jóváha-
gyott szabályzatnak alább kővetkező rendelkezései 
értelmében vb'bliai utazási ösztön dij" kerül adományo-
zás alá. 

Czélja ez alapítványnak, hogy a bibliai tanulmá-
nyoknak művelését különösen nyelvészeti ós régészeti 
irányban hathatósan elősegítse és Ausztria-Magyar-
országon a bibliai tudományok részére jeles tanári 
nemzedéket biztosítson. 

A kérdéses utazási ösztöndíjra csakis római ka-
tholikus vallású és az Osztrák-Magyar Monarchia egyik 
államában állampolgársággal bíró lelkészek pályázhat-
nak ; előnyben részesülnek azok a lelkészek, kik már 
egy régi vagy uj Lackenbacher-féle alapítványi dijat 
nyertek, vagy akik a bibliai tudományoknak mint ma-
gán-, helyettes- vagy rendkívüli tanárai működnek. 

Tanulmányi helyekül ki vannak szemelve : a) 
Róma; b) London; c) A jezsuiták beiruti akadémiája; 
d) A dominikánusoknak bibliai tanulmányokra szánt 
iskolája Jeruzsálemben. E két utóbbi város egyszer-
smind tudományos utazások kiindulási pontjául szolgál. 

Az ösztöndíj nagysága azon hely szerint alakul, 
a hová az ösztöndíjas tanulmányozás czéljából kül-
detik. 

A beiruti és jeruzsálemi tanulmány-utakra 2 évi 
ott tartózkodást teltételezve, valamint beleértve az 
ország belsejébe szükséges utazásokat is, legkevesebb 
4000, azaz négyezer korona ösztöndíj állapittatik meg. 
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A hirdetett ösztöndíj elnyerése iránti kérvények-
nek az előbbi említett kellékek kimutatásán kívül az 
azokat támogató okmányok csatolása mellett még a 
következő adatokat kell tartalmazniok : 

1. A megyés püspök vagy rendfőnök beleegyezé-
sét abba. hogy folyamodó tanulmányok végzése czél-
jából az egyházmegyétől vagy zárdától egy, esetleg 
két évig távol lehet. 

2. Annak az igazolását, hogy pályázó a bibliai 
tudományok terén, mint tanitó egyáltalában s különö-
sen, mint magán, helyettes, vagy rendkívüli tanár mű-
ködik-e, vagy esetleg, hogy szándékozott-e valamikor 
a püspök vagy rendfőnök folyamodót, mint a bibliai 
tudományok tanítóját alkalmazni, vagy hogy hajlandó 
volna-e hozzájárulni ahhoz, hogy az illető a bibliai 
szakok tanárául valamely hittudományi karhoz meg-
hivassék. 

3. Curriculum vitae-t annak az igazolásával, hogy 
a jelölt a bibliai tudományokban és a bibliai nyelvek-
ben elérte a képzettség azon fokát, amely az említett 
helyeken való sikeres tevékenység előfeltételeként meg-
kívántatik. 

Megjelölendő az is, hogy milyen tanulmányokat, 
esetleg milyen utakat és milyen remélhető eredmény-
nyel vett az illető tervbe. 

Az ösztöndíjas köteles tanulmányútjáról való 
visszaérkezése után a bizottság megbízásából adandó 
jelentésein kivül az alulirt dékáni hivatalhoz egy tudo-
mányos munka vázlatát, mint tanulmányai eredményét 
beküldeni. 

Ezen hirdetett ösztöndíj elnyerésére i r á n y t ó , 
ekként felszerelt folyamodványok a cs. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz intézendők és legkésőbb 1904. 
évi május hó 15-éig a bécsi cs. kir. tgyetem hittudományi 
karának dékánjánál nyújtandók be. 

Bécs, 1904. évi február hó 6-án. 

A bécsi cs. kir. egyetem 
hittudományi karának dékáni hivatalától. 

VEGYESEK. 
— A budapest-belvárosi plébánia betöltése ügyé-

ben az esztergomi érteki szék a következő leiratot 
intézte Halmos Jánoshoz, Budapest székesfőváros pol-
gármesteréhez : „Nagyságos királyi tanácsos, Polgár-
mester Ur ! néhai Kimer Károly apátlelkész elhalálo-
zása folytán üresedésbe jővén a székesfőváros kegy ura-
ságához tartozó Budapest belvárosi plébániai javadalom 
betöltése czéljából a bibornok hgprimás ő eminencziája 
ez évi márczius hó 31-ig terjedő határidővel pályázatot 
hirdetni méltóztatott. E pályázat következtében az em-
iitett határidőig Bösehatt János Budapest belvárosi, 
Kováts Kálmán Budapest terézvárosi, Nóvák István 
Budapest erzsébetvárosi ós Pápay Ferencz Budapest 
terézvárosi segéd-lelkész urak, mindannyian az eszter-
gomi főegyházmegye áldozárai nyújtották be szabály-
szerű kérvényeiket. Folyamodványaikat ő eminencziája 
kegyes meghagyásából szerencsém lévén Nagyságodhoz 
átszármaztatni tisztelettel becses tudomására adva, hogy 
a kérvényezők egyike ellen sincsenek kánoni kifogások 
és igy megválasztásuk esetére hivatalukban megerősit-

hetők. Ezek közlése mellett tisztelettel kérem, hogy a 
választás megtartása iránt intézkedni és annak meg-
történte után a kegyúri kijelölést a főpásztori elfoga-
dás és megerősítés czéljából bemutatni méltóztassék. 
Egyébiránt fogadja Nagyságod kiváló tiszteletem nyil-
vánítását. Esztergom, 1904. április 2. Boltizár József, 
fölszentelt püspök, ált. érseki helytartó." 

— Országos nemzeti zarándoklat Lourdesba. A 
Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatásáról szóló 
hittétel ötvenedik évfordulója alkalmával, a Szeplőtelen 
Fogantatásról elnevezett budai Mária-Congregatio, a 
bibornok herczegprimás érsek ur ő eminencziájának 
fővédnöksége alatt és főpásztori áldásával f. évi augsz-
tus 21-én országos nemzeti zarándoklatot indít Lour-
desba. melyen az ország minden katholikusa résztvehet, 
ha ebbeli szándékát legkésőbb augusztus 5-ig főtiszt. 
Tym Adolf congregatioi praeses és a budai katholikus 
kör főtitkáránál bejelenti és a részvételi föltételeknek 
szabályszerűen megfelel. Részletes programm ugyanott 
kapható. Az egész út 14 napot vesz igénybe és kerül 
az I. oszt. 480, a II. oszt. 375, a III. oszt. 215 koro-
nába 8 napi ellátással. Olyan III. oszt. utasok, kik 
ellátást nem kívánnak, csak 185 koronát fizetnek. A 
kath. közönség, különösen a Mária-társulati tagok föl-
kéretnek, hogy a zarándoklatnak minél szélesebb kör-
ben való terjesztése által a jó ügynek hasznára vál-
janak és igy közvetve hozzá járuljanak ahhoz, hogy a 
Bold. Szűz grottájánál a magyarok tekintélyes szám-
ban megjelenjenek az ő nagyobb dicsőségére. A ren-
dezőség nevében: Fieber Henrik a Szent-Imre-kollé-
gium prefectusa, Tym Adolf a budai kath. kör titkára, 
dr Sebők Imre főreáliskolai hittanár. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás Társaság az 1904. évi 
április hó 13-án, szerdán, d. u. 5 órakor a Szent-István-
Társulat választmányi üléstermében (VIII., Szentkirályi -
utcza 28.) felolvasó-ülést tart, melyre a Társaság alapító, 
pártoló és rendes tagjait, valamint az érdeklődő közön-
séget tisztelettel meghívja Budapesten, 1904. április hó 
5-én, az elnökség. Tárgysorozat: 1. Dr Hanauer István 
rendes tag felolvasása : A szabad akarat és a természeti 
törvények. 2. Dr Werdenich Endre rendes tag felolva-

; sása: A lét teljessége. 
— Pályázati jelentés. A nagykárolyi ker. róm. 

kath. esperesi kör tanítói gyűlés mult évi határozata 
értelmében kitűzött tételre f. évi márczius 31-ig követ-
kező jelligéjü pályamunkák érkeztek be. I. „Szegény-
nek drága kincs a hit." Arany.— II. „A vallás-erkölcsi 
nevelés oly nagy munka, oly fontos feladata az isko-
lának, hogy azt nem lehet a hittani órákra szorítani." 
Dr Steinberger. III. „Vallásosság a boldogság kulcsa." 
— E pályaművek a bírálóbizottság elnökének kiadat-
tak. — Esperesi hivatal. 

— Apró hirek. Hálás hivek a Gerebenics Sándor 
győri káptalandombi lelkész és székesegyházi hitszónok 
hallgatói. Lelkesítő szónoklataiért hálából két kis ezüst 
szoborral lepték meg Gerebenicset az ő hivei. — 
A budapest-lipótvárosi Szent-István-bazilaka számára 
Herpka Károly ezüstműves 8 feszületet 6260 koronáért 
fog készíteni. — A „lutherani comburantur" eredetéről 
alapos tisztázó értekezést közöl a D. H. Osztovics dr 
tollából. Ezt a határozatot kizárólag a köznemesség 
mondta ki, az egyházi és világi főnemesség nélkül s 
II. Lajos király a rákosi czikkelyeket a hatvani gyűlés 
végzéseivel együtt megsemmisítette. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brezi iay Béla. hi t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapest, 
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kir. postahivatalnál : 
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tőnél, és Nagy Sándor 
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levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
II AT VA X 1 1 A R M A 

Budapesten, április 13. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri 

Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus.' 

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

.Additos tibi animos auctor i ta te Nostra exoptamus, quibub excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T r i a lom. Veze'reszmek és tanulmányok : Sanct i ss imi Domini Nost r i P I I Div ina P r o v i d e n t i a P A P A E X L i t t e r a e Encycl icae . — 
A szent kehely. — Egyházi Okmánytár. Sanct i ss imi Domin i Nos t r i P I I D iy ina P rov iden t i a P A P A E X. — Egyházi tudósítások: 
B u d a p e s t : A polgár i házasságró l szóló t ö rvény első képvise lőházi m e g s z a v a z á s á n a k 10-ik év fo rdu ló ja nap j án . — N a g y v á r a d : 
Visszhangok a gyémán tmi sé s n a g y p r é p o s t ü n n e p e l t e t é s e köréből. — Tárcza. A^beszédről és ha l lga tás ró l . — Irodalom. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI N O S T R I 

PI I 
DIYINA PROVIDENTIA 

P A P A E X 
LITTERAE ENCYCLICAE. 

i 
Adhuc an te oculos versari nostros imago 

Gregorii videtur, in La te ranens i pontiiicio 
Consilio coactorum undique ant is t i tum corona 
septi, ads tan te clero Urbis universo. Quam 
fecunda ex eius ore Huit adhor ta t io de oificiis 
clericorum ! Quanto ardoris aestu consumitur ! 
Illius oratio, instar fulminis, pravos homines 
perceil i t ; sunt eius verba quasi to t idem fla-
gella, queis excut iuntur inertes ; divini amoris 
i lammae sunt, quibus vel ferventissimi animi 
suaviter corripiuntur. Perlegi te , Venerabiles 
Fratres , et clero vestro legendám, consideran-
dam, in sacro potissimum annuo recessu, pro-
ponite admirabilem istam sancti pontificis 
homiliaai. 1 

Idem, non sine animi m a g n a tristitia, haec 
inter cetera queri tur : Ecce, mundus sacerdotibus 
plenus est, sed tamen in messe Bei rarus valde inve-
nitur operator; quia officium quidem sacerdotale 

1 Horn, in Evang. I, 17. 

suscepimus, sed opus officii non implemus.2 Ac vere 
quidem, q u a n t u m hodie virium Ecclesia colli-
geret , si operatores to t numera re t , quot sacer-
dotes? Quam uberes f ruc tus ex divina Ecclesiae 
vita hominibus provenirent , si eidem explican-
dae vacaren t singuli ? Huiusmodi in agendo 
a lacr i ta tem navi ter exitavit Gregorius, dum 
vixit, suoque impulsu effecit, u t posterioribus 
temporibus eadem vigeret. Quare, quae media 
intercessit , aetas , Gregor iana quasi no ta dis-
t ingui tur , quod ei pontifici accep ta omnia fere 
essent referenda, sive regulae cleri regendi, 
sive car i ta t is et beneficent iae publice exercen-
dae mult iplex ratio, sive per fec t ions sancti-
moniae magister ium et vi tae religiosae ins t i tu ta 
sive denique ceremoniarum et sacri ordinat io 
concentus. 

Verum longe alia t emporum rat io succes-
sit. Quod saepe diximus, in vita Ecclesiae 
i m m u t a t u m est nihil. Ipsa enim haered i ta te 
acceptam a divino Ins t i tu tore eiusmodi vim 
possidet, qua aeta t ibus omnibus, quamvis in te r 
se dissimillimis, valeat , non animis t a n t u m , 
quod sui muneris est, providere, sed p lur imum 
etiam ad verae humani ta t i s incrementa con-

2 Ibid., n. 8. 
26 
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ferre, quod quidem ex ipsa ministerii sui 
n a t u r a consequitur . 

Nec sane fieri potest , u t quae revela ta 
divinitus Ecclesiae custodienda commissa sunt, 
eadem quidquid verum, bonum, pulchrum in 
terrestr i r e rum na tu ra conspicitur, non maxi-
me provehant , eoque efficacius, quo magis 
haec ad summum tot ius veritatis, bonitatis, 
pulchri tudinis principium, Deum, re feran tur . 

Magnus ex divina doctr ina h u m a n a e scien-
tiae proventus , sive quod per illam latior 
patef iat campus novis rebus et iam natural is 
ordinis expedite cognoscendis, sive quod per 
eandem rec tum investigationi s te rna tur iter, 
erroresque circa disciplinae ra t ionem viamque 
earn adipiscendi amoveantur . Sic in por tu 
emicans ignis e turri, dum nocturno it inere 
navigant ibus mul ta pandi t , quae tenebris invo-
lu ta la terent , simul de vi tandis scopulis ad-
monet , ad quos allisa navis nauf rag ium 
na te re tur . 
JL 

Quae au tem de inoribus disciplinae sunt, 
quandoquidem Servator Dominus supremum 
nobis perfectionis exemplar divinam ipsam 
boni ta tem proponat , P a t r e m suum, 3 eccui non 
pate t , quan ta inde inc i tamenta illis addantur , 
u t insculpta in omnium animis na tu r ae lex 
altius et perfect ius re t ineatur , adeoque t um 
singuli, tum domestica societas, t um denique 
hominum universa communi tas prosperiore 
vita f ruan tu r ? Fu i t ista profecto vis, quae bar-
baros homines ex feroci ta te ad human i t a t em 
transtul i t , mulieris proiec tam digni ta tem vin-
dicavit, servitutis iugum excussit, ordinem, 
remissis cum aequi ta te vinculis, quibus var iae 
civium conditiones invicem continentur , instau-
ravit, iura rest i tui t , veram animi l iber ta tem 
promulgavit , domest icae ac publicae tranquil-
lit ati tu to prospexit . 

Denique ar tes ad ae te rnum exemplar 
omnis pulchritudinis, Deum, assurgentes, unde 
species et fo rmae singulae, quae sunt in 
rerum natura , d imanant , facilius a vulgari 
sensu recedunt , concep tamque animo rem, in 
quo artis vita consistit, expr imunt multo po-
tentius. Ac vix quidem dici potest , quan tum 
at tuler i t boni ratio adhibendarum ar t ium in 
f amula tum religionis, quo Numini offertur 
quidquid ipso dignius uber ta te et copia, venu-

3 MATTH, v. 48. 

s ta te a tque elegantia formae praeseferant . Hinc 
artis origo sacrae, quo fundamen to nixa est 
p rofana quaevis ars, et n i t i tur adhuc. Rem 
nuperr ime at t igimus peculiari Motu proprio, 
de romano cantu ad maiorum inst i tuta revo-
cando, ac de sacris concentibus. Atqui ceterae 
artes, pro sua quaeque mater ia , iisdem legibus 
cont inentur , i ta ut , quae dicuntur de cantu, 
eadem et pingendi et sculpendi et exstruendi 
ar t ibus conveniant , quas humani ingenii nobi-
lissimas faces^ Ecclesiae semper excitavit et 
aluit. H a c specie sublimi universum hominum 
genus enut r i tum templomin erigit moles, ubi, 
in domo Dei, t a m q u a m in propria sede, inter 
ar t ium omnium splendidissimam copiam, inter 
augus tas ceremonias, inter suavissimos con-
centus, mentes ad caelestia revocantur . 

Haec, ut i diximus, bénéficia potui t aetat i 
suae ac posterioribus afferre Gregorius. Eadem 

î his quoque temporibus, qua fundament i solidi-
t a t e consist imus et quibus mediis instruct i 
sumus, consequi licebit, si, quae adhuc bona, 
Dei g ra t ia supersunt , omni studio ret ineantur , 
quae vero ins t i tu ta a rec to t r ami te deflexerint 
instaurentur in Christo. 4 

P l a c e t Nostris hisce Lit ter is finem impo-
nere iisdem verbis, quibus ipse Gregorius 
memorabi lem illam in La te ranens i pontificio 
Consilio hab i tam orat ionem absolvi t : Haec, 
Fratres, vobiscum sollicite cogitate, haec et proximis 
vestris impendite; omnipotenti Deo fructum vos 
reddere de negotio quod accepistis parate. Sed ista 
quae dicimus melius apud vos orando quam loquendo 
obtinebimus. Oremus : Deus, qui nos pastores in 
populo vocare voluisti, praesta quaesumus, ut hoc 
quod humano ore dicimur, in tuis oculis esse 
valeamus.5 

D u m vero confidimus, deprecatore ponti-
fice sancto Gregorio, Deum supplicibus his 
votis benignas aures admoturum, caelestium 
donorum auspicem ac pa te rnae Nostrae bene-
volentiae tes tem, Apostol icam Benedict ionem 
vobis omnibus, Venerabiles Frat res , clero ac 
populo vestro pe raman te r impertimus. 

D a t u m Romae apud S. P e t r u m IV Idus 
Martias an. MDCCCCIV, die festo S. Gregorii 
I P a p a e et Ecclesiae Doctoris, pontif icatus 
Nostri anno primo. 

P I V S P P . X. 
4 Ad Ephes. 1, 10. 5 Horn. cit. n. 18. 
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A s z e n t k e h e l y. 
Irta : Dr Némethy Gyula. 

Az újszövetségre térve át mindenekelőtt hang-
súlyoznunk kell, hogy az Üdvözítő Szalómét oktatva, 
majd az Olajíákhegyén imádkozva, a kelyhet mint a 
szenvedések, keserűségek jelképét emlegeti. Még Jeru-
zsálembe való ünnepélyes bevonulása előtt, midőn 
Szalóme, Jakab és János anyja, két fia részére kitünte-
tést kért tőle,1 Jézus igy szólott: „Nem tudjátok, mit 
kértek. Megihatjátok-é a poharat, melyet én fogok 
inni? . . Az Olajfák hegyén Máté szerint2 Jézus igy 
imádkozott: „Atyám! ha lehetséges, múljék el e pohár 
tőlem ; mindazáltal nem a mint én akarom, hanem a 
mint te." I t t Jézus pohár alatt főleg a kínhalál keserű-
ségét érti a szent atyák magyarázata szerint. Párhu-
zamos helyek : Márk X, 38. XIV. 36, Lukács XXII . 42, 
János XVIII. 11., hol maga Jézus következetesen a 
keserűség, a szenvedés poharáról beszél, melyet Isten 
akaratából ki fog üríteni. Ezekhez képest tehát, az 
Üdvözítő tanítása szerint a szentmiseáldozat kelyhe 
emléke ós jelképe a véghetetlen szenvedések és kese-
rűségek, a kínoshalál kelyhének, melyet 0 , érettünk, 
valóban utolsó cseppig kiürített. „Mert valahányszor 
eszitek e kenyeret és isszátok e kelyhet : az Ur halá-
lát hirdetitek, a míg eljö, úgymond Szent Pá l , 3 ele 
maga Jézus, midőn a szentmiseáldozatot szerzette, 
azt egyebek között az ő keresztáldozata emlékezetére 
rendelte. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." 
Lukács XXI . 19. A vér az élet folyama az emberi szer-
vezetben, a megújhodás az anyagcsere eszköze. Ha a 
vér elválik a testtől, a halálnak be kell következnie. A 
szentmisében a kenyér és a bor a két szín elválasztása 
jelképezi a halált, Krisztus halálát : a vért külön magába 
fogadó szent edény a kehely tehát szintén a halál 
egyik hirdetője. 

A kehely képe azon szent pohárnak (calix sacra-
tus), melyet Melkizedek Jeruzsálem királya, (Jézus 
előképe !) áldozott föl tiszta áldozatként, s melyet az 
Úr egykor kegyelmeivel árasztott el. (Mózes I. k. 14., 
18—19.) A kehely képe azon kehelynek, melylyel Jézus, 
az új Melkizedek, az első szentmiseáldozatot atyjá-
nak bemutatta; egy régi vers szerint képe a sírnak, 
melybe Jézus testét a keresztről levévén, elhelyezték : 

Ara crucis, tumulique calix lapidisque p a t e n a 
Syndonis officium Candida byssus habet . 4 

A sírban Jézus holtteste feküdt; a kehelyben a 
halált jelképező bor színe, a mely a kenyér színétől el 
van választva. Jelképe a kehely Jézus legszentebb szi-
vének, mert valamint ez az értünk felhasított szív, a 
kehely is azt a vért foglalja magában, amelynek élet-
adó folyama szétömlött az egész világra ; a Bárány 
vérét, mely minden gonoszságainkat lemosta. Ez az 
eleven, a kehelyből mindenkoron áradó véráldozat 

1 Máté X X . 21. 22. 
2 X X V I . 89. 42. 
3 I. 36 r. I I . 26. 
4 D e Herd t , Sacrae Li turg iáé P rax i s . Lovani i . 1894. t . I. 
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kedves illattal tölt el eget földet, a Mindenható Atya 
színe előtt. Azért mondja a pap a kehely felajánlásá-
nál : „Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam 
deprecantes clementiam, ut in conspectu divinae ma-
iestatis tuae, pro nostra et totius mundi salute, cum 
odoré suavitatis ascendat."5 A kehely öblét be kell 
aranyoztatni, mert az arany szereteiet jelent, minden 
erények tetőpontját. A szeretet túláradása volt, mely 
Jézus szivét felszakította, megtörte, úgy hogy az meg-
nyílott és vére szétáradt széles e világra. Tiszteletre-
méltó edény a kehely ! Az egyház mindent összehal-
moz, értékes anyagot, művészi munkát, ünnepélyes föl-
kenést, hogy a kehely szentségét lelki szemeink előtt 
ragyogó fénybe helyezze; de mi a legbecsesebb, a 
színaranyból vert, gyémántokkal elborított kehely — az 
élő vérhez képest ? ! Szívből áradt ki a vér, Jézus vére, 
szivekbe akar hatolni; a papok, áldozópapok, jámbor 
hívek szívének erények aranyától, ékköveitől ragyogó 
eleven kelyhébe. Jelképe tehát a kehely a keresztény 
szívnek, melybe a szent áldozásnál Jézus vére átömlik, 

! hogy ú j természetfölötti életet vigyen oda, ut vitam 
I habeant es abundantius habeant. De Jézus vére csak 

tiszta szívek kelyhébe visz életet ; probet seipsum 
omnis homo ; tisztátalan vérrel nem egyesülhet igazán ; 
oda nem életet, oda ítéletet viszen. Iudicium sibi man-
ducat et bibit.6 Probet seipsum omnis homo ! 

Jelképe a kehely a papi élethivatásnak. Nem hiába 
mondja a hajkorona fölvételekor a pap : Dominus pars 
haereditatis meae et calicis mei : az Úr az én öröksé-
gem és az én kelyhem része ; mikor a papi hivatást 
választotta, az áldozat hivatását választotta. A gyönyö-
rűségek kelyhét eldobta, a keserűségek serlegét vállalta 
el. Valamíg e földön él, s áldozatot mutat be, magá-
nak is áldozattá kell válnia. Ha néha-néha visszabor-
zad a kehely italától s azt mondja a Jézussal: trans-
fer calicem istum a me, menten hozzá kell tennie : verum 
tamen non mea voluntas, sed tua fiat. Valamig él, 
mind tökéletesebb áldozattá kell lennie : csak a halál 
perczében mondhatja, talán a legkeserűbb csöppeket 
érezve szájában, az eczetet epével ivó Jézus szavaival: 
consummatum est. Addig mindig csak ezt hallja: 
verumtamen faex eius non est exinanita. Am ha a 
keserűség, az áldozat kelyhe első sorban a pap osztály-
része, nem mondhat le arról egy keresztény se ; 
élénk belső részt kell vennie minden keresztény em-
bernek a szent mise áldozatában ; nemcsak az Isten 
szeplőtelen Bárányát, önmagát, saját életét is, örömeit, 
fájdalmait, békéjét, vívódásait is áldozatul kell hoznia a 
pappal együtt az arany paténán, a kehelyben : 

Add, hogy kik sze re tve áldunk, 
E r t t e d á ldoza t t á vá l j unk . . . 

Adimpleo in corpore meo, quae desunt passionum 
Christi: be kell töltenie minden kereszténynek, saját tes-
tében, a mik még hiányoznak Jézus szenvedéseiből, 

5 Amberger , Pas to ra l theo log ie . Regensburg . 1868. II . k. 
132. oldal. 

6 G-ihr, D a s heilige Messopfer . F r e i b u r g i. Bre isgau. 1902. 
231. lap. 
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az egyházért, mely Jézus teste. Inni kell minden keresz-
ténynek ebből a kehelyből. 

Ámde nem tesz semmit. 
Ez a kehely az üdvösség kelyhe, calix salutaris, 

a vendégség kelyhe, melynek minden csöppje kimond-
hatatlan édesre fog válni a Bárány menyegzőjén. Ez a 
kehely a hit titka, mysterium fidei. I t t gyakran azt 
mondatja velünk, ha megízleljük: potabis nos vino 
compunctionis ; ott, ott : inebriabuntur ab libertate do-
mus Dei. Bibam ilium in regno Patris mei. 

Egyházi Okmánytár. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
P I I 

DIVIN A PROVIDENTIA 
PAPAE X 

INDICTIO VISITATIONIS APOSTOLICAE 
OMNIVM ECCLESIARVM ET LOCORVM PIORVM 

ALMAE VRBIS 
PIV8 EPISCOPVS 

SER W S SER VOR VM DEI 
VNIVERSO CLERO 

ET P0PVL0 ROMANO 
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTION EM. 

Quum, arcano Dei consilio, ad supremi apostola-
tus apicem, nihil tale congitantes, evecti fuimus, illud 
ex ore Domini audire visi Nobis sumus : Pasee agnos 
meos, pasce oves meas ; quo scilicet intelligeremus, uni-
versae Ecclesiae Nobis procuratione commissa, debere 
Nos impendere Nos ipsos ac super impendere pro salute 
omnium, aequo studio, provehenda. At vero illud pri-
mum perspeximus, romano populo episcopos Nos esse 
datos : non enim aliter, quam ob romanum Episcopatum 
et Beati Petri conscendimus Cathedram, et catholici 
nominis supremum gerimus pontificatum. Quamobrem 
hue etiam, ante omnia, curas Nobis advertendas esse 
sensimus, ut Ecclesiae huius utilitatibus, ecclesiarum 
ceterarum nobilissimae, praecipua studiorum Nostrorum 
laborumque impenderemus. Idque eo vel amplius im-
ponitur Nobis, quod cum Roma, divinis praeordinati-
onibus, catholicae unitatis centrum sit constituta, unde 
lux veritatis, quae in omnium gentium revelatur salu-
tem, tamquam a capite per totum mundi corpus effun-
datur ; necesse omnino est, ut inde etiam Christi bonus 
odor ad fideles omnes permaneat, atque ex ea pariter 
credendi lex ac vivendi exemplum petatur. Quam igi-
tur Nobis instaurationem omnium in Christo proposui-
mus, a Clero populoque romano exordia capiat opor-
te t ; ita ut, renovato spiritu, quotquot e sacro vel 
laicorum ordine in hac Urbe versantur, sanctitatis et 
iustitiae semitas, tempestate licet virtuti infensissima, 
alacrius instituant percurrendas. 

Hanc ob rem, pastoralem Visitationem, pro 
episcopali munere, suscipiendam decrevimus ; eamque, 
ad Omnipotentis Dei laudem et honorem ac Sanctae 
Romanae Ecclesiae exaltationem, per praesentes litte-

ras indicimus ; quae a Sacrosancta Lateranensi Basilica 
inchoabitur Dominica in Albis, in ceteris postea tam 
patriarchalibus, quam collegiatis et parochialibus eccle-
siis earumque capitulis et personis, item Monasteriis, 
Conventibus et Ecclesiis quorumvis Ordinum tam 
virorum quam mulierum, Collegiis, Confraternitatibus 
laicorum aliisque locis ecclesiasticae potestati subiectis 
peragenda. 

Hanc quidem Visitationem Nos per Nos ipsi iu-
stituere magnopere cuperemus. At quoniam per ad-
versa temporum prohibemur, Decessorum etiam No-
strorum exemplis- usi, Viris dignitate, doctrina ac rerum 
experientia praestantibus tanti momenti negotium dare 
statuimus, quibus et necessarias facultates et instru-
ctiones opportunas ad commissum officium rite exe-
quendum trademus. — Quare Diiectum Filium Nostrum 
Petrum Tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum S. R. 
E. Presbyterum Cardinalem Respighi, Nostrum in Urbe 
in Spiritualibus Vicarium Generalem, eligimus et de-
putamus, ut dictam Visitationem Nostro Nomine No-
straque Auctoritate peragat eique praesit ; eidem-
que adiungimus nonnullos Antistites et Romanae 
Curiae Praelatos, nimirum Venerabiles Fratres Iose-
phum Ceppetelli Patriarcham Constantinopolitanum, 
Henricum Grazioli Archiepiscopum Nicopolitanum, 
Nicolaum Iosephum Camilli Archiepiscopum Tomi-
tanum, Maurum Nardi Episcopum Thebanum, qui 
Secretarii munere fungetur, Raphaëlem Virili Episco-
pum Troadensem et dilectos Filios Basilium Pompili, 
cui Assessoris officium committimus, Gulielmum Se-
bastianelli, quem iudicem causarum et executorem 
decretorum Visitationis constituimus, Benedictum Me-
lata, Petrum Piacenza, Fridericum Polidori, Ioannem 
Baptistam Nasalli-Rocca, Ludovicum Schüller, Ioannem 
M. Zonghi, Alexandrum Avôli, Evaristum Lucidi et 
Augustum Sili. Insuper nominamus dilectos Filios Bo-
nifacium Oslaender Monachum Ordinis Sancti Bene-
d i c t Congregationis Cassinensis Abbatem Monasterii 
S. Pauli extra Urbem, Paulum a Plebe Contronis Con-
cionatorem Apostolicum Def. Gen. Ordinis Capulato-
rum, Hyacinthum M. Cormier Proc. Gen. Ordinis Prae-
dicatorum et Aloisium Palliola Congregationis SSmmi 
Redemptoris, ut operam suam in iis praesertim navent. 
quae ad religiosas utriusque sexus familias pertinent. 
Quod si porro opus esse videbitur, alios praeterea ido-
neos e clero viros ad eundem effectum designabimus. 

Quum vero, in tanto opere peragendo, maioris 
momenti res occurrere procul dubio necesse erit, volu-
mus hasce deferri ad Sacram Congregationem Vene-
rabilium Fratrum et Dilectorum Filiorum Nostrorum S. 
R. E. Cardinalium negotiis Visitationis Apostolicae 
ecclesiarum Urbis praepositorum, qui, maturo examine 
adhibito, sententiam deinde Nobis aperiant. 

Ne autem, in id operis, auxilium ab Eo petere 
praetermittamus, a quo est omne datum optimum et 
omne donum perfectum, publicas haberi supplicationes 
ac praesertim Sacramentum augustum, in patriarcha-
libus Basilicis aliisque templis, publice ac solemni ritu 
proponi mandamus, additis etiam sacrarum indulgen-
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tiarum muneribus, prout per eundem Oardinalem Yica-
rium fusius edicendum curabimus. 

Hortamur igitur romanum clerum et populum, lie 
in vacuum gratiam Dei recipiant ; sed, optatis Nostris 
studiosissime obsecundantes, ad felicem exitum sacrae 
Yisitationis, pro sua quisque conditione adlaboret. 
Utinam, emendatis moribus, aucta sacrarum aedium 
reverentia, festis diebus sancte servatis, omnique virtutum 
genere exculto, Urbs, quae Petri Sede illustratur, sit 
universo terrarum orbi dux et magistra sanctitatis ! 

Speramus equidem atque adeo confidimus, Deum 
clementissimum benigne industriis Nostris adfuturum. 
Ope namque utimur et imploratione potentissima Im-
maculatae Genitricis Christi, cui, hoc anno, a romano 
populo, aeque ac a fidelibus ceteris, peculiares adhi-
bentur honores ; nec non precibus Apostolorum Petri 
et Pauli aliorumque Caelitum, qui Urbem Nostram vel 
irrigarunt sanguine vel virtutibus consecrarunt. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno Incar-
nationis Dominicae millesimo noningentesimo tertio, 
tertio Idus Februarii, Pontificatus Nostri anno primo. 
A. Card. DI PIETRO Pro-Dat. 

A. Card. MACCHI. 
VISA 

De Cvria I. De Aqvila e Yicecomitibvs 
Loco f Plumbi 
Reg. in Secret. Brevium 

Y. Cvgnonivs. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápr. 12. A polgári házasságról szóló tör-

vény első képviselőházi megszavazásának 10-ik évfordulója 
napján — ma — lehetetlen meg nem emlékezni arról 
a nagy igazságról, melyet mindenki elismer igaz-
nak, de a melynek sem az egyik, sem a másik ága 
érdekében nem történik meg minden, a minek meg 
kellene történni. Ez a tanulságos közmondás igy szól : 
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae 
dilabuntur. Egyetértve csekély kezdettel nagyra lehet 
vinni ; egyenetlenséggel országot, hazát, egyházat 
tönkre lehet tenni. Mikor 14 év előtt, 1890. február 
26-án, Csáky Albin gróf vallás- és közoktatásügyi 
minister a hires elkeresztelési rendeletet kiadta s ez 
által Tisza Kálmán egyházpolitikájának ezt a quintessen-
tiáját a magyar szellem vallási ziláltságának megviselt 
ereibe méreg gyanánt belelövelte : a rombolás sikeré-
nek titka abban rejlett, hogy Magyarország többsége, 
a katholikusok, egyetértés és összetartás helyett mint 
oldott kéve teljes ziláltságban, sőt meghasonlásban 
voltak. A bekövetkezett csapások s a félelem, nehogy 
a felforgatás szelleme egész a szájbavaló falatok elve-
véseig vetemedjék, gondolkodóba ejtette az embereket 
és sokan levonva a konzekvencziát, hogy a liberaliz-
mustól az egyház, a kereszténység jót nem várhat, 
megalkották a keresztény revindikáczió hadseregét. 
Azóta egy évtized múlt el és most újra ott vagyunk 
a hol voltunk : a katholikusok nem értenek egyet, 
nem tartanak össze. A különbség most és akkor között 
— mert van különbség — csak az, hogy akkor a képviselő-

házban nem volt semmi csak egyéni velleitás, ma 
pedig van lelkes férfiak szövetségéből álló, kicsi bár, 
de erős szervezet is. Ennek a meglevő egészséges 
szervezetnek fejlesztésére, erősítésére, — nem pedig 
ennek is megbontására — kell törekedni. Miért? Mert 
— „concordia parvae res crescunt, discordia maximae 
dilabuntur". 

Ott van az osztrák példa. Ausztriában a katho-
likus pártok egyesítése oly nehéz, oly szinte ember-
feletti dolognak látszik, hogy főpapok belebetegednek, 
belekeserednek belé. Principiis obsta ! A létezőt kell 
fejleszteni! A létezőnek, ha az ép, egészséges és jövőt 
igórő, lerombolása, forradalmi munka. Ettől óvjon meg 
az Isten mindenkit. ? ? 

Nagyvárad. Visszhangok a gyémántmisés nagyprépost 
ünnepdtetése köréből. — 

Vinkler József cz. püspök, nagyprépost, gyémánt-
miséje napján az Orsolya-zárda templomában misézett. 
Teljesen visszavonulva töltötte a napot, de két kedves 
meglépetés elől még sem térhetett ki. Déltájban fel-
kereste őt kegyes főpásztora, dr Szmrecsányi Pál püs-
pök, ki őszinte részt vesz káptalana nagyprépostjának 
és az egész egyházmegyének méltó örömében. A gyé-
mántmisés nagyprépostot könnyekig meghatotta figyel-
mes főpásztorának gyöngéd figyelme és szeretete s 
meghatva köszönte meg püspökének meleg közvetlen-
ségü gratuláczióját. A káptalan pedig a gyémántmisé-
liez illő gyönyörűséges ajándékkal kedveskedett a ritka 
szép jubileumot ülő nagyprépostjának. Remekművű, 
nagy értékű gyémántgyűrűvel ajándékozta meg őt a 
káptalan, melynek nevében Fetser Antal apátkanonok 
nyújtotta át a pompás kivitelű gyémántgyűrűt, mely-
ben borsó nagyságú szépen csiszolt gyémánt ékeskedik. 
A jübiláns főpap egyszerűsége és szerénysége sohasem 
kereste a drága ékszert, de kartársai szeretetének e 
kiváló jelét kedvesen fogadta. Az Orsolya-zárda, amely-
nek Yinkler püspök gondnoka, remek himzésü kézi 
munkákkal — infula, keztyű és papucs — kedvesked-
tek a jubiláns főpapnak. 

Nagyvárad város tanácsa ünnepi ülésben foglal-
kozott Yinkler József vál. püspök, székeskáptalani 
nagyprépost jubileumával. Az ülés elején Rimler Károly 
polgármester lendületes szavakban említette fel, hogy 
Yinkler József vál. püspök, Nagyvárad város díszpol-
gára április 4-én tartotta, 60 éves áldozársága alkalmá-
ból, gyémánt-miséjét s ezúttal ujabb 100,000 koronával 
növelte százezrekre menő korábbi fejedelmi adományait. 
Egy félszázad óta e város falai között gyakorolta sze-
rető lelkének jótékonyságát, csendben, a legnagyobb 
önzetlenséggel és szerénységgel. A ritka szép alkalom-
ból Nagyvárad város tanácsa is fejezze ki szeretetét, 
örömét s üdvözölje a jótékonyságban kifogyhatatlan 
főpapot. A város tanácsa egyhangúlag, örömmel mon-
dotta ki határozatát, a mely szerint üdvözlő iratot 
intéz a polgári erényekben kimagasló főpaphoz s ezen 
üdvözletét a tanács tagjaiból összeállított küldöttség 
élén nyújt ja át a polgármester. 

Yinkler püspököt, az áldott lelkű főprépostot, 
gyémántmiséje alkalmából az ország minden részéből 
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elhalmozták üdvözlő levelekkel és táviratokkal. A kor-
mány nevében. Berzeviczy Albert kultusminister a kö-
vetkező távirattal üdvözölte az ősz főpapot : 

Méltóságos Vinkler József püspök urnák, a nagy-
váradi káptalan főprépostjának. 

A legnagyobb emberi és főpapi önfeláldozással 
zajtalanul befutott dicsőséges pálya emléknapján, me-
lyen áldást mondanának mindazok Méltóságodra, kik 
kegyét valaha érezték s jótékonyságában részesültek, 
fogadja őszinte tisztelettel kifejezett üdvözletemet. 

Berzeviczy Albert. 

T Á R C Z A . 
A beszédről és hallgatásról. 

I r t a : Dr Zubriczky Aladár. 

A következő czikk megirására a Zeit napilapnak 
egy tárczája ösztönzött, a mely az elmúlt hetekben 
jelent meg. Szerzője Wolff Károly dr és a Zeit a 
czimben megjelölt tárgyról irandó nyilt tárcza-pályá-
zaton 800 koronával jutalmazta. Bár itt-ott alapos ki-
fogásaink vannak a szerző gondolatai ellen, mégis 
örömmel ismerjük el egyik-másik gondolatának mély-
ségét ós előadásának varázsát. 

Elüljáróban közöljük a tárcza magyar fordítását, 
aztán néhány kritikai megjegyzést füzünk hozzá, végül 
egy kis kalászatot mellékelünk sz. Ágoston gondolat-
világának érintkező pontjairól. 

Ime Wolff tárczája ! 
I. 

Bámulatos a felismerése annak az igazságnak, a 
mely azonban csak választottak osztályrésze s csupán 
rájok nézve elviselhető, hogy minden szó szükség-
képen hazugság. Valami hasonlót a legmélyebb meg-
indulás pillanataiban a legtöbben megsejdítenek. De 
mindig és mindenütt észrevenni, hogy a hullámzó-
csillogó benső lelki tartalmat a kimondott szó többé-
kevésbbé fedezetlenül hagyja : — ez csak kevés ember-
nek vértanusága, a kiknek tudniillik a kis különbségek 
tragikuma iránt is érzékük van és gyakran tönkre is 
mennek miattok a durvább természetűek bámulatára. 

II. 
Mi a legjobb benned? — A mi legsajátosabban 

a tied. Mi a legsajátosabban a t ied? — a mi csak ben-
ned nyilatkozik meg. 

A bölcs azt mondta egykor : A világon egy levél 
sem hasonlít a másikhoz. Mennyivel kevésbbé hasonlít 
teljesen ember az emberhez? 

Nem fejedelmi és a sötét massák vigasztalan 
tolongásán felülemelő érzés az, ha meggondolod, hogy 
minden csöppséged és minden megvető egykedvűség 
daczára, a melylyel a történés hatalmas áramlata téged 
tovasöpör, mégis csak egyszer van olyan lény, mint 
te ? Nézz magad körül : énedből az okoknak egész lán-
czolata kapcsolódik előre ós visszafelé a végtelenbe. 
Csak egyszer kötődött meg a csomó, mely téged a 

létbe hivott. Csak rajtad áll, hogy te légy egyesegye-
dül minden létnek csomó- és metszőpontja. Vedd ki 
magadat ebből az örök szövedékből és a mindenség 
visszasülyed a chaos öséjébe. 

Azért mondtam : a legjobb benned az, a mi ben-
ned páratlanul áll. 

De mi a nyelv ? 
Az általánosnak lecsapódása, mindannak a formája, 

a mi sok lényben hasonló, forgalomban levő pénz, 
melylyel piaczi árút fizetünk. Ebbe a burokba nem 
rejtheted belé lelked legfinomabb velejét. 

III. 
Talán korunk ragyogó stilisztáira gondolsz, kik-

nek nyelve mint valami simulékony élő lény panasz-
kodik és nevet, haragszik és hízeleg urának kedve 
szerint. Jeles mesterekre gondolsz, a kiknek szavainál 
üvegen át véled szemlélhetni lelkük izgalmait. 

De tudod-e, mily czél lebegett e nagyságok lelke 
előtt ? 

Hidd el, egyikök sem lehelte belé szomorúság 
nélkül meleg, lihegő életét ezekbe a kemény formákba. 
Egyikök sem tekint különös borzongás és idegenkedés 
nélkül arra a hideg, fényes bőrre, a melyet fürge 
kígyóként hántott le magáról, hogy másnak legyen mit 
látnia és tapintania. 

A ki nem ismeri ezt a fájdalmat, ezt a borzon-
gást, talán szorgalmas napszámos, de semmi egyéb. 

A kinek saját lelke meleg, ós színpompás nyará-
val szemben a szóba öltözött mű nem látszik őszies-
nek és fakónak, lehet elmés feltaláló, egyéb semmi. 

IV. 
Talán a nagy szónokokra gondolsz, kik bensődet 

megrázták ! 
Hozzájok menj, mondod nekem, és kérdezd meg, 

nem kéjes-e nekik saját nyelvök? 
De feleded, hogy itt a szónok Ítélete nem döntő. 

Minő az igazi szónok ? Ugyanaz a szellem szülte, mint 
a hadvezért, és sastekintetet meg féktelen vágyat adott 
neki, hogy a tömegre hasson és báránynyá tegye. 

Persze, hogy a nyelvet használja, hiszen termé-
szeténél fogva ez a tömeg eszköze. A nyelv az ő bű-
bájos vesszeje; vele aranyát ezernyi csengő pénzzé 
változtatja, hogy kapva-kapjanak rajta. Mert azt akarja, 
hogy a nép körültolongja, s ha kezét fölemeli, mozdu-
latlanul álljon mint a befagyott tenger, ha pedig aján-
dékait közéje dobálja, ordítozzon és tülekedjék. 

Az igazi szónok nem szenved a miatt, hogy nyelve 
hazug. Mert nem igazságra törekszik bensője. Ural-
kodni akar. 

V. 
Mikor érzed kényszeredetten a szónak csalfaságát 

és önsúlyát? 
Két embert látok, a kik mélyen megindulva és 

komolyan iparkodnak egymást megérteni, hogy aztán 
békén haladjanak együtt sok homályos uton. 

Hallom, hogy beszélnek-beszélnek, félreértik egy-
mást, tűzbe jönnek, czivódnak és végül örökre el-
válnak. 
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Talán tudjátok, mi választja el őket! mi tolul 
szürke fátyolként szemük elé és veszi el lelkük vilá-
lágosságát! 

Szavak, szavak, szavak ! 
VI. 

Beszélned kell, ha kívánod, hogy megértsenek. 
Lelkednek; mint a kelet mesés kalifájának, közönsé-

ges gúnyát kell öltenie s el kell rejtőznie, ha az em-
berek közé mégy. 

Az egyik éntől a másikhoz csak ez a taposott út 
vezet ; de ez az út mélyebbre nem hatol, hanem a 
sáncz külső falára szorítkozik és zártkapu előtt tor-
kollik. 

Beszélned kell, ha kívánod, hogy megértsenek. 

VII. 
Minden utczasarkon hallhatod, hogy a hallgatás 

gyakran ékesebben beszél a szónál. 
Ez nem mélyebb megfigyelés. 
A gyászbaborultnak komoly arczczal megszorítod 

a kezét ; a vidámra ragyogó szemmel tekintesz : — 
meg fog érteni, ha egy szót sem szólasz is. 

De miért? 
Mert tudja, mit beszélnél. A szó nem maradt ki 

igazán. Barátod kiegészíti magának bensejében. Csak 
a kimondást takarítottad meg magadnak ós neki. A 
mit tettél, csak rövidítés volt, pótló mozdulat. 

Jelbeszéd, — tehát még mindig beszéd. 
A mindennapos világ ezt érti kopott igazsága 

alatt : a hallgatás gyakran ékesebben beszél a szónál. 

VIII. 
De — nincs ennél magasztosabb ? 
Vannak órák, mikor nagy a csend benned és 

boldogító a fölcsillámlás, olyasféle fény, a minő a ten-
geren is van, ha nyugodtan lélegzik és az estének 
bíboros fényét hordja tükrén. 

Ezek az igazi hallgatás órái. 
Kevesen élik át őket és a kegyelmes lelkekhez 

is ritkán közelednek. Az örökkévalóság lehelete lebeg 
fölöttük. 

IX. 
Az igazi hallgatás ritka óráiban lelked a maga 

láthatatlan légkörét leheli ki, a melytől az idegen ve-
lőig égve visszapattan ; ellenben testvéred lelkét magá-
hoz vonja, mig mindketten szent tűzben égtek. 

Ki a testvéred és ki az idegen, csak akkor tudod 
meg, ha ez az igazi hallgatás lep meg és szemedet 
megedzi. 

J a j a nőnek oldaladon és ja j barátodnak a házi 
tűzhelyen, ha ezt a próbát ki nem állják ! Szemedben 
ijesztő vázak volnának és nem ismernéd őket ezentúl. 

De lehet, hogy egyet fordulsz, a napszámosnak 
ablakod alatt, vagy a szemtelen kerítőnek szemébe 
nézel, és szemökből az örök szeretet ragyog rád. 

X. 
Van hallgatás, mely csak merevedés és halál, és 

van hallgatás, mely a legmélyebb élet. 
Erről az utóbbiról szóltam előbb. 

Ha fölkeresett és elég bátor voltál, hogy ezt a 
szerencsét egész borzasztóságában elviseljed, tudni 
fogod : rövid ideig tartott és téves tekintete előtt a 
tarka valóság mint szines ködrongv szétfoszlott és a 
mi m a r a d t . . . 

,,Nos, mi maradt?" — kérdik a kíváncsiak. 
Oh hiába dadognál, ittas lélek ! Miért is fecseg-

nél róla ? Nem volna merészség, erről a hallgatásról 
— beszélni? 

* 
* * 

Minden mélysége és szépsége daczára nem hagy-
hatjuk a fönn ebb közölt tárczát teljesen kritika nélkül. 

( F o l y t a t j u k ) 

I R O D A L O M . 

— Megjelent: Jedlicska Pál „Don Bosco János, a 
szegény gyermekek apostolának életrajza" czimű műve: 

Mind a mult századok, mind az ujabb idő számos 
bizonyítékkal tanúsítják, hogy a katholikus egyház 
mindenkor egyik legfőbb feladatául tartotta a felebaráti 
szeretetet s az ebből fakadó irgalmasság, jótékonyság 
s önfeláldozás erényeit gyakorolni. 0 bízvást magára 
vonatkoztathatja isteni Alapitójának ismeretes szavait: 
„És gyümölcseikről megismeritek őket." 

Ezen igazságnak egyik ujabb s mondhatnók leg-
kitűnőbb, nemkülönben csodálatos bizonysága : don 
Bosco János olasz papnak működése s élete. 

Don Bosco János egész életerejét s tevékenysé-
gét elhagyatott szegény gyermekek és árvák neve-
lésére és oktatására szentelte. Semmije sem volt s ő 
mégis — Istennek különös csodaszerű kegyelme által 
— több százra menő árvaházat emelt; két congrega-
tiót alapított ; és pedig egyiket a figyermekek neve-
lésére : a szaléziánusok congregatióját, a másikat a 
leányok nevelésére : ez a segítő Mária leányainak con-
gregatiója. Az első congregatiónak 1901-ben 260, a 
nőinek 189 árvaháza volt. Don Bosco árvaházaiból 
1846. évtől fogva mai napig vagy négyszázezer if jú 
került ki, kik mint hasznos s avatott munkásai a tár-
sadalomnak léptek ki az intézetekből az élet terére. 
Intézeteiben nagyobb részben kézművesek nyertek ok-
tatást, de kikerült onnan sok pap, tanár és művész is. 

Don Bosco intézményében valóban szembeszökő-
leg nyilatkozik meg Istennek nagy áldása s én nem 
átallom nyugodtan állítani: hogy don Bosco János volt 
a XIX. századnak egyik legnagyobb embere. E kiválóan 
nagy férfiúnak nevezetesebb életrajzi vonásait gyűj-
töttem egybe e munkámban és pedig azért: 

1. hogy ú j fényes bizonyítékot állítsa fel a 
katholikus egyháznak a társadalomra való üdvös be-
folyásáról, mivel a tudatlanság legnagyobb ellensége az 
egyháznak ; 

2. hogy igazságot szolgáltassak Lacordaire mon-
dásának : „A szerzetesrendek szükségessége azonnal 
meg fog szűnni, mihelyt nem lesznek tudatlanok, kiket 
oktatni kell, mihelyt nem lesznek betegek, kiket ápolni 
és szegények, kiket istápolni kell" ; 

3. hogy don Bosco János intézetei iránt, a sze-
gény és árva gyermekek érdekében, édes hazánkban 
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is némi érdeklődést keltsek s a nemes érzésű sziveket 
hasonló intézetek alapítására buzdítsam. Tudnivaló 
úgyis, hogy hazánkban még egy árvaháza sincs don 
Bosconak. Ezen okoknál fogva munkámat mindennemű 
hitfelekezetű honfitársnak szives figyelmébe ajánlom. 

Munkám kis 8-r. alakban, 328 lapos, megjelent 
Budapesten a Stephaneum nyomdájában, don Bosco 
János arczképével Csinos vászonkötésben megrendel-
hető, postautalványnyal vagy utánvéttel, nálam alul-
írott szerzőnél. A munka tiszta jövedelmét a szaléziá-
nusok cavagliai tanintézetének fogom felajánlani, mely-
ben magyar ifjúk nyernek nevelést és oktatást, hogy 
don Bosco művét édes hazánkban folytassák. A t. 
gyűjtőknek 5 példány után egy ingyenpéldány nyal 
szolgálok. 

Nagyszombat. Jedlicska Pál, 
érseki he lynök, esz tergomi kanonok. 

= A NŐI KÉRDÉS. Irta Cathrein Győző. For-
dította Gallovich Jenő dr, budapesti főgimn. tanár, a 
hittudományok tudora. Saját kiadás. Kapható a fordí-
tónál, Budapest, VIII., József-körut 42. I., 8-r. 167 1. 
Ara 2 korona. 

A tudós fordító igen szép és nagyon hasznos 
munkát végzett a legilletékesebb szocziálpolitikusok 
egyike, Cathrein Jéz. t. atya e művének magyarföldbe 
való átültetésével. Gallovich tanár munkája a magyar 
irodalomban az első, mely komoly figyelemre méltó, s az 
ő keresztény-vallásos, végtől-végig tudományos irányá-
val nálunk igazán páratlanul áll. 

VEGYESEK. 
— Római tudósításunk szerint a kánonjog kodi-

fikácziójának pápai bizottságába a következő biborno-
kok kaptak kinevezést : Vannutelli Szerafin és Vincze, 
Agliardi, Satolli, Rampolla, Gotti, Ferrata, Cassetta, 
Mathieu, Gennari, Cavicchioni, Merry del Val, Stein-
huber, Segna, Vives y Tuto és Cavagnis bibornokok, 
a legkiválóbb tekintélyek. Titkára a bizottságnak 
Gasparri cz. érsek lett, a ki három nagyobb kánonjogi 
könyvéről hires. 

— Személyzetiek a szatmári egyházmegyéből. 
Meszlényi Gyula szatmári püspök u r a jubileumi év alkal-
mából dr Wolkenberg Alajos theologiai, Bodnár Gáspár 
tanitóképző-intézeti tanárokat, Ratkowszky Samu mun-
kácsi róm. kath. gymn. hittanárt, továbbá Konka 
Gyula felső-schönborni, Molnár István tőketerebesi, 
Fehér Kálmán vitkai, Schubert Géza akna-szlatinai s 
Tahy Ábrahám dobóruszkai plébánosokat szentszéki 
ülnökökké nevezte ki. Gratulálunk. 

— Az uj theologiai tanárok ünnepélyes beveze-
tése tanszékükbe a budapesti t. egyetem hittudományi 
karában f. hó 8-án és 12-én történt meg. Dr Prohászka 
Ottokár 8-án, dr Karácsonyi János 12-én foglalta el a 
tanuló ifjúság lelkes üdvözlése mellett Pázmány hittu-
dományi karában, amaz a dogmatika, emez az egyház-
történelem tanszékét. A bevezetést mind a két esetben 
a kari dékán végezte. Prohászkától az esztergomi 
katholikus társadalom f. hó 10-én a Kath. Körben 
szeretet-lakomával ós számos lelkes felköszöntövei 
búcsúzott el. 

t Gyászhír. A nagyérdemű magyar ciszterci-rend 
nesztorát temették el f. hó 11-én Pécsett nagy részvét 
mellett. Majer Móricz József ciszt.-r. áldozópap szüle-
tett 1815. júl. 23-án Szemelyen, Baranyamegyében. A 
rendbe beöltözött 1834. szept. 11-én. Ünnepélyes 
fogadalmat tett, 1840. aug. 10-én, áldozópappá szentel-
tetett 1840. aug. 17-én. A gyémántmisés áldozópap 
kiérdemült tanár és lelkész halála rövid szenvedés és 
a haldoklók szentségeinek ismételt felvétele után f. hó 
9-én következett be. Ny. b. 

— Történeti nevezetességű vallomás szaladt ki a 
„Sárosp. Lapok" egyik írójának, Péter Mihálynak, a 
tollából „Véleményéében, melyet a prot. liturgia 
egységesítése „kérdésében" készített. Egész naivan be-
ismeri, hogy a „ref. egyház — emberi intézmény". Meg-
örökítendő szavai im ezek: „Az ev. ref. egyház, mint 
minden más emberi intézmény, nem tévesztheti szemei 
elől a fokozatos fejlődés elvét. Egyházunk múlt szá-
zadbeli történetei tanúsítják, hogy kezdetben és jó 
hosszú időn át keresztül úgy a tan, mint az egyházi 
szervezet tekintetében a legnagyobb különféleség és a 
legszomorúbb — szótszakadozottság jeleivel találkozunk 
az egyházban". T. i. az övékben. Ugyan kérem, hát 
megvan-e már a tan egysége akár csak egy és ugyan-
azon prot. felekezetben is ? Ha a 365 és a többi prot. 
felekezet hányféleképpen tanít egy és ugyanazon 
dolog felöl? 

— \bbé Loisyról a legújabb hír, a párisi Temps 
I szerint az, hogy Loisy jónak látta megkezdeni a visz-

szavonulást. A nevezett lap szerint ugyanis levelet irt 
Réville Alberthez, a „magas tanulmányok gyakorlati 
iskolájában a vallási tudományok osztályának elnöké-
hez"^ melyben, kijelenti, hogy húsvét után nem 
szándékozik folytatni a Sorbonneon kezdett szerdai 
szabad előadásokat. A nevezett lap ehhez hozzá teszi 
még azt is, hogy abbé Loisy erre szabad elhatározással 

! tökélte el magát a „lelkeknek a kath. egyházban kibé-
kítése végett". 

— Apró hírek. A Budapesti Kath. Népkörben, VIII. 
ker., Mária-Terézia-tér 1. sz. alatt, f. hó 9—16-ig, estén-
kint 8 órakor P. Bóta Ernő Jéz. t. atya nők számára 
lelkigyakorlatokat tart. — A „lutherani comburantur" 
határozat történetére ós annak legutóbbi győri tárgya-
lására vonatkozó megjegyzésünk után jutott eszünkbe, 
hogy ugyanezt a tárgyat már 41 év előtt tárgyalta itt 
a B,eligioban (1863. I. félév 51. és 52. sz.) Magyar-
ország ujabb egyházi történetének élő könyvtára, Olt-
ványi Pál prépost, pápai kamarás Szegedről, „Őseink 
bölcsesége" czim alatt. — A volt olmützi érsek ügyében 
a római határozat—a vád ellenében — igy szól : „Supre-
mum tribunal S. R. et Universalis Inquisitionis hanc 
edidit sententiam : Omnibus sedulo perpensis non con-
stare de instigatione ad violatio nem sigilli sacramen-
talis."  

IKT" Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indúl t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vállás* a lak jában , }l2 íve t fog adni. M. t. o lvasóink tapasz-
ta l ták , hogy 2 ívet is adott . A lap t e r j ede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t e h á t csak az VE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindké t lapot, a 
„Religio- vállás"-t és az „E. Kr. L " - a t együ t t k iván ja jára tn i , az 
az „E. Kr. Z ." -a t kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronával , a vele j á r a t o t t „E. K r . L." r a 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint, 
>/4, i/2l

 3/4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s Jegczélszerííbb e l já rás az egész évre j á r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , még pedig ha l ehe t előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

i szerdán és szombaton. 
} Előfizetési dij : 
f félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
I Szerkesztő lakása : 

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

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

Budapesten, április 16. 

Előfizethetni 
minden 

j kir. postahivatalnál : 
Ï Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Nagy Sándor 
\ könyvnyomdájában, 
[ IV., Papnövelde-utcza 
•j 8. sz. alatt , hova a 
[ netaláni reclamatiók is, 
: bernien tes nyi tot t 
: levélben, intézendők. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

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

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

.Additos tibi animos auctor i ta te ISostra exoptamus, quibub excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmek és tanulmányok: A k á n o n j o g kodif ikálása. — Egyházi Okmánytár. Sanct i ss imi Domin i Nos t r i P I I D i v i n a 
P rov iden t i a P A P A E X. — Egyházi tudósítások: B u d a p e s t : Az i sko la tes tvé rek véde lmére . — A u t u n : M e r r y del Val b iboros 
á l lamt i tkár levele P e r r a u d bíboros au tun i püspökhöz abbé Lo i sy t évedése i re vonatkozólag . — N e w - Y o r k : A ka tho l ikus egyház 
fe j l e t t ségének je len ál lása az E - A . E.-Ál lamokban. — R ó m a : Vázla tok a g regor iánus kongresszusró l . — Tárcza. A beszédről é s 
hal lgatásról . - Irodalom. A pécsi könyvpiacz ú jdonsága . — „Régi m a g y a r vi tézek fe l i ra ta egy római k a t a k o m b á b a n " . — A ka t 

könyvpiacz l egú jabb te rmékei . Meg je l en t a Li te ra r i sche R u n d s c h a u f ü r das ka tho l i sche Deu t sch l and . — Vegyesek. 

A kánonjog kodifikálása. 

X. Pius pápa Ő Szentsége f. é. márczius 
19-én kibocsátot t „Arduum saneLÍ kezde tű „motu-
proprio" ál tal ki jelentet te , hogy fe l te t t szán-
déka az egyháznak törvényei t egységes törvény-
könyvbe összefoglalva kibocsátani . 

Az emlí tet t „motu-prorio"-nak czíme jelzi 
már ezen czé l t : „Motu-proprio de Eclesiae 
legibus in unum redigendis". A „motu-prop-
rio" szövegéből azonban egész világosan kitűnik, 
milyen czélt akar elérni X. P ius pápa ezen 
codiíicatio-val. Felemlít i ugyanis a kánonjog 
egységesítését e lőmozdítani törekvő középkori 
compilátor-ok forrás-gyűjteményeit , főleg pedig 
Graticinus-nak korszakot alkotó „Decre tum"-á t . 
Majd felsorolja a hivatalos gyű j temények u t j án 
való codificatio-1 czélzó pápák (IX. Gergely, 
VIII. Bonifácz és V. Kelemen), va lamint a 
szintén erre törekvő III. Honorius és X X I I . 
J ános pápák törekvéseit . Végre felemlítve, 
hogy a tr ienti zsinat által ós azóta a pápák 
által k ibocsátot t óriási t e r jede lmű törvény-
anyag a kánonjognak tételes anyagá t igen fel-
szaporí tot ta és a régibb joganyagnak külön-
böző időben, különböző mérvben ós külön-

böző módon (ellenkező tételes törvény, vagy 
ellenkező szokás folytán) való megvá l toz ta t á sa 
az á t tek in tés t megnehezí te t te . 

Ezé r t X. Pius kijelenti, hogy ezen nagy 
törvény anyagot rendszeres egészbe aka r j a fog-
la l ta tni és annak végreha j t á sá t egy az ő (ille-
tőleg akadá lyoz ta tá sa esetében a Cardinalis-
decanus) elnöklete a la t t , a pápa ál tal kineve-
ze t t bíborosokból álló b izot tságra ruházza , 
a mely b izot tság mellé „consul tor"-okként a 
bíborosok által, a pápa jóváhagyásáva l meg-
felelő számú kánonjogászok és theologusok 
fognak beválasztatni , de ezenkívül a ka th . 
egyháznak összes püspökei is fe lha ta lmazta t -
nak arra, hogy a bizot tság munká lkodásához 
javas la ta ikkal közreműködhessenek. A codifi-
catio m u n k á j á t a „consultor"-ok végzik, annak 
elnöklete alat t , a kit a pápa a bíborosok bi-
zo t t sága t i tká rává kinevez. 

Ezen motu-proprio végreha j tásaképen 
Merry del Val biboros á l lamti tkár f. é. már-
czius 25-én kel t levél kíséretében a nuncia-
tu rák u t j án a ka th . egyház összes püspökeinek 
megküldöt te a motu-proprio-t és közölte velük 
a már eddig „consul tor"-okká kinevezet t római 
kánonjogászok és theologusok neveit, de egy-
út ta l bővebben t u d a t t a velők az t is, milyen 
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módon működhe tnek közre a kath . egyháznak 
összes püspökei a codiíicatio munká jáná l . 

Eszer int az egyház érsekei ezen márcz. 
25. levél vételétől számítot t 4 hónapon belül 
ad ják elő Írásban esetleges j avas la ta ika t a 
kánon jog egyes szabályainak megvál toz ta tása 
iránt . Továbbá joguk van egy-egy ország (natio) 
püspökeinek egy vagy több kánonjogász t aján-
lani úgy, hogy az az őt megbízó püspökök 
kö l t ségéne czélból R ó m á b a külde tnék és mint 
a „consultor"-ok bizot tságának t ag j a i t t mű-
ködnék. De e helyet t a püspökök megbízhat-
nak egyet a R ó m á b a n lakó „consultor"-ok 
közül is azzal, hogy az illető ország püspö-
keinek kívánságai t a bizot tságban e lőadja ; 
avagy megje lö lhetnek valaki t az illető ország 
kánonjogásza i közül, a ki Írásbeli u ton érint-
kezzék á l landóan a „consultor"-ok bizot tságával . 

X. Pius húsvétkor m á r ki is nevezte a 
„consultor"-ok b izo t t ságának elnökévé („Prési-
dente délia Consul ta per l 'unificazione e codi-
íicazione del Diri t to Canonico") P ie t ro Gasparri 
caesareai czimz. érseket, a ki egyút ta l t i tkára 
a bíborosok fen teml í te t t b izo t t ságának („Segre-
tar io della Commissione Pontificia per l'unifi-
cazione e codificazione del Diri t to Canonico). 

A motu proprio szerint a m u n k a dereka a 
„consultor"-okra fog esni, a kik ál tal elkészí-
t e t t munká la to t a bíborosok b izo t t sága időről-
időre felülvizsgálni és a pápa elé, jóváhagyás 
véget t , fe l ter jeszteni fogják. 

Az „Osservatore Romano" f. é. április 6-án 
vezérczikkben foglalkozik X. Pius pápának 
ezen nagyszabású tervével ; ós épen nem tit-
kolja, hogy a pápának ezen tervbe ve t t mun-
ká ja óriási vállalkozás, amelynek sikere még 
a jövőnek t i tka, mer t f ügg az ily nagy czéllal 
a rányban álló előkészületektől és ilyen eszkö-
zök alkalmazásától . De ugyanez a lap a már 
eddig is t e t t in tézkedésekben ezen arány 
be ta r t á sá t lá t ja , mégis szükségesnek ta lá l ja 
az egész kath. egyháznak imá já t a nagy m ű 
sikeréhez. 

Magyarország részéről a condificatio-
lioz való hozzájárulás iránti egységes eljárás-
ról hihetőleg a legközelebbi püspöki konferen-
cziában fognak a nagymél tóságú magyar 
püspöki karnak tag ja i tanácskozni , ami any-
nyival könnyebb munka lesz most, mer t 
körülbelül 10 év előtt egyik magyar püspöki 

konferencziában volt m á r tárgyalás a kánonjog 
reformjáról . 

Pécs, 1904. április 12. 
Hanuy Ferencz dr. 

Egyházi Okmánytár. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
P I I 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE X 
LITTERAE IN FORMA BREVIS 
QVIBVS A M P L I S S I M A E F A C V L T A T E S 

P E O A P O S T O L I C A V I S I T A T I O N E IN V K B E P E R A G E N D A 

C O N O E D V N T U R 

D I L E C T O E I L 1 0 N O S T R O P E T R O T I T V L I SS. Q V A T V O R 
C O R O N A T O R V M S. R, E. P R E S B Y T E R O CARDIN ALI 
R E S P I G H I N O S T R O IN VRBE, E I V S Q V E D I S T R 1 C T V 
VICA R I O I N S P I R I T V A L I B V S G E N E R A L I , V E N E R A B I L I -
BVS F R A T R I B V S A N T I S T I T I B V S , AC D I L E C T I S E I L I I S 
R O M A N A E C V R I A E P R A E L A T I S P R O V I S I T A T I O N E 
E C C L E S I A R V M , E T L O C O R U M P I O R V M A L M A E V R B I S 
A N O B I S I N S T I T V T A S P E C I A L I T E R D E P V T A T I S . 

P I YS P 4 P A X. 
D I L E C T E F I L I N O S T E R 

V E N E R A B I L E S F R A T R E S 
AC D I L E C T I F I L I I 

S A L V T E M E T A P O S T O L I C A M B E N E D I C T I O N E M . 

Quae Nostra fuerit mens in indicenda Sacra Visi-
titatione omnium Ecclesiarum piorumque Locorum 
Almae Urbis, Nostrae sub plumbo Litterae nuper 
editae, quarum initium vQmm arcano Dei consiltoa  

satis aperte testantur. Vestrum nunc Studium, diligen-
tiam, vigilantiam requirimus, Dilecte Fili Noster, 
Yenerabiles Fratres ac dilecti filii, quos in hoc munere 
elegimus ac deputavimus. Ne quid ergo ministerium 
vestrum impediat, immo ut Vobis praesto sint omnia 
quae ad illud sancte ac feliciter obeundum conferre 
possint, exemplo Romanorum Pontificum Praedecesso-
rum Nostrorum amplissimis Vos facultatibus instruere 
decrevimus, quas in primis, Tibi, dilecte Fili Noster, 
qui nomine Nostro Visitationem peragis, eidemque 
praeesse debes, Vobisque omnibus et Vestrum cuilibet 
per hasce in forma Brevis Litteras communicamus, 
nimirum : 

I. Mandata quaecumque circa Visitationem ipsam, 
eaque durante etiam vivae vocis oraculo per Vos a 
Nobis accepta, illis ad quos ea res pertinet, referendi 
et oretenus per Nos ordinata mandandi, quibus relati-
oni, ac mandatis vestris et cuiuslibet vestrum Nostro 
nomine factis plenam et indubiam fidem adhiberi, ac 
firmiter obtemperari tamquam mandatis Nostris Apo-
stolicis volumus et iubemus. 

II. Mandata et praecepta quaecumque necessaria 
et opportuna illis in rebus, quae Visitationis praepara-
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tionem, statum, progressum et executionem concernunt, 
decernendi, faciendi atque exequi iubendi. 

III. Personas quasque tarn. Ecclesiasticas saecu-
lares et reguläres cuiusvis Ordinis et Instituti, quam 
laicas pro rebus et negotiis ad Yisitationem pertinen-
tibus ad Vos vocandi et ad personaliter coram Yobis 
comparendum citandi, opportunisque iuris et facti 
remediis compellendi. 

1Y. Personas easdem et tamquam principales et 
tamquam testes, seu tamquam principales quoad se, 
et tamquam testes quoad alios, examinandi, et ut 
veritati testimonium perhibeant, admonendi, atque 
etiam cogendi, iuramenta eis deferendi, et ab ipsis 
exigendi et recipiendi ad Sacrorum Canonum prae-
scriptum, ac recusantes per Censuras Ecclesiasticas, 
aliasque poenas Yobis benevisas compescendi. 

V. Libellos supplices et memorialia etiam Nobis 
inscripta et directa, atque instructiones, relationes, 
delationes, querelas, etiam sécrétas contra quascumque 
personas accipiendi, et Nobis referendi, seu alias, prout 
rerum et personarum qualitas requiret, iuxta Ordinati-
on es Nostras ex Auctoritate Yobis tradita providendi. 

YI. Congregationes aliquarum personarum, quae 
Yobis in consilium super praemissis adhibendae vide-
buntur faciendi, easdemque personas Auctoritate Nostra 
vocandi, et cum eis de negociis Yisitationis tractandi, 
consultandi et deliberandi. 

YII. Unum sive plures Commissarium, seu Fisca-
lem, nec non Cancellarium, itemque Ratiocinatorem, 
aliosque ministros, quibus in opere Yisitationis utamini, 
eligendi et deputandi, electum sive electos toties quo-
ties Yobis videbitur removendi et alium sive alios 
subrogandi. 

YIII. Quotiescumque videbitur atque etiam seor-
sum a Te, dilecte Fili Noster, qui Nostro nomine 
Yisitationem peragis, eidemque praeesse debes, vobis-
que omnibus, Venerabiles Fratres ac dilecti filii; et 
iteratis vicibus quarumvis dictae Urbis, seu extra 
illam, intra tamen illius Districtum consistentium 
Ecclesiarum omnium, etiam ab ipsius Urbis Vicarii 
ordinaria iurisdictione exemptis, sublatis abrogatisque, 
ad hunc dumtaxat eifectum, Sacrae nempe Yisitationis, 
quacumque veteri consuetudine sive Apostolicis Con-
stitutionibus, nec non universim quibuslibet iuribus 
ac privilegiis speciali vel etiam specialissima mentione 
dignis, Patriarclialium, Collegiatarum seu aliarum Ec-
clesiarum etiam S. R. E. Cardinalium ratione Tituli 
aut denominatione sui Cardinalatus et alias quomodo-
libet vel ex quavis causa subiectarum, seu cuiusvis 
capellae vel Oratorii, nec non Monasteriorum tam 
Yirorum quam Mulierum, Prioratuum, Domorum et 
Locorum saecularium, seu cuiuslibet Ordinis etiam 
Mendicantium, Congregationis aut Instituti Regularium, 
aut Hospitalium quantumvis exemptorum, Nobisque 
et Apostolicae Sedi immediate subiectorum, et gene-
raliter quorumcumque Locorum et Operum piorum 
quomodolibet nuncupatorum et quo cumque privi-
legio, exemptione et immunitate suffultorum, etiam 
si de iis speeifica et individua mentio habenda foret, 

eorumque Capitulorum, Conventuum, Universitatum, 
Collegiorum, Congregationum, Confraternitatum, Archi-
confraternitatum etiam Laicorum, etiam nullo alio spe-
ciali Nostro expectato ordine vel mandato, aut etiam 
requisito consensu, vel licentia, Yisitationem faciendi, 
et illa et quaelibet illorum visitandi, et in illorum 
statum, formam, régulas, instituta, regimen, statuta, 
consuetudines, vitamque, ritus, mores, disciplinam, 
doctrinam et idoneitatem singularum personarum con-
iunctim vel divisim, et tam in capite, quam in membris, 
nec non circa divinum cultum, religiosas functiones, 
Ecclasiarum clecorem, fructuum et reddituum dispositi-
on em, regulärem Religiosorum tam Yirorum quam 
Mulierum observantiam, aliaque omnia et singula ad 
actum huiusmodi Visitationis quomodolibet spectantia, 
diligenter inquirendi, et ad hunc effectum quaecumque 
illorum Archivia, Bibliothecas, et quaecumque in illis 
continentur documenta et instrumenta authentica, 
scripturas, libros rationum dati et accepti, computa et 
ratiocinia perlustrandi, inspiciendi, perscrutandi ; prae-
sertim vero SSmmum Eucharistiae Sacramentum et 
Sacras Reliquias et quibus ipsum Augustissimum Sa-
cramentum et Sacrae Reliquiae, et res ad alia Ecclesi-
astica Sacramenta pertinentes continentur, S. Yasa, 
Pyxides, thecas, tabernacula ; nec non indumenta, 
ornamenta et instrumenta, utensilia, et supellectilem 
ecclesiasticam, etiam pretiosam, diligenter et accurate 
inspiciendi, et ad praedicta exhibendum quascumque 
personas cogendi et compellendi ; et in praemissis 
omnibus et singulis quacumque correctione, emendatione 
et reformatione indigere cognoveritis, corrigencli, 
emendandi et reformandi, uniendi, transferendi, in 
melius immutandi, processusque necessarios desuper 
faciendi, et Nobis referendi, seu iuxta ordinationes 
Nöstras in his opportune providendi, mandata, décréta 
statuta et ordinationes executioni demandandi, ac 
custodiri et observari praecipiendi, demum omnia alia 
et singula quae huiusmodi Visitationis negocium, ulte-
riorem progressum, executionem, et in ea facta et 
facienda mandata, décréta, statuta et ordinationes con-
cernunt, et concernent, seu ad ea quomodolibet spe-
ctant et spectabunt, faciendi, gerendi, exequendi, man-
dandi et ordinandi. (Fo ly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápr. 15. Az iskolatestvérek védelmére. — 
Egy itteni krajczáros lap „Az iskolatestvérek 

tanyája" czim alatt rendszeres hajszát indított a buda-
pest-krisztinavárosi iskolatestvérek ellen. A czélzatos 
és sok salakot terjesztő támadásokkal szemben maga 
a krisztinavárosi lelkes plébános, Rostaházy Kálmán 

j vette fel a keztyüt s az említett krajczáros laphoz a 
I következő levelet intézte : 

Tisztelt szerkesztőség ! 
Mint a budai iskolatestvérek elemi iskolájának igaz-

gatója, kötelességemnek tartom, az „Uj Hírek" 97-ik 
számában az iskolatestvérek „tanyájáról" szóló czik-
kekre némely felvilágosítással szolgálni. 
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Az iskolatestvéreknek, ugy, mint, több áldásosán 
működő[egyházi intézménynek a bölcsője Francziaország-
ban van ugyan ; de ezeknek a franczia tanitó-kongregá-
cziók beszüntetésével semmi köze sincs, mert a magyar-
országi iskolatestvérek, több évre a francziaországi 
ellenséges intézkedések előtt telepedtek meg nálunk 
előkelő úrnők adakozása és pártfogása következtében. 

A testvérek házirendjének és fegyelmének őre, 
a házfőnök, német ajkú testvér ugyan, iskolájuk igaz-
gatója azonban az én csekélységem, aki negyven 
éven túl foglalkozom iskolai ügyekkel és az országos 
közoktatási tanácsnak is tiz éven át tagja voltam. A 
testvérek házfőnöke sajnálja ugyan, hogy nem tud 
magyarul, de azért rendelkezésére áll mindig a gyer-
mekek felől érdeklődő szülők és gyámoknak, mert 
hisz ő dönt a felvételnél is és legritkább esetben 
fordul elő, hogy olyanok jelenjenek meg nála, a kik 
németül épen semmit sem értenek, honlétét tehát el-
tagadni nincs ok. 

A tanitást magyarországi képezdékben vizsgázott 
testvérek végzik, és pedig elég sikerrel: mindjárt az 
első években intézetük növendékei oly kitűnő vizsgát 
tettek, hogy az a fővárosi iskolák bármelyikének becsü-
letére vált volna. Hogy az oktatás összevont osztályok-
ban történik, nálunk azon csudálkozni nem szabad 
annak, aki a tanügygyei ismeretes, mert nemcsak a 
fővárosi, hanem még állami iskoláknál is tanítanak 
összevont osztályokban a tanügy kára nélkül, főleg ha 
a tanulók száma nem nagy : — a két magyar tanitó 
testvér tehát feladatának sikeresen megfelelhet annál j 
inkább is, mert nemcsak a tanítási órákban foglalkoz- I 
nak a gyermekekkel, hanem egész napon át. 

A szülők azért adták szívesen kis fiaikat a testve- j 
rekhez, mert tudják, hogy azok egész napon át foglal- j 
koznak velük és nem tekintik őket csupán kosz- ' 
tosoknak. 

Nem hallottam és nem is tapasztaltam, hogy a ; 

testvérek növendékei közt valami nagy egyenetlenség 
uralkodnék. A nyilvános iskolákban, sőt a családban 
is előfordul, hogy a gyermekek néha rendetlenkednek, 
egymást bántják. A testvérek e bajokat ép ugy ipar-
kodnak orvosolni, mint a családfők vagy a nyilvános 
iskolák tanítói. 

Meg kell jegyeznem, hogy sok szülő épen azért 
adja gyermekét intézetbe, mert csintalan, és otthon 
nem bírnak vele : természetesen az ily gyermek az inté-
zetben sem változik meg egyszerre. Más szülő azért 
adja intézetbe gyermekét, mert gyenge tehetség, vagy 
nem szeret tanulni, aminek aztán az a következménye, 
hogy meg is bukik ; — de épen ez eszköze a tanulásra 
való serkentésnek és az is látszik belőle, hogy az 
iskolatestvérek intézete nem táp-„tanya1 ', nem nyerész-
kedési vállalat, ahol a gyermek jó bizonyitványt kap, 
ha nem is tanul, csak azért, mert fizet. 

Azt a „kellemes helyzetet*4 pedig, melyben czikk-
iró leledzik, midőn felhivja a szülök és hatóságok 
figyelmét az intézet hiányára, igazán nem értem. Az 
kellemes soha sem lehet a nevelés és tanügy igaz 

barátjára nézve, ha valamely intézetről rosszat 
mondhat. 

A vádaskodónak pedig, — ha a vád komoly, és 
igaz, saját neve alatt kell vádaskodni, hogy vádjainak 
bizonyítására felkérhető legyen. 

Az intézeti dij, 60 korona, nem csekélység ugyan, 
másutt is felveszik kosztba ennyiért; az a kérdés, mit 
adnak még a tápláláson kivül a testvérek? Azért 
bizzuk azt csak a szülőkre: ha azok nem sokalják, a 
czikkiró urnák nincs oka azt sokallani. 

Magam is igen óhajtanám, hogy az iskolatestvé-
rek intézete odafejlődjék, hogy alapitványok következ-
tében szegény gyermekek is belé felvehetők legyenek. 

Az én meggyőződésem, hogy az ilyen konviktu-
sok hézagot pótolnak, és ha a testvéreknek házukat 
sikerül kibővíteni, hiszem, hogy a közönség bizalma 
legfényesebben fogja megczáfolni a testvérek ellen 
felhozott vádakat. 

Mint minden emberi intézménynek, ugy az iskola-
testvérek intézetének is vannak kisebb hiányai ; — de 
legyen meggyőződye mindenki, hogy a legjobb akarat-
tal iparkodunk a felmerülő bajokon és hiányokon 
segíteni, mert nem hunyjuk be azok előtt szemeinket. 

Az évi záróvizsgálatra pedig a t. czikkiró urat 
ezennel tisztelettel meghívom a — „tanyárau ! 

Budapesten, 1904. ápr. 9-én. 
Rostaliázy Kálmán 

kr isz t inaváros i plébános, 
é rseki biztos. 

Megjegyzem még, hogy a névtelen czikkiró val 
további polémiába nem bocsátkozhatok. 

Autun, ápr. 11. Merry del Val biboros államtitkár 
levele Perraud biboros autuni püspökhöz abbé Loisy téve-
déseire vonatkozólag. — 

Az itteni „Semaine religieuse" legutóbbi száma a 
következő levelet közölte: 

Róma, a vatikáni palotában, febr. 17. 
Főmagasságu Bibornok Úr ! 

Megkaptam Eminencziádtól Loisy abbé tévedé-
seire vonatkozó röpiratának két példányát s nem mu-
lasztottam el, hogy az egyik példányt ő Szentségének 
át ne adjam, a kinek szánva volt. 

Kedves kötelességemnek tartom tudatni Eminen-
cziáddal, hogy ő Szentsége, a kinek semmi sem fek-
szik annyira szivén, mint az isteni hit letéteményét 
megőrizni és megoltalmazni, igen nagy örömet merített 
abból a tudatos lelkességbol, melylyel Eminencziád né-
mely ujabb iratoknak a nép körében okozott káros 
hatása ellen gyógyszerről serénykedett gondoskodni, 
hogy e bajok gyászos hatásait eltávolítsa. 

Eminencziád bölcs előrelátásának és szép példájá-
nak az apostoli szentszék utasításainak követésében és 
terjesztésében fog lehetni köszönni, a mint azt a Szent-
atya várja, hogy a papság és hivek tanulékonyságuk-
ról fognak bizonyságot tenni abban a mértékben, a 
melyben figyelmeztetésre és vezetésre rászorultak. 

A Szentatya áldását adja Eminencziádra és arra az 
irodalmi munkájára, mely oly hasznos ós alkalomszerű. 
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Ő Szentsége áldásátadja egyúttal az Emmen cziád gond-
jaira bizott nyájra, és annak a leghőbb vágyának ad 
kifejezést, hogy a méltósággal teljes autuni püspök 
nemes szándékai és szent fáradozásai a keresztény hit 
ésszellem mezején a legbőségesebb termést hozzák meg. 

Szerencsésnek érzem magamat, hogy ezt az alkal-
mat felhasználhatom mély tiszteletem újból való kife-
jezésére Eminencziád iránt, kinek kezeit csókolva leg-
alázatosabb szolgájának vallom magamat. 

Merry del Val Rafael, 
bibornok. 

New-York. A katholikus egyház fejlettségének jelen 
állása az É. A. E.-Államokban — következő statisztika1 j 
adatokban nyilvánul. Folyó évi február hó végén volt 
a kath. egyháznak az E.-Államokban 11,887,317 hive, 
11,186 temploma, 13,267 áldozópapja ; köztük 3327 szer- j 
zetes. A hierarchia áll 1 bibornok ; 16 érsek ós 82 
püspökből. Az érsekek közöl 1 koadjútor, 1 fölszentelt 
püspök érseki czimmel. A 82 püspök közöl 6 fölszen-
telt czimzetes püspök. Tanintézet van : 7 egyetemi 
rangban levő főiskola, 76 egyházmegyei papnevelő, 176 
középiskola fiuk számára, 646 felsőbb leányiskola, 4000 
plébániai iskola 986,088 mindkétnemü elemi tanulóval. 
2501 árva- és menedék-házban 36,641 árva és 741 jóté-
kony intézetben 1,136,800 gyermek, szegények, betegek 
stb. nyernek tanítást, nevelést, ellátást, ápolást. Az 
egyházmegyék közt legjelentékenyebb a new-yorki 
1,200,000 katholikus hívővel, 289 templommal, 6 nagy 
árvaházzal, 2115 árvával, 67 más jótékony intézettel, 
138 plébániai iskolával, a hová 52,895 gyermek 
jár, s papnevelővel, 120 jelölttel, 528 világi, 236 
szerzetes áldozópappal. A brooklyni püspökségben, 
melyet csak egy híd választ el New-Yorktól, a hivek 
száma félmillió, a templomoké 155, a világi papoké 
290, a szerzetes papoké 52. Van itt még 1 papnevelő, 
3 fiu középiskola, 15 felső leányiskola, 12 árva- és 
menedékház, 3695 ápolttal, 11 más jótékony intézet és 
68 plébániai iskola 35,651 tanulóval, illetve gondo- j 
zottal. 

Róma, ápr. 10. Vázlatok a gregoriánus lcongresz-
szusról. — 

Ez a, nagy szent Gergely tiszteletére rendezett 
kongresszus várakozáson felül sikerült. Szerdán, f. hó 
6-án, volt az alakuló gyűlés a Circolo San Pietro 
nagytermében. Az előkészítő bizottság asztalánál ültek : 
Duchesne, Wilpert, Ehses, de Santi Jéz.-t. atya, 
Bannister, és Respighi titkár. A kongresszus elnöksége 
következőleg alakult meg : Rampolla bibornok diszel-
nök, Duchesne elnök, de Santi atya, dom Gasquet sz. 
B. r. apát, dom Pothier sz. B. r. apát, dr Pastor 
osztrák udv. tanácsos, az osztrák tört. iskola igazgatója, 
AVagner Péter freiburgi egyetemi tanár, az ottani 
gregorián zene-akadémia igazgatója —- alelnökök. A 
kongresszus munkája április 7-én kezdődött. 5 szak-
osztályt alakítottak : liturgia, történelem, művészet, 
régészet és gregorián ének. Minden figyelem úgyszólván 
erre az utolsó szakosztályra irányult. Beggel 9 órakor kez-
dődtek az osztályülések a S. Apollinare papnevelő helyi-
ségeiben. A gregorián egyházi zene szakosztálya Fou-

cault st. diéi püspököt választotta tiszteletbeli elnökéül 
Francziaországból. Vezető elnöke de Santi Jéz. t. atya 
lett, a kinek érdemei a gregorián ének reformja körül 
igazán páratlanok. Alelnökök "Wagner és dom Pothier 
lettek. I t t is az érdem nagysága döntött. Délelőtt 11 
órakor volt a kongresszus első közös gyűlése. Bampolla 
díszelnök körül a következő bibornokok foglaltak 
helyet : Satolli, Macchi, Tripepi és Taliani. Előadást 
tartott de Santi, don Maguereau, don Argiolat ós Doisé 
atya. Délután istentisztelet volt a Monte Celión és 
énekpróba a szent-Péterben. Április 8-án, pénteken 9 
órakor ismét a szakosztályok tanácskoztak. A zene-
osztályban de Santi atya X. Pius pápa nevében azt a 
nyilatkozatot tette, hogy ő szentsége soha kiadónak ki-
váltságot nem fog adni a chorál-énekek kiadására,hanem a 
vatikáni nyomdában fogja a hiteles szöveget kiadatni, a 
melyet bárki szabadon utána nyomtathat és terjeszthet. 
Nagy tetszéssel fogadták e kijelentést. A szakosztályok ta-
nácskozásai után következett a kongresszus második 
együttes gyűlése. Előadók voltak Foucault püspök a 
„gregorián ének synthetikus rythrnusáról", Duchesne 
prelátus, Gué pin apát Spanyolországból, "Wagner tanár 
Freiburgból „La restauration grégorianne en Alle-
magne" czimmel. Délután sz. Gergely emlékünnepe sz. 
Péter bazilikájában. Az angolok sz. Gergely oltáránál 
imádkoztak a salfordi püspök vezetése alatt. 1000 éne-
kes énekelt don Bella tanár és Janssens benczés veze-
tése alatt abból a miséből, melyet X. Pius április 10-iki 
pápai miséje alatt valának óneklendők. Április 9-én 
harmadszor tanácskoztak a szakosztályok. A gregorián 
ének szakosztályában Foucault püspök ismételte de 
Santi Jéz. t. atyának X. Pius pápa nevében tett nyi-
latkozatát, kiegészítve azt azzal, hogy a gregorián 
énekek typikus vatikáni kiadása azonnal a kongresszus 
vége után meg fog indulni és ő szentsége rendeletéből 
a kinyomtatott ivek a kiadóknak, az azokat, kívánók-
nak, azonnal szét fognak küldetni. * Az öröm tetőpontját 
érte el. 10 órakor volt a közgyűlés. A szent atyának 
hódoló táviratot küldtek, melyet de Santi fogalmazott. 
X. Pius pápa azonnal válaszolt. Az ápr. 10-iki pápai 
miséről és az 1500 énekes gregorián énekéről legközelebb. 
A rivederci ! 

T Á R C Z A. 
A beszédről és hallgatásról. 

I r t a : Dr Zubriczky Aladár. 

Legfőbb kifogásunk az, hogy egyoldalúan itél a 
beszéd rovására és a hallgatás javára. Ha még oly 
mélyen átérezzük is beszédünk veleszületett és javít-
hatatlan gyöngeségét, mégis meg nem engedhető túl-
zás a beszéd összes érdemeit agyonhallgatni a hallga-
tás érdekében. Az egész czikken tagadhatatlanul a 
skepticzizmusnak és a pessimismusnak borongó köde ter-
peszkedik. Iránya annyira a subjectivismus felé hajlik, 

* Nem vállalkoznék-e valaki, péld. a Sz.-I.-T., Magyar-
ország számára az u t á n n y o m á s r a ? 
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hogy a kollektivizmus idején, a melynek a beszéd lé-
nyeges és nélkülözhetetlen eszköze, az ilyen elmefut-
tatást nem tekinthetjük olyannak, a mely időszerű és 
az embereknek hasznára válik. 

Vagy nem igazságtalan kifejezés az, hogy minden 
szó hazugság ? Ha az iró csak annyit mondott volna, 
hogy minden szó csak gyönge viszhangja és halvány 
képe a gondolatnak, ez unos untig elég volt volna. 
Csak tartsuk szét a különböző fogalmakat. Más a hazug-
ság, más a tévedés, és egészen más a jóakaratú tehet-
tetlenség, az erőlködő bénultság. A czikkező csak ezt az 
utolsót bizonyít ja: miért mond tehát többe t? ! 

Vagy nem egyoldalúság, mikor a szónokról csak 
mint hóditóról beszél? Ez a szónoknak csak egyik 
faj tájára illik és a tanítószónokra egyáltalán nem illik. 
I t t nem a hódítás, hanem a nyugodt meggyőzés a czél. 
Nem tagadom, hogy az egyházi szónoklat terén nem 
tűntek volna föl hódító jelenségek; de hány világhirű 
szónokunk van, a ki minden merőben rhetorikus esz-
közt megvetett és szavaival nem uralkodni akart, hanem 
csupán az igazságot terjeszteni ?! Veritas liberabit vos ! 
A szerző arra a rhetorikára gondolt talán, a mely az 
Antoninok idejétől kezdve a római birodalomban bete-
ges arányokban ter jedt el. Henan is bizonyosan erre 
gondolt, de szerzőnkkel együtt gondolatát igazságta-
lanul általánosította, mikor Lesseps fölött tartott aka-
démiai beszédében így szólt: „Borzadtok a rhetorikától, 
és igazatok van ; a politikával együtt ez a görögök 
egyetlen tévedése. Miután remekműveket alkottak, azt 
hitték, hogy a remekművek szabályait is megalkothat-
ják : mélységes tévedés !" * 

* 

Megkísértem egyes szemelvények összeállítását 
sz. Ágoston gondolataiból, a melyek részben megvilá-
gosítják azt, a mit Wolff mond, részben túlságosan 
kiélezett gondolatait a kellő határok közé szorítják 
és keresztény színezetet kölcsönöznek azoknak. Sz. 
Ágostont választottam, mert talán az összes szentatyák 
közül ő pillantott legmélyebben az emberi lélekbe és 
épen ez a gyakorlati lélektana tette őt a kegyelem hi-
vatott doktorává. Munkái közül a Confessiók tizen-
három könyvét választottam, mert ebben a művében 
vázolta utolérhetetlenül saját benső tapasztalatait és 
váltakozó lelki állapotait. 

Azokról az évekről, mikor még a rhetorika mes-
tere volt, ugy í r : „Akkor rhetorikát tanítottam és 
annak daczára, hogy vágyaimnak rabja voltam, győzel-
mes fecsegést árulgattam" (IV. 2.) „A szüret végén jelen-
tettem, hogy a milánóiak keressenek tanitóifjuságuknak 
más szókalmárt, részben azért, mert Neked (Istenem) 
kívánok szolgálni, részben azért, mert lélegzési nehéz-
ségeim és mellbajom miatt ennek a hivatásnak meg 
nem felelhetek". (IX. 5.) 

Mennyire kápráztat és mily ködöt von az értel-
mes lélekre a tömeg vélekedésének befolyása, szépen 

* Kissé mámorosnak látszik továbbá az, a mit Wolff az 
„örök" szövedékről és az egyéniségnek mint minden lénynek 
csomó- és metszőpontjáról mond. Végül a tárcza előkelő har-
móniájából kellemetlenül rí ki a IX. pontnak durva befejezése. 

leirja, mikor arról a hatásról beszél, melyet Hierius, a 
római nép ünnepelt szónoka gyakorolt r á j a : „Megval-
lom neked (Istenem), honnan tudom és miért vagyok 
meggyőződve, hogy őt inkább a dicsérők miatt, mint 
dicséretük oka miatt szerettem. Mert ha ugyanazok 
dicséret helyett ócsárolták volna és ugyanazt, de meg-
vetőleg és gúnyolódva mondták volna, nem lelkesedtem 
és nem gyúltam volna lángra érte. Pedig sem ő, sem 
a dolog más nem volt volna, hanem csupán a róla 
beszélők indulata. íme milyen az erőtlen lélek, mely 
még nem ragaszkodik az igazság erősségéhez ! A mint 
a nyelvek szele fújdogál a vélekedők kebléből, úgy 
repül és forog, kerül és fordul, fénye elhomályosul és 
nem látja az igazságot!" (IV. 14.) 

A nagy Faustusról, a manichaeusok eleven csodá-
járól, csalódottan mondja : „Mikor eljött, szives és kel-
lemes szavú embernek találtam, a ki behizelgőbben 

; fecseg arról, a miről ők (a manichaeusok) szoktak. 
De mit használt az én szomjúságomnak, ha igen ékes 

i szolga nyúj tot t is neki drága billikomokat ? Ilyen dol-
gokkal már tele volt a fülem, és nem tetszettek job-
ban azért, mert jobban mondották . . . De találkoztam 
már olyan emberekkel is, a kiknek még az igazság is 
gyanús és elfogadhatatlan volt, ha megfésült és bőséges 
beszédben ajánlgatták . . . Azonban én már megtanul-
tam Tőled (Istenem), hogy sem nem kell valamit 

! csupán* igaznak tartani, mert ékesen mondják, sem 
j nem kell valamit elvetni, mert a nyelv jelei ziláltan 

hangzanak. Továbbá, hogy nem azért igaz valami, 
mert ügyetlenül mondják és nem azért hamis más, 
mert kifejezése pompás ; hanem úgy van a bölcses-
ség és oktalanság mint a hasznos és ártó eledel ; 
mindakettőt lehet ékes ós éktelen szavakkal mint 
városi és falusi edényekkel tálalni." (V. 6.) 

Epen ezért sz. Ambrusban már nagyon megbecsüli 
a szép beszédet : 

„Milánóba jöttem e hírneves Ambrus püspökhöz, 
a te jámbor tisztelődhöz, a kinek ékesszólása akkor 
bőven ontotta népednek gabonád kövérségét, olajod 
vigaszságát és borodnak józan mámorát . . . Szorgal-
masan, de nem a kellő szándékkal hallgattam a néphez 
intézett beszédeit; inkább ékesszólását tanulmányoztam, 
megfelel-e hírnevének, vagy kisebb-nagyobb-e annál. 
Szaván szomjasan csüngtem ; de a tárgyaltakat kíván-
csiság nélkül és megvetőleg fogadtam, holott szavának 
édességét élveztem, mely kifejezéseiben tudományo-
sabb volt ugyan mint Faustusé, de kevésbbé felvidító 
és behízelgő. (V. 13.) — „Ámbár nem iparkodtam ma-
gamévá tenni, a mit mondott, hanem csak meghall-
gatni, miként mondja, — mert ez a hiú gondom meg-
maradt, ha le is mondtam róla, hogy Téged az ember 
valaha elérhet: — mégis a szavakkal, melyeket szeret-
tem, szivembe lopózott a dolog is, amit nem szerettem. 
Nem is tudtam azokat különválasztani ; és mikor meg-
nyitottam szivemet annak befogadására, mily ékesen 
szól, fokonkint bevonult szivembe az is, mily igazán 
beszél." (V. 14.) (Vége köv.) 
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I R O D A L O M . 

A pécsi könyvpiacz újdonsága. 
Minap hagyta el a sajtót Hanuy Ferencz dr, pécsi 

theologiai tanárnak legújabb szakmunkája: VA vegyes 
házasságokra vonatkozó tételes jog és gyakorlati eljárásu. (1541., 
2 K. 50 fill.) Ez a munka szorosan összefügg szerzőnek f. é. 
januárban megjelent müvével (A vegyes házasságok jog-
története. 234 lap, 4 kor.), a mely széles alapokon előadta 
a vegyes házasságokra vonatkozó egyházfegyelem fej-
lődési fokait az első századoktól a mai napig, mellőzve 
az egyes országok (Németország, Belgium) jogfejlődé-
sének a világos áttekintést gátló részletes elágazásait, 
de e helyett egész részletességgel dolgozva fel a magyar-
országi jogfejlődésnek Roskoványi (De matrimoniis 
mixtis, 1—8 kötet) forrásgyűjteményében Leverő nagy 
forrásanyagát. A most megjelent munka a jogtörténeti 
részeket elhagyva, és a mai tételes jog forrásainak teljes 
szövegének betekintése tekintetében, a jogtörténeti mű 
függelékére (III. rész) utalva, előadja egész részletes-
séggel és közönkint a szakirodalom eddigi álláspontjától 
eltérő önálló felfogással, a vegyes házasságokra nézve 
ma érvényes tételes egyházjogot, felhasználva az „Acta 
S. Sedis"-ben és egyebütt a vegyes házasságokra vo-
natkozólag megjelent római határozatok (főleg: S. Cong. 
Inquisitionis) tömeget. Ezen tételes jogi tárgyalás öt 
fejezetre terjed, melyhez hatodik fejezetben a kath. 
lelkipásztor által a vegyes házasságra nézve betartandó 
gyakorlati eljárás összefoglalása járul. 

A munka szorosan a kath. egyházjog szempont-
jából dolgozza fel a kérdést, de tekintettel van a 
magyar közjognak (1894 : XXXI. , X X X I I . ; 1895 : XLIII . 
t. cz.) a vegyes házasságokat érintő, ma még érvényes 
anyagára. 

A művet a kánonjogi elmélet iránt érdeklődők 
érdekkel fogják olvasni, de igen nagy hasznát fogják 
venni a kath. papságnak tagjai, főleg a kath. lelkészek. 

A mű kapható szerzőnél, valamint Lechner Kornél 
és Dómján I. pécsi könyvkereskedőknél. 

— „Régi magyar vitézek felirata egy római ka-
takombában". Ezen czim alatt jelent meg Béesey Vik-
tor drtól a Szent-István-Társulat tudományos osztályá-
ban tartott székfoglalója. Fraknói Vilmosról közmon-
dásossá vált azon jelző, hogy szerencsés kezű kutató, 
egy tudós megjegyzése szerint méltán Récâeyre is 
átöröklődött. A merre kutat, mindenfelé egy-egy érté-
kes, hazai vonatkozású emlékre akad. Ezen értekezé-
sében is egy ilyen szerencsés leletét tárgyalja. Midőn 
1900-ban a nemzetközi keresztény műarcheologiai kongresz-
szuson egy magyar vonatkozású előadásával részt vett 
Rómában, a hires Marucchi tanár egy általa felfedezett 
uj katakombába vezette a résztvevőket. Ekkor vette 
észre Récsey az egyik fülkében azt a grafittót, mely 
megörökíti azt, hogy azon magyar vitézek, akik savo-
yai Jenő vezérlete alatt hazánkból kiverték a pogány 
törököt, elzarándokoltak Rómába és a vértanuk sírjá-
nál ezen szerencsés eseményért vTe Deuma-ot tartottak 
1716. év szeptember 7., 10. és 21-én. Fel vannak 
sorolva a résztvett magyar vitézek nevei és azon nagy 

tudós régész Marangoni neve is, a ki akkor kalauzolta 
a magyar előkelő vitézeket. Szerző előzetesen mind-
azokat a régi nevezetes magyarokat elvonultatja előt-
tünk, a kik Sz. István óta hazai vonatkozású ügyben 
az örök városba zarándokoltak ; továbbá előadja azo-
kat a körülményeket, melyek között Jenő herczeg a 
magyar huszárokkal azt a győzelmet aratta a törökök 
fölött, melyért utóbb a római katakombában hálát 
mondtak. Thaly Kálmán egy ünnepi országgyűlési 
beszédje szerint is, hazánk hálával tartozik XI. Incze 
pápának és Jenő savoyai herczeg emlékének ; mivel 
ezek hatalmas támogatásának köszönhetjük hazánk 
felszabadítását a török uralom alól. Ezen világraszóló 
eseménynek ékesen szóló emléke a _Recseí/-ismqrtette 
római felirat. 

A kath. könyvpiacz legujabb termékei. 
Theologia. 

Aneedota Maredsolana Vol. III, pars 3 : Hieronymi tra-
ctatus sive homiliae in psalmos quattuordecim. Detexit, 
adiectisque commentariis criticis primus ed. D. theol. 
G. Morin etc. 4° (VI, X X I V n. 203) Maredsoli. Oxford 
1903, Parker & Sohn. M 7.60 

Beissel, St., S. J., Betrachtungspunkte f. alle Tage des 
Kirchenjahres. V. Bdchn : 5. Das Leiden unseres 
Herrn. Betrachtungspunkte f. die hl. Fastenzeit. 2., 
verb. u. verm. Aufl. 8° (VIII u. 213) Fbg, Herder. 
M 2. 

Corpus scriptorum christianorum orientalium. Curanti-
bus J.-B. Chabot, J . Guidi, H. Hyvernat, B. Carra de 
Vaux. Scriptores syri. Series II. Textus et versio. 
gr. 8° Parisiis. Lpz. 1903. Harassowitz. 

Tom. XC1II: Dionysius Bar Satibi, Expositio liturgiáé. 
Textus Ed. H. Labourt. (95) M 5. 

— Versio, Interpretatus est H. Labourt. (106) M 3. 
Diessel, G. C. Ss. R., Das grösste Denkmal der göttli-

chen Liebe. Predigten u. Betrachtgn üb. das hoch-
heil. Sakrament des Altars. I I Bde. gr. 8U (XVI u. 
636) Regensb , Pustet. M 8.40. 

Ehrler, J . G. v., Kanzel-Reden. Eine Reihe v. Predig-
ten üb. die vorzüglichsten Glaubenswahrheiten u. 
Sittenlehren. (In VII Bdn od. 50 Lfgn) 1. Lfg. gr. 
8 ' Fbg. Herder. Pf 90. 

Gla, D., Systematisch geordnetes Repertórium der ka-
tholisch-theologischen Literatur. I. Bd. II, Abtg: 
Literatur der Apologetik des Christentums u. der 
Kirche, gr. 8" (VIII. u. 1024) Paderb., Schöningh. 
M 18. 

Handbibliothek, wissenschaftliche. 1. Reihe Theologische 
Lehr- u. Handbücher, gr. 8 ' X I V : Göpfert, F. A., 
Moraltheologie. III. Bd. 4., verm. u. verb. Aufl. (VIII 
u. 576) Paderb., Schöningh. M 4.20. 

Hansjakob, H., Messopfer, Beicht u. Kommunion. 6 
Vorträge. 3 , neu durchgeseh. Aufl. gr. 8° (VII. u. 
96) Fbg, Herder. M 1.60. 

— Die Schöpfung. 6 Kanzelvorträge, gr. 8° (X u. 67) 
Ebd. M 1.20. 

Heimbucher, l̂ L, Die Bibliothek des Priesters, gr. 8" 
(VIII u. 476) Regensb., Vrlgsanst. vorm. Manz. M 5. 

Kiefl, F. X., Der Fridensplan des Leibniz zur Wieder-
vereinigung der getrennten christlichen Kirchen, aus 
seinen Verhandlungen m. dem Hofe Ludwigs XIV., 
Leopolds I. u. Peters des Grossen dargestellt, gr. 8° 
(XI u. 256) Paderb. 1903, Schöningh. M 6. 

Laake, O., Über den sakramentalen Charakter. Eine 
historisch-dogmat. Abhandig. gr. 8 ' (X u. 210) Mn 
1903. (Regensb., Vrlgsanst. vorm. Manz.) M 2. 
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Matulewicz. G. B , Doctrina russorum de statu justitiae 
originális. (Diss.) gr. 8 ' (V u. 237) Cracoviae 1903. 
Ebg. Herder. M 4.50. 

Meyenberg, A., Eine "Weile des Nachdenkens ü. die 
Seele. Homiletisch-philosoph. Betrachtgn. f. gebildete 
Christen, gr. 8U (52) Luzern, Räber & Co. Pf 75. 

Nürnberger, A. J., Zum 200jährigen Bestehen der ka-
tholischen Theologen Fakultät an der Universität 
Breslau, gr. 8" (99) Bresl. 1903, Müller & Seiffert. M. 1. 

Pesch. T., S. J.. Christliche Lebensphilosophie. Gedan-
ken üb. religiöse Wahrheiten. Weitern Kreisen dar-
geboten. 8. Aufl. 12° (XV u. 607). Fbg. Herder. 
M 3.50. 

Schiffini, S., S. J., Tractatus de virtutibus infusis. gr. 
8 ' (XI u. 695) Fbg, Herder. M 8.80. 

Seelsorger-Praxis. Sammlung prakt. Taschenbücher f. 
den kathol. Klerus. XI u. X I I : Walter, F., Aber-
glaube u. Seelsorge m. besond. Berücksicht. des 
Hypnotismus u. Spiritismus. 12° iVII lu . 462) Paderb., 
Schöningh. Geb. M 2.20. 

Valuy, B., S. J., Leitsterne f. das Leben u. Wirken des 
Priesters. Aus dem Franz. Neue, verb. Aufl. v. F. 
Miller S. J . 8 ' (XII. u. 192) Regensb., Vrlgsant. 
vorm. Manz. M 1.20. 

— Megjelent a Literarische Rundschau für das 
katholische Deutschland. Herausgegeben von Dr. G. 
Hoberg, Professor an der Universität Freiburg i. Br. 
Dreissigster Jahrgang: 1904. 12 Nummern à 16 S. 4° 
M 9. Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshand-
lung. 

Tartalma a 4. füzetnek : Neuere Predigtliterai u\ 
III. (Schluss.) (Koch.) — Loisy, Evangelium und 
Kirche. Übersetzt von Joh. Grière-Becker. (Stake-
meier.) — Lacey, Harnack and Loisy. (Stakemeier,) 
— Fueter, Religion und Kirche in England im fünf-
zehnten Jahrhundert. (Zimmermann.) — Nitzold, JJie 
Ehe in Ägypten zur ptolemäisch- römischen Zeit. (v. 
Scherer.) — Petri Cardmalis Pázmány Theologia Scho-
lastica. Series latina. Tom. V. (Kaufmann.) — Assyrian 
Sculptures. Heft 1 — 4. (Grimme.) — Wacker, Entwick-
lung der Sozialdemokratie in den zehn ersten Reichs-
tagswahlen (1871—1898). (Liese.) — Die älteste Karte 
mit dem Namen Amerika aus dem Jahre 1507 und die 
Carta marina aus dem Jahre 1516 des Martin Wald-
seemüller. Herausgeg. von Jos. Fischer und Fr. R. von 
Wieser. (Mayer ) — Historie de France depuis les 
origines jusqu'à la revolution. Publiée par Ernest 
Lavisse. Tome I, Pars 1 et 2. Tome II, Pars 1. (Zimmer-
mann.) — Hlatky, Weltenmorgen. Dramatisches Gedicht. 
2. u. 3. Aufl. (Weiss.) — Wilpert, Die Malerein der 
Katakomben Roms. (Kolberg.) — Schell, Der Gottes-
glaube und die naturvissenschaftliche Welterkenntnis. 
2. Aufl. (Weber.) — Panzer, Deutsche Heldensage im 
Breisgau. (Rieder.) — Nachrichten. — Büchertisch. 

Megrendelhető Herder-nél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 

VEGYESEK 
— Rómából jöt t tudósításunk szerint X. Pius 

pápa f. hó 8-án fogadta külön kihallgatáson Dessewfy 
Sándor csanádi püspök urat. Az ő exclja által a pápa 
elé vezetendő zarándoklat f. hó 13-án indult el Buda-
pestről. 

— Vae victoribus ! Eddig a mondás úgy szólt, 
hogy „vae victis", ja j a legyőzöttöknek. Az angol el-

járás a mondás élét visszafordította a győztesekre : Vae 
victoribus. A dolog t. i. úgy történt, hogy Cronje, a 
híres búr vezér, valami századmagával összeszedelőz-
ködött s a st. louisi világkiállításon élőképek alakjában 
czirkuszijáték gyanánt bemutatni szándékozik az angol-
búr háború jeleneteit. Ezt megtudván az angol kor-
mány, minthogy tartani lehet attól, hogy az angol 
hadviselés nem a legszebb színben lesz a tervezett 
czirkuszi játékokban bemutatva, avval a megkereséssel 
fordult az Egyesült-Államok kormányához, hogy a 
búroknak ne engedje meg a tervezett hadijáratok be-
mutatását. Igy fordult meg tehát a koczka, s így lett 
a vae victisből — „vae victoribus". 

— Királyi kinevezések. Lehetetlen szó nélkül 
hagyni, akár csak a sajtó akár evvel a kormány is 
hibás benne, azt az eljárást, mely ujabb időben, körül-
belül az öreg Tisza ideje óta jött szokásba, melynél 
fogva a püspököknek pápai megerősítését be sem várva, 
a „Pester Lloyd" és utána a többi lapok ország-világ-
nak hirdetik, hogy ez meg ez idevaló vagy odavaló 
megyés püspök lett. Mintha a pápai megerősítés csak 
lári-fári volna. Pápai megerősítés nélkül senki püspök 
nem lehet. A pápai megerősítés idejét tehát a lapoknak 
be kellene várniok, s a kormánynak a lapokkal ezt be 
kellene váratnia. Az is nem valami dicsőséges dolog 
ám a magyarságra nézve, hogy német nyelv adá tud-
tára a világnak a magyar dolgokat. A magyar élhetet-
lenség mindent bevesz ! 

— Mátyás-muzeum. A budavári Mátyástemplom 
újjáépítése és környékének rendezése közben talált 
érdekes történelmi ereklyéket, szobrokat, sírköveket, 
faragott kődiszítéseket, régi fegyvert, ékszert, bronz-
és vastárgyakat a halászbástya sarkán épült bástya-
torony helyiségeiben őrzik. Ez a toronyépület, mely 
Schulek Frigyes műegyetemi tanár alkotása, hivatalosan 
a Mátyás-muzeuin elnevezését fogja kapni. A muze-
umot, mely Nemes Antal dr budavári apátplébános fel-
ügyelete alatt van, egyelőre szaktudósok tekinthetik 
meg. Később azonban, ha a halászbástya kiépül, a 
nagyközönség számára is nyitva lesz. 

— Arany misés nagyprépost. Jakovics János, a 
munkács-egyházmegyei káptalan nagyprépostja, április 
17-én ünnepli 50 éves papi jubileumát. A főpap 1829. 
évben, Radványban született, a középiskolát Kassán és 
Ungvárt végezte, a kassai jogakadémián a jogot hall-
gatta, Ungvárt pedig a theologiát. 1854 április 2-án 
pappá szenteltetett, 1856-tól kezdve 5 éven át az 
ungvári papnevelő lelki igazgatója volt, lelkészkedett 
Nagy-Lázon 23 évig s utóbb mint beregszentmiklósi 
lelkész lett kinevezve 1886-ban a káptalan tagjává. 
1899-ben pedig nagyprépost lett. A pápa 1903-ban 
kamarássá nevezte ki. Mint papot kiváló buzgóságjel-
lemzi, mint társadalmi embernek legszebb vonása a jó 
sziv és'őszinte szeretet. Ad multos annos ! 

— Apró hirek. A budapesti főiskolai ifjúság 
budapesti Szent-Imre-Köre Gyula napja alkalmából 
szépen sikerült ünnepélyt rendezett a kör tiszteletbeli 
elnökének vagyis kormányzójának, dr Glattfelder Gyula 
közp. papn.-intézeti tanulmányi felügyelő s egyetemi hit-
tudományi tanárhelyettes tiszteletére. I t t jegyezzük fel, 
mint szintén örvendetes eseményt, hogy ö felsége a 
király 400 koronát adott a Szent-Imre-Collegium nevü 
internátus czéljaira. — Budapest budai oldalán ifjúság-
pártoló kath. egyesület alakult, melynek czélja Mária-
kongregatiók, itjusági könyvtárak és internátusok ala-
pítása és támogasása. Viruljon fel mihamarább! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brez iay Béla. hit tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása : 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., 
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küldemény czimzendö. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I . T A R SA 
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Budapesten, április 20. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, ï 
bérmentes nyitott | 

levélben, intézendők. ! 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacrüer in coeplo tuo : praehare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendaa 
a diabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffraganiur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

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

.Additos tibi animos auctori tate N ostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Ta r t a lom. Veze'reszmek e's tanulmányok: Melyik és milyen az a homilia, melyre X. P ius p á p a nagy szent Gergely pápa homiliái 
közöl hivatkozott . — Egyházi Okmánytár. Sanctissimi Domini Nostr i P I I Divina Provident ia P A P A E X. — Egyházi tudósítások : 
E s z t e r g o m : P rohászka Ot tokár dr bucsuzása Esz te rgomtól . — G y ő r : Győr po lgár tá rsának állásfoglalása a szabadkőművesség-
gel szemben. — N a g y v á r a d : A Katho l ikus Szabad Liczeum zárünnepélye. — R ó m a : Magyar zarándokok X. P ius pápa előtt. — 

Tárcza. A beszédről és hal lgatásról . — Vegyesek. 

Melyik és milyen az a homilia. 
melyre X. Pius pápa nagy szent Gergely pápa 

homiliái közöl hivatkozott, 
mint papi lelkigyakorlatok alkalmas olvasmányára? 

Még csengnek füle inkben a J u c u n d a sane 
kezde tű pápai encycl ikának szavai, melyekkel 
X. Pius, a „pásztor" pápa, * a legnagyobb 
„pásztor" pápa, nagy szent Gergely pápaságá t , 
annak t izenhárornszázados jubi leuma alkalmá-
ból, a tani tó egyház fejeihez in téze t t körleve-
lében magasz ta l ta . 

Mit is mondot t szentséges a tyánk ebben 
a körlevelében nagy szent Gergelynek arról 
a homiliájáról, melyre min t tükör re hivat-
kozott , melyben a papság m a g á t minden 
időben, de különösen napja inkban , a legna-
gyobb haszonnal szemlélheti, s tökéletesí tés 
czéljából a legsikeresebben t anu lmányozha t j a? 

Mindenekelőt t konsta tá l juk, hogy ez a, 
X. Pius pápa ny i la tkoza ta és buzdító intéz-
kedése következtében, korunkra nézve gondvise-
lésessé vált pápai egyházi szentbeszéd nem 
más, mint szent Gergely pápának XVII-ik 

* XIII. Leót a nagy „doktor" pápák közé lehet 
sorolni. 

homil iá ja , 1 mely igy kezdődik : „Dominus et 
Salvator noster , f ra t res charissimi, a l iquando 
nos sermonibus, a l iquando vero operibus 
admone t " . 2 

Erről a csodaerejü és szépségű pápa i 
oktatásról , melybe a homilia mestere, n a g y 
szent Gergely pápa, püspökök gyűlésében az 
egyház püspöki karához és papságához szólva, 
pápaságának lelkét mintegy tel jesen belehelte, 
X. P ius pápa idézet t körlevelében azt mondja , 
hogy — az a nagy pápá t e lőt tünk mozgó élő 
képben m u t a t j a be lelki szemeinknek, úgy7 

hogy szinte „ante oculos versari nostros vide-
tur" , — „kit a mindenünnen egybegyűl t püspö-
kök főpapi tanácsülésének koszorúja ve t t körül, 
az örökváros összes papságának je len lé tében" . 3 

S miről szól váj jon a nagy pápa a jkain 
a püspökökhöz és papokhoz in téze t t taní tás , 
buzdí tás? Bőségesen, te rmékenyen, mondja X . 
P ius — „a papok kötelességeiről." „Quam 
fecunda e x - e i u s ore fiúit adhorta t io de officiis 
clericorum/" És hogyan folyik az apostoli szó 

1 A Cod. Corb. szerint 36-ik, a Cod. Lateran, 
szerint 84-ik, a Cod. reg. Suec. szerint 13-ik. 

2 Migne, Patrol, ser. prima. T. LXXYI. Sancti 
Greg. M. t. 2. Paris. 1849. col. 1139. 

* Religio-V. 1904. I. 30. sz. 
32 
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a nagy pápa ajkairól? Úgy, hogy meglátszik 
a szónok egész lényén a hő buzgóság lángo-
lása. „Szavai a rossz embernek sújtó villámok, 
megannyi ostor a tétlenek munkára serkenté-
sében, az isteni szeretet lángjai, melyek a leg-
buzgóbb lelkeken is kellemes hatással pizseg-
nek végig. " 4 

S mi czélból ismerteti s a jánl ja X. Pius 
pápa nagy szent Gergelynek ezt a liomiliáját? 

A végett, hogy a most élő tanitóegyház 
fejei, a püspökök, ezt a liomiliát maguk is 
olvassák át, és papságukkal, kivált az évi 
szentgyakorlatok (esperesi, tavaszi, őszi koro-
nák) alkalmával olvastassák. Mert — igy zár ja 
be ajánlását — a szent pápának ez a homili-
á ja „admirabilis", csodálatos.5 = 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
PIT 

DIVINA PROVIDENTIA 

PAPAE X 
LITTERAE IN FORMA BREVIS 
QVIBVS AMPLISSIMAE FACVLTATES 

P R O APOSTOLICA VISITATIONE IN VRBE P E R AGENDA 

CONCEDVNTUR. 

IX. Contradictores et Vobis in praemissis ino-
bendientes et rebelles, eisque auxilium, consilium vel 
favorem publice vel occulte, directe vel indirecte 
quomodolibet praestantes, per suspensionis atque etiam 
privationis Beneficiorum, et ofliciorum Ecclesiasticorum, 
ac per censuras et poenas Ecclesiasticas et temporales 
aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione 
postposita compescendi. 

X. In Visitatione huiusmodi eum ordinem tenendi, 
quem commodiorem, utilioremque iudicabitis, quin 
praecedentiam inter Ecclesias, Monasteria, et Loca 
quaecumque per Vos visitanda servare adigamini. Nos 
enim ex hac agendi ratione nulli Ecclesiae, Monasterio, 
vel Loco, neque ulli Capitulo, Conventui, Confraterni-
tati, aut personae tam coniunctim, quam divisim, seu 
alias quomodolibet in aliquo etiam minimo quoad 
praecedentiam, aliasque praerogativas quascumque 

1 Illius oratio, instar fulminis, pravos homines 
percellit ; sunt eius verba quasi totidem flagella, queis 
excutiuntur inertes ; divini amoris flammae sunt, qui-
bus vel ferventissimi animi suaviter corripiuntur. ü. o. 

5 Perlegite, Venerabiles Fratres, et clero vestro 
legendám, considerandam, in sacro potissimum annuo 
recessu, proponite admirabilem istam sancti pontificis 
homiliam. U. o. 

praeiudicari, aut quicquam novi iuris acquiri decerni-
mus et declaramus. 

XI In perlustrandis Urbis Paroeciis, pauperibus, 
infirmis graviter decumbentibus, quos Nostro nomine 
visitabitis, spiritualibusque ac temporalibus subsidiis 
iuvabitis. Apostolicam Benedictionem semel impertien-
di, iisdemque, dummodo ante vel post Visitationem 
vestram vere poenitentes et confessi, Sacra Commu-
nione refecti fuerint, Plenariam omnium peccatorum 
suorum Indulgentiam et remissionem, quam unicuique 
eorum semel largimur, denunciandi. 

XII . Tibi, Dilecte Fili Noster, Vobisque Venera-
biiibus Fratribus specialem facultatem concedimus in 
Ecclesiis etiam Patriarchalibus, aliisque Ecclesiis et 
Locis per Vos visitandis Altaria atque ipsasmet Ec-
clesias consecrandi aut illa vel easdem Ecclesias, aut 
illis annexa reconciliandi, seu etiam coemeteria, cam-
panas, calices, patenas, Cruces, indumenta et ornamenta 

j Ecclesiastica quaecumque, et aquam, ut moris est, 
j benedicendi, Sacramentum Confirmationis ministrandi, 

Sacrosanctum quoque Missae sacrificium, nec non 
Vesperas et quaecumque alia divina officia solemni et 

I Pontificali ritu celebrandi et decantandi, verbi Dei 
praedicationes, et conciones ad Dei amorem et timo-
rem in cordibus fidelium excitandum et accendendum 
publice- ad Clerum et Populum, seu alias privatim, 
prout occasio et necessitas postulabit, habendi, alia-

I que omnia et quaecumque munia Pontificalia, etiam 
quae notam et expressionem requirerent magis speci-
alem, et sub generali huiusmodi concessione non 

j comprehenderentur, etiam erga personas alioquin ha-
! biles et idoneas exercendi. 

XIII . Ubi contigerit alicui Altari, etiam pro de-
functis privilegiato, seu Capellae tam magnum Missa-

: rum celebrandarum numerum ex variis defunctorum 
legatis impositum esse, ut singulis diebus praescriptis 
nequeat illis satisfieri, quidquid magis ad Dei hono-

j rem, Ecclesiarum utilitatem, salutemque animarum 
; eorum. qui legata pia reliquerunt, etiam per translati-

onem partis Missarum huiusmodi ad aliud Altare. seu 
Altaria etiam non privilegiata, videritis expedire, re 
tarnen diligenter perspecta, statuendi, et ordinandi, ut 
in eisdem Altaribus commodius ac plenius piae volun-
tati defunctorum satisfiat, ita quod Missae ad Altaria 
huiusmodi, ad quae illarum celebrationem transtuleritis 
celebratae, illis pro quibus celebrabuntur, perinde suff-
ragentur, ac si ad Altaria privilegiata, seu alias iuxta 
eorumdem defunctorum voluntatem celebratae fuissent. 

XIV. Ad faciliorem et expeditiorem Visitationis 
progressum et complementum Secretario et Assessori 
facultatem tribuimus eisdem Visitationis décréta, statuta, 
ordinationes, mandata, praecepta, inhibitiones, infor-
mationes, relationes, nec non seriem ordinandi, de-
scribendi, et in libellos seu commentarios, sive etiam 
in publica et authenthica forma documenta et instru-
menta redigendi, ceteraque omnia, et quaecumque ad 
eorum munus spectantia gerendi et exercendi, etiam 
si notam et expressionem requirerent magis specialem, 
et sub generali commissione huiusmodi non venirent. 
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Nos enim volumus iis documentas et scripturis, quae 
de rebis in Yisitatione gestis a Secretario et Assessore 
praefatis, vel ab eorum altero fient et emanabunt, 
ipsorum manu ac Yisitationis signo munitis, plenam et 
indubitatam fidem nunc et perpetuis futuris tempo-
ribus tarn in iudicio, quam extra illud, omnino haberi, 
neque ad id probationis alterius adminiculum requiri. 

XY. Quascumque- querelas, accusationes, denun-
ciationes contra quascumque personas tam Ecclesia-
sticas saeculares vel reguläres, quam laicas cuiuscumque 
status, gradus, dignitatis et praeminentiae existentes, 
recipiendi et audiendi, causasque exinde aut alias 
quomodolibet ex dicta Yisitatione vel illius causa 
emergentes tam Ecclesiasticas quam profanas ex officio 
audiendi, cognoscendi ac iuxta mandata Nostra, seu 
alias, prout iustitia suaserit, et ordo dictaverit rationis, 
illas decidendi et terminandi. Utque liberius ab omni-
bus, denunciationes, querelae et accusationes et causae 
quaecumque ad dictam Yisitationem pertinentes deferri 
possint, omnibus similiter et singulis personis tam 
laicis, quam Clericis etiam in Sacris e Presbyteratus 
Ordinibus constitutis saecularibus, et quorumvis Ordi-
num, Congregationum, et Instituti regularibus, quavis 
etiam Episcopali vel maiori Ecclesiastica vel mundana 
dignitate vel praeeminentia fulgentibus, qui in actu 
eiusdem Yisitationis, seu alias, illius occasione aliquid, 
quod ad praedictas causas pertineat, per viam denunci-
ationis, querelae vel aecusationis palam vel occulte, 
sponte vel ad aliorum instantiam in iudicio, vel extra 
iudicium revelaverint, aut in praemissis testimonium 
dixerint, vel aliquid propterea scripserint, subscrip-
serint, indicaverint, dictaverint, detulerint, interroga-
vei'int, vel interrogati responderint, vel ad reos defen-
dendos, convincendos, indicia, votum, auxilium, con-
silium vel favorem per se, vel aliud directe vel indi-
racte praestiterint, sive tamquam Iudices ordinarii, vel 
delegati, custodes, scribae, testes, tabelliones, consulto-
res, procuratores, advocati seu alias se in praemissis 
quomodolibet ingesserint, ut nullam propterea poenam 
vel censuram Ecclesiasticam, aut irregularitatis notam 
incurrant, Nostro nomine et Auctoritate indulgendi. 

XVI. Omnes et singulas causas occasione Yisita-
tionis huiusmodi coram quibuscumque Iudicibus tam 
ordinariis quam delegatis pendentes et etiam instructas, 
et terminis in quibus reperiuntur, cum omnibus et sin-
gulis eorum incidentibus, dependentibus, emergentibus, 
annexis et connexis, totoque negotio principali ad Vos 
Auctoritate Nostra avocancli, illasque summarie, simpli-
citer et de piano, sine strepitu et figura iudicii, sola 
facti veritate inspecta, audiendi, cognoscendi, et fine 
debito, prout iuris fuerit, terminandi. 

XVII. Iudici causarum et executori decretorum 
Yisitationis praefatae Auctoritate Nostra deputato omnia 
in eadem Visitatione décréta, statuta et ordinata exe-
quendi, et observari faciendi, contra inobedientes et 
négligentes, nec non cuiuscumque criminis occasione 
dictae Yisitationis detectos reos et delinquentes, eorum-
que complices et fautores cuiuscumque status, dignita-
tis, ordinis et conditionis fuerint, per viam aecusationis 

etiam summarie, simpliciter et de piano, sine strepitu 
et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, inquirendi 
et procedendi, reosque, prout canonicae requirunt san-
ctiones, puniendi, ac tam super praemissis, quam etiam 
alias quascumque in eadem Yisitatione, aut etiam antea 
per Nos tamen Tibi etiam absque speciali commission e 
committenda causas Ecclesiasticas inter Capitula, Con-
ventus, Collegia, Universitates, Confraternitates, Archi-
confraternitates, eorumque superiores ac singulares per-
sonas Ecclesiasticas saeculares vel cuiusvis Ordinis 
etiam Mendicantium reguläres, etiam exemptas, et quo-
vis privilegïo vel immunitate suffultas, etiam. Nobis et 
Apostolicae Sedi immediate subiectas, motas et moven-
das, cum earum omnibus incidentibus, emergentibus, 
annexis et connexis, etiam summarie et simpliciter et 
de piano, et alias prout praefertur, terminis substanti-
alibus unico contextu, vel etiam non servatis, sed illo-
rum loco praefixo termino arbitrio Tuo et de eiusdem 
Visitationis mandato procedendi, audiendi ac fine debito 
terminandi, et ad Lune ceterorumque contingentiuin 
effectum, quoscumque etiam per Edictum publicum, 
constito summarie et extraiudicialiter de non tuto ac-
cessu citandi et monendi, eisque ac quibusvis Iudicibus 
et ceteris personis, quibus et quoties opus fuerit, etiam 
per simile Edictum, atque etiam sub censuris et poenis 
Ecclesiasticis, nec non pecuniis eiusdem Secretarii ar-
bitrio moderandis et ampliandis, inhibendi, contra ino-
bedientes quascumque censuras et poenas ipsas, etiam 
iteratis vicibus aggravandi, madata, prohibitiones, in-
hibitiones et monitoria etiam sub censuris et aliis poe-
nis praedictis, ceterisque sibi benevisis remediis, omni 
et quacumque appellatione postposita decernendi, omnia-
que in praemissis, et circa et necessaria et quomodo-
libet opportuna faciendi, manciandi et exequendi, etiam 
quae expressionem requirerent magïs specialem, et sub 
generali concessione non venirent, iis tamen servatis 
limitibus, quos Visitatores collatis insimul consiliis 
praescribent, et exceptis semper causis maioris momenti, 
ad Congregationem VY. FF . NN. S. R,. E. Card, super 
negotiis Visitationis apostolicae Ecclesiarum et Locorum 
piorum Urbis praepositorum vigore citatae Bullae In-
dictionis deferendis. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Esztergom. Prohászka Ottokár dr bucsuzása Eszter-
gomtól, — a mint már jelentettük, az esztergomi Kath. 
Körben f. hó 17-én este folyt le. Sokan üdvözölték, 
sokan köszöntötték a lelkesség példaképét. Álljon itt 
az ünnep fenkölt szelleméről tanúbizonyságul a távozó-
nak búcsúzó szózata. Ez maga Prohászka teljes egé-
szében : 

„Hölgyeim és Uraim ! A nagyságos elnök úr 
harezost és vitézt emlegetett és azt, hogy ma a búcsú-
záskor diadalünnepet is ül a közönség. Tény ! Ez 
nekem végtelenül kedves harcz volt. mert lám, ilyen 
szép diadalünnepet ülök ma. Harcz, a melynek diadal 
a visszhangja. Feledhetetlen szép ünnepem ez, mélyen 
tisztelt hölgyeim és uraim azért, mert ilyen impozáns 

32» 
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módon nyilatkozik meg iránj^omban a szimpatia. De 
ez ki nem elégítene engem, ha ezen pillanat nem volna 
egy magasztosabb diadalünnep. Nem az enyém ! — 
mert én nem érdemlek dicséretet, de igenis azon 
iránynak, azon elveknek diadalünnepe ez, melyeknek 
én csak szerény szolgája vagyok. 

Kegyetek, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, 
azon nag}^ és szent elveket tisztelik most meg, a mely-
nek erejében mindannyian bizunk. Azt a mélységes, 
azt a felséges ; azt a hatalmas regeneráló erőt tisztelik 
meg most önök, amely mindig tudott férfiakat terem-
teni, kik ez elvnek szent zászlóját erős kézzel lobog-
tatják és diadalra viszik. Ez a nagy mélység, ez a 
felség, ez a regeneráló erő : a szeretet, a krisztusi 
szeretet. 

Ez azon elv, mely férfiakat kiván, kik ha harczra 
kelnek, legyenek áthatva ezen elvek iránti lelkesülés-
től. Mert mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, a keresz-
ténység nem olyan, mint a milyennek Bismarck mondta, 
hogy a társadalomnak annyi köze van az egyházhoz, 
mint a járdaköveknek a dómokhoz. Nem olyan! mert 
igen is van köze hozzá. Van ! — Köze van, mint az 
életnek a napsugárhoz ; mint a virágnak a harmathoz ; 
mint a városoknak a tenger és az erdő üditő lehe-
letéhez. 

Es lám azért diadalünnep ez nekem, mert mi 
most ezen elveknek napsugarában fürdünk. Midőn 
tehát én ezen elvek ragyogó zászlaját lengetem, a 
köréje gyülteket tisztelem meg és kérem a szeretet 
nevében, hogy mindnyájukkal egygyéforrva testvérek 
legyünk ! Testvérek, harczosok, az egyház és a haza 
felvirágoztatására !" 

Gr.vőr, ápr. 17. Győr polgárságának állásfoglalása a 
szabadkőműves éggel szemben. — 

Már ideje is volt, hogy ez megtörténjék, hacsak 
franczia állapotok bekövetkezésének előmozdításában 
nem akarunk részt venni. Az örvendetes fordulatot 
Bihari Jenő a „D. H".-ban következőleg mutatja be. 

„Még mielőtt a város hivatalos körei állást fog-
laltak volna, Győr polgárságának erkölcsös lelkében 
már is megfogamzott a válasz, hogy visszautasítják a 
szabadkőművesek kétes czélzatú internátus alapítvá-
nyát ! Lelkesen szárnyalt végig a fölhívó szó s meg-
illette a város képviselőit vallás- és rangtekintet nél-
kül. A törvényhatósághoz benyújtandó indítványt már 
a képviselőtestület javarésze aláirta, úgy hogy az 
internátus sorsa eldőlt ! 

Büszkeséggel és örömmel jegyezzük e sorokat, 
bár eddig is sziklaként szilárd volt a hitünk, hogy 
Györváros polgárságában nem fogunk csalódni ! Ez a 
város, melynek múltja, fejlődése, dicsősége, jobb kora 
a kereszthez fűződik, nem szegődhet bérszolgának a 
szabadkőművesek érdekszekeréhez. Es jövője derült és 
ragyogó lesz, mert a hit sugára a magasba emel. 

Internátust akartak emelni, hogy egy új, apáiktól 
elütő nemzedéket neveljenek. Megtagadják az ősi erényt 
s új, szeczessiós erkölcstant írnak elő. Szükség van 
erre — tanítják — hogy a vallás, rang és nemzetiségi 
különbségeknek gátat emeljenek. 

Hát miben látják városunkban a vallási kóros ki-
növéseket? Nálunk békétbontó, támadó katholiczizmus 
nincs. Győrött még faji jellegű antiszemitizmusról sem 
lehet beszélni. S minden nemes mozgalomban ott 
találjuk a katholiczizmus vezetőségét és társadalmát. 

Győrött példás vallási egyetértés uralkodik s ezt akar-
ták feldúlni a szabadkőművesek! 

Es miben, hol nyilvánul e falak között a rang-
béli különbség? Püspökünk a szanatórium-est élén áll, 
s ajtaja nyitva minden polgár előtt. S van-e demok-
ratikusabb gróf-főispán, mint Laszberg Rezső gróf? 
Hol vannak nálunk a kasztok, a dölyfös oligarchák s 
a lenézett plebejusok? 

Győrött csak polgárt ismernek, de a szabadkőművesek 
e9D új felsőbb csoportot akartak nevelni, a tudás embereit, 
akik lenézzék az együgyű vallásos lelkeket! 

Es miben jelentkezik a nemzetiségi különbség? 
Ez eddig ismeretlen vád volt Győrött. Most ezzel is 
megbélyegeztek. E város fölött Széchényi szelleme 
lebeg. 

Magyarok vagyunk mindnyájan — s ez a mi bűn ink. 
Ezt a „nemzetiségia jelleget akarja lemarni rólunk a szabad-
kőművesség ! 

De Győr polgársága nem áhítja ez új felvilágo-
sodottságot. Megelégszik azzal a neveléssel, melyben 
apáink bennünket felneveltek, melyet édesanyánk be-
lénk oltott! 

A közgyűléshez benyújtandó visszautasító indít-
vány a következő : 

Tekintetes törvényhatósági bizottság ! 
A helyi lapokból értesültünk arról, hogy több 

győrvárosi polgár, egy általuk alakítani szándékolt 
internátusnak alapító-oklevelét oly felhívással küldte 
meg Győr szab. kir. város törvényhatósági bizottságá-
hoz, hogy Győr szab. kir. város a tervezett internátus 
részére ingyen telket, építési s évi segélyt adjon, a 
vállalkozást nevével és tekintélyével fedezze, azt léte-
sítse és fentartsa, fenállását biztosítsa. 

Az alapító urak 15,000 kor. tőkét ajánlanak fél a 
városnak, melylyel ez intézet alapját megvetni vélik, 
— ezen ajanlatukkal szemben mégis az általuk 12 
tagúvá meghatározott felügyelő-bizottság 9 tagját örök-
időkre azonnal kinevezik, a képviselőtestületnek meg-
hagyván a jogot, hogy három tagot a bizottságba egy-
egy évre megválaszthat, kikötvén mégis, hogy az inter-
nátusba három, illetve hat ifjút ők nevezhessenek ki, 
és meghagyván, hogy a felügyelő-bizottság az intéz-
mény vezetésének az alapítók által meghatározott szel-
leme fölött szigorúan őrködjék. 

Általában készséggel elismerjük, hogy egy helye-
sen vezetett internátus a tanítóifjúság azon részére, 
mely a szülői otthont nélkülözni kénytelen, erkölcsi, 
szellemi, sőt egészségügyi szempontból üdvös hatást 
gyakorol, de az internátus felállításának kötelességét, 
annak vezetését, nagy gonddal járó ellenőrzését és fel-
ügyeletét nem Írhatjuk a város hivatásának lapjára 
éppen akkor, a mikor a város egyes kulturális alkotá-
sainak, mint a kereskedelmi és a polgári iskolának az 
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állam gondjaiba való átvételét Írásban kéri és küldött-
ség után sürgeti. E helyett nem bocsátkozhatunk az 
alapító levél egyes elvi kijelentéseinek bírálatába sem, 
bár erősen kihívja a kritikát a hang, mely a haza és 
emberiség javára való hasznos és áldásos működés ki-
váltságát a különböző hitfelekezeteknek ós az ember-
szeretetnek eddig való alkotásai ellenében, szinte ki-
zárólag a most létesítendő intézmény részére kívánja 
lefoglalni. 

Mégis mint Győr szab. kir. város törvényható-
sági bizottságának tagjai, tehát abban a minőségben, 
a melyben minden melléktekintet nélkül egyedül a 
vezetésünkre bízott város érdekeit tartozunk szolgálni, 
kötelességünk szavunkat felemelni minden oly törek-
véssel szemben, mely a város czime és tekintélye alá 
helyezett, annak nevét viselő, s a város anyagi hely-
zetével meg nem férő áldozatok árán létesíteni kivánt 
intézmény felállításánál és vezetésénél egyeseknek, 
vagy magántársulatnak örökidőre döntő befolyást 
szándékozik biztosítani. 

Egy 50 fiúra tervezett internátus, hogy az minden 
tekintetben megfeleljen, több százezer korona építési 
költséget és alaptőkét igényel : s mégis az alapítók, 
akik pedig ezen intézmény czéljaira, kamataival egyet-
len ifjú ellátására is alig elégséges tőkét biztosítottak, 
azt a jogot követelik maguknak, hogy nemcsak az 
intézmény létesítésénél, hanem annak további vezeté-
sében is, szinte örök időkre 12 szó közül 9 nek birto-
kába jussanak. Mily képtelen helyzet támadna akkor, 
ha egy ujabb 15,000 vagy több ezer koronát biztosító-
társaság ugyanezen ajánlattal, ugyanazon jogokat köve-
telné a várostól? 

Alulírottak azon meggyőződésben vagyunk, hogy 
Győr szab. kir. város egy nevét hivatalosan viselő 
internátus vagy bármily más intézmény létesítésénél a 
vezetést saját kezeiből nem adhatná ki, az irányítás 
jogát másra, mint a törvényhatósági testület szabad 
választásából megalakított bizottságra át nem ruház-
hatná ; még akkor sem, ha az intézmény létesítésére 
szükséges anyagi eszközöket teljesen egyesek áldozat-
készsége teremtette volna elő. Mennyivel inkább nem 
akkor, a mikor a felajánlott csekély tőkével szemben 
ily nagyértékü szellemi és anyagi hozzájárulást kíván-
nak az alapítók a várostól, a mely ma, a mikor a pol-
gárok adóviselő képességét már már oly mértékben vet-
tük igénybe, hogy évek hosszú során át csak körül-
tekintő gondosság mellett tudjuk háztartásunk egyen-
súlyát fentartani, s a mikor égető egészségügyi és kul-
turális kérdések várnak megoldásra : egyáltalában nincs 
azon helyzetben, hogy egy fiúinternátus létesítése ér-
dekében polgáraitól ujabb áldozatot kívánjon. 

Számtalan jótékony intézmény létesült Győrváros 
területén, a melyet akár a vallásos őrzés, akár a 
jótevő társadalom létesített, a mely terheket vett le a 
város vállairól és nem kivánt cserébe a várostól tete-
mes áldozatokat; mig eme bármily jónak szánt, de 
inkább csak idegen ifjak számára tervezett intézmény 
a várostól csak óriási áldozatokat kiván a közadózás 

terhére, s emellett örök időkre szóló kedvezményeket az 
alapítók javára. 

Nem részletezve tehát, inkább csak megérintve a 
jelzett alapítvány ellen bőven kínálkozó okokat, tisz-
telettel kérjük tehát Győr szab. kir város törvényha-
tósági bizottságát, hogy a felajánlott alapítványt el 
nem fogadni, s a fölött napirendre térni méltóztassék. 

Győrött, 1904. április hó. 

Nagyvárad, ápr. 15. A Katholikus Szabad Liczeum 
zár ünnepélye. — 

Utolsó estélye volt tegnap, f. hó 14-én, a Katho-
likus Szabad Liczeum ez idei cziklusának. 

Ismét fényes siker, irja a „Tiszántúl", ismét egy 
fényesen záródott esztendő. 

Csekélyke kezdetből indult meg a nagyváradi 
I Katholikus Szabad Liczeum. Néhány szerény kis ünne-
! pélyt rendezett a Kör saját helyiségében. A szerény 

ünnepélyeknek mindig nagyobb közönsége lett, ugy 
hogy végre szűknek bizonyult a Kör helyisége. 

A helyiség arányában bővült a programm is, ugy 
I hogy ma már a nagyváradi Katholikus Szabad Liczeum 

irodalmi és művészi tekintetben vezérszerepre küzdötte 
! fel magát. 

Nagyvárad szellemi élete nem volna teljes a Kath. 
Szabad Liczeum nélkül. 

Három évi cziklusban folyton emelkedett az elő-
adások színvonala s folyton emelkedett a közönség 
érdeklődése is. Ez a legcsattanósabb bizonyítéka annak, 
hogy a Kath. Szabad Liczeumnak nagy és fontos hi-
vatása van Nagyváradon, a mely hivatást be is tölt. 

A tegnapi zárünnepély remekül fejezte be az idei 
cziklust. 

Csupa elsőrendű erőkből volt összeállítva a sze-
replők névsora, ugy hogy ez az estély minden tekin-
tetben páratlan sikerűnek mondható. 

Első pont volt Tóth Eleknek, a Szigligeti-színház 
elsőrendű művészének szavalata. Móra Istvánnak Ka-
tóka czimű költeményét adta elő. Mintaszerű szavalat 

I volt. Mélységes érzés, meghatóan bensőséges hang, ki-
! fejezésteljes előadás. Móra poéte volt, mikor e verset 

megírta, de Tóth Elek is poéta-lélek volt, a hogyan 
előadta. Szívből és szívhez szólt — bátran kiírhatjuk, 
hogy Nagyváradon még ilyen remek szavalatot nem 
hallottunk. Viharos tapsokban nyilvánult a közönség 
elismerése. 

Zeneművészeti szám következett ezután Szma-
zsenka Ernő M. Á. V. felügyelő Rubinsteinnek egyik 
legszebb szonátáját adta elő Varró Domokosné urnő 
zongorakisérete mellett. Ritkán lehet találni két, jobban 
harmonizáló művészegyéniséget, mint Varróné urnő és 
Szmazsenka. 

Egyik a zongorán, másik a gordonkán klasszikus 
tökélylyel játszik, náluk jobb művészerők városunkban 
nincsenek. Csakis ők voltak képesek megoldani azt a 
nehéz feladatot, melyet Rubinstein szonátájának elő-
adása művészemberre ró. 

Remek technikával, mély érzéssel s bámulatos 
preczizitással játszottak, ugy, hogy játékuk a legmaga-
sabb zenei élvezetet nyújtotta a közöm égnek. 
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Játékuk után zúgott a taps, viharzott az éljen, 
ugy, hogy kénytelenek voltak még egy Rubinstein 
melódiát előadni. Természetesen erre a művészi ráadásra 
még hálásabb éljenzés következett. 

Varró Domokosné úrnőt a rendezőség remek 
csokorral lepte meg. 

Szmrecsányi Pál püspök külön is megköszönte a 
művésznőnek és a művésznek közreműködését. 

A zenei harmónia után, uj, felséges harmónia 
töltötte be a hallgatóság lelkét, az igazán nagygondo-
latok harmóniája. 

Prohászka beszélt ! 
Az emberről szólott, kinek hatalma alá adta az 

Ur az egész teremtést. Ez az ember egész haladása 
ennek az uralomnak biztositása volt. 

Felállította trónját a világ felett és ur lett tudása 
által, tűz, viz, levegő és föld felett. Hatalmas tehát, de 
boldog is akar lenni. A boldogságot csak az 'hozza 
meg, ha az ő uralma Isten legfőbb uralmának harmo-
nizál, ha Regnum Dei, Isten országa leszáll a földre. 

Ez nem institucziók által, nem a messze jövőben 
történik meg, hanem minden emberben külön a hit 
által. Mert az ember egyéniség s nem tuczatonkint, de 
külön lehet boldog. 

Nagy értékű a tudás, mely jogos világ uralmat 
biztosit az embernek, de csak a hittel együtt teszi 
boldoggá az uralkodó embert. 

Nagy, mélységes gondolatokat, szédületesen magas 
nézőpontot ad a gondolkozásnak, a ki figyelmesen 
olvassa, Prohászka elragadó apostoli lelkes előadása 
nélkül is megérti a bensőségteljes ovácziót, a mely 
szavai után kitört. 

Prohászka megjelenése feledhetetlen emléke lesz 
városunk intelligens közönségének. 

Berekesztette az ünnepélyt az Orsolyazárda 
növendékeinek énekkara. Szentgály Gyula Rákóczy-
indulóját adták elő, a melyet Neworáll István zene-
tanár irt át kitűnően zongorára négy kézre. 

A hatásos, remek ének felvillanyozta a vért s 
gyújtó lelkesedést keltett. Pompásan volt betanítva 
s pompásan előadva. Ugy zongorán, mint énekkarban. 

A főgymnasium dísztermét zsúfolásig megtöltötte 
az előkelő közönség, élén dr Szmrecsányi Pál megyés 
püspök úrral. 

Róma, ápr. 16. 2fagyar zarándokok X. Pius pápa 
előtt. — 

X. Pius pápa ismeri és szereti a magyarokat. 
Megismertetett vele bennünket az a lelkes zarándok-
csoport, melyet Sarto velenczei patriarkaságának idejé-
ben Velenczébe Dcs.ieívjfy Sándor csanádi püspök ur 
vezetett szent Gellért első csanádi püspök és vér-
tanú hamvaihoz. A csanádi püspök ur által az Imma-
culata és nagy szent Gergely pápa jubileuma alkal-
mából Rómába vezetett ez a mostani zarándoklat ked-
vesen ébresztette fel a velenczei zarándoklat emlékeit, s 
X. Pius pápa igen szívélyesen fogadta ezúttal is a 
magyarokat. 

A zarándokok ápr. 16-án reggel 6 órakor a szent 
Péter templomban meggyóntak. Kilencz órakor Engels 

I János dr csanádi kanonok sz. misét, dr Kiss János e<zy. 
! tanár pedig predikácziót mondott. Délután 4 órakor 
i volt a zarándokok fogadtatása a pápa részéről a Sala 
j Clementinaban. 0 szentsége Bisleti és gr. Zichy kama-

rások kíséretében jelent meg. Dessewffy Sándor csanádi 
püspök ur, latinul a következő beszédet intézte hozzá : 

Szentséges Atya ! Velenczében hozzánk intézett 
barátságos, az áhítatra buzdító szavaid annyira szi-
vünkbe vésődtek, hogy mintegy ösztökélnek és kész-
tetnek arra, hogy Téged üdvözöljünk, dicsérjünk és 
ünnepeljünk. 

Emberi természetünkben fekszik, hogy akiket sze-
retünk, azoktól viszontszerettetni óhajtunk. Kérünk 
tehát Szentséges Atya, fogadj minket kegyességgel ós 

! szeretettel, akik mesziről ide siettünk, hogy Téged 
( megláthassunk s Neked hódolhassunk s akiket már 

egyszer jóságoddal annyira lebilincseltél. 
Mindnyájan azért jöttünk ide, hogy Neked dicsé-

reteket zengjünk s hogy hitünkben megerősödjünk és 
I megszilárduljunk. 

Te vagy az, a kinek Krisztus mondotta : én pedig 
; könyörögtem éretted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: 

és te egykoron megtérvén, erősítsd meg atyádfiaidat. 
Neked mondotta : Legeltesd az én bárányaimat. 

Legeltesd az én juhaimat. 
Tehát csak Krisztus parancsát teljesítjük, midőn 

Hozzád, Krisztusnak földi helytartójához sietünk. 
A Reád való tekintet ugy megerősít minket a 

hitben, a Te bölcsességed ugy megvilágosít, hogy 
szinte elmondhatjuk, hogy Te a dicsőségedet és sze-
retetedet senki mástól, mint az Ur Jézustól kölcsö-
nözted. 

Ki a római szentszék trónján ülsz, mely minden 
tekintélynek sarkköve, minden emberi boldogságnak 
kútfeje, Téged, kit királyi fény övez körül, hallgassa-
nak meg mindenek, kik az istentelenség székén ülnek. 

Vakmerőségüket okossággal, dühöngésüket bátor-
sággal, merészségüket erélylyel győzd le. 

Erősen tartsd kezedet az ekeszarván ós soha se 
tekints vissza. Melletted áll Krisztus és a hozzád hűsé-
ges nép. 

Az Ur, ki a pápaság áldását adta az embereknek, 
— az ő jóságos művét általad fogja gyümölcsöztetni. 

Hogy ez a szent ós üdvösséges dolog szerencsé-
sen beteljesedjék, lelkünk egész buzgalmával kérjük az 
Urat, hogy a Te életedet hosszúra nyújtsa, erőidet 
növelje, békét és nyugalmat adjon osztályrészül, külö-
nösen pedig, hogy a Szentlélek Isten világosító ereje 
töltse be elmédet. 

Es most méltóztassál a Te apostoli áldásodat adni 
apostoli királyunkra, Ferencz Józsefre és a trón váro-
mányosára, a kormányzásban bölcs káptalanomra ós a 
Csanádegyházmegye minden papjára és hívőjére, vala-
mint Magyarország összes lakóira. Amen. 

A pápa Desseicjfy püspök urnák válaszolva örömét 
nyilvánította a megnyilatkozott ragaszkodásért. Igen 
kegyes szavakat intézett a zarándokokhoz, azután áldá-
sát adta a királyra, áldását küldte az összes magya-

! roknak s igy végezte szavait: Mondjátok meg minden 
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magyarnak, hogy a pápa szereti őket és atyai szivének 
minden buzgalmával adja áldását a távol és jelen-
levőkre. 

Ezután a pápa körülsétált a zarándokok között s 
megszólítással tüntetette ki Kiss János dr pápai 
prelátust, Cziklay Lajost, Fried Margit irónőt, Desseívffy 
Arisztidet, a képviselőház főtitkárát és még többeket. 

A zarándokokat nagyon meghatotta a pápa kegyes-
sége és atyai szeretete s mindnyájan mélyen megin-
dulva távoztak az audiencziáról. A zarándoklat egyút-
tal 11 ezer lira Péterfillért ajándékozott a pápának. 

T Á R C Z A. 
A beszédről és hallgatásról. 

Irta : Dr Zubriczky Aladár. 

(Vége.) 

Szent Ágoston mélyen meg volt győződve az : 
emberi nyelvnek mint közlekedési eszköznek gyarló 
mivoltáról. Gondolom, ő mondta más valahol : „Nekem 
az ón beszédem majdnem mindig visszatetszik." Ugyan-
csak ő (XII. 2.) saját nyelvének alázatosságáról beszél 
és kimondja, hog}^ ,.a beszédben gyakran gazdag az 
emberi szellemnek ínsége" (XII. 1.). Rendkívül érdekes ! 
mikor sz. Ágoston leirja, miként tanult gyermekségében 
beszélni (I. 8.) „Nem a nagy emberek tanítottak engem 
erre, bizonyos módszeres egymásutánban közölve velem í 
a szavakat, mint később a tudományt. Hanem saját j 
magam figyeltem meg eszemmel, miként neveznek ők j 
valamit, mikor érte mozognak, láttam és megjegyeztem, 
hogy ez annak a dolgnak a neve, a melyet akkor j 
ejtettek ki, mikor mutatni akarták. Mert előbb sóhaj-
tásokkal, külömböző hangokkal és különféle taglejtés-
sel én is megpróbáltam kifejezni érzelmeimet, hogy 
akaratomat megtegyék, dé nem birtam mindenkivel és 
mindent ugy megértetni, a mint akartam. Hogy pedig 
a nagyok tényleg ezt vagy azt akarták, azt a test-
mozgásból, minden népnek mintegy természetes szavá-
ból, tudtam meg, a mely mozgások arczczal, a szemek 
játékával, taglejtéssel és oly hangokkal történnek, a 
melyek kifejezik a lélek érzését a dolgok kérésénél, 
bírásánál, elvetésénél vagy cselekvésénél. Igy aprónkint 
elsajátítottam, hogy a gyakran hallott s a különféle 
mondatokban a magok rendje szerint elhelyezett sza-
vak, mely dolgok jelei és más saját akaratomat is 
ezekkel fejeztem ki rátévén szájamra ama jeleknek 
zabláját. Igy közöltem a velem élőkkel akaratom 
kifejezésének jeleit és az emberi élet viharos társasá-
gába mélyebbre ha to l tam. . . " 

Mennyire belátta sz. Ágoston az emberi nyelv 
bénultságát, ha magáról Istenről kell szólnia, talán fölös-
leges idézettel bemutatni, elég utalni azokra a remek 
helyekre, a hol nyelve pompás ellentétek között hány-
kolódik idestova, hogy legalább az árnyékát fölszinre 
hozza annak, a mit érez, pedig ez az érzés is csak 
árnyéka a valóságnak. Ilyen hely például. I. 4. 

Szükségesebb talán azt idézni, a mit a lelkek meg-
szentelt csendjéről mond. Ebben a csendben folytak le 
megtérésének gyötrelmei, az ú j élet örömeinek zsengéi 
és még azután is sok-sok óra. 

Küzdelmeiről irja : „Oda vitt engem keblem hábo-
rúsága, a hol senkisem lehetett akadálya a heves küz-
delemnek, melybe önmagammal fogtam". (VIII. 8.) 
„Iszonyú vihar keletkezett, mely a könyek dús záporát 
hozta magával. Hogy az egész kitombolja magát, 
távoztam Alipiustól. A sírásra alkalmasabb magányra 
volt szükségem. Távolabb mentem, hogy még az ő 
jelenléte se legyen t e rhemre . . . Levetettem magamat 
egy fügefa alá. magam sem tudom hogyan, szabadjára 
eresztettem könyeim gyeplőjét és megeredt szemeim 
árja Neked kedves áldozat gyanánt". (VIII. 12.) Ez-
után is csendre volt szüksége, hogy lelkének nagy 
műve befejeződjék. Lemondott hivataláról. „Jónak 
láttam szined előtt, h o g y n e erőszakosan lépjek vissza, 
hanem szelíden vonjam meg nyelvem szolgálatát a 
fecsegés vásárától ; ne vegyék ezentúl a növendékek 
az én számból haragod fegyvereit, elmélkedve nem a 
te törvényedről és békédről, hanem hazug oktalansá-
gokról és a forum háborúiról." (IX. 2.) Lassiciacum csend-
jébe vágyott szive, „a hol a világ forrongása után 
Tebenned pihentünk meg1'. (IX. 3.) Megirigyelte a 
meghalt Nebridiust: „Már nem az én szavamnak nyitja 
meg fülét, hanem lelki szóját a Te forrásodhoz illeszti 
és issza, a hogy birja, mohón, végnélkül, boldogan, a 
Te bölcsességedet". (IX. 3.) 

Legszebb azonban, a mit arról a mennyei beszél-
getésről mond. a melyet Ostiánál folytatott egy ablak-
ban édes anyjával (IX. 10.). „Fokról-fokra szálltunk 
magasabbra, végig menve minden testi dolgon, magán 
az égen is, a honnan a nap, hold és csillagok ragyog-
nak a földre. Gondolatban még magasabbra szálltunk, 
beszélve Rólad és csodálva műveidet. Aztán lelkűnk-
höz értünk, de túlhaladtunk rajta, hogy a kimeríthe-
tetlen bőség tájára érjünk, a hol az igazság legelőin 
örökké legelteted Izraëlt . . . Es mig beszéltünk s rája 
áhítoztunk, kicsiny hija volt, hogy el is értük szivünk 
teljes szárnyalásával. Sóhajtoztunk, odabilincseltük szel-
lemünk zsengéit és visszatértünk ajkunk zcngéséhez. a hol 
a szó kezdődik és végződik . . . Azt mondtuk tehát : Bár-
csak hallgatna a test forrongása, a föld, víz ós levegő 
képzelgése, bárcsak hallgatnának a polusok, sőt maga 
a lélek is, kibontakozva önmagából, önmagát feledve ; 
bárcsak hallgatnának az álmok és a képzelt kinyilat-
koztatások, minden nyelv és jel és minden, a mi múlik, 
bárcsak mindez hallgatna ! Mert ha valaki megérti, 
mindez kiál t ja: Nem magunkat alkottuk, hanem az 
alkotott minkgt, a ki örök. Ha ezt megmondták, azon-
túl hallgassanak és arra figyeljenek a ki teremtette 
őket. 0 maga beszéljen, de nem általuk, hanem önmaga, 
hogy szavát halljuk. Nem a test szavával nem is an-
gyalával, nem hanggal, nem a hasonlóság talányával, 
hanem maga Az, a kit mindezekben szeretünk. Ot 
halljuk ezek nélkül úgy, a mint előbb a magasba emel-
kedtünk ós gyors gondolattal elértük az örök bölcses-
séget. Bárcsak tovább tartana ez az állapot és meg-
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szűnnének a tőle teljesen különböző látomások, hogy 
ez az egy ragadná meg, nyelné el és belső örömmel 
árasztaná el szivünket, hogy olyan legyen az örök élet, 
a minő volt a belátásnak ez a pillanata, a melyre 
sóhajtoztunk." 

VEGYESEK. 
— Isten ujja. A hatalmas muszkabirodalom 

admirál-hajójának, a Petropavlovszknak katasztrófája; 
Makarov tengernagynak, a ki Vilmos császár szerint 
a népek tengerészetének dicsősége vala, gyászos halála ; 
Cyrill nagyherczegnek, a büszke czári trón 2-ik váro-
mányosának, megsebesülése és harczképtelenné válása ; 
az orosz tengeri haderő működési tervének megsemmisü-
lése ; Verescsagin az orosz hadi dicsőség világhírű 
megfestőjének, vitéz tiszti ós közrendű matrózok százai-
nak sorában tengerbe fulása s a többi vérfagyasztó 
gyászos esemény valamennyi — figyelmeztetés onnan 
felülről, hogy az európai kereszténység, ha a földgöm-
bön való haszonleső terjeszkedésben csak az önkény 
sugallatát követi, rettenetes rossz példát ad az emberi-
ség pogány részének, sőt azt maga ellen valósággal fel-
lázítja. Az, hogy a sárga faj legélelmesebb népe, a japán 
nép, a keresztény czivilizácziónak csak mázát vette fel 
magára, belül azonban megmaradt önző és keresztény 
felebaráti szeretetet, ezt a magasabb humanitást nem 
ismerő pogány népnek, hogyha kivált még az óriás kinai 
népfaj is csatlakozik hozzá, Oroszországra, de az összes 
európai népekre rettenetes Isten ostorává válhatik nem-
sokára, az világos dolog. Furfangban, embertelenség-
ben, önző erőszakosságban minden európai népet, 
játszi könnyűséggel fognak felülnmlni. S ez lesz aztán 
az európai népek vallási meghasonlásának, vezetőikben 
pogány szellemű hitetlenségónek ós kardcsörtető önzé-
sének — bűnhődése. Népek élete itt a földön dicsőül 
meg; de itt van számára a bűnhődés tere és ideje is. 
Az örökkévalóság küszöbét az emberiség csak egyé-
nenkint lépheti át. 

— Sub auspiciis regis avatott a tudomány-egye-
tem tegnap, f. hó 19-én, rendkívüli eset gyanánt egy-
szerre négy jelöltet doktorokká, Berzeviczy Albert mi-
nister, mint a király képviselője jelenlétében és közre-
működésével. A királyi név monogrammjával ékesített 
mind a négy brilliántos gyűrűt ezidén a jog- és állam-
tudományi kar négy jelöltje kapta meg: Tóth Károly 
és Tóth Lajos ikrek a jogtudományokból, gróf Khuen-
Héderváry Sándor és ifj. Márffy Ede az államtudomá-
nyok köréből. A két Tóth testvér nehezebb (8) vizs-
gálatot álltak ki. Héderváry gróf éles judiciuma ós 
versenytársaim javára lemondani kész önzetlensége 
által tűnt ki. Márffy elsőbbsége az irodalmi munkásság 
sikeres megkezdésében nyilvánult. Igy vivta ki ez a 4 
ifjú, hogy a szabályszerű 2 sub auspiciis helyen ezidén 
4-et kapott a tud. egyetem. A beszédek közöl szép-
ségével a ministeré, magasztosságával Balogh Jenő dr 
jogtudománykari dékáné tűnt ki, a ki fenséges szár-
nyalással emelte fel a jelöltek és a hallgatóság lelkét 
Istenhez, a kitől minden jó adomány, tehetség. 

— Első szentáldozást kiosztó püspök. Fehér-
vasárnapon 308 gyermek járult az irgaimasnénik tem-
plomában az első szentáldozáshoz. A templom tömve 
volt ajtatos hivőkkel, kiket az ártatlanok és tisztaszi-
vűek fopásztori megáldoztatása vonzott az Isten-házába. 
Mert ezt a szertartást maga a galambősz főpásztor, 

Bende Imre püspök ur kivánta végezni. Ö misézett, ő 
beszélt, ő áldoztatott. A szentmise után a püspök úr 
még meg is vendégelte az ö kis hiveit. A leánykák a 
nagy óvodában, a fiuk az elemi osztályokban kaptak 
reggelit. Megható volt egy kis leány köszönete a reg-
geliért. Ezek a kicsinyek sose fogják feledni első szent-
áldozásukat. 

— Királyi kinevezés. 0 felsége a király Francsirs 
Norbert szentbenedekrendi áldozópapot s budapesti 
tankerületi főigazgatót bakonybéli apáttá nevezte ki. Ad 
multos annos ! 

— Nagyérdemű egyházi férfiút ünnepeltek teg-
nap, f. hó 19-én, Temesváron. 30-ik évfordulója volt 
annak, hogy Németh József nagyprépost — fölszentelt 
püspök s mint ilyen segíti az egyházmegye főpásztorát. 
Kún László kanonok ünnepi misét végzett a székes-
egyházban. Mise után a küldöttségek hosszú sora tisz-
telgett. Ad multos annos ! 

— Apró hírek. Az érsekújvári kath. kör megnyi-
tását, a kormány késedelmeskedése miatt az alapszabá-
lyok megerősítésében, el kellett halasztani. — Szom-
bathelyi laptársunk, a „Szombathelyi Újság" jelentése 
szerint dr Ernuszt József, kit a kormány Reiszig utód-
jául főispánná neveztetett ki, az „Ébredés" nevü 
szabadkőműves páholy főmesteri állásáról lemondott. 
Minek lépnek be a magyarok az oly társaságba, mely 
főispáni állással például ennyire imcompatibilis. Ott 
vannak a magyar közmivelődési, közgazdasági és más 
jótékony egyesületek és társulatok. Fejtsen ki minden 
honpolgár ezekben nagyobb tevékenységet A bujkálás 
nem "felel meg a magyar természetnek. Katholikus 
embernek meg épen tilos a — titkos összeesküvés. — 
Rendkívül becses szolgálatot tesznek vidéki katholikus 
laptársaink a magyar egyház történelmének, hogyha idő-
közönkint egyes plébániák történetét illetékes egyének 
kidolgozásában szorgalmasan közlik. Ilyen becses ada-
tokat szoktak eddig közölni az „Egri Egyházm. Közi.", 
a „Veszprémi Hirlap", a „Nyitramegyei Szemle". Vi-
vant sequentes ! — A marczalii esperesi kerület pap-
sága a veszprémi egyházmegyében f. évi április hó 
20-án tartja szokásos évi ájtatosságát P. Tomcsányi 
Lajos S. I. vezetése alatt, melyre a kerület papsága 
a szomszéd paptársukat is szívesen látja. Az ájtatosság 
ugyanaznap reggel 9 órakor veszi kezdetét. 

A szerkesztő telefonja. 
Veterán. Az ál láspontot legtüzetesebben fe j te t te ki a .nép-

pár t ? vagy m á s p á r t ? de pár t a kereszténység javából11 czimíí 
közleményének tá rgyára vonatkozólag az „Esztergom" n jelű-
vezető czikkelye az ápr. 17-iki számban. Ez t kövessék. Tovább 
építeni : ez legyen a jelszó. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* alakjában, '/2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. Â lap te r jedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerí t az előfizetési á r 
felemelésére. A ki t ehá t csak az VE. Kr. L."-at j á ra t j a , az a lapot,, 
ú jévtő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 

Religio- rallásu-1 és az „E. Kr. L " -a t együtt k ívánja járatni , az 
az ,,E. Kr. L.u-at kedvezményes áron. 2 koronáér t szerezhet 
meg:. Vagjns az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio"-ra az. 
eddigi árban 20 koronával, a vele j á r a to t t „E. Kr . L."-ra 2 kor. 
pótlékkal tehetni meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint,. 
i/4, !/2, 3/4 és egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb el járás az egész évre j á r á 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, április 23. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter m coepio tuo : praeiiare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendaA 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffrag amur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus." 

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

, Additos tibi animos auctori tate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Ve.ére?zmek és tanulmányok : Püspökök kir. kinevezése. „Modern tbeologia ." — Az u j püspökök. — Szent té avatások. — 
Egukázi Okmánytár. Sanctissimi Domini Nostr i P I I Divin a Provident ia P A P A E X. — Egyházi tudósítások: B u d a p e s t : A m a g y a r 
>zabadelvüség meg van rökönyödve. — G y u l a f e h é r v á r : Főpász tor i intézkedés a te l jes bucsu kihirdetése és megnyerése 
iránt. — S z é k e s f e j é r v á r : Az egyetemi i f júság városunkban. — Tárcza. Mit akar az i t juság „Mária kongregácziója ?" — Kath. 

Egyesületi Elet és Köztevekenység. A Szen t - I s tván-Társu la t v. ülése. — Irodalom. — Vegyiek. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis-
terem előterjesztésére Radnai Farkas fölszentelt 
püspököt, nagyváradi lat inszertartásu kanono-
kot, beszterczebányai püspökké kinevezem. 

Kelt Schönbmnnban, 1904. évi április 
hó 6-án. 

Fermez József s. k. 

Berzeviczy Albert s. k . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis-
terem előterjesztésére dr Púrvy Sándor fölszen-
telt püspököt, egri kanonokot, szepesi püspökké 
kinevezem. 

Kelt Schönbrunnban, 1904. évi április 
hó 6-án. 

Ferencz József s. k . 

Berzeviczy Albert s. k . 

„ M o d e r n t h e o 1 o g i a." 
Irta : Zubriczky Aladár dr. 

1. Tanulmány aim arra késztetnek,hogy gyak-
rabban nyúljak németországi protestáns irók művei-
hez. Vannak köztök ó-hitüek, a kik igyekeznek 
megőrizni a történet i folytonosságot. Nagyobb 
részük azonban modern a szónak legmerészebb 
értelmében. Sokszor megbámulom szakismere-
tüket az őskeresztény irodalom hagya téka 
körül. Még többször megütközöm a könnyel-
műségen, a melylyel az őskeresztény irodal-
mat belekényszerítik dogmatörténet i előítéle-
teik és fejlődéstani systematikájuk béklyóiba. 
Végül mindig megdöbbenek, valahányszor látom, 
hogy rájuk nézve a dogmának az egész vona-
lon csupán történeti jelentősége van, ellenben 
a jelen kereszténységhez, vagy mondjuk Har-
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íiack szavával, a kereszténység lényegéhez 
semnh köze. Ok a dogmátlan kereszténység 
hivei : az ő szemükben az egész keresztény 
el ókornak dogmatikus iránya és ezen irányú 
hatalmas tevékenysége nem egyéb, mint 
szellemi vakoskodás és a kereszténység lénye-
gének teljes félreértése. 

A Magyar Sionban (1903. VI. 401—427) 
megkisérlettem némikép rendszeres át tekintést 
nyúj tani a protestáns theologia ujabb fejlődé-
séről. Fejtegetéseimet megtoldot tam az Egyházi 
Közlönyben (1903. 18—19. számok) a legújabb 
fejlődésnek vázlatával. Azt véltem, hogy ezzel 
szolgálatot teszek azoknak, a kik tanulmá-
nyaik közben itt-ott szintén kénytelenek 
modern protestáns irók műveihez nyúlni. 

Ugyancsak tanulmányaim utal tak arra, 
hogy egyes franczia katholikusok modern apologeti-
ká jávai foglalkozzam. (Egyházi Közlöny 1902. 
46—47. számok, és egy másik czikksorozatban, 
a mely ugyancsak az Egyházi Közlönyben 
legközelebb fog napvilágotlátni).Ez a tanulmány, 
v a l a m i n t a Houtin-Loisy-féle biblikus irány, a 
melyről utóbbi időben Giesswein dr a Kath . 
Szemlében (1903. III. 197—211.) és egy név-
telen a Religio-Vallásban (1904.) értekezett , 
meggyőztek arról, hogy a franczia katholiku-
sok ezen kettős iránya titkos szövetségben van 
a modern protestáns theologiával. Különben 
ezt a szövetséget már leleplezte Fontaine: 
„Infiltrations kantiennes et protestantes" czimü 
művében. 

A szövetség olyan, a minővel manapság 
a politikában is nem egyszer találkozunk, 
hogy t. i. az elvileg a szélső jobbot és szélső 
balt képviselő pártok a szinfalak mögött egy 
követ fújnak, mig a nyilt szinen elveik fen-
tar tásával egymás ellen küzdenek. A tudo-
mányos őszinteségnek ez a hiánya mérhetet-
len károkat okoz, mert a beavata t lanokat 
megtéveszti. A neoapologetika a skeptikusokat 
kivánja megtéríteni, pedig tényleg a skepticis-
mus érdekében teljesít missiótevékenységet. A 
Houtin-Loisy-irány pedig Harnackot kivánja 
megczáfolni, holott tulaj donképen az ő tételeit 
népszerűsíti és csempészi be a katholikusok 
közé. 

A modern protestáns theologiának ez a 
beszivárgása a katholikus körökbe érthetővé 
és indokolttá teszi, hogy ismételten visszatér-
jünk a protestáns theologia jelenlegi állásának 

fejtegetésére. A katonának is ismernie kell az 
ellenséges „terep "-et, a theologusnak sem 
szabad szemet hunynia az előtt, a mi az ellen-
séges táborban történik. 

Előző czikkeimben már kifejtettem, hogy 
a modern protes táns theologia a „dogmátlan 
kereszténység" hive. Jelenleg a modern protes-
táns theologia egyéb, kivált biblikus és dogma-
történeti tévedéseitől teljesen eltekintek és 
csupán a „dogmátlan kereszténység" főtételét 
akarom megvilágítani. (Folytatjuk.) 

Az uj püspökök. 
1. Kiskónyai Fárvy Sándor dr, legkegy. kinevezett 

szepesi püspök, született 1848. szept. 30-án Gyöngyösön. 
Iskoláit Gyöngyösön és Egerben, a theologiát a bécsi 
egyetemen végezte, mint Pázmány intézetének növen-
déke. ] 871-ben áldozópappá szenteltetvén fel, egy évig 
káplán volt, azután előbb a tudománymívelő, utóbb 
véglegesen az egyházkormányzati pályára tért át. 
Gyors egymásutánban volt egri papnevelő-intézeti 
tanulmányi felügyelő, majd a sz. Ágostonról nevezett 
bécsi fensőbb papnevelő-intézet tagja, 1873-ban egri 
főegyházmegyei levéltáros és szentszéki aljegyző, 
1875-ben theologiae doktor, érseki másodtitkár és szent-
széki jegyző, 1881-ben érseki első titkár, 1887-ben 
csász. és kir. udv. káplán, 1888-ban cz. kanonok, 
1891-ben érseki irodaigazgató és valóságos kanonok, 
1893-ban apát, 190L-ben joglyczeumi igazgató, oldal-
kanonok, 1903-ban carpasiai czimmel fölszentelt püs-
pök. Püspökké szentelése 1903. ápr. 19- én volt. Másod-
szor is kitűnt, hogy Samassa érsek udvara kiváló püs-
pöknevelő iskola. 

Fárvy Sándor dr püspök ur a közélet és az iroda 
lom terén az egyházi kormányzás terén töltött 30 éve 
alatt sürü tevékenységet fejtett ki. Vezetésre hivatott 
szelleme minden téren kitűnt. Irodalmi munkái, kötött 
és kötetlen stílusban, fenkölt egyházi és világi mivelt-
ség számottevő alkotásai. Költeményei és eg) házi 
beszédei irodalmunknak igazi gyarapodásai. Gazdag 
szelleme bátran és bőven ontotta az eszméket, mert 
volt miből merítenie s nem kellett attól tartania, hogy 
iratai kapcsán szellemi szegénységen érik. Nagy alkal-
makkor nagy szónoki alkotással lepte meg az egyhá-
zat és az országot : így a millennium előkészítésében 
1894. utolsó estéjén, és 1896-ban Szent István napján 
a budavári királykoronázó templomban. Egyházjogi 
s más tekintetben közéleti dolgozatainak gazdag sorá-
ból álljanak itt a következő művek czimei: 1. A 
magyarországiak és külföldiek közötti házasság 1879. 
2. Komoly idők, komoly igazságok 1882. 3. Egyház és 
állam. 4. XIII. Leo pápa és a munkásügy. 5. A Szent-
István-Társulatról. 6. A papnöveldei iskolákról. 7. Az 
alsó papság végrendelkezési jogáról. 8. Néhány szó a 
kongrua-ügyhöz 1890. 9. A lelkészi kongrua ügye 
és a püspöki kar 1893. 10. Észrevételek a tanitórendek-
nek a kongruáról szóló memorandumára 1894. stb. 
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Szóval, teljesen kész nagy püspök foglalja el a 
szepesi püspöki széket. Felix Scepusium ! 

2. Radnai Farkas, legk. kinevezett besztercze-
bányai püspök, szül. 1848. márcz. 25-én, polgári szülők-
től, Aradvármegyében. Szüleit korán elvesztvén, a 
nagyváradi egyházmegye területére került Csabára, a 
hol nagyatyja vette szárnyai alá a gyermek-ifjút. I t t 
ismerte meg szép tehetségeit Péky Antal néhai csabai 
plébános, a ki az árva fiút pártfogásába fogadta. S itt 
kezdődik a nagyreményű ifjú egyházi nevelése. Péky 
Antal plébános beajánlotta őt a nagyváradi Salamon-
féle finevelő intézetbe. Akkor még Szaniszló volt a 
püspök ós Nogáll János volt a Salamon-intézet kor-
mányzója. Péky, Szaniszló, Nogáll voltak az egyházi 
pályára vágyódó ifjú élő példái. Fényes gymnasiumi 
tanultság alapján Szaniszló 1867-ben fölvette Radnait, 
akkor még Rithammert, a nagyváradi egyházmegye 
növendék-papjai közé s Budapestre küldte fel a köz-
ponti papnevelő intézetbe egyetemi theologiai tan-
folyamra. Irodalmi szárnypróbálgatásait a költészet 
terén, mint a m. e. i. iskola tagja itt kezdette meg. 
1871-ben áldozópappá szenteltetvén fel, rövid ideig 
káplán volt. 1872-ben szentszéki aljegyző ós irattáros, 
1871-ben felesküdt szentszéki jegyző, püspöki könyv-
táros és szertartó, 1875-ben püspöki titkár, 1883-ban 
sz. sz. ülnök, 1689-ben kanonok és püspöki irodaigaz-
gató, utóbb papnevelő-intézeti kormányzó, 1892-ben 
sághi prépost, 1901-ben pápai prelátus, vógiil 1902. 
jan. 25-én Schlauch bibornok segédpüspökévé szen-
telte fel. 

Radnai püspök ur már mint a központi papnevelő 
intézet növendéke kitűnt élénk munkabíró szellemével, 
ízlésének elegancziájával,kiváló költőiés szónoki tehetsé-
gével, és mint főduktor, közügyek vezetésére termett alkal-
masságával. Az egyházi kormányzás szent művészetet, 
az „ars artium"-ot, három kiváló, egymástól nagyban 
külömböző püspök, Lipovniczky, Ipolyi, Schlauch oldala 
mellett sajátította el, úgy hogy a beszterczebányai egy-
házmegye, uj püspökében, szintén teljesen begyakorolt 
egyházkormányzót nyert a pápa és ő felsége kegyes 
intézkedése alapján. 

A két új főpásztornak — hódolat ; a két egyház-
megyének a szerencséhez meleg gratuláczió ! = 

S Z E N T T É A V A T Á S O K . 
DECRETUM 

líellicen. 
Beatificationis et Canonizationis 

Yen. Servi Dei 

ÍOANNIS BAPTISTAE VIANNEY 
Parochi Yici Ars. 

Super dubio 
„An, stante approbation?, duorum miraculorum, TUTO 

procedi possit ad solemncm eiusdem Ven. Servi Dei 
Beatifieatiönem. " 

E sacerdotalis ordinis viris, quorum vlaus m 
Eeelesia Dei est", plures pastorali ministerio sanctissime 

functi ac saluberrime, tam insigni fama claruerunt, tam 
alta sui vestigia signarunt, ut in memoria et in ore 
populi adhuc quasi vivi versentur. Quominus autem hi 
lucerent „quasi lucernae ardentes in cahginoso locoLL, non 
obfuit aut humilis ipsorum atque abdita vita, aut cir-
cumscriptus eorumdem industriae et alacritati campus, 
aut studia partium furoresque civiles, aut invidia 
aemulorum, aut prava iuclicia insectanctium quidquid 
religioni benevertat. 

Talem scilicet pastorem admirata Gallia est supe-
riore saeculo, IOANNEM BAPTISTAM YIANNEY, 
exigui quidem gregis ducem ac magïstrum, sed ae-
quantem animo magnitudinem Apostoli. Is, media in illa 
caligine, quam turbulentissimae tempestates induxerant, 
vere iubar extitit longe lateque diffusum, quo ducti 
lumine fideles turmatim ac per annorum seriem haud 
mediocrem, ad Vicum Ars vel ab remotissimis locis 
confluxerunt. Erat enim in Venerabili Dei Servo cum 
singulari vitae sanctimonia et gravitate coniuncta mira 
suavitas, qua paene innumerabiles omnis ordinis et 
conditionis homines allecti, facile ipso usi sunt et 
indefesso poenitentiae ministre et magistro pietatis 
prudentissimo. Concionator assiduus, fervidus, caele-
stium rerum contemplationi semper intentus, castigator 
sui corporis acerrimus, de se humillime sentiens, egenis, 
pupillis, afflictis perfugium atque solatium, curae suae 
concreditos filios rpavit in innoeentia cordis sin, ct in 
intellectihus manuum suarum deduxit eos". (Ps. LXXV1I, 72). 

Harum famâ virtutum post Yen. Servi Dei obitnm 
confirmata, non modo diuturnis peregrinationibus ad 
sepulcrum eius gloriosum, sed variis etiam prodigiis, 
causa iterum agitata est riteque instituta actio super 
duobus miraculis, quo de utroque Sanctissimus D. N. 
PIUS PAPA X constare decrevit nono Cal. Martias 
hoc ineunte anno. 

Unum supererat, iuxta sacri huius Fori statuta, 
ut inquireretur, utrum Beatorum Caelitum honores 
Venerabili Dei Servo IOANNI BAPTISTAE VIAN-
NEY Tuto decerni possent. Itaque in coetu universo 
sacrae huius Congregationis, habito coram Sanctissimo 
Domino Nostro octavo Idus Martias huius anni Rmmus 
Cardinalis Franciscus Desideratus Mathieu discutien-
dum dubium proposuit: „An, stavde upprot>atione duo-
rum miraculorum, TUTO procedi possd ad solemnem huius 
Venerabïlis Servi Dei Beatifiationemu. Omnes qui aderant, 
quum Rmmi Cardinales, turn huius S. Rituum Congre-
gationis Patres Consultores, latis suffragiis, unanimi 
consensu TUTO procedi posse affirmarunt ; Sanctissi-
mus vero Pater supremum iudicium suum distulit in 
alium diem, admonuitque ut in re tanti momenti su-
permini lumen implorarent. 

Tandem, hodierna die Dominica II post Pascha, 
qua Christus in evangelio exhibetur exemplar et forma 
boni Pastoris qui animam suam dat pro ovibus suis, 
Beatissimus Pater, sacro devotissime peracto, Vaticani 
nobiliorem aulam ingressus et pontificio solio assidens, 
ad Se accivit Rmmos Cardinales Seraphinum Cretoni 
S. R. Congregationi Praefectum, eiusve loco et vice 
Aloisium Tripepi ipsius S. R. C. Pro-Praefectum et 

3d* 
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Eranciscum Desideratum Mathieu Causae Relatorem 
una cum R. P. Alexandro Verde S. Fidei Promotore 
meque infrascripto Secretario, iisque adstantibus rite 
pronunciavit : „TUTO procedi posse ad solemnem Vene-
rabilis Servi Dei IOANNIS BAPTISTAE VIANNEY 
Beatifieationem ". 

Hoc autem Decretum publici iuris fieri, et in acta 
SS. RR. Congregationis referri. Litterasque Apostoli-
cas in forma Brevis de Beatificationis solemnibus in 
patriarchali Basilica Vaticana ubi primum licuerit cele-
brandis expediri iussit decimoquinto Cal. Maias an. 
MDCCCCIV. 

SERAPHINUS Card. CRETONI, 
S. B. C. Braefectus. 

L. * S. 
t DIOMEDES PANICI, Archiep. Laodicen., 

S. B. C. Secretaries. 

E g y h á z i Okmánytár. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 
P I I 

DIVINA PROVIDENTIA 

PAPAE X 
LITTERAE IN FORMA BREVIS 
QVIBVS AMPLISSIMAE FACVLTATES 

P R O APOSTOLIC A VISITATIONE IN VRBE P E R AGENDA 

CONCEDVNTUR. 

(Vége.) 

XVIII. Pro celeriori causarum expeditione, et ad 
parcendum quantum fieri potest, partium dispendiis, 
simplici et nudae scripturarum ac iurium in tribunali-
bus, seu archivis, aut notariorum officiis eiusdem Urbis 
existentium indicationi, eorumque notis ac privatis 
copiis standi, et illis ad probationem eandem fidem in 
iudicio adhibendi, quae adhiberetur, si ilia in forma 
publica et authentica forent transumpta, aut alias ori-
ginaliter exhibita. 

Mandamus autem omnibus et singulis ad quos 
spectabit, quacumque dignitate, auctoritate. potestate 
et praeeminentia fulgentibus, ut Vobis et cuilibet Ve-
strum in praemissis omnibus et singulis prompte pa-
reant et obediant, alioquin sententias seu poenas, quas 
rite tuleritis seu statueritis in rebelles, ratas habebimus 
et faciemus, auctore Domino ; usque ad satisfactionem 
condignam inviolabiliter observari. 

Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationi-
bus Apostolicis etiam Conciliaribus, et Ecclesiarum, 
Monasteriorum, Hospitalium, Ordinum, Congregatio-
num, Archiconfraternitatum, Confraternitatum et alio-
rum Locorum et Operum piorum huiusmodi etiam 
iuramento, confirmatione Apostolica vel quavis firmitate 
alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, etiam imme-
morabilibus stabilimentis, usis et maturis ac stylo Cu-
riae ; privilegiis quoque, indultis, exemptionibus et Lit-
teris Apostolicis praemissis et cuiusvis illorum, ac 

superioribus et personis eorum quomodolibet, nuncu-
patis et qualificatis, sub quibuscumque verborum teno-
ribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum 
derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis, et in-
solitis clausulis et decretis etiam irritantibus in genere, 
vel in specie, etiam motu proprio, vel ad Catholicoram 
Principum quorumlibet preces, et instantiam, seu eorum 
contemplatione et intuitu, atque etiam consistorialiter, 
et alias quomodocumque et quandocumque concessis, 
confirmatis et pluries innovatis. Quibus omnibus et 
singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de 
illis, eorum totis tenoribus specialis, specifica, expressa 
et individua ac de verbo ad verbum non autem per 
clausulas generates idem importantes mentio, seu quae-
vis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita 
forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et sin-
gulorum tenores, formas et occasiones, praesentibus 
pro plene et sufficienter expressis, insertis et servatis 
respective habentes, illis alias in suo robore perman-
suris, ad praemissorum effectum specialiter, et expresse 
ac plenissime derogamus et derogatum esse volumus, 
ceterisque contrariis quibuscumque. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo 
Piscatoris die III Mártii MCMIV, Pontificatus Nostri 
anno primo. 

L. * S. 
A. CARD. MACCHI. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 22-én. A magyar szabadelvűse)j 

meg van rőkönyödve — a jelenségektől, melyeket maga 
idézett fel; megijedt saját szörnyszülötteitől és még 
jobban kezd elmenni az esze. A vasutasok „eskíisze-
gése" és sztrájkja és — az a még rettenetesebb gon-
dolat — t. i. a szurony oknak a — hogy is mondjam 
csak — „sztrájkja", mert esküszegésre itt gondolni is 
rettenetes : ez keltett a liberalizmusban szörnyűködést, 
a milyen még hazánkban ujabb időben aligha volt. Innen 
van a szabadelvű táborban a vezető emberek félrebeszé-
lése — jobbról-balról. Tisza Istvánt ugyanis eg}Tfelől a 
vasutasok sztrájkja annyira kihozta a sodrából, hogy 
tegnapelőtt valami államisten-féle bálvány ugrott ki 
felizgatott agyából, a mely modern istenség „emberi 
jogoku-kal táplálkozik. A ki, — igy szólt Tisza a kép-
viselőház plénuma, az ország szine előtt, — emberi 
jogait akarja gyakorolni, az ne menjen állami hivatalba, 
állami szolgálatba. Evvel az emberi jogokkal táplál-
kozó államistenséggel szemben Polónyi az ellenkező 
véglet, az anarchia, a szuronyok „sztrájkjáénak han-
goztatására vetemedett a következő nap képviselőházi 
ülésében. Abyssus abyssum invocavit. A legérdekesebb 
pedig az igazán szörnyű kavarodottságban - az, hogy a 
szabadelvüség legbüszkébb s leghangosabb szócsöve, az 
ezüst tárogatón át mesteri szép magyar hangokat, a 
jövő zenéjét fújdogáló „Budapesti Hirlap" csak most 
veszi észre, hogy ebben a dologban, a közügyeknek 
a teljes anarchiáig való elfajulásában, „rendszer" és 
„logika" van. „Valóban, igy kiált fel mai számában, 
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immár igen messzire jutottunk. Ha egy pillantást ve-
tünk a közelmúlt történetébe, azt kell mondanunk, 
hogy haladásunkban (nála ez is haladás !) logika, őrüle-
tünkben (szép haladás!) rendszer vanu . Hát igenis, 
Magyarország közszellemének elfajulásában logika és 
rendszer van. És ennek a logikának és rendszernek a 
vége ma a vasutasok esküszegésében, holnap esetleg 
ott, a hol Polónyi jelezte, mutatkozik. A végkifejlődés 
megjelent, és a szabadelvű tábor megijedt tőle s ije-
delmében ahhoz kap, a mi kezeügyébe esik, az erő-
szakhoz, nem a józan észhez. Ha a józan észhez for-
dulna a liberalizmus, az megmondaná neki, hogy nem 
a felduzzadt áramlat a főoka a gátszakadásnak. A 
gátszaggató féktelen áramlat maga is csak okozat. A 
főok a féktelenségben rejlő logika és a rendszer leges-
legelején ott rejlik, hogy a magyar társadalom és állam 
vezérkara, a magyar intelligenczia, Isten törvényeinek 
az útjáról letérvén, elfajult s magával ragadta az ön-
kény féktelenségébe a tömegeket. Igy duzzadt fel a 
romboló áramlat tömeges esküszegésekké, országos 
sztrájkká. It t a gátszakadás betömésére hiába gon-
dol bárki. I t t csak lígy lehet segíteni, úgy lehet a szu-
ronyok sztrájkját megelőzni és kikerülni, ha az anarchia 
áramlatát ömlesztő önkény féktelenségét a magyar in-
telligenczia mindenekelőtt önmagában elfojtja s az 
emberi és isteni jogokat jobban megtanulva, mint eddig 
tette, a kötelességek teljesítésében Isten és a polgár-
ság iránt ismét jó példát mutat a népnek s azt az 
Isten-félés útjára visszavezeti. Szóval: Vissza az Isten-
hez ! Itt alaposan másképp segíteni nem lehet. Szu-
ronynyal a dolgot nem lehet alaposan gyógyítani ; mert 
az önkény tetszetős, kapós dolog minden emberfiára ; 
a féktelenség ragadós betegség minden lélekre nézve. 
Felülről még ragadósabb mint alulról. ? ? 

Gyulafehérvár. Főpásztori intézkedés a teljes bucsu 
kihird'tése és megnyerése iránt. — 

Örvendező szívvel és hálás lélekkel fogadjuk 
szentséges Atyánknak X. Pius pápának apostoli leve-
lét és a szent kegyelmeket, a melyekkel a Szeplőtelen 
Fogantatás kihirdetésének ötvenedik évfordulóját még 
inkább örvendetessé, emlékezetessé és áldásossá tenni 
kívánta. 

Mivel pedig szentséges Atyánk az illető egyházi 
elöljárókra bizta azon három hónapnak kijelölését, a 
melyeken Rómán kivül a jubileumi bucsu elnyerhető ; 
e kegyes fölhatalmazás alapján az erdélyi egyházmegye 
számára e czélra május, október és november hónapokat 
tűzöm ki. A teljes bucsu elnyerése végett háromszor 
látogatandó templomokul pedig székhelyemen Gyula-
fehérvárt a székesegyházat, egyebütt pedig a plébánia 
templomokat jelölöm meg, a melyek különösen neve-
zett hónapokban egész napon át nyitva tartandók. 

Az említett időn belül bármely, külömben nem 
böjti napon böjtölhetnek, a mikor egyszersmind a hus-
eledelektöl is tartózkodni kell. 

Lelkészkedő papjaimat pedig kérem és fölhívom, 
hogy szentséges Atyánk jelen körlevelét figyelmesen 
olvassák el, gondosan tanulmányozzák és az abban 
foglalt szép, üdvösséges, magasztos eszméket híveiknek 
kivált május havában fejtegessék. Mert a római nemes 
kősziklának üdvözítő forrása, a melyet Jézus Krisztus 
fakasztott, csak igy üdítheti föl és szentelheti meg 
cseppjeivel népünk szivét és lelkét, ha Tisztelendő 

Testvéreim abból bőven és mélyen merítve vele híveik 
szomjúhozó lelkeit enyhitgetik, erősítik, termékenyítik. 
Ehhez csatolom azt a forró kívánságomat, hogy szere-
tett papjaim honosítsák meg mindenütt a vigasztaló 
májusi ajtatosságot. Beszéljenek híveiknek a szent 
atya jelen körlevele eszméivel, kivált pedig példákkal. 
Ha idejük nem volna a készületre, valamely alkalmas 
könyvből olvashatnának föl egy-két szép intelmet, 
különösen egy-két szép példát. Igy kiválóan sokat 
remélek a kegyelmek e napjaitól, a melyeket a boldog-
ságos Szűz meg fog áldani. 

De hirdessék ki a legközelebbi vasárnapon és 
magyarázzák meg többször a jubileumi bucsu lényegét 
és szükséges kellékeit, ezek között első sorban az 
utána való forró, igaz vágyakozást élesszék föl buz-
gón szeretett híveink lelkében, hogy mindnyájan a B. 
Szűz közbenjárásával a Krisztus kegyelmében meg-
erősödve és abban, élve, Isten gyermekeinek békességét 
megszerezzük és megtartsuk. 

Kelt Gyulafehérvárt, 1904. Húsvét napján. 
f Gusztáv Károly, s. k. 

erdélyi püspök. 

Székesfejérvár. Az egyetemi ifjúság városunkban.—-
Ez évi május elseje reánk nézve, irja a „F. N.u , 

nem csak a megujult természet örömnapja lesz, hanem 
más körülmény is felejthetetlen ünneppé, az öröm és 
lelkesedés napjává avatja majd. Mint értesülünk, e 
napon városunkba érkezik a budapesti egyetemi ijjuság 
Szent Imre-Körének 150 tagja s itt tart ja meg 15. évi 
közgyűlését. A Szent-Imre-Kör keresztény-egyetemi 
hallgatók egyesülete; czélja az ifjúság keresztény irá-
nyú önképzése. Hogy eszméit, czéljait, életét az egye-
temre kerülő közép-iskolai ifjúsággal s a szülőkkel 
megismertesse, évenként más és más városban tartja 
gyűlését. Legutóbb Esztergomban tartotta, most az 
ősiségben s szent emlékekben a primási várossal vete-
kedő Székesfejérvárt tiszteli meg látogatásával. A kör 
vezetősége a helybeli főgymnasium tudós igazgatóját, 
Szenczy Győzőt kérte fél a gyűlés diszelnökéül s egy-
úttal az ünnepély helybeli előkészítésére, ki ezt a leg-
szívesebben elfogadta. Most kérik fel a város és megye 
vezető egyéniségeit a védnökség elfogadására. A pro-
grammot is most állítják össze véglegesen. A reggeli 
gyorsvonattal érkezőket a helybeli középiskolai ifjúság 
fogadja s elkíséri a ciszterciták templomába, a hol 
szentmise lesz s ugyanott a lánglelkü Prohászka Otto-
kár dr egyetemi tanár tart szent beszédet. Fél 12 
órakor a Szent-István teremben lesz a diszgyülés, me-
lyen a megnyitó beszédet Szenczy Győző diszelnök, az 
ünnepi beszédet pedig Demeczky Mihály dr a bpesti 
Ferencz József-intézet kormányzója, egyetemi magán-
tanár mondja. Közben szavalat, ének s a kör beszá-
molója. A záróbeszédet ifj. Majláth György gróf, ifjú-
sági elnök tartja. Különben a végleges programmot 
legközelebb közöljük. Most csak jelezni akartuk ez 
örvendetes dolgot s kifejezni lelkünk örömét, hogy a 
virágos május első napján városunk falai közt köszönt-
hetjük nemzetünk virágát, a magyar keresztény ifjú-
ságot. 
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T A R C Z A. 
Mit akar a/ ifjúság „Mária-kongregácziója?" 

— Alkalmi szentbeszéd: mondotta a székesfej ér vári főreál-
iskola Mária-kongregácziójának megalakulása ünnepén Gy. 
0. B. A. napján Izsóf Alajos a „Zászlónku szerkesztője. — 

Kedves ifj ak ! 
Midőn kegyes főpásztorotok, a megyés püspök ur 

ő méltóságának engedelmével, főtisztelendő hittanáro-
tok közvetítésére megtisztelő meghivástokat a mai szép 
napra elfogadtam és most, midőn Isten szerető kegyel-
méből immár szemtől-szemben üdvözölhetlek bennete-
ket, egy érzelem foglalja le és tölti be lelkemet: 
az öröm. 

Örülök, mert szeretem az életet, szomjazom az 
életet, kimondhatatlanul nagyrabecsülöm azt, és vala-
hányszor életet láthatok, életet előmozdíthatok, életet 
prédikálhatok, föltorlódnak szivemben az öröm hul-
lámai, hátukra kapják érzelmeimet, gondolataimat, 
képzeletemet, és ugy sodorják, húzzák, tolják, azok 
felé, a kikben az élet serkenését látom. Ti if j ak vagy-
tok, népünknek virága, fakadó bimbói! Hol keressük 
az életet, ha nem ti közöttetek? Honnan csattanjon ki 
félénk az élet szikrája elemibb erővel, ha nem a ti 
tiszta szemetekből, redőtlen homlokotokról, izzó, tüzes 
szivetekből, üde lelketekből? És ki akar élni szép 
életet, ha nem ti, a kik az élet összes reményeit rom-
latlanul magatokban hordjátok? Nézzétek! eljöttem 
hozzátok, hogy örüljek ennek a bennetek meginduló 
szép életnek veletek együtt. Elhoztam és átadom 700 
budapesti kongreganista testvérek meleg üdvözletét is. 
Az ő szivük lobbanása olvadjon össze a ti szivetek 
lángjával e rügyfakasztó első tavaszi ünnepen és csap-
jon fel az égre itt, a mi első szent királyunk és apos-
tolunk sírdombján. Legyen ez a láng őrtüze apáink 
szent hitének és folyton égő tűzhelye a mi törhetetlen j 
lelkesedésünknek. 

De kedves ifjak, semminek sincs az emberben 
igaz és maradandó értéke, a mi nem öntudatos. Hogy 
ha mi nem tudunk számot adni lelkesedésünkről, a mi 
lángolásunk hitvány szalmatűz. Ha kedves ifjú nem 
tudnál számot adni arról önmagadnak, hogy mért lép-
tél ide az oltár elé és mit akarsz itt, a te lépésednek 
nincsen semmi értéke Öntudat! Öntudat! Ez az a cso-
dálatos lombik, melyben szavaink és cselekedeteink 
színarannyá lesznek, ha jók, vagy ölő méreggé, ha 
gonoszak. Állítsuk be tehát ma öntudatunkba egész 
határozottan, mit akarunk itt mi most? Vagy a mi 
egyszerű : Mit akar a kongregáczió ? Vagy még konk-
rétebben. Mit akarnak a kongreganisták ? 

Eletet — teljesebb életet! Ez a mi jelszavunk, prog-
rammunk, vezércsillagunk, lelkünknek elemi erővel elő-
törő vágya, szivünknek soha le nem csitítható szomju-
sága. Ámde ugy-e többféle élet van? El a növény is. 
Ez a tengődő élet El az állat is. Ez az érzéki élet. 
El a mi értelmes lelkünk is. Ez az értelmi vagy ön-
tudatos élet. Az ember mind a három életet egyesíti 
magában. De vájjon e három élet közül melyik az, 

mely őt a növénytől és állattól lényegesen megkülön-
bözteti ! ? Az öntudatos, értelmes élet. Ezért ember az 
ember. Ezért ura a földnek, koronája a teremtésnek. 

Kedves ifjú barátaim ! melyik életre pályázunk 
mi ? Ezt kell eldönteni komolyan, végérvényesen, ha-
tározottan. Mert íme minket invitálnak a tudomány 
nevében, a művészet nevében és a haladás nevében. 
Katedrákról, fizikai laboratoriumokból, színházakból, 
műtermekből, képcsarnokokból, asztaltársaságokból, 
folyóiratokból, utczai lapokból, piaczi rétorok ajkairól, 
társainktól, ismerőseinktől, rokonainktól szirén-hangok 
jönnek felénk: I f jú élvezz! Ne félj, hogy lealacsonyí-
tod magad. Honnan? Miről kellene lealacsonyodnod? 
Hisz nem vagy angyal, csak előkelőbb, okosabb állat. 
Az a való a mit érzékeinkkel érzünk, a többi, a mi 
azon túl van álom, hagyjuk azt az álmodozóknak . . . 

Hallga! . . . ezek olyan ismerős hangok! Már a 
régi görögök és rómaiak is dúgolgatták és követték. 
A fő kottamesterük valami Epicurus volt. Külön 
istenük is volt azoknak, a kik erre az állati életre ad-
ták magukat. Azt Bacchusnak hivták. Akkor az invi-
tálást erre az életre az úgynevezett szirének és nimfák 
végezték. Ezek női alakok voltak és Homérosz egyet 
különösen kiemel, köztük ezt Kirkének hivták és arról 
volt nevezetes, hogy a kiket megigézett, sertésekké 
változtatta. En nem hiszek sem a szirénekben sem a 
nimfákban, de hiszek abban az eszmében, mely e görög 
mondákban visszatükröződik. A ki állati életre adja 
magát, az sertéssé lesz. 

Hát kedves ifjak ez az a teljesebb élet, a mi után 
a mi lelkünk eped ? Hisz ez visszafejlődés, ez lecsu-
szamlás, degradatio ! Értelmes életből állati életbe ! 
J a j ! ebben az irányban nem indulunk, föllázad ellene 
a lelkünk. Szemétdombokra nem megyünk. Legdrá-
gább gyöngyünket, lelkünket — malaczok közé nem 
dobjuk. Érteimességünknek, halhatatlanságnak koroná-
ját homlokunkról letépetni nem engedjük, sem parf'ü-
mös, sem bársonyos, sem cziankális, sem nyomdafesté-
kes kézzel. Tolvaj az, a legveszedelmesebb fajtából 
való, a ki engem — az embert — emberségemtől akar 
megfosztani. 

Mit tegyünk hát? Azt mondom kedves ifjak, a 
ki belőlünk embert farag, azé legyen a babér — azaz 
mit babér ! — azé legyen a lelkünk, a szivünk, szere-
tetünk egész osztatlan lényünk. Emberek akarunk lenni 
— nem állatok ! Szép, kifejlett, nemes, boldog, halha-
tatlan emberek. Az ideál nem lehet kevesebb. Jöjjetek 
hát elő emberfajunk lángelméi ! Ki vállalkozik közüle-
tek a mester szerepére? Vonuljatok föl hosszú évszá-
zadok és mutassátok meg nekünk, hol volt, ki volt, 
mikor volt a föld hátán ember, a ki erre a szerepre 
vállalkozott és azt be is töltötte. Nini a zsenik mind 
elsompolyognak, bölcsek, tudósok, költők, államférfiak, 
hadvezérek lehorgasztják fejeiket : — a mester nem 
jelentkezik. Hisz magukat se birták boldogokká tenni, 
hogyan tehették volna boldoggá embertársaikat. íme a 
századok is némák, csak amott a vissszafelé számított 
XX-ik század elején a messze keleten, Júdea egy hal-
mán, a Golgotán, az agykoponyák helyén látok tündö-
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kölni egy tüneményes alakat. Arcza tündöklik, mint a 
nap, ruhái fehérek, mint a hó. A sír par t ján áll és egy 
kereszt alakú fával áthidalja az enyészetnek e rémes 
árkát. Szavai mint a sok vizek zúgása, egyre szélesebb 
körben morajlanak szerteszét. „En vagyok az út, igaz-
ság és az élet, a ki engem követ, nem jár sötétségben. 
Ugy szerette Isten a világot, hogy az ö egyszülött F iá t 
adá érette, hogy minden, a ki benne hisz, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen. Bizzatok, én meggyőz-
tem a világot." Es nézzétek! Az a pogányság fertőjében 
évezreden át tehetetlenül vergődő emberiség fölemeli e 
szóra fáradt fejét . Imára kulcsolja kezeit, szemeiből ki-
villámlik az örök élet reménye s reszkető szivvel da-
dogja : Ave Jesu ! v-ivituri te salutant. Üdvözlégy Jézus ! 
az élni kivánók köszöntenek Téged! És jönnek a ró-
maiak, jönnek a görögök, a szkiták, a barbárok, gallok, 
germánok, szlávok, magyarok, és a szózat egyre erő-
sebb lesz. 

Ave Jesu ! vivituri te salutant. Üdvözlégy Jézus ! 
az élni kivánók köszöntenek Téged ! (Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Szent-István-Társulat v. iilése. 

A Szent-István-Társulat igazgató-választmánya f. 
hó 21 -én délután 4 órakor Zichy Nándor gróf elnök-
lésével ülést tartott . 

Az ülés elején Zichy Nándor gróf a magyar 
katholikus egyház azon örvendetes eseményét említette 
föl, hogy két egyházmegyéje főpásztort kapott . Az u j 
püspökökben, Rarvy Sándor dr szepesi püspökben és 
Radnai Farkas beszterczebányai püspökben a társulat 
két védnököt kapott . Pá rvy püspököt, mint a Tud. és 
írod. Osztály régi tagjá t egyébiránt is büszkén vall juk 
a magunkénak. Mindkét egyházfejedelem előtt az elnök-
ség feliratban fogja kifejezni a választmány hódolatát. 

Kaposi József társulati igazgató jelentet te ezután, 
hogy Samassa József egri érsek ur engedelmével az 
újszövetségi Szentirás történeti könyveit az egri kiadás 
jegyzeteivel fogja a társulat a nép számára kiadni. 
Ezután a választmány megújítása czéljából jelölő-bizott-
ság küldetett* ki. 

Kaposi igazgató előadta továbbá, hogy a társulat 
idei ötvenedik közgyűlése alkalmából a választmány 
annak idején megbízta Karácsonyi János dr-t Szent 
István király életének és Notter Antal dr-t a Szent-
istvan-Társulat történetének megírásával, mely művek 
tagilletményül adatnak. Karácsonyi műve már saj tóba 
adatott, Notter munkája pedig most adatik ki szabály-
szerű bírálatra. 

A többi igazgatói előterjesztések után Notter 
x\ntal dr terjesztet te elő titkári jelentését, melynek 
alapján u j rendes tagok vétet tek fel. 

I R O D A L O M . 

= A jelszavakról. (Amerikanizmus, libe-
ralizmus, gentry). I r ta és a Szent-Imre-Kör-
ben felolvasta Concha Győző egyetemi tanár . 
Budapest, Stephaneum, 1904. 8-r. 23 1. 

A Szent-István-Társulat legujabb kiadványai. 
A győri vaskakas. Elbeszélés a török hódítás 

korából. I r ta Szerelemhegyi Tivadar. Budapest , a Szent-
István-Társulat kiadása, 1904. Ara 60 fillér. — Hazafias 
tárgyú if júsági elbeszélések elég szép számmal vannak 
irodalmunkban. Legalább nem mondhat juk, hogy szük-
séget szenvedünk ebben az irányban. Azonban törté-
netünknek épen az a korszaka, amely török hódoltság 
néven ismeretes, talán a legkevésbbé van eddig az 
i f júság részére földolgozva. Pedig e korból számos 
kisebb-nagyobb esemény szinte magától kínálkozik a 
földolgozásra, hogy a hazafiság ós vallásosság nagy-
szerű tetteivel lelkesítse az i f júság könnyen hevülő 
szivét. A czimbeli elbeszélés tör ténetünknek épen e 
nevezetes időszakából veszi tárgyát . A meséje elejétől 
végéig vonzó és érdekes, ugy hogy figyelmünk foly-
vást fokozódik egészen az esemény befejeztéig. Nyelv-
beli előadása szabatos, magyaros és tárgyához mérten 
egyszerű. Ezenkívül még egy tulajdonságát kell e kis 
elbeszélésnek kiemelnünk : s ez az egész eseményen 
keresztülvonuló vallásos érzés. Ez nem hangzatos 
szólásokban nyilvánul, amelyek a vallásos érzésnek 
csak könnyen lefoszló mázai, hanem főképen az ese-
mény tárgyának fölfogásában, ; a mese fűzésében és 
lebonyolításában mutatkozik. És ez a fölfogás annál 
jobban odaillik az elbeszélésbe, mert abban a korban, 
amelyből az író tárgyát merítette, a vallásos és haza-
fias érzés az emberek minden tet tében rendesen egybe-
olvadva jelenik meg. E kis elbeszélést mind érdekfeszítő 
voltánál, mind helyes erkölcsi irányánál fogva a leg-
melegebben ajánlhat juk. Megrendelhető a Szent-István-
Társulat könyvkiadóhivatalában : Budapest, VIII . ker., 
Szentkirályi-utcza 28. 

— Petike. Elbeszélések. Rosegger Pé te r műveiből 
összeválogatta és az i f júság számára lefordította Körösi 

! Henrik. Budapest , a Szent-István-Társulat kiadása, 
1904. Ara 80 fillér. — Németországban a Rosegger-féle 
i f júsági elbeszélések igen nagy keletnek örvendenek. 
Különösen kedvelt té teszi őket a nemes erkölcsi föl-
fogás, mely minden egyes darabból kisugárzik, ezen-
kívül a mese természetes és gyors lebonyolítása és az 
előadás egyszerűsége. Mind oly tulajdonságok, amelyek 
a felnőttek számára készült elbeszélésekben sem közön-
séges érdem számba mennek ; a kicsinyek mulattatására 
szánt olvasmányokban pedig a legjelesebb íróknál is 
csak r i tkábban szoktak egyesülni. A több kötetre ter-
jedő Rosegger-féle elbeszélésekből Körösi Henrik tizen-
egy darabot választott ki és fordítot t le. Az egyes el-
beszélések kiválogatásában dicsérettel kell megemlí-
tenünk a fordítónak körültekintő tapintatosságát, a 
melylyel mind olyan darabokat szemelt ki, hogy a mi 
i f juságunk érdeklődését is kellő mértékben föl tud ja 
kelteni. Elismeréssel kell szólnunk a fordítás szabatos 
és magyaros nyelvéről is, amelyen a legtávolabbról 
sem érezhető, hogy fordítással van dolgunk. Irodalmunk 
épenséggel nincs valami nagy bővében ilyetén ifjúsági 
olvasmányoknak s ezért a fordító helyesen tenné, ha a 
Rosegger-féle elbeszélésekből még többet is nyújtana. 
Addig is ezt a kis kötetkét a legmelegebben ajánljuk 
az i f júság barátainak és magának az if júságnak a 
figyelmébe. Megrendelhető a Szent - I s tván -Tár su l a t 
könyvkiadóhivatalában: Budapest, VIII., Szentkirályi-
utcza 28. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint, Guba-

stow, Oroszország meghitelesített ministere az apostoli 
szentszék mellett, f. hó 14-én adta át visszahívó levelét és 
Rómából Belgrádba megy. X. Piüs pápa Oroszország 
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távozó követét a Szent-Gergelyrenddel tüntette ki. Ki 
lesz az utódja, még nem bizonyos. 

— Loyson, a rolt abbé, ismét megkivánta, hogy 
hire menjen a világon. Véleményt nyilvánított az 
„Italie" nevű újság számára X. Piusról. Véleményt ! 
Nos, mi a véleménye? Megjegyzendő, hogy ez a véle-
ménye mindennapi sétáig alatt jutott eszébe s érlelődött 
meg lelkében. Hogy minden nap sétálhat, látszik, hogy 
jól van dolga. Hogy véleményében odáig jutott, a hol 
van, jele, hogy mindennapi sétája alatt végzett gon-
dolkodása sem ér egy fabatkát se. Az apostata lélek, 
természetesen, bár szakadatlanul az ő katholikus hité-
ről beszél, elvesztette a hit isteni adományát. Szerinte 
a pápaság emberi intézmény. A jövő vallása pedig, 
szerinte, körülbelül az, a mi a Mazzinié volt : nem lesz 
csak két Isten, a nagy és a kicsi: ..Isten és a népu , 
„Dieu et le peuple". A vége pedig ennek a czifra 
dolognak mindig az szokott lenni, hogy — aki birja, az 
marja. Isten félelme nélkül „frustra vigilant, qui custo-
diunt civitatem". A nép az előkelőktől tanulja az Isten 
iránt való tiszteletlenséget, az engedetlenséget, az eskü-
szégést, az anarchiát. 

— Hogyan intézik Németországból Ausztriában 
a „Los von Rom" ot, abba bepillantást nyújt e moz-
galom intéző táborkarának, az „Evangelischer Bundá-
nak elnöke, Meyer, zwickaui superintendens, egy mult-
óvi okt. 1-én kelt bizalmas levelével, melyben valamennyi 
( 17,000) német protestáns lelkészséghez azt a felhívást 
intézte, hogy a hitközségi betegápolást pénztárból ada-
kozzanak a „Los von Rom" czéljaira. A felhívásnak, 
hogy eredménye volt, mutatja az a körülmény, hogy a 
„Los von Rom" mozgalom évi budgetje, 300,000 márka, 
akadálytalanul fedezést talált. A porosz, illetve szász, 
és a többi német kormány a hitközségi vagyonnak külföl-
dön űzött agitáczió czéljaira való megpumpolása ellen 
nem tesz semmit. Ilyen az a híres hármas „szövetség". 
A kölcsönös jóakarat majd megeszi egymást. 

— A Budapesti Szent Vincze-Egyesiilet árpád-
házi szent Erzsébetről nevezett konferencziája e hó 
25-én, hétfőn, délután 5 órakor tartja évi közgyűlését 
Velics dr és Tóthfalussy plébános elnöklésével az 
erzsébetvárosi plébánián. A társkonferencziák tagjainak 
megjelenését az egyesület szívesen látja. 

— A Katholikus Ifjak Köre (IX. Üllői-ut 5. I. em.) 
1V04. évi április hó 24-én Szent József Oltalma ünne-
pén hangverseny-estét rendez. Kezdete este 7 órakor. 
Műsor: 1. Erkel Ferencz: Bánk bán. Zongorán négy 
kézre játszák Rill Lujza úrhölgy és Kist József ur. 
Abt Ferencz : Kakuk-dal. Éneklik Knirsch Miczi 
úrhölgy ; zongorán kiséri Kovács Ferencz ur. 3. Ünnepi 
beszéd. Mondja Prohászka Ottokár dr egyetemi tanár 
ur. 4. Hangverseny szám. Előadja Schnur Ignácz hegedű-
művész ur. 5. Magyar dalok. Czimbalmon előadja 
Beneda Gusztávné urnő. 6. Hubay : A cremonai hege-
dűs. Gouncíd : Helyettem kis virág. Részlet a „Faust" 
operából. Énekli Knirsch Miczi úrhölgy. 7. Fantasie 
hongroise. Előadja Schnur Ignácz hegedűművész ur. 
8. Hangverseny-etude. Czimbalmon előadja Beneda 
Gusztávné urnő. 

— Pünkösdkor bérmálás lesz Nagyváradon, írja 
a „T." Nagy örömet óhajtott szerezni híveinek Nagy-
várad apostoli buzgalmu egyházfejedelme, dr Szmrecsányi 
Pál püspök ur, mikor elhatározta, hogy a Szentlélek 
eljövetelének ünnepén a bérmálás szentségét fogja szé-
kesegyházában kiszolgáltatni A püspök ur első bérma-
utját egyházmegyéje szókhelyén óhajtja megkezdeni. A 
nagyváradi egyházmegyében már két év, Nagyváradon 

három év óta nem volt bérmálás és igy a bérmálan-
dók száma már nagyon felszaporodott. A bérmálásra 
legközelebb megkezdik az előkészületeket az egyes 
plébániai templomokban és iskolákban, ahol hivatalosan 
is kihirdetik legközelebb a bérmálást, hogy a szülők 
is idejében készülhessenek gyermekeik nagy napjára. 

— A katholikus hitélet tisztulása és erősödése 
lesz az eredménye az isteni vallást károsító szabad-
elvű sajtónak a kiutasítása. Győri kath. laptársunk, a 
„Dunántuli Hírlap" írja a következő sorokat: „Azon 
sokszoros és mindenesetre tendencziózus támadás hitünk 
ellen, épen hitünk egyik legszentebb ünnepén, nagy-
pénteken a Győri Hírlapban, nem remélt hatást ért el. 
Gróf Széchényi Miklós megyés püspök urunk egyszer és 
mindenkorra kitiltotta a lapot a püspökvárból. A püspök 
példáját eddig mindazon kanonokok is követték, kik a 
Győri Hírlapot járatták, és a püspök példája intés lesz 
az egyházmegyei papságnak, de minden önérzetes ke-
resztény embernek is . . . Érthetetlen, hogy mi azért 
adunk pénzt, a mi épen a mi elveink és meggyőződé-
sünk kaján gúnyolása, azokat fizetjük, kik minden kép-
zelhető eszközt felhasználnak, csakhogy szivünkbe 
konkolyt ós burjánt plántáljanak. Ideje volna már nem-
csak fölébredni, de a tettek terére lépni ; komoly intés 
mindenkinek a közelmúlt és a jelen, melyben a keresz-
tényellenes, de ma már határozottan kimondott szabad-
kőműves arczátlanság a magáénak hazudja azt a talajt, 
melyhez a mi életjogunk és életfeltételünk van kötve. 
Megyés püspökünk intézkedése útmutatás minden-
kinek . . . " 

— A Budapesti Katholikus Népkör e hó 17-én 
tartotta meg rendes közgyűlését. Elnöknek megválasz-
tatott Barkóczy Sándor báró, alelnököknek Bunda/a 
János dr és Kohl Ferencz, igazgatónak Brestyenszky 
János, titkárnak Stoff Károly és pénztárnoknak Pischoff 
Róbert. A közgyűlés elhatározta, hogy a kör nevét 
megváltoztatja s u j neve Józsefvárosi Katholikus Kör 
lesz. A közgyűlést társasvacsora követte, amelyen a 
Stephaneum-dalárda szórakoztatta dalaival az egybe-
gyűlteket. 

Az anglikán protestáns papság közeledését a 
kath. egyházhoz nem lehet feltartóztatni. Nincs mód 
benne. A közeledés az anglikán protestáns papság 
részéről tudvalevőleg a szertartások átalakításának 
utján történik. Az anglikán protestáns papság két 
uton közeledik a kath. egyházhoz : a gyónás behozatala 
és a mise szertartásainak visszaállítása utján. Az angli-
kán „püspökök" képtelenek a közeledést feltartóztatni, 
az állam pedig törvénnyel vonakodik a rituális mozga-
lomba beavatkozni. 

— Sajtóhibaigazitás. Az előbbi szám Vegyesei másodiká-
nak a végén „teliet>égu után következik az áll í tmány — „származik". 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indúlt meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* a lakjában, '/2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. A lap ter jedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az VE. Kr. L."-at j á ra t j a , az a lapot, 
ú jévtől kezdve, évi 4 korona árban kapja. A ki mindkét lapot, a 
^Religio- rallásÍL-1 és az „E . Kr. L " -a t együtt k ívánja járatni , az 
az „E. Kr. Z."-at kedvezményes áron, 2 koronáért szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „K,eligio"-ra az 
eddigi árban 20 koronával, a vele j á ra to t t „E. Kr . L."-ra 2 kor. 
pótlékkal tehetni meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint, 
i/4, 1/2» 3/4 és egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb el járás az egész évre járó 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. 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 SA 
H A T V A N H A R M A 
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rPerge alacnter m cuepio tuo : praehare praeha Domini. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
idlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis. qui open tuo sujfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

<iitos tibi amnios auctoritate Nostra exoptanius. quibu.- excita.tus atque eiectu.s religioni doctrmaeque provehendae felicius incumb 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmek és tanulmányol: : Prohászka Ot tokár beszéde a Társada lom-Tudományi Tá r sa ság ápr. 19-iki ülésén. — 
Egyházi tudósítások : B e s z t e r c z e b á n y a : A káptaiaui helynök kihirdeti az, u j püspök kinevezését . K a l o c s a : A főpász tor 
nevenap ja a szere te t t ket tős ünneplésével . — M c K e e s p o r t : Pa . E.-A. E.-A., Amerikai hang gróf Dégenfeld ú t já ró l és arról a 
tervről , hogy az amerikai r e fo rmátus magyaroka t Magyarországból kormánj^ozzák — R ó m a : Nagy szent Gergely jub i leumának 

pápai miséjéről s annak gregorián énekéről. — Tárcza. Mit akar az i f júság „Mária kongregácziója ?" — Hivatalos. — Vegyesek. 

Prohászka Ottokár beszéde 
a Társadalom-Tudományi Társaság ápr. 19-iki ülésén. 

A ki a mai társadalomnak bajain segíteni 
akar, annak hármas jót kell maga számára 
biztosítania: belátást, jóindulatot, s jó-kezet, 
mely az akcziónak erős s áldott keze legyen. 
A társadalom-tudományi társulat az elsőt 
szolgálja, a jóindulatot föltételezi, a jó-kezet 
reméli. Engedjék meg, hogy én is kikérjem 
magam számára jóindulatukat , hiszen nem 
mint föltüzelt választók, sem mint agitátorok, 
hanem mint kutatók és apostolok állunk egy-
mással szemben; tiszteljük meg tehát egymást 
az igazság fölismerésére szükséges jó-indulattal. 

A vita folyamán s magánbeszélgetés u t ján 
észrevettem, hogy a keresztény szoczializmus 
állásfoglalása nem egészen világos a közönség 
előtt. Geőcze Sarolta defmicziója kifogástalan, 
mely szerint a ker. szoczializmus a társadalmi 
kérdésnek a keresztény erkölcsi törvény alap-
ján való megoldása. De Wolfner Pál mégis 
annak a nézetnek adott kifejezést, hogy a 
ker. szoczializmus nincs jól és erősen megala-
pozva, hogy kisajátításokkal, milyen pl. a 
szövetkezés, dolgozik s önálló, befejezett irányt 
nem képvisel. Más e részben a liberalizmus 

s a szoczializmus, azoknak van programmjuk. 
A liberalizmus az individualizmusnak társa-
dalomalkotóirányzata , — a szoczializmus ezzel 
szemben a tarsas, a kollektív-termelésnek rend-
szere, — de a ker. szoczializmus sem ez, sem 
az, imbolyog a két irány közt s innen is 
onnan is kölcsönöz valamit ! 

M. tisztelt közönség! A társadalmi the-
oriák nem ugy állanak egymással szemben, 
mintha mindegyik egy különálló, önmagában 
elszigetelt, olyatén elvnek volnának megtes-
tesítői, melyből a másik szisztémában semmi 
sincs, hanem a theoriák közös tendencziáknak 
más és más összetételei. 

Mi a társadalmat egy erőszisztémának 
ta r t juk , melynek az emberi természetből kifo-
lyólag két alaptendencziája van : az individu-
ális és szoczialis irányzat . Ké t erő ez, két 
igény, két gravitáczió, melyek körül a száza-
dokon végig s a tl ieoriákban is m a j d az egyik, 
majd a másik j u t tú lsú lyba; de egyik sem 
zár ja ki a másikat teljesen. A liberalizmus az 
individualizmusnak ugyan túlhajtása, de hisz 
•azért még szoczialis akar lenni s a tá rsadalmat 
nem akar ja szét robbantani : a szoczializmus 
meg reakezió az individualizmus ellen, de 
azért az individuumokat nem akar ja agyo^-
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ütni, sőt igér nekik szerencsésebb kifejlést; 
az anarchia ismét reakczió a szoczializmus, a 
kollektiv-termelés fogháza ellen, de azért az 
is egy t isztultabb s nemesebb társulást remél ; 
ime minden theoria mindket tőt akar ja érvé-
nyesíteni, mindkét igénynek kiván megfelelni, 
de külömböző fokban. A szisztémák külöm-
bözősége tehát nem abban áll, hogy a liberaliz-
mus az individualizmuson épül föl szoczialis, 
társitó tekintetek nélkül : s a szoczializmus a szo-
czialis tendenczián individuális érdekek tekin-
tetbevétele nélkül (legalább akar ják ezeket is 
tekintetbe venni, — hogy mily praktikus siker-
rel, az azután más kérdés —); nem ily kizá-
rólagossággal alakulnak ki a szisztémák ; ha-
nem a különbséget a társadalmalkotó elemek-
nek s nevezetesen a két tendencziának, az 
individializmusnak és szoczialis i rányzatnak 
érvényesítése, mondjuk értékelése adja. 

Minden az értékeléstől, minden a társa-
dalmat alkotó elveknek tar ta lmától függ. Érté-
kelni kell az embert s életét, az egyedet s a 
társadalmat, a munkát s a szabadságot ; felelni 
kell a kérdésekre, hogy mi az ember, mi az 
élet, mily szabadság a szép szabadság, mi a 
munka, s mi az értéke, a mértéke s a czélja 
— s ezeket az értékeket kell beleállítani a 
társadalomba ; ezek szerint módosul, ezek sze-
rint alakul a társadalom. 

Mi mindezeket a kereszténység tanai sze-
rint értékeljük. Nekünk az élet az örökkévaló-
ság sarkcsillaga alat t áll ; a keresztény népek 
Mieczkiewicz szavai szerint „intuíciós népek", 
— mi az életet s a munká t s a szabadságot 
a tíz-parancsolat keretébe állítjuk. Nem mond-
j u k : csak a munka szabadit, csak a munka 
boldogít ; mi apotheosist a munkáról nem 
éneklünk ! Nem mondhat juk : csak az önzés 
tesz hatalmassá, s a hata lom boldoggá, — mi 
látjuk, hogy az önzés nyomorúságot te remt s 
a nyomorúság a ha ta lmas t sem boldogíthatja. 

Ezzel szemben a liberalizmus ismét más 
értékeléssel állítja be az embert s a munká t 
s a szabadságot a világba. Smith Ádám az 
önző embert, az anyagi j avaka t termelő mun-
ká t becsüli, a többi munka neki inproduktiv. 
Sombart az erkölcsiségtől absztrahált ember-
rel konstruálja a társadalmat . Az individualiz-
mus íilozofusai a testvériség letaposásáig, 
Nietzsche embergyülöletig vetemednek. 

A szoczializmus is más-más értékeléssel 

taksál ja az embert s a munká t ; az egyedet 
leköti, szabadmozgását veszélyezteti, ideális 
javai t funkcziók gyanánt kezeli; az államban 
Leviathánt léptet föl, mely mindent elnyel. 

Az anarchia szintén más értékelést gya-
korol; nem fogadja el sem a liberális, sem a 
szoczialis államot ; ettől rémül, a t tól un-
dorodik. Logikusabb kiván lenni a liberaliz-
musnál s azt mondja : ha a liberalizmus az 
individualizmust elvéül elfogadja, fogadja el 
azt az állami életben is, vigye át az önzést 
oda is; ne akar jon a gazdaságban realista s 
az államban idealista lenni. 

Ime az individuális s a szoczialis tenden-
cziáknak különféle értékelése ; eszerint alakul-
nak a társadalmi szisztémák és tlieoriák ; esze-
rint áll elő : a christianizmus, liberalizmus, 

! szoczializmus s az anarchia. 
Hol legyen már most i t t helye a kisajátí-

t á snak? s mit sajátí tsunk ki? az individuális 
s a szoczialis i rányzatot? ezek a természetnek 
adatai. Vagy e tendencziák mér tékét? no azt 
már câak nem foghat ják ránk. Kisajátí tásról 
tehát szó nem lehet. 

Az individuális és szoczialis irányzat a 
„materia ex qua", a művész vagy a vályogvető 
a világnézet! 

A keresztény értékelő világnézet tényleg 
meg is te remte t te az egyensúlyt a két tenden-
czia közt, még pedig a középkorban ; szervezte 
a tá rsadalmat az akkori viszonyoknak meg-
felelőleg. Aránylag könnyű volt műve ; könnyű-
nek mondom, ha a jelen viszonyokat s fölada-
tokat tekintem. Az ember akkor nagyrészt 
műveletlen s fejletlen volt; szabadsága tekin-
te tében korlátolt és lekötött . A városokban 

I ugyan magas színvonalú kultúra élt, de a népek 
nagy zöme még öntudat lan volt. Most más 
az ember ! A társadalmi fejlődés a társadalom 
javainak tágabb körökre való kiterjesztésével 
jár együt t : e javak közt a legfőbbek az értelmi 
műveltség s a szabadság. Eg}' század sem hatolt 
előre ez irányban olvjgőzerővel, mint korunk. 
A művelődés vágya sok ezer meg ezer embert 
ragadot t meg a társadalom azon rétegében, 
mely eddig csak a kenyérkereset gondjaival 
küzdött . Ezenkívül a modern szoczialis moz-
galom szinterére az önálló, a szabad ember 
lépet t ; széthullott sok korlát, mely az embert 
lekötötte s érvényesülésének ezer akadályát 
eltörülte. Ez a párat lan és hallatlan szabadság 
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megadta az embernek eddig megtagadot t jogai-
nak érvényesítését, deatomizálta a regi társa-
d a l m a t . A modern szoczialis kérdés abban áll, hogy 
a fejlett, magasabb fokú műveltség és szabadság meg-
óvása mellett mikép lehetne eleven közösséget képez-
nie ismét a társadalomnak. 

Ez most a probléma; ezt nem birta meg-
oldani a liberalizmus; erre vállalkozik a régi 
alapok fölforgatásával a szoczializmus, s vállal-
kozunk mi is. 

Mi azt mondjuk : a fejlődést e l fogadjuk; 
a tör ténelmet „visszacsinálni" nem akarjuk, 
de a régi alapokat megtar t juk. Fejlődni, igen, 
fejlődni akarunk, — senki se vádolj on azzal, 
liogy reakcziónáriusok vagyunk ; de a kul túra 
alapjait fölforgatni nem engedjük. 

Ez alapok: Isten; vallás, — s ezzel életünk 
ideális ta r ta lma ; 

házasság, család, mely az erkölcs bástyája 
legyen a perzselő érzékiség szabadossága ellen ; 

magánbirtok, az egyedi élet, a tehetségek, 
a hivatások, a géniusz, a szabadság oltalmára, 
abban a mérvben, melyben azt a gazdasági 
fejlődés megengedi. 

Ez alapokon akarjuk a társadalmat fej-
leszteni, nevezetesen pedig a szövetkezés s 
a társítás i rányában akarunk minden erővel 
dolgozni. Ebben az irányban azért, mer t a 
társadalomnak most az individualizmus-ejtette 
sebeket kell gyógyítani, a szegény, szen-
vedő néprétegeket kell mentenünk, segít-
nünk s szerveznünk. P rogrammot a „jövendő-
ségről" nem adunk. Mi Aristotelessel tar tunk, 
a ki a praktikus dolgokban, a következő foko-
zatot állította föl: „ITQAXXEIV, QSCÓQELV, TIOLELV"; elő-
ször próbálgassunk, kísérletezzünk, hogy mit 
lehet tenni, mit nem, — mi válik be mi nem, 
— ez uton belátásra, ismeretre teszünk szert 
v. i. igaz theoriára; azután lehet csak igazán 
alakítani, rekonstruálni a társadalmat . 

Mialatt pedig törvényhozási uton épp úgy 
mint társadalmi akczióban az atomizált, szen-
vedő tömeget szervezni iparkodunk, ugyan-
akkor ébresztjük az egyesekben s a társada-
lomban az erkölcsi erőket, s a vallási, családi, 
nemzeti élet idealizmusával telítjük a lelke-
ket ; hitet, bizalmat élesztünk, szeretetet, 
józanságot, önmegtagadást , áldozatos lelküle-
tet. Iparkodunk fokozni az ellentálló erőket a 
diszgregáló hatalmak ellen. — „Emberek" — 
biztatjuk a sóvár lelkeket — bízzatok, küzd-

je tek jogaitokért , de legyetek türelmesek, mér-
tékletesek, takarékosak; javuljatok, hogy meg-
javítsátok a világot. Ne neveljetek, ne támasz-
szatok maga tokban nagy igényeket ; a boldog-
ság, az Istenországa bennetek van ! 

E z e k nélkülözhetlen s óriási erők! Né lkü löz-
hetlenek, mert az ember belső, lelki világát 
alkotják, mely belső világ nem ideologia s 
nem a millieu lecsapódása. A történelmi ma-
terializmus roppant s elfogult egyoldalú nézet, 
szinte hóbort, mely az életet a munka kate-
góriájába akar ja lefogni s azzal teljesen kime-
ríteni. — Az erkölcsi erők ezenkívül óriás erők, 
melyek boldogítanak, nemesítenek, erősítenek 
s nemcsak a materiális életre, hanem az ideá-
lis tendencziákra eresztik rá vágyainkat . 

Végül még két megjegyzésem van! Vajmi 
szükséges a történelmi érzék annak, aki filo-
zofál. Lát juk , hogy a nominalista rendszerek 
a baklövések sorozatai s Hegelnek szavai sze-
rint megismétlik az Ananiás és Zafira törté-
netét , hogy gyors egymásutánban követik egy-
mást sirjukba. Plá tó is beszél „filozófusokról", 
kik „meséket mondanak" . Mindeme filozófiák 
szakítanak a múlt ta l s teremtenek uj világokat 
szappanbuborékokból. Történet i érzék mellett 
mi is sokat másképen fogunk látni s az eltűnt 
korokról s az egyház régi szerepéről máskép 

; fogunk Ítélni. S ezzel különösen vonatkozom 
j a két utóbbi szónokra, kik élesen támadták 
1 az egyház „hatalmi szervezetét" és „hatalmi 

t ö r e k v é s e i t M . t. közönség! Az egyház ha-
ta lmát a lelkes hit teszi. H a hi vei lelkesek, 
akkor meggyőződésüket az egész vonalon ér-
vényesítik; az egész vonalon s mindenben: 
tudományban, életben, házasságban, iskolában, 
művészetben ; mer t a világnézet kihat min-
denre. S nem érvényesül-e minden vi lágnézet?! 
Hatalom, hatalmi irányzat, hatalmi érdek s 
térfoglalás nélkül praktikus világnézet nem 
létezik. Ahol buzgó papok vannak, kik igazán 
apostolok, ott a nép u tánuk megy s szervez-
kedik, szövetkezeteket alakít s az uzsorától s 
az uzsorásoktól megszabadul. 

Második megjegyzésem pedig az, hogy 
tegyünk s dolgozzunk a nép, a züllött társa-
dalmi rétegek javára ; tegyünk, dolgozzunk 
többet s beszéljünk kevesebbet. Sok, túlsók a 
páthosz ! Bárcsak a szeretet páthosza volna, 
de egy német tudós szavaival élve, páthosz 
túlsók jelentkezik a kereszténység s a keresz-

34* 



'268 KELIGrIO. LXIII. évi. 1904. 

tény irányzatok ellen: „Die Zerstörung des 
Christentums ist das Pa thos der Wissenschaft", 
s hozzáteszem : „gewiss nicht der voraus-
setzungslosen Wissenschaft". Kifogásokat emel-
hetnek a keresztény társadalom s a keresz-
tény népek fejlődése ellen; e kifogások nem 
érik a kereszténységet. Még sokat, nagyon 
sokat kell alakulnunk, fejlődnünk és halad-
nunk, mig igazán keresztények leszünk. Módo-
sítom Friedrich Straussnak szavát, azt a kér-
dést, melyet fölvetett : „Sind wir noch Christen ?" 
Ne azt kérdezze, hanem inkább az t : „Sind 
wir schon Christen ?" Hiszen még nem va-
gyunk igazán keresztények ; az evangelium 
még nincs életté kiváltva s sőt még be-
láthat lanul messze állunk tőle ! Addig pe-
dig érvényesítsük sz. Ágoston szavát : „in 
necessariis unitas", az alapvető dolgokban 
legyünk egyek; „in dubiis libertás", a kétsé-
gesekben s bizonytalanokban gyakoroljunk 
türelmet ; „in omnibus Caritas", mindenkor 
pedig tiszteljük meg egymást jóindulattal . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Beszterczebánya. A káptalani helynök kihirdeti az 

uj püspök kinevezését. — 
Dominus non longe fecit a nobis miserationes 

suas, sed cito exaudivit vocem fletus nostri, dum nobis 
orphanis, ex obitu piae memoriae Antistitis adhuc moe-
rore confectis, iterum dédit Patrem, qui nos amore 
complectatur, — misit Ducem, quem in via salutis 
prompti sequamur, — novum concessit Praesulem, 
quem anhelando desideravimus : Illustrissimum quippe 
ac Reverendissimum Dominum "Wolfgangum Radnai, 
consecratum Episcopum, Praelatum Pontificium, Ca-
thedralis Ecclesiae M.-Varadinensis Canonicum et 
Custodem, virum scientia et eruditione conspicuum. 
virtutibus christianis sacerdotalibusque praeclarum, qui 
altissimo Suae Sacratissimae Maiestatis, Regis nostri 
Apostolici, ddo 6-ae lab. mensis decreto, Episcopus 
Dioeceseos Neosoliensis clementissime nominatus est. 

Exultanti animo Vobis, Fratres in Christo Vene-
rabiles, hocce laetissimum perfero nuncium. enixe Vos 
exorans, ut ferventissimis Patrem Coelestem obsecrare 
mecum una non desistatis precibus, quatenus Illustris-
simum Dominum nostrum, quem feliciter adepti sumus, 
Episcopum quo ocyus ad avidissime exspectantem per-
ducat Sponsam, Illi in supportando gravi, quod hume-
ris Eius imponetur, onere, gratia sua divina iugiter 
assistat, Illumque in medio nostri, — qui intima filiali 
devotione, adhaesione, amore, reverentia et obedientia 
semper Ei devinciemur, — sospitem et incolumem 
diutissime conservare dignetur. 

Una, auctoritate mea vicaria, hisce in Domino 
dispono, ut ex hac gaudiosa opportunitate, post harum 

Circularium perceptionem, in quavis Ecclesia parochiali 
solemne „Te Deum" cum missa cantata asservetur, 
quosuper fideles praevie et débité edocendi sunt. 

Neosolii, 20-a Április 1904. 
Ladislaus Vis'nyovszky m. p. 

gen. Vicarius Capitularis. 

Kalocsa. A főpásztor nevenapja a szeretet kettős ün-
neplésével. — 

Császka György kalocsai érsek ur napját és be-
; tegségéből való szerencsés felgyógyulását a r K. N.u a 

következő szózattal és költeménynyel ünnepli április 
24-iki számában : 

rAz ország második főpapi székében apostoli 
buzgalommal és bölcseséggel, atyai önfeláldozással és 
jósággal kormányzó főpásztort a szeretet és hódolat 
legőszintébb hangján köszönti a magyar Kánaán. A 
Duna-Tisza közének minden rangú és sorsú népe leg-
mélyebb tisztelettől áthatott érzelmekkel keresi föl e 
napon György kalocsai érseket, hűséges nyája pedig 
hitből fakadó igaz hálával járul az Ur oltára elé az 
Égnek ama nagy kegyéért, hogy az ünnepelt egyház-
fejedelmet 77 éves korával, helyreállott egészsége tel-
jében üdvözölheti. 

A kegyes Gondviselés elűzte aggódó lelkünk bo-
rulatát, a jóságos főpásztor visszanyerte testi épségét 
és erejét, s a kiben mi az igaz, üdvözítő vallás föl-
kent ápóstolát, a tanító egyház püspökét tiszteljük, a 
mienk ő újra lelke minden buzgalmával, munkája min-
den szent gyümölcseivel. 

Az ország legáldottabbnak mondott, vidékét ma-
gában foglaló kalocsai érsekmegyén végigtekintve, ő 
exczellencziájának vigasztalására szolgálhat, hogy tizen-
két éves főpásztori tevékenysége nyomán a valódi 
áldás kezd fakadozni : a hitélet erősbödik, a katholikus 
egyleti társulás terjed és élénkül, a nevelésoktatásban 
a buzgalom felfrissül, egy jobb jövő reményének csirái 
mindenütt előtűnnek. A földi javakban gazdag vidék 

j igy jut birtokába a legszentebb égi jónak, a szellemi 
és erkölcsi emelkedésnek, mely nélkül igazán „áldott" 
nem lesz soha a Duna-Tisza köze. Csak a fölébredt s 
munkába álló keresztény öntudat fogja boldoggá tenni 
e vidéket. Lelkünknek olyan áldása az, mint sikföl-
dünknek az égi harmat. 

A fáradhatlan főpásztor, Császka György érsek 
ur ő exczellencziája. ki ez áldásfakasztó munkában 
előttünk jár, fogadja hűséges nyájától névünnepén a 
kegyelet és odaadó ragaszkodás legtisztább hódolatát !kí 

Orömdal 
nmélt . és Főt . dr Császka György érsek urnák fölépülésére. 

— Ápr. 24. -

Intett az Ur . . . leküldte angyalát: 
Vigyen babért a szende főre . . . 

Hisz elnyeré az üdv diadalát, 
Szálljon föl égi pihenőre! 

S érinti már a főpap-homlokot 
A gyászos angyal enyhe újja . . . 

De sírt a nép s könyörgve zokogott: 
E tiszta lángot el ne fű j ja! 
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Százezrek ajka költe hő imát: 
„0 el ne vedd szelíd atyánkat! 

Ki, mint a nap az éj borúin át, 
Deríti föl szegény tanyánkat!" 

Mi szép a napnak nyájas alkonya 
Száz bérczre-völgyre szórva fényét? 

Míg kerteken virágfüzért fona 
S arany kalászok dús reményét? 

Igy tündökölt e drága hű atya, 
Ezer sugárral osztva kincsét . . . 

Yirasztva nyáján soh'se lankada, 
Föloldta kór s nyomor bilincsét. 

S elhagyja nyáját most? s e szent család 
Sirassa vérkönyekkel apját? 

Mint árva gerle nyögje bús dalát, 
Mert éj takarja üdve napjá t? 

Nem ! bár feléd int pálma-korona 
Díszítve gyöngygyei, hálakönynyel, 

Bár trónt emel neked a dics hona 
Hogy elmerítsen fényözönnel : 

Még el ne szállj malasztos ősz galamb ! 
Még fogva földre köt szerelmünk ; 

Maradj soká körünkben itt alant : 
Hisz trónt szivünkben is emeltünk ! 

Igy esd a nyáj Tisza s Duna között . . . 
Es újra int az IJr kegyelme : 

A gyászos angyal messze költözött . . . 
Győzött a féltő nép szerelme ! 

Györgyünk! nevednek áldott ünnepén 
Mint nap, megint egünkön állasz . . . 

Mosolyg szemedben újra üde fény : 
Imánkra ez az égi válasz ! 

Füzért fonunk ma oltárod felett : 
Szivünket! ó ez hervadatlan . . . 

Oly jó atya, kit népe igy szeret: 
Örökre él . . . győz . . . halhatatlan ! 

Rosty Kálmán S. J. 

McKeesport. Pa. É.-A. E.-Á., április 8. Amerikai 
hang gróf Degenfeld útjáról és arról a tervről, hogy az 
amerikai református magyarokat Magyarországból kormá 
ny ózzák. — 

Most már egészen világos, hogy mi volt gróf 
Degenfeld József, tiszántúli ev. ref. egyházkerületi 
főgondnok amerikai utjának a czélja. A magyarországi 
ev. ref. egyház egyetemes konventjének megbízásából 
az, hogy az amerikai ev. ref. hitközségeket a magyar-
országi ev. ref. egyházak kötelékébe bekebelezze, hogy 
így az amerikai ev. ref. hitközségek és lelkészeik a magyar 
államtól a magyarországi ev. ref. felekezeti czélokra 
kapott pénzből több mint évi 100,000 koronányi dotá-
cziót kapjanak, illetve húzzanak. Mit mondanak ehhez 
az Amerikában élö többi magyarok, azt megtudhatjuk 

az itt megjelenő „Magyarok Csillagá"-nak ezévi 15. 
számából, a hol a többi között ezt olvashatni : 

„A ki édes magyar hazánk legutóbbi politikai 
válságát figyelemmel kisérte, lehetetlen volt észre nem 
vennie, hogy ott, ütő kártyaként, Tisza István rend-
szere a vallási kérdést rántotta elő. A mióta Tisza 
István rendszere, mint kisértet ugy tünt fel Magyar-
ország politikai egén, azóta Amerikában a magyar 
református vallás érdeke több istápolást nyert Magyar-
országból, mint az az előtti 16 év óta. A mult évben 
ilyenkor még csak hat magyar református lelkész mű-
ködött Amerikában, s ime Széli Kálmán bukása, vagyis 
nem egész egy év óta, immár több mint 20 azoknak 
itt a száma. 

Mi idézte elő e rengeteg változást akkor a mikor 
Amerikából csak a mult őszön a megnehezült munka-
viszonyok, illetve a megcsökkent keresetforrás miatt 
több, mint harminczezer magyar honos vándorolt visz-
sza Magyarországba ? Talán a régi magyar református 
lelkészeknek elégtelensége a lelkiek gondozásában ? 
Hiszen, a mig ezek csak hatan voltak itt, addig egy 
némelyik ezek közül még arra is reá ért, hogy nagy 

! ós sok dolga felől, még ágentként : ingatlan, az az 
i házhely-eladásokat is közvetítsen, a másik pedig, 
i hogy a maga vallása hirdetése mellett, még katholikus 
! imakönyveket is áruljon. 

Tehát egy cseppet sem a lelkészi erők valódi 
I hiánya? Hát mi? Erre nézve megadja az egyenes és 
; félreérthetlen nyilt választ gróf Tisza István mai ma-

gyar ministerelnök unokabátyjának, gróf Degenfeld 
Józsefnek Amerikában az egyes magyar református 

j egyháztanácsi gyűléseken az utóbbi napokban tett ígé-
rete, illetve biztosítása. 

Itt, illetve ezekben a gyűlésekben, ez a gróf arról 
; biztosította a magyar ref. egyházközségeket, hogy azok 

csak szakítsanak itt ugy a Ref. Church in the U. S., 
mint a Presbiteriánus egyházakkal, vessék magukat 
alá egyenesen a magyarországi ref. egyházi főnökség-

I nek s akkor mindenik templomépitő itteni ref. 
magyar hitközség, templom építésre 500 dollárt, éven-
ként a lelkészfizetésre 450 dollárt, a tanítói fizetésre 
pedig évi 250 dollárt fog Magyarországból a reform, 
konventtói kapni. Persze csak ugy, ha a lelkész ós a 
tanítói fizetéshez, a hitközség a Magyarországból 
kapott segélyhez hasonló összeggel hozzá fog járulni 
maga is. Vagyis gróf Tisza István mai magyar minister-
elnök unokabátyja magyar pénzben nem kevesebbet 
igért, itt, az itteni minden egyes magyar református 
hitközségeknek, mint ajándékként templomépitésre 
mindenkinek egyenkint 2500—2500 koronát, lelkészi és 
tanítói fizetésekre pedig évente, tehát állandólag egy-
egy hitközségnek öt—ötezer koronát. 

Már most vegyünk alapul csak husz amerikai 
magyar református hitközséget, pedig ha a presbi-
teriánusokat is ide számítjuk, akiknél szinte meg volt 
téve ez az ajánlat, ma ezek jóval többen vannak, ez 
csak a templomépitési segélyek nélkül is évente, száz-
ezer korona évi magyar segélyt jelent Amerikában, az itteni 
magyar református hitközségnek. 
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Isten látja lelkünket, egy cseppet se irigyeljük 
ezt a pénzt az amerikai magyar reformátusoktól. De 
azt még is szeretnők tudni, hogy az a magyarországi 
kálvinista egyházi főnökség, a mely otthon eddig még 
mindig szegénységről panaszkodott, honnan lett gróf 
Tisza István ministerelnöksége óta most egyszerre 
olyan gazdag, hogy az ime csak Amerikában évente 
kálvinistavallási czélokra egyszerre több mint százezer j 
koronát képes gróf Tisza István unokabátyja : gróf 
Dégenfeld József által, pusztán csak reform, lelkészi 
és rektori fizetésekre ma felajánlani? Igen szeretnénk 
tudni, hogy vájjon csak humbug-majszter volt-e gróf 
Tisza István magyar ministerelnöknek az unokabátyja* 
itt akkor, a mikor ő az egyes kálvinista egyháztaná-
csokban ezt az Ígéretet megtette, avagy olyan tényező, 
a kinek igéretét itt komolyan kell venni és a mire 
komolyan épiteni lehet? Magyar szempontból ugyanis 
nagyon fontos kérdés ez ; mert hiszen Amerikában 
nemcsak evangelikus református, de római katholikus 
magyarok is élnek. 

Ha tehát a kálvinista magyarokról gondoskodik 
itt a magyar állam, akkor ennek azokról a katholikus 
magyarokról is gondoskodnia kell, a kiknek apái egy-
kor magyarnak mentették meg azt a szép Magyar-
országot, a melyből ma a mai kálvinista ministerelnök 
unokabátyja, Amerikában a katholikus magyarok mellő-
zése mellett, a kálvinistákat ime Magyarországból 
valóságos fejedelmi évi pénzsegélyről biztosítja. Avagy 
talán az a mi bününk, hogy mi alamizsnát eddig senki-
től nem kértünk, de ugy templomainkat, mint iskoláin-
kat, papjainkat, papi fizetéseinket és egyéb intézmé-
nyeinket abból a csodákkal határos magyar áldozat-
készségből tartottuk fenn, a melyet itt a katholicziz-
mussal mi kath. papok rajongó hazafiassággá és magyar 
sovinizmussá tudtunk fokozni ? (Vége köv.) 

/ 

Rónia, ápr. 16. Nagy szent Gergely jubileumának 
pápai miséjéről s annak gregorián énekéről, — 

Eccomi. It t vagyok, hogy szavamat beváltsam, a 
pápai miséről s a gregorián énekről, melylyel a római 
egyház nagy szent Gergely pápának XIII-ik százados 
jubileumát ünnepelte. 

A pápai mise, melyre X. Pius pápa oly hő vágy-
gyal készült, f. hó 11-én reggel 9 órától délig tartott. 
A mint ő szentsége, a Pietá kápolnából a nagy bazili-
kában előtűnt, a Capella Giulia nevü pápai énekkar 
mgre Perosi karmester vezetése alatt rákezdte az Ecce 
Sacerdos kezdetű hymnuszt, majd rögtön harsonák 
Longhi mester marcia triumfale-ját játszották végig a 
bevonulás alatt. A Confessio epistola oldalán felállított 
kisebb trónjához érvén a szentatya, leszállt a sedia 
gestatoriáról s a trónon helyet foglalva intonálta a hora 
tertiát, melyet a kar folytatott, s az alatt a szentatya 
felöltözött a miséhez. Tertia után a szentatya odament 
az oltárhoz s elkezdte a pápai mise nagyszabású szer-
tartását. A leczkét és az evangéliumot latinul és görö-
gül énekelték alszerpapok és szerpapok. Megható és 

* Komoly „majszterság" az, hisz az egyetemes konvent 
megbízásából tet te a gróf ur, a mit tet t . 

páratlan a pápa áldozása a nagy trónon, mely a tem-
plom apsisában, a Confessióval szemközt van elhelyezve. 
Miután ugyanis a pápa a Pax Domini sit semper vo-
biscumot elénekelte, elhagyta az oltárt és az apsisban 
levő trónra vonult vissza s oda vitték számára előbb 
a szentostyát a szolgálattevő alszerpap (Suddiacono 
apostolico) a patenán a lino pastoraléval (dominicale-
val) lekatakarva, majd azonnal utána a szentkelyhet a 
szolgálattevő diakónus (Diacono ministrante, Cavagnis 
bibornok). Mielőtt ez a szolgálatottevő két pap az 
oltártól távozott előbb az egyik, utóbb a másik az 
oltárnál kifordult és az Oltáriszentség mindkét szinét sze-
mei magasságáig felemelve balról-jobbra és jobbról balra 
fordulatot téve felmutatta azt a hivek áhítatos gyüleke-
zetének. Csak ezután mentek, előbb maguk is kétsze 
res térdhajtást végezve a szentség előtt, a pápához, a 
ki szintén kétszeres térdhajtással fejezte ki imádását 
mind a két szin előtt. Mikor mindakét szin ott volt 
mellette, ő szentsége elvégezte az áldozás előtti imá-
kat : Domine Jesu Christe etc. Perceptio Corporis etc.. 
azután balkezébe vévén az eltörött sz. ostyát a maga 
egészében, jobb kezével mellét verve elmondá a Do-
mine non sum dignust háromszor. Azután a szent 
ostya nagyobb felét letevén a patenára, a kisebb felé-
vel megáldozott maga. Azután következett a bor színe 
alatt való szent áldozás. A szolgálatottevő biboros szer-
pap* odalépett a pápa elé az Úr vérét tartalmazó szent 
kehelylyel. A pápa átvette a szolgálatottevő prete 
assistente (püspök-bibornok szokott lenni, ezúttal Van-
nutelli Szerafin végezte ezt a tisztet) a fistulát (szopó-
kat), azt bebocsátá a kehelybe és rajta kétszer-három-
szor szítt szájába egy-egy nyelésnyit a szentséges 
vérből, úgy hogy abból még maradt valami a kehely-
ben. melyet a szolgálatottevő szerpap visszavitt az 
oltárra. Innen visszatérvén a pápai trónra a szerpap, 
az alszerpappal együtt ő szentsége elé térdeltek, ki 
őket a szent ostyának általa ketté tört nagyobb felé-
nek egyikével és másikával szó nélkül, keresztvetés 
nélkül, megáldoztatta, pax-ot adva. Ezután a szent 
testtel megáldozott két szerpap az oltárhoz ment és 
kommunikáltak a kehelyből, melyet purifikálni is ők 
purifikáltak. Ezután a pápa az oltárhoz ment és be-
végezte a misét, apostoli áldást adva teljes búcsúval, 
melyet Yannutelli Szerafin bibornok, a szolgálattevő 
cardinale prete hirdetett ki. 

Mit szóljak a gregorián énekről? Megjegyzendő, 
hogy a pápa maga is az általa énekelt részeket a régi 
kódexek hitelére visszaállított gregorián melódiában 
végezte. Az énekkar 1210 tagból állott, kik két cso-
portba voltak osztva. A kisebb kar, amelynek vezető 
szerepe jutott, a benczések Schola Cantorum-ja volt 
Janssens vezetése alatt, a ki a sz. B. r. Anzelm-Colle-
gium kormányzója; a nagyobb kar, a zöm-, a többi 
énekesek, Relia Antal mester vezetése alatt, az 
előbbivel a responsoriumoknál váltakozott. A fővezető 
dom Pothier st.-wandrili benczés apát volt, a ki a 
gregorián éneket, még mint a solesmesi apátság tagja, a 
régi kódexek alapján restaurálta. 

A nagy szent Gergely pápa miséjének gregorián 
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énekei közé beillesztve, Don Lorenzo Perosi örökös 
karmester vezetése alatt az énekes káplánok és pápai 
énekesek kara következő mottettókat énekeltek : 
Exudate iusti—Viadanától, Filiae Jerusalem — Gabrielli-
tól, Beatus vir — Palestrinától, Oremus pro Fontifice 
Nostro Pio — Perositól. 

Ilyet csak Rómában lehet hallani — és élvezni ! 

T Á R C Z A . 
Mit akar az ifjúság „Mária kongregácziója?" 

— Alkalmi szentbeszéd : mondotta a székesfejérvári főreál-
iskola Mária-kongregáeziójának megalakulása ünnepén Gy. 
0. B. A. napján Izsóf Alajos a „Zászlónk" szerkesztője. — 

(Vége.) 

Hát ugyan mi a mi életet szomjazó szivünkkel 
hová forduljunk, ha az örök élet igéi, a századok és 
népek, nemzetek, törzsek tanúsága szerint, a názereti 
Jézus Krisztusnál vannak? Yan-e számunkra másban 
valakiben üdvösség, mint az Ur Jézus Krisztusban ; 
adatott-e nekünk más név az ég alatt, melyben üdvö-
zülni kellene, mint a mi Urunk Jézus Krisztusunk szent 
neve ? 

Én azt látom, hogy a hová ez a názáreti Jézus 
belépett, ott a vadságot szelídség, az erőszakot türelem, 
a becstelenséget nemesség, a gonoszságot jóság, a szem-
telenséget szentség, a felületességet mélység váltotta íöl. 
En magamon is érzem, hogy ha őt szeretem, nemesebb 
vagyok, ha őt átkarolom, győzhetetlen vagyok, ha neki 
magamat átadom, legboldogabb vagyok. Ha ő közel 
van, minden jól megy, ha ő távolodik, minden fonákul 
megy. 

Kedves jó testvéreim, hová menjünk, mit keres-
sünk még, ha Jézus Krisztusunk van ? 0 édes Jézus, 
900 évvel ezelőtt esküdtek neked hűséget ősapáink ez 
ősi királyi koronázó városban ; kilencz vérviharzó szá-
zadon át te voltál szivük Istene. Te voltál a Mester, 
ki kinevelted őket. Embert faragtál, ideálokat alkottál 
Árpád dicső törzsökéből, a kik az egész emberiség 
egén olthatatlan fénynyel tündökölnek: és mi hagynánk 
el most Tégedet ? Nem ! soha ! Ave Jesu, vivituri hun-
gari te salutant ! Üdvözlégy Jézus ! az életet kereső 
magyarok köszöntenek Téged ! 

De kedves ifjú barátaim ! Mintha valamiféle féle-
lem settenkednék a ti ifjú lelketek körül, mintha vala-
miféle lidéreznyomás feküdnék rá kitágulni kivánó keb-
letekre. Ugy-e azt mondjátok: Jézus! — hisz az vég-
telen, én pedig véges vagyok. Jézus ! hisz ez óceán, én 
pedig csak gyűszü vagyok. Jézus — hisz az a minden-
ség királya, én pedig egy tojáshéj vagyok. Hogyan 
merjem ki az oczeánt gyüszüvel? Hogyan foglaljam 
bele a világ mindenségét egy tojáshéjba? Igazatok van! 
En is érzem ezt a nehézséget és én mégis buzdítalak 
benneteket. 

Buzdítlak benneteket : tanulmányozzátok az Ur 
Jézus Krisztust: Akartok szép életet élni?. Tanulmá-
nyozzátok a szép Krisztust. Akartok tiszta életet élni ? 

Tanulmányozzátok a tiszta Krisztust. Akartok boldog 
életet élni ? Tanulmányozzátok a boldog Krisztust. 
Akartok halhatatlan életet élni ? Tanulmányozzátok a 
halhatatlan Krisztust. Akartok isteni életet élni ? Tanul-
mányozzátok az Isten egyszülött Fiát, a mi Urunk 
Jézus Krisztust ! 

Tanulmányozni! Tanulmányozni! Halljátok, hol a 
hangsúly? Hiszen egy 20 oldalas könyvecskét sem 
lehet megérteni, ha nem tanulmányozzuk, hát hogyan 
akarjuk megérteni az Atyának fényét, a kiben és a ki 
által mindenek vannak ? 

De ha tanulmányozásról van szó, akkor tanítóról 
és iskoláról kell szólni. Mert minél nehezebb valamely 
tantárgy és minél biztosabb és gyorsabb eredményt 
akarunk benne elérni, annál inkább szükség van isko-
lára és tanítóra. Hát hova kell nekünk mennünk isko-
lába, ha az élet forrását, a mi Urunk Jézus Krisztust 
akarjuk tanulmányozni ? íme kedves ifjú barátaim, ti 
ennek a legkitűnőbb iskolának küszöbén álltok és be-
bocsájtatásra vártok. Neve : Mária-kongregáezió. Tanítója, 
vezetőtanára: a boldogságos szűz Mária. Tudjátok, 
melyik tanár tud legjobban magyarázni? A ki legjob-
ban érti a tantárgyát! Ki érti legjobban a mi Urunk 
Jézus Krisztust? Kinek volt az emberek között leg-
tisztább elméje, legromlatlanabb szive, legérzékenyebb 
teste a legtisztább gondolatok, érzelmek, indítások föl-
fogására, ha nem annak, a kiről az egész emberiség 

j zengi: Egészen szép vagy Mária és makula nincsen te-
benned. Mi volna más a Mária-kongregáczió, ha nem 
iskola, a hol a Szeplőtelen Szűz vezetése alatt tanulunk 
élni szépen, tisztán, nemesen, boldogan, halhatatlanul. 
A Mária-kongregáczióban kell imádkozni ; — de ez nem 
elég. A Mária-kongregáczióban kell szent beszédeket 
hallgatni ; — de ez nem elég. A Mária-kongregáczióban 
kell gyónni és áldozni ; — de még ez sem elég. A 
Mária-kongregáczióban mindezek által és utján tanulni 
kell élni: szépen, tisztán, nemesen, boldogan, halhatat-
lanul, isteni malasztban, a szeplőtelen Istenanya édes, 
hathatós, igézetes példája és vezetése mellett. Hát ked-
ves ifjak, ebbe az előkelő iskolába vesznek föl most 
titeket, és ennek külső jeléül Jézus Krisztus apostolai-
nak törvényes utóda melletekre tűzi az ő fölkent kezei-
vel megáldott Szűz Mária-érmet. Engedjétek meg, hogy 
befejezésül ehhez a megszentelt éremhez kapcsoljam 
utolsó gondolatomat. Az 1870-iki német-franczia-háboru-
ban az egyik csatatéren haldoklott egy gyönyörű szép 
franczia itju. A tábori lelkész hozzá ment és kérdezte, 
nem kiván-e gyónni. Igen, mondta az ifjú, és meg is 
gyónt. Mikor vége volt a sz. gyónásnak, az ifjú kivett 
egy fehér nyakkendőt a zsebéből és azt mondotta : 
Még egy utolsó kívánságom van tisztelendő atyám. 
Ezt a fehér nyakkendőt édes anyám adta énnekem 
első szent áldozásomkor, és azt mondta: Fiam, legyen 
ez a fehér nyakkendő jelképe lelked tisztaságának és 
csak azt kívánom neked, hogy soha be ne mocskoljad 
azt. Tessék e nyakkendőt visszavinni édes anyámnak 
azzal az üzenettel, hogy fia soha be nem mocskolta 
azt. És ezzel kiszakadt lelke a testéből. — Kedves ifjak, 
legyen ez a szép szent érem jelképe lelketek tisztasá-
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gának, és én csak azt kívánom nektek, hogy ha akár-
hol és akármikor arra a pontra juttok, a melyre e szép 
franczia ifjú jutott, ti is visszaadhassátok édes anyá-
toknak, a boldogságos Szűz Máriának érmeteket azok-
kal a szavakkal : Édes Szűz anyám, ime itt az érem, 
melyet te adtál nekem ; mindig hű fiad voltam és soha 
be nem mocskítottam azt. Úgy legyen ! 

BIVATALOS. 
Főtisztelendő Szerkesztőség ! 

Az egri érseki egyházmegye növendékpapjai közé 
felvétetni kivánó ifjak felvételi vizsgálatának ideje ez 
évben julius hó 2-ik napjára tűzetvén ki, felkéretik a 
Főtisztelendő Szerkesztőség annak szives közzétételére, 
hogy a pályázni óhajtó VI., VII. és VIII. gymnasiumi 
osztályt végzett ifjaknak keresztleveleikkel és ez évi 
iskolai bizonyítványaikkal ellátva, Egerben, az egyház-
megyei hivatal irodájában folyó évi julius hó 1-én dél-
után 2 és 3 óra között személyesen kell jelentkezniök. 

Kelt Égerben, 1904. évi ápril hó 23-án. 
Érseki iroda. 

V K G Y K S K K . 

— X. Pius a katholikusok egyetértéséről. F. hó 
19-én fogadta ő szentsége a belga katholikus sajtó 
zarándoklatát Huyghe elnök vezetése alatt, a ki 128,000 
frank péterfillért tett le a pápa lábaihoz. 0 szentsége 
a legnagyobb egyetértést és összetartást kötötte a 
belga katholikusok szivére, kivált mikor képviselőket 
választanak. Az egyetértés hiánya, igy szólt, teszi 
tehetetlenné a franczia katholikusokat. 

— Királyi kinevezések. 0 felsége a nagyszombati 
társaskáptalanban Concilia Emil éneklő-kanonoknak a 
káptalani prépostságra, Morva Miklós őrkanonoknak az 
olvasókanonokságra, Halmos Ignácz idősb mesterkano-
noknak az éneklőkanonokságra és Lováky Antal ifjabb 
mesterkanonoknak az őrkanonokságra való fokozatos 
előléptetését jóváhagyva, ugyanezen társaskáptalanban 
Weise Ferencz zavari esperes-plébánost idősb mester-
kanonokká, Marczis Gyula alsódombói esperes-plebá-
nost pedig ifjabb mesterkanonokká kinevezte. 

— A kath. egyházhoz közeledő angol ritulatisták 
élén lord Hali fax áll. Ő, a ki körülbelül l1/., millió 
lelket képvisel az angol protestánsok legjavából, római 
utazásait — hite szerint — mint köteles zarándoklatot 
végzi s minden római szenthelyet meglátogat, mert azt 
tartja, hogy az anglikán episcopalis egyház oly viszony-
ban van a kath. egyházhoz, mint a görög schismatikus : 
csak egyesülésre szorul, nem megtérésre. Ha Istentől 
megkapja a még szükséges malasztot, másfélmillió 
embert lesz képes magával visszavezetni Krisztus hit-
egységére. 

— Amerikai magyar református szellemességek. 
A minden lében kanalas „Budapesti Hírlap" már a 
Degenfeld gróf amerikai útjáról is tud szellemes dol-
gokat mondani. A hol csak megfordult a gróf ur, more 
patrio — bank etet rendeztek az ő tiszteletére. Egy ily 
banketen a nép szónoka, a „kurátor", ezt kivánta az 
öreg hazából odaérkezett rfőgondnok"-nak : Engedje az 

„egek ura", hogy „Fölséged", minél előbb befejezze 
földi pályafutását !" Nemde jóizű kálvinista — erudiczió ? 
Degenfeld gróf a kálvinista „Fölség" titulust hallgatá-
sával jóváhagyta, de már a pályafutás minél előbb 
való befejezését szerényen kitolta az „életkor legvég-
sőbb határáig". Hagyjuk, igy szólt, pályafutásom befe-
jezését, kedves kurátor úr, — legutoljára ! Bármennyire 
igyekezett azonban a gróf úr józansága : a magyar réfor-
mátus tudákos paraszt-fennhéjázást nem volt képes — 
réformálni. P. község banketjén az ünnepi szónok 
„minden megszólítás, bevezetés nélkül", igy kezdte és 
fejezte be dikczióját : „Ha majd úszol az elet tenyerén: 

' reményed légyen vak remény/" Köszönet a „Bud. Hír-
lap" -nak ezekért a finom csemegékért! 

— Kisfaludy Á. Béla emlékünnepe. A Szent-
István-Társulat Tudományos ós Irodalmi Osztálya 
Istenben boldogult feledhetetlen elnökének, dr Kisfaludy 
Á. Béla urnák, a Szent-István-Társulat volt alelnöké-
nek emlékét kegyeletesen megülendő, a halálozás év-
fordulóján, 1904. április 26-án (kedden), délelőtt 11 
órakor a Szent István-Társulat dísztermében osztály-
gyűlést tartott, melynek napirendje volt : Miatyánk. 
Énekli a szerző : Kontor Elek. Emlékezés Kisfaludy Á. 
Bélára. Előadja: Ruschek Antal. Temetőbe. Magyar dal. 
Irta Kisfaludy A. Béla : dallama Kontor Élek-től. 
Énekli a szerző. Az ünnepélyt megelőzőleg az elhunyt-
nak lelki üdveért az egyetemi templomban gyász-szent-
mise volt, melyen dr Steinberger Ferencz apát, a kö-
zépponti papnevelő-intézet kormányzója pontifikált. 
Beszéd és zene méltó volt Kisfalud y hoz. 

— Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 
folyó évi április hó 26-án, kedden d. u. 5 órakor a 
Magyar Tud. Akadémia heti üléstermében rendes havi 
ülést tartott. Tárgysorozat volt : 1. Dr Cerecze Péter : 
A pécsi egyetem helye és a legújabban fölásott római 
alapfalak. 2. Dr Bécsey Viktor : Szt. László királyunk 
leányának bazilikája és síremléke Konstantinápolyban. 
3. Hivatalos jelentések. 

— Rövid hirek. A legújabb theologiae doctor 
Ragats Rezső győri theol. tanár és tanulmányi felügyelő 
a kit Pázmány egyeteme az ország szivében f. hó 
23-án koszorúzott meg doctori babérral. — X. Pius 
pápa újítást hozott be az egyházmegyei kormányzástól 
visszalépett főpásztorok czimére nézve. Ezentúl nem. kap-
nak uj czimet hanem viselik a régit, annak jelzésével, 
hogy megyés főpásztorok csak voltak, de már nem 
azok. Pl. dr Kohn érsek ezentúl ezt a czimet fogja viselni : 
„.volt olmützi érsek". — A szent-Vincze-egyesületek 
egyetemes főnökévé Párisban a tavaly elhunyt Pages 
György helyett Calon Pált választották meg, a kinek 
megválasztását eddig 5500 értekezlet fogadta el. 

ijp^" Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indúlt meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* a lakjában, ]/2 ivet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. Â lap ter jedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az VE. Kr. L."-at j á ra t j a , az a lapot, 
ú jévtől kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
..Religio-' állás"-1, és az „E. Kr. L " -a t együt t k ívánja járatni , az 
az „E. Kr. L.u-at kedvezményes áron. 2 koronáért szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi árban 20 koronával, a vele j á r a to t t „E. Kr . L."-ra 2 kor. 
pót lékkal tehetni meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint, 
V41 V2j 3/4 ®s egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s iegczelszerübb eljárás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

[ szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
[ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
j Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
[ VI., Bajza-utcza 14. sz., 
j hova a lap szellemi 
i 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 Á R S A 
H A T V Á N H A R M A 

Budapesten, április 30, 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

nPerge alacriter tn coepto tuo : praehare praeha Domini. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
idlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.* 

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

, Additos tibi animos auctori tate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Veze'reszmek és tanulmányok: Néhány szó Vészi József o. képviselőhöz, mint a Társada lomtudományi Tá r sa ság socialis 
v i ta-kurzusának egyik vitázójához. — „Modern theologia." — Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : Hogy valahogy pusz tában kiáltónak 
szózata ne legyen. B e s z t e r c z e b á n y a : Üdvözle t az u j íőpásztornak. N a g y s z o m b a t - v i d é k e : Az u j nagyszombat i 
kanonok - M c K e e s p o r t : Pa . É.-A. E.-A., Amerikai hang gróf Dégenfeld utjáróL és arról a tervről , hogy az amerikai re formá-
tus magyaroka t Magyarországból kormányozzák. — P á r i s : Pe r raud bibornok levele Francois Coppéehoz a kereszteknek tö rvény-
széki helyiségekből tö r tén t kidobatásáról . — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A „Nagyszombat-vidéki r. kath . népnevelők egyesületének". — 
Kath. Egyesületi Elet és Köztevekenység. Felhivás a Mária-Sasvárra való zarándoklás ügyében. — Az Országos Pázmány-Egyesü le t 

vá lasz tmánya . — Irodalom. Mária havára franczia művek. — Vegyesek. 

Néhány szó 
Vészi József o. képviselőhöz, mint a Társadalomtudományi 

Társaság socialis vita-kurzusának egyik vitázójához. 
Ama quodlibetes társadalomtudományi fel-

lépések és szereplések cyklusában, melyeket a 
nevezett társulat a maga kebelében, több 
társulati köteléken kivül álló kiváló ember 
bevonásával, e napokban rendezet t , ön kép-
viselő ur, mint mondják, a szabadelvű állás-
pontot muta t ta be. 

Mutatványa közben a „holt" kéz, a, „sötét" 
középkor, az „inquisitio" és a többi vessző-
paripa bemuta tása mellett a következő olcsó 
és elnyűtt keztyüt dobta oda a keresztény 
vallás tudományának mívelőihez : „ha az urak 
nem tudják, melyik a helyes keresztény irány, 
a Tolstoié, az orosz szinodusé, Lutheré, vagy a 
római Kúr iáé : jogosan mondhat ja az a mun-
kás, hogyan tudjuk mi, hogy melyiket tekint-
sük kereszténységnek, melyiket kövessük". 

Keresztény társadalmunk munkás-osztályá-
nak a saját keresztény vallása ellen való e 
cynikus uszitásával szemben elég volna tulaj-
donképen a képviselő ura t figyelmeztetni 
arra, hogy hajdú nem ért a harangöntéshez, 
„sutor ne ultra crepidam", a zsidó maradjon 
az ő zsidó értelmének a keretében. 

Mi azonban jó akaratot , bona fidest teszünk 
fel a képviselő urnái és segitségére sietünk az 
igazság megismerésére törekvő igyekezetének, 
íelhíva figyelmét egy rengeteg tudományos 
irodalmi munkára, mely egész könyvtárát 
muta t j a be ama kérdés tudományos eldön-
tésének : — metyik az igazi keresztény vallás ? 
Ez a könyv a következő czimet viseli : Gla 
D., Systematisch geordnetes Repertórium der 
katholisch-theologischen Literatur. I. Band. II. 
Abtheil. : Li teratur der Apologetik des Chris-
tenthums und der Kirche. Nagy 8-r. VIII, 1024 
lap. Megjelent ezidén, Paderbornban, Schö-
ningnél. Rengeteg terjedelménél fogva ára 18 
korona. 

Jövőben, ha a keresztény vallás ellen való 
tusakodás ingere kezdene mutatkozni a kép-
viselő úrnál, ju t tassa ez a könyv eszébe azt 
a kötelességet, hogy a mibe beleszólni aka-
runk, abban előbb igyekezzünk magunkat tá-
jékoztatni . 

Egyébiránt, keresztény vallási tanulmá-
nyaihoz, a jelzet t irányban, t. i. hogy végre 
rájöjjön, melyik az igaz keresztény vallás, — 
szolgálunk mi a t. vitázó urnák tüstént egy 
csalhatatlan iránytűvel is , 'melyet sok-sok száz 
év előtt egy szent atya, S. Pacianus, szerkesz-

35 
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t e t t meg ma themat ika i szabatossággal , midőn 
ez t m o n d o t t a : „Christianus mihi nom en est, 
catholicus vero cognomen ;"* vagyis : igaz keresz-
t ény vallás csak az, a mely nem tetszés sze-
r int dirib-darabosan (aigsuxms, sectarie, fele-
kezetesen), hanem egészen és egyetemlegesen 
(yM&o?axmg) keresztény. 

Egy katholikus keresztény, a többi helyett. 

„ M o d e r n t h e o 1 o g i a." 
Irta : Zubriczky Aladár dr. 

(Folytatás.) 

2. „A dogmát lan kereszténység" té te l t leg-
ú j a b b a n egész s ivárságában m u t a t j a be Gottscliick 
tübingai theologiai t aná r folyóira tának (Zeit-
schrift für Theologie und Kirche, 14. é v f o l y a m ) 
egy czikke, melyet Feyerabend dubenai (Orosz-
Németország) lelkész ir t Moderne Iheologie 
czimmel. Meg kell jegyeznem, hogy ennek a 
folyóira tnak a modern pro tes táns theologia 
legnagyobb emberei (Harnack, Hermann , Kaf-
tan , Reischle és Sell egyetemi tanárok) a 
főmunkatársa i . Magát a czikket a szerző a 
kur landi consistorialis kerület 1902. őszi ülésén 
olvasta íel és a többség a hitvallás elleni 
merényle tnek tekintve a dolgot, megbotrán-
kozva t i l takozot t a szerző felfogása ellen. A 
felolvasást a balt i folyóirat már k inyomta t ta , 
de a censura nem engedte meg közzé té te lé t ; 
igy je lent meg az tán az emlí te t t folyóiratban. 
Lá tsz ik tehát , hogy a pro tes táns lelkészek 
egy része jobb, hogysem ilyen merényle te t 
;szó nélkül h a g y n a ; de az is tény, hog}T Har-
nack és társai egyetér tenek a szerzővel. 

Feyerabend czikkének veleje az a tétel, 
hogy a dogma halott és semmi ha ta lom sem 
t u d többé beléje életet lehelni. Ez a modern 
theologiának kiinduló pont ja . A dogma vala-
mikor élő ha ta lom volt és időleges győzelmét 
m a g a Is ten akar ta , mer t veszedelmes forduló-
pontokon megmentő je volt a kereszténységnek. 
De a mint az őskereszténység dogmát lan volt, 
ugy manapság is a dogmának a korszellem 
lehelete előtt el kell enyésznie, mer t mint 
emberi a lkotásnak, halál az osztályrésze. A 
modern kor g}-ermeke a dogmát szent ereklye 
mód já ra kényszeredet ten czipeli magával , csu-
pán megalkuszik vele meggyőződése rovására. 

* Epist. 1. il. 4. ' 

A dogma — szerintök — korántsem össze-
foglalása az evangél iumnak, hanem ellenkező-
leg, az evangelium termékeny erejének meta-
fizikai lekötése, az evangelium meghami-
sítása és kifejlésének leggonoszabb akadálya. 
E t tő l a l idércznyomástól meg kell szaba-
dítani az evangéliumot, hogy virággá és 
gyümölcsösé legyen ősereje. Ez a megvál tó 
tény el fogja közénk hozni I s tennek igazi 
o rszágá t ; mig a dogma országában, a kath. 
egyházban, a mysticismus túlfeszitése következ-
tében, minden csak illusio, kiéltség'és t a r t a lmat -
lan ködfátyolélet . Az evangelium kereszténysége 
kell nekünk, a hol épen ugy mint az apostoli 
hi tval lásban, nincsen szó absolutról, ké t termé-
szetről, substant iáról stb. Dogma és evangelium 
közöt t kiegyenl í thetet len ür van és azér t a 
modern ember a nagy a l ternat iva előtt áll : 
dogma vagy evangel ium ! A dogmarombolás 
t ehá t nem czél, hanem csupán eszköz az 
evangelium fölszabadí tására . A dogmák elvont 
csontvázai he lyet t eleven személyeket és a 
bennök megnyi la tkozó valláserkölcsi erőket 
keressük. E z t pedig az evangelium egyszerű 
ér te lmébe való elmerülés njar j t ja . 

A dogmához való ragaszkodás — szerintök 
— veszedelmes más szempontból is, mert a 
modern embereket , a kik a dogmát ösztönszerű-
leg gyűlölik, egyenesen arra a szélsőségre haj ta-
nok, hogy a dogmával együt t megvessék az 
evangél iumot és az egész kereszténységet is. 

Ava ta t l anok előt t különösnek látszik talán, 
hogy Feyerabend t i l takozik a raczionalismus 
vád ja ellen. Ped ig a dolog érthető, hiszen a 
németeknek bölcseleti bibliájuk Kant , a ki kriti-
ká jával igyekezet t az ember értelmi erejéről 
szóló hagyományos véleményt megdönteni . A 
szerző t e h á t az t mondja , hogy semmiféle raczio-
nalismus az evangel iummal meg nem fér. Ped ig 
a dogma a vallás raczionalismusa, a mely 
spekulatív módszerrel a természetfölöt t ibe 
furakodik. Ezér t a raczionalismus mindig jó 
lábon ál lot t a dogmával . A modern theologia 
el lenben a természetfölöt t ivel szemben telje-
sen az agnosticismus á l láspont jára helyezke-
dik. Ignorabimus. Igy pd. Kr isz tusban határo-
zo t t an t a g a d j a az isteni állagot, mint ócska 
metafizikai foga lma t ; Krisz tusnak és Is tennek 
egységéről pedig azt t a r t j a , hogy az ép ol}Tan 
ti tok, mint magának Is tennek „lényege". 

Feyerabendnek különösen a szivén feküsz-
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nek a Szentháromságnak és Krisztus szemé-
lyének dogmái. Hiszen Luther a kath. egyház-
nak egy sereg dogmáját (az egyházzal, kegye-
lemmel és szentségekkel összefüggőket) elve-
te t te ugyan, de a trinitárius és christologikus 
dogmák előtt t isztelettel állt meg. Feyerabend 
tud ja tehát, hogy e pontban veszedelmes 
területre lép, a hol magukkal a protestánsok-
kal is meggyülik a baja. Ezér t elüljáróban és 
mintegy engesztelésül meghaj t ja a zászlót a 
Protestantismus és Luther előtt. Szerinte 
a protestant ismusnak három elévülhetetlen 
érdeme van : a szűzies evangelium tiszta 
megértése, az állam önállósága a maga hiva-
tásában, és a tudományos kuta tás szabadsága. 
Lutherről pedig oly dicséreteket mond, hogy 
Denifle örökké sajnálhat ja legújabb művének 
korai megjelenését. A mit Harnack, Seeberg és 
Eucken mondot t Lutherről Denifle előtt, az 
csak erőlködés ahhoz a penegyricus-hoz képest, 
a mit i t t hallunk. Pál , Ágoston és Luther 
három fölséges, de magános csúcs a keresz-
ténység fejlődésében. Luther megteremte t te 
benső átélése révén az igazi evangeliumi és 
keresztény öntudatot , a mely a reformáczió 
elévülhetetlen magva. A reformácziónak ez a 
veleje ő benne eszményi kifejlettségében jele-
nik meg és Krisztus óta az emberiség leghatal-
masabb eseménye. 

De a reformáczió külső kifejlése Lutherná l 
még kezdetleges. Az uj egyház alkotmány és 
egyházkormányzat kezdetben gyarló tákolmány 
volt csak ; azonban Harnack szerint Luther 
fontosabb pontokban is megállt a félúton és 
önmaga mögött elmaradt. Luther naiv és 
optimista volt. Történet i látóköre korlátok 
között szorongott, mert nem ter jedt túl azo-
kon a mesgyéken, a melyek a középkor theo-
logiáját az ó-korétól elválasztották. A patrisz-
tikus kornak dogmafejlődését józannak és 
egészségesnek tar tot ta , fogalmaiban és formu-
láiban megbizott és Harnack szavai szerint 
minden tétel, mely az első századokban szülern-
lett, a nagy reformátor szemeiben összeolvadt 
az evangelium aranyos horizontjában. Ot 
követték a smalkaldeni czikkelyek is, mikor 
a Szentháromság ós a Krisztus-tan tekinteté-
ben meghódoltak a IY. és Y. század theolo-
giája előtt. 

Luther korában ez máskép nem is lehe-
tet t . Mióta azonban az ujabb kutatások meg-

világították a szóban forgó dogmák fejlődésé-
nek emberi történetét , a dolog másként áll. 
Ha Luther a mai kuta tás eredményeit ismerné, 
ő maga mondaná ki, hogy az említett dogmák 
kényszeredet t elfogadása és erőszakolása a 
lelkek szolgasága, mely az evangeliumi szabad-
sággal meg nem fér. 

A szerző megkísérti vázolni a dogmatör-
ténet kényszerítő eredményeit. Ritkán lehet 
rövid néhány oldalon annyi félreértéssel és 
ferdítéssel találkozni, mint a szerző elme-
fu t ta tásában . 

Luther Isten-f'ogalma más mint a dogmáé. 
A IV. és V. században teljesen belevitték a 
ker. theologiába az antik görög bölcseletnek, 
a hellenismus utóvirágzásának Isten-f'ogalmát. 
Az absolutnak, a Lógósnak és a vele kapcso-

! latos eszmeálladéknak kelte régibb a keresz-
J ténységnél és a kereszténységre nézve teljesen 

idegen. A látható világnak (a kosmosnak) 
elm élődő szemlélete által keletkezett az egész 
tan mint az emberi elme műve, mely via 
negationis (a különbségek, elletétek, minőségek 
és kategóriák tagadása utján) emelkedett föl 
a tiszta létnek absolut betetőzéséhez. Ez a 

: tiszta lét pedig nem egyébb mint a tiszta semmi, 
í a hallgatás, a ßvftós=^lélysêg. A specu-

I láczió tehá t az evangeiium élő Istene helyett 
: a tökéletes nihilizmus révébe evezett. Az abso-

lut, a merő elvon as, a világnak ez a tehetet len 
! árnyéka let t az uj, de holt és néma bálvány. 

Ez t a spekulácziót kiegészítette a Logos 
eszméje, mely szintén pogány eredetű. A 
Giyri most niqyiq lett, a semmi az eszmék teljes-
ségévé, közvetítővé a xóG/xog és a Giyn között . 
Ezzel már elhalványult és megzavarodott a 
ker. őskorral való összefüggés. A subtantia 
eszméje let t uralkodóvá a theologiában, és 
pedig a IV. században a Szentháromság, az 
V.-ben a Krisztus-tan tekintetében. A czél 
pedig az erkölcs helyett az lett, hogy a szem-
lélődés művészkedésével látni kívánták a 
Szentháromságot és a Megtestesülést, a mit 
állítólag egyes szentek el is értek. Ezzel a 
substantiális theologiával szorosan összefügg, 
hogy a kegyelem is substantia, a mit Luther 
is tagadott . Igy tehát az egész theologiában 
az állag eszméje lett uralkodóvá. A substanti-
alis kegyelmet a szentségek magiájával alkal-
mazták a lelkekre. 

Feyerabend farizaikus módon felsóhajt, 
35* 



'276 KELIGrIO. LXIII. évi. 1904. 

hogy minden protestáns embernek öntudata 
ennek a rendszernek jelentős részét föltétlenül 
elutasít ja! Mi pedig sietünk megnyugtatni a 
szerzőt, hogy a katholikus egyház is tiltakozik 
ezen légből kapot t és czélzatosan összetoldott 
rendszer ellen. 

És most Feyerabend kimondja a megváltó 
nagy szót, hogy: ha a protestantismus szakított 
a substantia fogalmával a perifériákon (értsd 
a kegyelmet és a szentségeket), lehetetlen 
ugyanazon fogalomhoz ragaszkodnia a cent-
rumban (értsd a Szentháromság és a Krisztus-
tan tételeit). Ennek a következtetésnek ugyan 
elég gyarlóan, de mégis elég ravaszul meg-
csinálta legalább előzményeit ; de a mit ezután 
mond, az valóban logikai salto mortale. Mintha 
tudniillik a substantia fogalma a dogmatikában 
egyetlen volna és a dogmatika méregfogát 
képezné, a nagy toreador rátérdel a leölt 
nemes vadra és kikiál t ja : „Das Dogma ist to t ' 
und keine Macht der Erde kann es wieder 
zum Leben bringen!" Az előbbi sovány bizo-
nyításból egyszerre kisül a messze menő nagy 
következtetés : „Tehát minden t isztán elméleti 
alapozása a vallásnak protestáns szempontból j 
kizártnak tekintendő. I t t minden átélt való-
ság . . . Jézus Kr i s z tu s . . . Ez t pedig semmi 
bizonyítással, semmi spekuláczióval, semmiféle 
jövendőléssel és csodával, még azzal sem 
lehet megokolni, hogy mindezt egybevetjük 
Jézus nyilatkozataival." 

További bizonyitéka Feyerabendnak a 
Szentháromság és a Krisztus-tan dogmái ellen, 
hogy következetlenség a régi kereszténység 
egyházának csalatkozhatat lanságot tulajdoní-
tani ezekben a pontokban, ha ugyanezt a 
tulajdonságot megtagadjuk a középkor egy-
házától más pontok tekintetében. Azután nem 
szabad felejteni, hogy a dogma vaskövetkeze-
tességgel egymásba illesztett rendszer, a mely-
ből egy tagot sem lehet tetszés szerint eltávo-
lítani. Vagy mindent elfogadok, vagy semmit. 
Mert a dogmáról is áll : Sint, ut sunt, aut 
non sint. 

Ha valaki kislelküen azt kérdezné, mi marad 
tehát a kereszténységből, ha a dogmát kimetszük 
belőle : a szerző azt feleli, marad a fölszabadult 
evangelium, mely et át kell éreznünk és át kell 
élnünk. De mit csináljunk az evangéliumban 
Krisztussal? hiszen a modernek korypheusa, 
Harnack, azt irta a Wesen des Christenthum-

ban, hog}7 nem a Fiú, hanem csupán az Atya 
tartozik az evangéliumba? A szerző erre azt 
feleli, hogy ezt a helyet igazságtalanul zsák-
mányolják ki Harnack ellen, mert maga Har-
nack néhány sorral alább azt irja, hogy Jézus 
az ú t az Atyához, az ő küldötte és a biró, és 
hogy Jézus nem része csupán az evangélium-
nak, hanem személyes megvalósulása és ereje. 
De mi lesz Jézus istenségével, melyet elvégre 
a IV. és V. századok terminológiájától függet-
lenítve is lehet és kell hinni? A szerző azt 
feleli, hogy Jézus istensége nem substantia, 
az Atyával való egysége pedig oly titok, melyre 
csak azt lehet mondani : Ignorabimus ! Ezt is 
nem kuta tn i kell, de belsőleg átélni! „Azért 
csüngök hitemmel Krisztuson, mer t benne 
visszatalálok Isten atyaszivéhez, a hol elrej-
tőzhetem. Ha valaki ezt vallja, nem igazi meg-
vallása-e ez Krisztus istenségének? Nem kell-e 
az igazi hitvallásnak épen olyan módon a belső 
átélésből, más szóval az Istenhez Krisztus által 
való fölemelkedésnek benső tapasztalásából 
kivirágzania?" (Folytatjuk.)' 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápr. 29. Hogy valahogy pusztában kiáltó-

nak szózata ne legyen — a „T. E.u következő szózata a 
szoczialdemokráczia terjeszkedéséről : 

A húsvéti ünnepek csendjét megzavarva, ez idén 
is húsvétkor tartották meg országos kongresszusukat 
— immár a tizenegyediket a párt fennállása óta — a 
szoczialdemokrata-párt tagjai és követői. 

Mi, akik csaknem két év óta folytonosan igye-
kezünk rámutatni a szoczialdemokraczia terjeszkedésé-
nek veszedelmeire ; kik csaknem két év óta folytonosan 
buzdítjuk a nép hivatott vezetőit, irányítóit, hogy e 
kérdéssel foglalkozzanak : nem haladhatunk el e kong-
resszus előtt a nélkül, hogy annak néhány jellemző 
— a mi tevékenységünkre nagyon is jellemző — adatát 
ide le ne szegezzük. 

A kongresszuson képviselve volt 277 vidéki 
szoczialista szervezet 665 kiküldöttel és 58 budapesti 
szervezet 92 kiküldöttel, ami bizonyítja, hogy a szoczial-
demokraczia mily rohamosan terjed az országban is, 
de különösen bizonyítja a szoczialdemokraták érdeklő-
dését, saját ügyeik iránt. Vájjon a mi Országos Szövet-
ségünk közgyűlésein, sőt még a katholikus nagygyűlé-
seken is vannak-e ily arányban képviselve a mi 
szervezeteink, egyesületeink ? Bizony, aligha, pedig 
a szoczialdemokraták még kedvezményeket sem nyújt-
hatnak a Budapestre jövőknek. 

A pártvezetőségnek a kongresszus elé terjesztett 
jelentése is sok jellemző adatot tár elénk. A párt mult 
évi bevétele 137,000 kor. 75 fill., azaz egyszázharmincz-
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hétezer korona volt. És ez mind a szegény nép és 
munkások zsebéből, a 4 filléres pártadóból. Mi ehhez 
képest a mi Országos Szövetségünk 5171 korona 
budgetje, amely összeget a gazdag magyar intelligenczia 
hordja össze ! 

Tanuljunk uraim, tanuljunk és okuljunk. És 
hasonlitsuk össze a mi munkánkat, az ellentábor műkö-
désével. Mit tudnánk mi is tenni ennyi pénzzel ! De 
hát miért nincs nekünk elegendő anyagi eszközünk az 
agitáczióra, a munkára? Gondolkodjunk csak végre 
valahára. 

A párt két főközlönyének, a „Népszaváénak — 
mely nemsokára napilap lesz — és a „Volksstimme"-
nek évi bevétele 67,071 korona 65 fillér volt. Tiszta 
haszonra dolgoznak. És a mi lapjaink? Hogy másokat 
ne említsek, csak az „Uj Lap" vagy a „Társulati 
Értesítő". Ugyan ne is beszéljünk erről. 

A párt könyvkereskedése 25 kiadványt 336,500 
példányban terjesztett szét, köztük a „Csuhások" 
30,000 példányban, „A jezsuita1-' 5000 példányban, a 
„Kereszténység és szoczializmus" 20,000 példányban 
stb. stb. Hát ezek bizony, számok. 

Az agitácziós-alapnak 35,838 kor. C3 fillér ki-
adása volt. Ebből jutot t a titkárságra 6810 kor. 53 fill, 
(az Országos Szövetség titkára ennyi pénzt még nem is 
látott soha !) agitáczióra, a vidéki szónokok, lázítók 
utaztatására 18,289 koronát fordítottak, s a mi Szövet-
ségünk nem tud egy vidéki gyűlést összehozni, mert 
nincs hozzá való költsége. 

De nem folytatjuk tovább. 
A mit eddig felhoztunk, az is eléggé bizonyítja a 

mi nyomorúságunkat, a mi gyáva tespedésünket. 
Ott az ellentáborban tesznek, cselekednek, agitál-

nak, áldoznak, lelkesednek. 
Mi pedig? 
Hát mi, kérem, kiabálunk, követeljük, hogy az 

Országos Szövetség ezt tegye, azt tegye, és aközben 
széles e Magyarországon mindössze 200 katholikus ember 
akadt, ki a maga 10 koronájával kész hozzá is járulni a 
Szövetség munkájához, fennmaradásához !... 

Gy'irky Ödön. 

Beszterczebánya, április 24. Üdvözlet az uj fő-
pásztornak. — 

Megszűnt az árvaság ! . . . 
Yan már íőpásztorunk ! . . . 
A Gondviselés sietve sietett könyörgésünk meg-

hallgatásával ! . . . 
Meglepő véletlen ! 
Beszterczebánya Nagyváradnak Ipolyit adja ; 
Nagyváradtól Beszterczebánya Radnait kapja! 
Nagy örömmel üdvözölték egykor Ipolyit, mint 

a nagyváradi püspökség aranyos székének a birtokosát, 
— de nem kisebb örömmel köszöntjük kinevezése 
alkalmából Radnait is, mint Ipolyinak, Besztercze-
bánya nagy püspökének méltó utódját. 

Örvendj Beszterczebánya, mert oly egyháznagyot 
kaptál atyádul, akit mindenünnen őszinte rokonszenv 
kisér magas állásába ! 

Üdvözöljük az uj püspököt, mint főpásztorunkat, 
— mint egy szerényebb jövedelemmel rendelkező, de 
egyházi és hazafiúi szempontból szerfölött fontos püs-
pöki szék urát! 

Üdvözöljük őt — távol a legkisebb hizelgésnek 
még csak árnyékától is — a fiúi kegyelet legőszintébb 
hódolatával ! 

Üdvözöljük őt, a teljes férfierőben levő főpapot 
eddigi serény tevékenységének, nemes törekvéseinek 
sikereért, amelyben mi biztos zálogát látjuk az egyház-
megyére és a hazára nézve egyaránt dús eredménnyel 
kecsegtető jövőnek! 

A nagyműveltségű egyháznagy kiváló tudományt, 
bő élettapasztalatot, nagyratörő. igazságszerető lelket, 
nemes szivet hoz magával püspöki székébe s épp azért 
azt hisszük, hogy az öröm, a melyet a királyi kegy e 
magas kinevezéssel keltett s amely megyeszerte fel fog 
hangzani az ő fogadtatásánál, nem lesz puszta formaság, 
hanem a reménnyel teljes szép jövő számára előlege-
zett bizalom. 

A püspöki méltóság nemcsak külső disz, fényes 
rang, dúsan jövedelmező magas állás, aminőnek a laikus 
szeme tekinti, hanem egyúttal a nagy felelősséggel járó 
kötelességek egész halmaza is. 

Nemcsak jog, hanem teher i s ! . . . 
Nagy feladatokra való vállalkozás az apostolkodás 

göröngyös, de érdemgyüjtésre kiváló módon alkalmas 
ösvényén. 

Nemcsak öröm, hanem üröm is ! . . . 
Korántsem állítjuk, hogy csupa tövis várakozik 

egy uj püspökre, de azt sem mondhatjuk, hogy élete 
csupa tiszta öröm rózsakertje. 

A megingatott hit, lelkiismeretek nyugtalansága, 
a társadalmi bajok, az egyházmegye mindenféle szükség-
letei stb. stb. nem egyszer sok gondot okoznak egy a 
„Jó Pásztor" szive szerint való megyei főpásztornak. 

Hogy Radnai Farkas ő méltósága a kijelölt 
működési kört méltóan fogja betölteni, aziránt semmi 
kétségünk nincsen ! 

Püspökké való kiszemelését nagyon szerencsés 
választásnak tartjuk, mert ő benne egyesülnek mind-
azok a tulajdonságok, amelyekkel magas hivatásának 
teljesítése közben egyrészről utat találhat hivei szivé-
hez, másrészről pedig a maga részére hódithatja az 
egyházmegyei papság tiszteletét és szeretetét. 

Tisztelet, bizalom és szeretet környezi a besztercze-
bányai egyházmegyében a főpásztort a papság és 
a hivek részéről, ha a főpap nyájának gondos őre, 
a gondjaira bizott lelkeknek szerető atyja! 

Ilyen gondos és lelkiismeretes fővezetőt látunk mi 
Beszterczebánya uj püspökében 

Radnai Farkas ő méltósága az egyházias és haza-
fias tényézők szép számát fogja találni a besztercze-
bányai egyházmegyei papság és tanítóság körében, de 
számottevő pánszlávot egyet sem, még hogyha a Budapesti 
Hirlap mindjárt százezerszer is ránk süti az odiózus 
pánszlávizmus bélyegét ! . . . 

Várva-várjuk a pillanatot, a melyben a nemes 
apostol göröngyös, de szép sikerrel kecsegtető útjára lép ! 
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Erőt és kitartást, viruló egészséget és hosszú 
életet kivánunk Beszterczebánya uj főpapjának. 

Sok öröm és minél kevesebb szomorúság legyen 
osztályrésze ! 

Isten bő áldása kisérje új méltóságában ! 
Dr Richter Antal 

theol. tanár. 

Nagyszombat-vidéke, ápr. 26. Az uj nagyszombati 
kanonokok. — A néhai Klempa Simon és Kel/er János 
halálával megüresedett idősb és ifjabb mesterkanonoki 
stallumok immár betöltettek. 0 felsége kegyelmes el-
határozásával idősb mesterkanonokká kinevezte Veisz 
Ferencz zavari alesperes plébánost. Született Nagy-
szombatban 1838. szeptember 16-án iparos szülőktől. 
A theologiát e budapesti papneveldében végezte, 1861. 
október 24-én felszenteltetett. Káplán volt Alsókorom-
pán, 1862. pedig Szomolányban. Majd administrator 
Alsó-Récsényben és Egyházfán, 1866. márczius 10-én 
plébános Oszuszkón, 1867. május 1-től lelkész Bohu-
niczon, 1879. október 10. óta Zavaron. Alatta épült 
özvegy gróf Majláth György né bőkezűségéből a gyönyörű 
népiskola, mely ipariskolával van egybekötve s apá-
czák vezetése alatt áll. A plebánia-épületet és templo-
mot jókarba helyezte. 1899. évi november 19-én a nagy-
szombat-vidéki egyházkerület esperesévé s tanfelügyelő-
jévé neveztetett ki s a tanitók szeretetét teljesen kiér-
demelte hivatalos működésével. A hitélet emelése körül 
sokat fáradozott s a jó pásztor mintaképe volt, hivei kö-
rében főleg az.itteni Majláth grófok nagyrabecsülését 
birta. Ennek jeléül az erdélyi püspök Majláth Gusztáv 
Károly ur ő méltósága kinevezte az erdélyi szentszék 
tanácsosává. Hosszú időn át Nagyszombatban minden 
héten bejárt az apáczák gyóntatása végett; e város 
hivei benne jó lelkiatyát nyernek. 

Maries Gyula az ifjabb mesterkanonok született 
szintén Nagyszombatban, 1849. évi deczember 8-án, a 
theologiát Esztergomban elvégezvén, 1872. évi julius 
19-én lett felszentelve. Segédlelkész volt Doroghon, 
1874. évtől Pozsony-Virágvölgyben, 1878-ban Nagy-
szombatban, 1882. évi deczember 1-től plébános Alsó-
Dombón, hol utóbb kerületi jegyző, majd 1892. évben 
kerületi rendes esperes és tanfelügyelő lett. Lelkipász-
tori teendőit mindenkor buzgón teljesítette s kerületé-
ben a tanügyet felvirágoztatta. Aránylag még java férfi-
korában nyert stallumot, és igy tevékenyen működhetik 
majd kanonoktársaival a kis Róma vallásos és társa-
dalmi életének terén. 

A káptalan prépostjává Concilia (Békési) Emil az 
ismert nevü kultúrtörténeti iró neveztetett ki, kinek, 
társaival együtt itt a „Religio-Vallása-ban — fennen 
hangoztatjuk: „ad multos annos" ! 

McKeesport. Pa. É.-A. E.-Á., április 8. Amerikai 
hang gróf Degenfeld útjáról és arról a tervről, hogy az 
amerikai református magyarokat Magyarországból kormá-
nyozzák. — (Vége.) 

Hát hiszen ugyanezt itt Amerikában a kálvinista 
lelkészek is megtehették volna ! És miért nem tették 
meg ? Miért szaladgáltak ezek itt,— ha tényleg csakugyan 

van valami különös nemzeti erő abban a Magyaország-
ban ilyenné kikürtölt magyar kálvinismusban, — a német 
avagy más missió alamizsnája után akkor, a mikor 
tudták s tudják, látták s látják, hogy mi katholikus 
magyarok itt a hit puszta szavaival odáig tudtuk s 
tudjuk fokozni az övékéhez teljesen hasonló szegény 
magyar hivek között a magyar nemzeti lelkesedést, 
hogy azok nemcsak arra képesek vezetésünk alatt itt, 
hogy évente a lelkészi és kántori fizetéseket minden 
másfelől jövő segítség nélkül, tehát puszta önerejükből 
fedezzék, de arra is, hogy ezek pusztán önerejükből 
még iskolákat és templomokat is emeljenek s tartsa-
nak fenn, még pedig- olyan templomokat, hogy azok 
egynémelyikének csak maguk a puszta ablakai sokkal 
nagyobb pénzértéket képviselnek mint egyik másik 
missió segítségével felépített amerikai magyar refor 
mátus templom. Most és itt, a hol van reá alkalom, 
itt mutassa meg az az otthon egyedüli nemzetfen-
tartó vallásnak kihirdetett kálvinismus, hogy van 
benne magyar nemzeti erő, a hol a magyar katholicziz-
musnak hazafias áldozatkészsége a magyar nemzetért 
igazi csodákat művelt, de a hol a kálvinismus magyar 
hazafias áldozatkészsége a magyarságért még csak 
odáig sem tudta vinni, hogy külső segítség nélkül, 
tehát önerejéből csak egyetlen egy magyar egyház-
községet is fentartson. S ha az a kálvinista vallás 
önmaga, a saját erejéből, és az ő Magyarországba 
szervezettnek s százezernek bejelentett rengeteg hivő 
seregével nem képes itt arra, akkor mi köze ehhez 
annak a Magyarországnak, a melyből most egyszerre 
az — az ő örökös szegénységéről és pénztelen voltáról 
panaszkodó református vallási elöljáróság, ime csak 
évi segélyként egyszerre több mint egyszázezer korona 
évi segélyt képes megígérni, a mai kalvinista magyar 
ministerelnök nagybátyja által hivatalosan. 

De hát ne feledjük el, hogy gróf Dégenfeld fényes 
pénzbeli Ígéretei nem fognak ám örökösen véka alá 
rejtett titkok maradni. Azután meg azzal is számolni 
kell, hogy azok az amerikai protestáns missiók, a 
melyek eddig itt évente mindig segélyezték az ameri-
kai magyar protestáns egyházakat, s részben ezek 
számára, eddig még minden ref. hitközségben fizették 
a lelkészt, nem fogják ám szó nélkül eltűrni azt, hogy 
most egyszerre az a magyar kálvinismus, a mely magát 
az ő tudomásuk szerint is mindig pénztelennek s oly 
szegénynek hirdette, hogy az otthon mindig csak a 
magyar állam segélyéért kiabált most, kiveszi jog-
hatósága alól azokat a híveket, akiket azok eddig a 
magukénak vindikáltak. Bizony nem ! S akkor Magyar-
ország évi százezer koronás segítsége itt bizony nagyon 
sok rosszat tehet nekünk, Amerikában eddig alamizsna 
nélkül, becsülettel megélt magyaroknak. Mert ne feled-
jük el, hogy Amerika sovinismusa rettentő. Mintegy 
hat vagy hét éve, Bridgeporton láttuk ezt egyszer 
már kitörni ; azután meg akkor is láttuk ébredezni, a 
mikor Zseni József az országos Nemzeti Szövetség 
megbízásából ide hozta most két éve a magyar nem-
zeti díszzászlót. Mindezeket sikerült akkor szépen el-
simítani. 



I. Félév. 16. sz. RELIGIO. 279 

Ámde mit fogunk tehetni most, ha évente tény-
leg megjön Magyarországból az a százezer koronás évi 
segély, a melyet itt az amerikai magyar református 
egyházaknak csakis az esetre igórt meg a napokban a 
jelenlegi magyar ministerelnök unokabátyja, ha ezek 
szakítanak az EGYESÜLT-ÁLLAMOK protestáns 
Missióival, és Magyarország református Konventjével 
lépnek egyenes és közvetlen összeköttetésbe. Igen mit 
akkor, a mikor tényleg itt lesz tanúnak ellenük a pénz, 
a kiválás az Egyesült-Államok protestáns intézmé-
nyeiből és faktumként : az állam-alkotás az államban ? 

Ne feledjék el odahaza, hogy az amerikai ember 
nagyon türelmes; de ha tényleg belátja, hogy itt közre-
játszik a magyar állam keze, akkor ennek Amerikában 
ép úgy igen könnyen a magyar munkások bojkottálása 
lehet a vége, a miként az amerikai spanyol háború 
alkalmával Bridgeporton, csak egy kis vélt gyanúért 
az lett pár napra. * 

Tehát felhívjuk Magyarország intézőköreinek 
figyelmét e veszedelemre és kérve kérjük őket, hogy 
egy kis kálvinista protektióért Amerikában ne tegyék 
ki veszélynek Magyarország összes fiainak boldogul-
hatását. * * 

Páris, ápr. 24. Perraud bibornok levele Francois 
Coppéehoz a kereszteknek törvényszéki helyiségekből történt 
országos kidobatásáról — kemény igazságokat mond a 
franczia nemzetnek: szemére lobbantja különösen, hogy 
a szabadkőművesség rabszolgaságának igájába került az 
ország. „Ez — úgymond — a szabadkőművesség adta 
ki az utasítást, hogy a keresztre-feszített Megváltónak 
képeit minden helyiségből, a hol a nép nevében igaz-
ságot szolgáltatnak, el kell távolítani ; és erre a cyni-
kus, vakbuzgó cselekedetre éppen nagypénteket sze-
melte ki, hogy szemben a mi halálba ment Megvál-
tónkkal — mint Bossuet mondja — méltóan majmolja 
azt a csőcseléket, mely a Kalvária hegyére vezető 
uton mocskos szájának hulladékával szórta be a szelíd 
és ártatlan áldozat szent orczáját. Ezt a módnélkül 
sértő és kihivó eljárást egyébiránt magának a köztár-
sasági pártnak legelőkelőbb lapja, a „Temps", szintén 
megérdemelt ostorozásban részesítette, a következő 
ítélettel : 

„A vallási jelvényeknek a törvényhozási termek-
ből való ezt a száműzését egyesegyedül az ősi hagyo-
mányok és tisztes szokások megsértésében való gyö-
nyörködés sugallhatta." 

KATH. BETELÉS- és TAMTÁSÜGY. 
A „Nagyszombat-vidéki r. katli. népnevelők egye-

sületének" 1904. január hó 28-án tartott bizottsági 
ülésén kitűzött pályakérdések : 

1. Kötelező dolgozat: „Miként lehetne az iskolaláto-
gatási kedvet a gyermekekben felébreszteni és ápolni?" 
Jutalma a Simor-alapból 20 kor. 

* Yan ám Degenfeld gróf amerikai u t j ának igen okos, 
igen nemes, igen hazafias oldala i s : keresi u t j á t -mód já t annak, 
hogy „az aczélozott magyar nép Amerikában fö lkerekedjen és 
visszatérjen hazájába" . Ennek a mód já t kellene keresni a mi 
katholikus — nagygyűléseinknek is. A R. szerk. 

* * A mi i t t J ézus Krisztusról következik, azt czikkiró, j ó 
lesz, hogyha törli, és soha többé a jka i ra nem vesz i ; mer t J ézus 
Ki isz tusnak az a dolog — bizony nem mindegy. Kérve k é r j ü k ! 

A JR. szerk. 

2. Szabad dolgozat: „Alkalmi beszéd az elrendelt 
iskolai ünnepélyek valamelyikére" (nov. 19., ápr. 11., 
jun. 8. esetleg tanévi záróünnepre.) Jutalom: I-ső díj 
20 kor., I I ik díj 10 kor. 

3. Jedlicska Pál pápai főpap, érs. helynök úr ő 
mélt. által kitűzött tétel: „Miként lehet a népiskolai 
növendékekben Magyarország földrajzi tananyaga kap-
csán — a történelem bevonásával — a hazaszeretetet 
ápolni?" Ju ta lom: I-ső díj 2 arany, Il-ik díj 1 arany. 

A 1. sz. a. pályairatok névaláírással, a 2—3. sz. 
alattiak jeligével ellátva 1904. augusztus hó 15-ig, nagys. 
dr Halmos Ignácz apát-kanonok s plébános, egyesületi 
elnök úrhoz Nagyszombatba küldendők. 

A központi bizottság. 

KATH. EGYESÜLETI ËLET 
és 

KÖZTEVEKENYSEG. 
Felhívás 

a Mária-Sasvárra való zarándoklás ügyében. 

A .^Nagyszombat-vidéki r. kath. népnevelők egyesülete", 
1903. évi november hó I7-én tartott közgyűlése egy-
hangúlag elfogadta Sztraka József tanítónak amaz 
indítványát, mely szerint az egyesület, 1904. év nyarán 
Mária-Sasvárra zarándokol, hogy ott a kegyelet oltára 
előtt, a fájdalmas szűz Anya iránt táplált mély szere-
tetét nyilvánítsa és háláját lerója. — Magyar, r. kath. 
tanítók vagyunk. Minket illet meg első sorban, hogy 
hazánk drága Patrónájához, a mi jó Atyánkhoz való 
tántoríthatlan ragaszkodásunkat nyíltan bevalljuk. 

Ez uton felhívjuk tehát azon t. tagtárs urakat, 
kik a zarándoklatban — esetleg övéikkel — részt venni 
akarnak, jelentkezzenek legkésőbb május 15-ig Sztraka 
József egyes, főjegyzőnél Nagyszombaton, ki ez ügy-
ben kellő felvilágosítással fog szolgálni. 

A zarándoklatot nagys. és főtisz. dr Halmos Ignácz 
apátkanonok, egyleti elnök úr fogja vezetni. 

A zarándoklat június hó első felére van tervezve. 
A rendező-bizottság. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület választmánya 
tegnap délután 5 órakor ülést tartott. Margalits Ede 
dr elnök jelentette, hogy a közgyűlés óta tíz alapító-
tag jelentkezett, nevezetesen: a beszterczebányai káp-
talan, Hemmen Ferencz prelátus-kanonok (Temesvár), 
Karsch Lollion kanonok (Nagyvárad), Krassy Felix 
apát-kanonok (Eger), Kuncz Adolf dr csornai prépost, 
Poor Antal prelátus-kanonok (Esztergom), Rapaich 

; Rajmund kanonok (Eger), Tury Gyula festőművész, 
Valihora Ágost prépost-kanonok (Kalocsa) és Zsass-
kovszky József apát-kanonok (Eger). Pártoló tagokul 

: huszonheten jelentkeztek: Schlich István kanonok Esz-
! tergom, Horeczky Ferencz báró püspök, Nóvák Pál, 

Zandt Ödön, Ferenczy József kanonokok Pozsonyban, 
Bertha János prelátus-nagyprépost, Schlegel Péter, 
Kutrováüz Ernő püspök, Braun Adolf apát, győri ka-
nonokok, Bobok József dr és Nemesek Ferencz nyitrai 
kanonokok, Szeiffricz István prelátus, Pozsgay József 
kanonokok Pécsett, Kuti Márton prépost és Posits 
Mihály kanonokok Székesfejérvárott, Yirter Lajos dr 
püspök, Markovics Lázár, Czettler Antal dr váczi ka-
nokok, ' Schweitzer József pápai prelátus Kalocsa, 
Uj falus sy József dr, kanonok Gyulafehérvár, Széchényi 
Jenő apát-kanonok Nagyvárad, Véner Pál dr kanonok 
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Rozsnyó, Horváth Viktor kanonok Szepeshely, végül a 
zalaegerszegi, füleki és tarcsovai esperesi kerületek. 
Rendes tagul fölvétettek : Seemann István (előbb pár-
toló) Eperjes, Nagy Antal dr kanonok Győr és Tauber 
Sándor theologiai tanár, szemináriumi alkormányzó Szom-
bathely. A választmány szívesen vette tudomásul, hogy 
Pázmány Péter emlékének ünnepére, melyet május 
29-én ül meg az egyesület Pozsonyban, ott helyi 
bizottság alakul. A teendőkkel az elnököt és a két 
alelnököt bizta meg a választmány. A déli órákban 
lesz Pázmány síremlékének megkoszorúzása, délután 
irodalmi ünnep, este lakoma a Pázmány-serleg felava-
tásával. A választmányi ülés után a segitőalap igaz-
gatósága tartott ülést, melyen két tagnak 600 korona 
segélykölcsönt szavaztak meg. 

I R O D A L O M 
Mária havára franczia művek. 

— Kívánatra. — 
1. Terrien J.-t. atya, La Mère de Dieu et la Mère 

des hommes. 2 kötet. 8 fk. 
2. Hugón dömés atya, La Mère de grace. 1 köt. 

3-50 fk. 
3. Card. Wiseman, Sermons sur N. S. Jésus-Chr. 

et la Sainte Vierge, traduit par l 'abbé A. Bayle. 1 
köt. 3 fk. 

4. Abbé Lagardc. Maternité divine, ou les Litanies 
de la Sainte Vierge expliquées théologiquement. 1 
köt. 1-90 fk . 

5. Monsabré dömés atya, Petites méditations pour 
la récitation du Saint Rosaire. 1 köt. 4 fk. 

6. Abbé Pille, Moi de Marie. Les vertus de la 
Sainte Vierge. 1 köt. 1-90 fk. 

7. Blanehet, Les merveilleuses histoires de N.-D. 
dans tous les siècles. 1 köt. 3 fk. 

VEGYESEK. 
— A nagyzás — gyarló emberi tulajdonság. Világos, 

hogy a mi valóban nagy, az nem érzi szükségét a 
nagyzolásnak, egyáltalában nem szorúl nagyzásra. A 
nagyzás tehát — embereknél — kicsinylelküséget, szük-
látókörüséget árul el mindig ; de ezt kétféleképen 
teheti. A nagyzás ugyanis akár tett és magaviselet, 
akár szó és mondás alakjában foly le, vagy ugy történik, 
hogy a szemlélő jóizü mosolyra fakad rajta ; vagy ugy, 
hogy megvetéssel kénytelen elfordulni tőle. Don 
Quixote, a ki óriásokat lát a szélmalmokban és Rosi-
nante gebéjén komolyan nekik ront lándzsájával, egysze-
rűen mulatságos alak ! Ellenben Nietzsche és az ő 
törpe epigonjai, mint valaha a babyloni torony építői, 
az ő „emberfelettiségi" ábrándjaik kergetésében való-
sággal közveszedelmes gonosztevők, a kiktől minden 
épeszű ember tartózkodik. A naiv nagyzásnak kedvesen 
szoktak élni egész nemzetek, osztályok, családok, városok, 
községek. Ilyen kedves adomája például Ágosta (Augs-
burg) városának Bajorországban az, hogy mikor az Úris-
ten a mindenség kezdetén az ő mindenható „legyen" 
szavát kimondotta, hát akkor épp az ágostai lechi hídon 
állott és a „legyen" szó után jobbra-balra fordulva a svá-
boknak és a bajoroknak olyasvalamit is mondott, a 
mit ezek nem igen szívesen hallanak még négy szem-
közt se. Ehhez hasonló naiv nagyzolásnak lehet venni 
— ha nincs lólába — egy magyar röpiratnak azt a 

a gondolatjárását, hogy az „idegenből behozott" keresz-
tény vallást, mely a magyarságot „ellenségeinek közre-
működésével", továbbá: „a maga vallásháborúival, eret-
nekjeivel és máglyáival, gályarabjaival és püspöki 
eskümintáival, papzsákjaival és óriási püspöki javadal-
maival — annyira szétválasztotta", — fel kell cserélni 
az ős pogány-magyar vallással. Ha, mondom, ez nem 
„urdung ildetve", hanem csupán egy naiv kálomista 
vagy raczionalista lélek térítési ábrándozása : akkor Isten 
neki! Külömb bolond beszéd is volt már a világon! 

— A budapesti egyetemi hallgatók Szent Imre 
Köre II. vándorgyűlését Erzsébet Amália főherczegnő 
fővédnöksége alatt tartja. Védnökül felkérte a kör: 
dr Városy Gyula megyéspüspök urat, báró Fiáth Pál 
főispánt, gróf Zichy János országgyűlési képviselőt, 
Vajda Ödön zirci apátot, Havranek József polgármes-
tert és Mayer Károly apátkanonokot, akik e méltósá-
got mindannyian kegyesen fogadták. A vándorgyűlés 
diszelnöke : Szenczy Győző főgimn. igazgató lesz. A 
fényes nevek már magukban is biztosítják a diszgyü-
lés sikerét. 

— A német katholikusok 51-ik nagygyűlése még 
csak teljes 4 hónap múlva fog összejönni s az előké-
születek már is javában folynak az előkészítő bizott-
ságnak valamint elnöki osztályában, úgy az egyes 
szakbizottságokban is. Ez a nagygyűlés Regensburg-
ban lesz aug. 21—25-ig. Külön termet építenek a 
nagygyűlésnek 6000 ember befogadására. Nálunk a Redut 
terme jó pénzért mindig kész ajtai megnyitására; maga 
a nagygyűlés hihetetlen gyors munka alkotása. Épp 
azért féltjük, féltjük a saját szalmaláng-természetétől. 

— Apró hirek. A ki ugyancsak nem kereste a 
püspökséget s még gondolni se gondolt reá, az a tre-
visoi uj püspök a velenczei tartományban, Longhin 
András kapuczinus atya a velenczei kolostornak volt 
priorja. I t t ismerte meg őt Sarto bíboros patriarka, 
most X. Pius pápa. Az atya boldoggá-avatás ügyében 
ment minap Rómába. Kihallgatás alatt egyszer csak 
azt mondja neki f a pápa: én önt a trevisoi püspökségre 
szemeltem ki. Amulásra se volt ideje, mert a pápa 
azt mondta neki: készüljön, három nap múlva lesz a 
szentelő. Dictum, factum, úgy is történt. — Ugyan-
csak Rómában érdekes theologiai doktori vizsgálat volt 
e napokban. Janssen, az örök városban időzött kölni 
bíboros érsek titkára tette le a rigorosumot az egész 
theologiából a protonotáriusok collegiuma előtt. Elnö-
költ a vizsgálaton mgre Nussi Vincze, a collegium 
dékánja. — Oberammergauban ezidén, minthogy passzió-
játék csak 5 év múlva lesz, „a kereszt iskolája" czim 
alatt melodrámát fognak előadni nyáron át. Ez a melo-
dráma és a passzió-játék egymást kiegészítik. Melo-
dráma lesz minden 5-ik évben, passzió-játék minden 
10-ikben. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havon kint, a 
„Religio-Vallás" alakjában, >/2 í v e t f °g adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. A lap te r jedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várha tó növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az „E. Kr. L."-a,t j á ra t j a , az a lapot, 
ú jévtő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
,,Religio- vallásu-t és az „E. Kr. L " -a t együtt k ivánja járatni , az 
az „E. Kr. L.ÍL-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „íteligio"-ra az 
eddigi árban 20 koronával , a vele j á r a to t t „E. Kr . L."-ra 2 kor. 
pót lékkal tehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint, 
i/4, 1/2» 3/i és egé^z évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s Jegczélszerább el járás az egész évre já ró 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I . T Á R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, május 4. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.* 

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

.Additos tibi animos auctori tate IS ostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmek és tanulmányok : Az olmützi érseki szék betöltése. — „Modern theologia." — Egyházi tudósítások'. B u d a p e s t : 
Vaszary Kolos biboros hgpr imás érsek u r főpásztori rendelete . — K a s s a : Az egyházmegye százéves fennál lásának megünnep-
léséről főpásztori körlevél. — Tárcza : Máriahóra. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. Meghivó az Orsz. Oltáregyesület i Kiállí-
tás ra és az eucharis t ikus kongresszusra . — Irodalom. Congregat ioi Ér tes í tő . — Emléklapok a t isztviselők Máriagyülekezetének első 

évéről. — Vegyesek. 

Az olmützi érseki szék betöltése. 
Sokan az egyháziak köréből is kételkedés-

sel fogadták azon, pár hé t előt t fe lmerül t hírt, 
hogy a Kohn dr olmützi herczegérsek Rómá-
ban tö r t én t lemondása folytán üresedésbe jövő 
olmützi érseki széket a pápa fogja be tö l ten i 
és az olmützi székeskápta lan — amely ép úgy, 
mint a salzburgi székeskáptalan, m a g a vá-
lasz t ja meg a mindenkori érseket, a kit a csa-
szár jóváhagy, a pápa pedig preconizál — ez 
esetben elesik választási jogától . 

A kételkedés főleg azon múlot t , mer t a 
kánonjognak a pápai j a v a d a l o m — r e s e r v a t i ó k r a 
vonatkozó, részben még m a is érvényes sza-
bályaival sokan nincsenek t i sz tában ; a min 
épen nem lehet csodálkozni, mikor a kánon-
jogi irók egy része is a reservat iókra vonat-
kozó régibb kánonjogot ma már ha tá lyon kí-
vül állónak tekinti , a „non usus" (desuetudo) 
alapján. 

De hogy ezen „desuetudo" legalább is a 
„bénéficia in curia vacant ia fac ta"- ra nézve 
még nincsen meg, sőt ellenkezőleg az ilyen, a 
római curia terüle tén tö r t én t tény (halál, leté-
tel, áthelyezés, lemondás) folytán üresedésbejövő 
püspökségekre nézve a pápának joga van a 

teljes betöl tésre (collatio plena), az a mostani 
olmützi esetből ké tségen kivül kitűnik. 

Kohn dr olmützi herczegérsek, az ő fel-
mentésével végződöt t perének tá rgyalása a la t t 
R ó m á b a n időzvén, lemond az olmützi érsek-
ségről. Es az igy megüresedő érseki széket 
X. P ius pápa Bauer dr jelenlegi b rünni püs-
pöknek adományozza . Es már ennek u tód ja a 
brünni püspöki széken is ki van szemelve 
Huyn gróf személyében. 

A bá rminemű módon „vacant ia in curia 
R o m a n a " folytán megüresede t t j avada lmak 
adományozási j ogá t XII . Benedek papa, t a r to t t a 
fenn a pápáknak , 1335. évben kiadot t „Ad 
regimen Ecclesiae" kezdetű bul lájával (c. 13. 
Extrav . commun. III . 2.), a melyet az első 
„regula cancellariae apostolicae" ismét felújí tott . 

A konstanzi zs inat (1414 — 18) u tán Német-
országgal kö tö t t concordatum az előbb emlí-
t e t t reservat iót érvényben hagyta, némely 
más régibb reservat iókkal egyetemben, de a 
XII. Benedek pápa u tán elrendelt beneficium-
reservat iókat Németország területére, va lamint 
a konstanzi zsinaton „natio Germanica" névvel 
jelölt népcsoport (Ausztria, Lengyelország, 
Skandinavia, Magyarország is ide számít ta t -
tak) részére megszüntet te . A baseli szinat 
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után 1448. évben Bécsben megkötöt t ujabb 
német concordatum a pápai beneficium-reser-
vatio-jog tekintetében csak ismétlése volt 
a konstanzi concordatumnak. 

Ezen német concordatumok a pápák ja-
vadalom-betöltési fentar tot t jogának tekinteté-
ben mai napig jogforrás jellegével birnak az 
említett országokra nézve, hacsak a szóban 
forgó reservatio-fajra nézve a „desuetudo" 
szoros jogi bizonyítással be nem igazoltatik. 

A pápának tulaj donképen nem is volna 
egyházi törvényre szüksége arra nézve, hogy 
ő bármely egyházi javadalmat, a rendes „col-
lator" mellőzésével esetről-esetre betöltsön 
(ezek az u. n. reservationes speciales) ; de a 
pápák ezenkívül állandóan bizonyos nemű ja-
vadalmak betöltését maguknak ta r to t ták fenn 
külön törvény u t ján (reservationes generales). 
Ezen utóbbi reservatiók körébe tar toznak 
Rómában történt, valamety üresedést okozó 
tény folytán üresedésbe jövő javadalmak. 

De mivel a salzburgi és olmützi érseki 
székekre való kánonszerű választás az osztrák 
császár elé terjesztetik jóváhagyás végett és 
csakis azután indíttatik meg a „processus in-
formationis", azért nagyon érthető, hogy a 
mostani esetben a pápa csakis akkor élt a 
kánonjogban biztosított és a régi német con-
cordatum által is elismert jogával, a mikor az 
általa így praeconizálni kívánt érsek (Bauer 
dr) személye iránt az osztrák uralkodóval meg-
állapodásra ju tot t . 

Igy tekintve a dolgot, az olmützi érseki 
széknek jelenlegi betöltése inkább állott az 
uralkodónak érdekében, mint a székeskápta-
lan választása, amelyet az uralkodó csakis utó-
lag és pedig csakis súlyos politikai okoktól 
kifogásolhatott volna, de arra előzetes, pozitív 
befolyást nem gyakorolhatot t volna. 

Érdekes jogi kérdés lesz azonban a jövőre 
nézve az, lia a Rómában tör tént elhalálozás, 
letétel, áthelyezés vagy lemondás folytán va-
laha üresedésbe jövő osztrák vagy pedig magyar 
püspöki székre nézve fogja a pápa a kánonjog-
ban (c. 13. Extrav. comm. III. 2.) és a régi 
német concordatumban gyökerező betöltési 
jogát érvényre emelni, a mikor majd nem egy-
házi egyénekből (kanonokok) álló testület vá-
lasztási joga, hanem a király kinevezési joga 
fogna, azon egy esetben, mellőztetni. 

Annyi bizonj^os, hogy a „desuetudo "-t a 

mostani olmützi eset u tán már nem allegál-
ha t ja majd az osztrák kormány; de sem ez. 
sem a magyar kormány nem hivatkozhatnak 
az általuk érvényesnek el nem ismert 1855. 
évi osztrák concordatumra sem, a mely csupán 
egyféle reservatiót (primam dignitatem in om-
nibus metropolitaneis et suffraganeis ecclesiis) 
említ, a miből már Aichner (szerintem : tévesen) 
azt következteti , hogy az 1855. évi osztrák 
concordatum már megszünteknek tekintet te a 
többi reservatiókat. 

Pécs, 1904. április 25-én. 
Hanuy Ferencz dr, 

theologiai tanár. 

„ M o d e r n t h e o 1 o g i a." 
Irta : Zubriczky Aladár dr. 

(Folytatás.) 

3. Igyekeztem Feyerabend gondolatait, me-
lyeket 55 oldalon át fejteget, rövidre fogni, világo-
sabb rendbe gyűjteni, a távolabb esőket egymás-
salkapcsolni, de azért tőlem telhetőleg magának 
a szerzőnek kifejezéseit használtam. Mindenki 
érzi, hogv valóban újításról van szó, mety a 
theologia terén olyasféle világnézet-cserét 
óhajt, mint a minőt a csillagászatban a geo-
centrikus elméletnek a modern világfelfogással 
való kiszorítása idézett elő. Az eddigi theolo-
gia karöltve haladt a bölcselettel. Ezzel most 
már fel kellene hagynia. A theologiai tárgyak 
közül törülni kellene a dogmatikát, mint a 
mely egyáltalán nélkülözi a létjogosultságot. 
Helyet te mint egyszerűen történeti tárgyat 
alsórangú szerepben a dogmatör téuete t lehetne 
csak megtűrni. A theologia egyáltalán belépne 
a történeti tárgyak sorozatába. A keresztény-
ség lényege pedig a tudomány elől rejtve 
maradna, mert az az ezerszer hangoztatot t 
átélése az evangéliumnak teljesen egyéni, a 
melyről tudományt adni époly lehetetlen, 
mint mindenről, a mi kizárólag egyéni. 

A szerzővel tartok, hogy a mit mond, 
abban a protestantismus alapelvei szempont-
jából kifogásolni valót alig lehet találni. Ez 
csak a vaskövetkezetességii továbbfejlesztése 
a protestantismus alapelveinek. Ha a protes-
tánsok fölzúdultak ellene, ez csak azt bizonyítja, 
hogy több bennök még ma is a katholikum, 
mint gondolják és kevésbbé értették át a 
protestantismus lényegét, mint a modernek. 
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Nem lehet az egyház dogmáiban felezni. Sint, 
u t sunt, aut non sint. A dogma olyan mint a 
bataviai üvegcsepp ; hacsak a hegyét csipem 
is le, porrá málik. A minő joggal, helyesebben 
igazságtalanul elvethette Luther a dogmatika 
egy részét, épen olyan joggal, vagy helyeseb-
ben nem nagyobb jogtalansággal , elvethetik 
a modernek a másik részét. Katholikus szem-
pontból persze csak sajnálkozni lehet azon, 
ha a protestantismus kebelében a radikalismus 
tőrt emel a régi katholikus hagyománynak 
még végső ereklyéi ellen is de a szabad esés-
nek nincsen más logikája, mint a hatványozot t 
esés. A jégár előbb csak a felső t á j aka t pusztí-
to t ta el, az tán megállt, hogy kipihenje magát . A 
korviszonyok új ra meglazí tot ták és most jön 
a második csuszamlás, mely a mélyebben 
fekvő tá jaka t is tönkreteszi. A mi marad, a 
megcsonkított evangelium, az már kevés ahhoz 
képest, a mi elveszett, de még mindig elég 
ahhoz, hogy egy ideig életet adjon, hiszen 
isteni marad, ha re j te t ten is. A harmadik 
csuszamlás ezt is el fogja temetni. 

Főczélom az volt, hogy a modern theolo-
giának alaptételét a modernek egyikének gon-
dolatmenetével és szavaival szemléltessem. 
Meg vagyok róla győződve, hogy olvasóink 
mindegyikének volna igen sok kifogása a 
vázolt gondolatok ellen. Nem szándékom tehát 
a fönnebbieknek kimerítő czáfolatát adni, 
csupán néhány kritikai megjegyzésre szorít-
kozom. 

A szerző oly alapelvekből indul ki, a 
melyek a német protestánsok összességénél 
vagy legalább jó részénél ellenmondásra nem 
találnak ugyan, de a melyek ellen részben a 
keresztény bölcselet, részben az alaphit tan 
életerős bizonyítékok alapján állást foglal. 
Ilyen alaptételek a Kant-féle kriticismus, vagy 
épen a modern agnosticismus, továbbá a 
szentírásnak mint egyetlen hitforrásnak elve. 
Két ellentétes világfelfogásról és két ellentétes 
theologiai alapnézetről van tehát szó. A kettő 
között hatalmas hegygerincz emelkedik, mely 
vízválasztót képez és egyik oldalán szükség-
képen a katholikus dogmatismus képződik, 
mely tisztelettel hajol meg 2000 év theologiai 
munkája előtt, mig a másikon szükségképen 
a dogmátlan kereszténységnek kell kifejlődnie, 
a mely egy tollvonással á thúzza azt, a mit 
2000 év termelt és nem hagy meg egyebet, 

mint az egyént kezében az evangeliummal. 
Mindkét theologiai világnézet következetes 
alapelveihez, épen azért egyes pontokon alig 
lehet megingatni. Az ütközési pont az alap-
elvekben rejlik. Feyerabend igy állítja fel az 
al ternatívát : dogma vagy evangelium ! Pedig 
helyesebb volna ez az al ternativa : Kan t vagy 
Aristoteles, subjectivism us vagy objectivismus, 
evangelium vagy szentírás és hagyomány, 
egyén vagy egyház ! 

Ha már a szerző kegyes volt a dogmati-
ká t egy tollvonással kitörülni az élők sorából, 
mindenesetre jól te t te volna, ha közelebbről 
meghatározza, mit ért „evangelium" alatt . 
Luther a megcsonkított uj-szövetséget értette. 
A szerző mindenesetre még jobban megcson-
kít ja az uj-szövetséget, hiszen a modern protes-
táns tudomány alapján áll. A János-evangelium 
tehát mindenesetre kiesik, itt-ott a synoptiku-
sokból is e lmaradnak egyes részletek. Elis-
merem, hogy az evangelium igy egy kissé 
hozzá van szabva a dogmátlan kereszténység-
hez ; de nincs-e vájjon még a synoptikusokban 
is unos-untig elegendő oly részlet, a mely 
erősen dogmatikus jellegénél fogva élő tilta-
kozás a dogmátlan kereszténység ellen? 
Lehet-e az emberi értelemnek megtiltani, hogy 
ezeket a részleteket magyarázza, összehason-
lítsa, rendszerbe szedje és belőlök következte-
téseket vonjon? A szerző azt tar t ja , hogy a 
dogmatikus kereszténység elfojtja dogmáival 
az evangelium erejét. A kép, melyet i t t a 
szerző a dogmatismusról fest, torzkép, a melyre 
a szerzőnek föltétlen szüksége van polemikus 
okokból. Csak tekintsen vissza a szerző a 
szentirásmagyarázat múlt jára, mindenesetre 
kénytelen lesz elismerni, hogy igen kiváló 
egyházatyáinkat szilárdul elfoglalt dogmatikus 
álláspontjuk egyáltalán nem akadályozta az 
evangéliumnak mélységes átérzésében és átélé-
sében. Lehetnek a dogmatismusnak beteges 
túlzásai, a minő volt például a régi allegorico-
mysztikus magyarázat i módszer, mely sok 
esetben elhagyta a szentírás kézenfekvő értel-
mét, hogy minden sorban a magasabbrendű 
igazságok reflexét keresse. De már abban a 
korban is vele szemben állott az antiochiai 
magyarázati módszer, mely józansága, gyak-
ran elhamarkodott kritikája miat t a protestan-
tismus előtt ma is eszményi exegezis, elmé-
lyedés az irás igazi értelmébe; pedig az 
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antiochiai iskolának is volt dogmatikája, 
ámbár a végelemzésben eretnekséget termelt . 
A józan dogmatismus kiszemeli a szentírásnak 
igazán dogmatikus ta r ta lmú helyeit és ott 
dogmatizál. Egyebüt t pedig époly mélyen 
belemerül a szentírás életerejébe, mint a nem 
dogmatikus kereszténység. Sőt az ő szemében 
a szentírás épen dogmatikus álláspontjánál 
fogva részleteiben mélyebbnek, összességében 
harmonikusabbnak tűnik föl; holott a dogmát- 1 

lan kereszténység szemében számos hely szük- ; 
ségképen végkép ellapul. Inkább azt mondanók, 1 

hogy a dogmátlan kereszténység foj t ja el az 
evangelium igazi erejét, mert az evangélium-
nak kétségtelenül és kizárólag dogmatikus 
helyei ránézve kinzó talányok, érthetet len 
vándorkövek, melyeket óvatosan elkerül. A 
dogmatismus nem zárja ki, sőt örömmel fel- ! 
öleli mindazt, a mit a modern theologia a 
dogma eltűnésétől vár. Dogmát és evangéliu-
mot, t an t és életet ikertestvéreknek tekinti. 
A dogmátlan kereszténység az egyik ikret 
megöli, hogy a másikat életre keltse. Vesze-
delmes vállalkozás és hiú remény, a melyet 
a tapaszta la t eddig nem igazolt. Öngyilkossá-
got ajánlanak a theologiának azon reményben, 
hogy újra éled mint a phoenix-madár. 

A dogmanélküli kereszténység igazi rek-
lám-kereszténység, mely a nagy közönség 
metafizika-iszonyának észlelésén és kizsák-
mányolásán alapul. Kiegyezés a modern szel-
lemmel 50 százalékra. A dogmát elengedik, 
hogy a kereszténység jegyezhető legyen a 
pénzpiaczon. A nagyfokú és hirtelen árleszál- i 
lítással számítanak a nagyközönség csődüle- | 
tére, a baisse-ből mesterfogással hausse lesz. 
Üzérkedés azonban it t aligha fog beválni és 
hozzá méltatlan, mer t szellemi dolgokról van 
szó. A ki mélyen „átélte" az evangéliumot, ; 
annak eszébe fog jutni, hogy Jézus az áruso-
kat kiűzte a templomból. Azután csalódik az, 
a ki azt véli, hogy a világnak az alkú tetszik. 
Az alkuvót megveti, a következetes kitartás 
előtt kalapot emel. A protestant izmus az első 
nagy alku után, melyet Luther ajánlot t föl, 
most újabb alkut kinál. Előbb felére alkudták 
le a dogmákat, most eltűnik a másik felök. 
Okos ember megáll és azt gondolja, hogy kár 
lesz még most venni a kinált jószágból. Lesz 
még idő, mikor magát az evangéliumot is le 
lehet alkudni. Hiszen a hyperkritikusok sokat 

elpárologtattak már az evangéliumokból. A 
lombikok egyre főinek, talán még több is el-
párolog. Nem beszél-e maga Harnack is az 
evangéliumot megelőző evangéliumról? A dog-
matikus kereszténységből kivetették a dogma 
„salak"-ját, maradt az erkölcsi kereszténység. 
Talán sikerül még azt a kellemetlen erkölcsi 
elemet is kitépni belőle és akkor ú j . vallás-
ügynökök ta lán eszthetikus és belletrista ke-
reszténységet fognak árulni. A világ tehát vár, 
mer t az árak lefelé szállnak, de hihetőleg még 
el nem érték az alsó határt . Igy gondolkodik 
az emberek könnyelműbb része, mely azt mond-
ja , hogy a kereszténység se testének, se lel-
kének nem kell. A komolyabb rész pedig el-
fordul az ilyen nemtelen alkutól és sokszor — 
katholikus lesz. 

Az emberben kiir thatatlanul erős mysztikus 
haj lam gyökerezik, a melyet senkisem tud 
magában állandóan elnémítani. Bismarcknak is 
megvoltak a maga bohó babonái és minden 
hitetlen korszak kedveli a bizarr spiritizmust. 
Is ten a dogmák között hi t t i tkokat is n}7ilat-
kozta to t t ki. Részben azért, hogy elménk hó-
dolatát fogadhassa ; részben azért, mert nél-
külök meg nem érthetnők megváltásunkat, a 
melyet mindenesetre nagyjából ismernünk kell. 
De Isten a hitt i tkok által minden bizonynyal 
arra is eszközt akar t nyújtani, hogy mysztikus 
haj lamaink kielégítést talál janak. A dogmát-
lan kereszténység it t tehetetlen lesz és hivei a 
„felvilágosult" theologia mellett ösztönszerűleg 
kedvelni fogják a sötét babonát . Ezen talán 
mosolyog valaki, de én hivatkozom arra a 
tapasztala t i tényre, hogy a dogmatikusok a 
leghitetlenebbek a hitetlen emberek kedves 
babonáival szemben. A babona ellen egy óvó-
szer van és ez nem a „felvilágosultság", mű-
veltség és hitetlenség, hanem a dogma. 

Rosszakaratú mystifikáczió az, hogy a 
dogma bará t j a a raczionalismusnak. Ellenke-
zőleg a dogma ellensége a raczinalismusnak 
épen úgy mint a kantizmusnak, mert a kettő 
között valamikép középúton halad. Elismeri az 
emberi értelem képességét az objectiv igazság 
megismerésére és a megismerés köréből nem 
zárja ki a vallásos igazságot, magát Istent 
sem. De másrészről elismeri az emberi értelem 
vele született korlátait és pedig úgy a földi, 
mint még nagyobb mértékben az isteni dol-
gokkal szemben. Az aranyközéputon haladva 
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győzni fog a raczionalismus és kantismus végle-
tein épúgy, mint győzött annakide jén a tritheis-
mus és a monarchianismus, nestorianismus és 
monophysitismus, pelagianismus és absolût 
praedestinatio végletein. A dogma álláspontja 
a mérsékleté, a melyet két oldalról egyoldalú 
túlzások öveznek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Vaszary Kolos bibornok hgprimás érsek úr 

főp. rendelete — az „Ad diem illum" kezdetű pápai kör-
levélben az Immaculata deíinitiójának félszázados év-
fordulója alkalmából hirdetett jubileumi búcsú elnyer-
hetése iránt : 

Ut fidelis populus e thesauro s. ecclesiae uberri-
mos haurire queat fructus, adprecamur Venerabilem 
Clerum, ut litteras has encyclicas, quamprimum ad ma-
nus eius pervenerint, Dominica proxime sequenti fide-
libus ex ambone explicet eosque de conditionibus ad 
lucrandas indulgentias adimplendis edoceat. 

Terminum autem lucrandarum indulgentiarum 
Iubilaei ad mentem indulti superius publicati determi-
namus très huius anni menses inde a 1. Augusti usque 
ad 31. Oetobris incl. decurrentes. 

Conditiones ad lucrandas indulgentias sunt igitur 
sequentes : 

1. Terna visitatio alicuius ecclesiae et quidem 
Strigonii ecclesiae Metropolitanae, per Archidioecesim 
ecclesiae parochialis, vel ea deficiente principalis, pro 
familiis religiosis cum clausura severiori autem earum 
ecclesiae claustrales. 

2. Occasione harum visitationum preces funden-
dae sunt pro libertate et exaltatione s. Ecclesiae et 
apostolicae Sedis, pro exstirpatione haeresum et conver-
sione haereticorum, pro unitate principum christiano-
rum et pace et unitate populi fidelis ad intentionem 
Summi Pcntificis. 

3. Unica refectio et abstinentia a carnibus aliquo 
supradicti trimestris die, jejunio secus ex praecepto 
non consecrato, esurialibus tantum cibis utendo. 

4. Peccatorum confessio et sacra communio. 
Si quis conditiones has adimplere non posset, 

opera haec a confessariis in alia pia commutari possunt. 
Indulgentiae hae plenariae, quae semel tantum 

lucrari possunt, etiam fidelibus animabus in purgatorio 
detentis sunt applicabiles. 

Datum Budapestini, 20. Április 1904. 
Claudius 

Card. AEppus. 

Kassa. Az egyházmegye százéves fennállásának meg-
ünnepléséről főpásztori körlevél. — 

Tisztelendő Testvérek! 
Emlékezetes nagy eseménynek százados évforduló-

jára ébredtünk ez év márczius hó 23-án. Ez időpont-
nak jelentőségét mérlegelve, lehetetlen, hogy meg ne 
dobbanjon szivünkben a vallásosság és hazafiság szent 
érzése. Miként multévi I. számú s ez évi III. számú 

körleveleimben jeleztem, ez évben ünnepli a kassai 
egyházmegye alapításának százados évfordulóját. Száz 
évvel ezelőtt I. Ferencz apostoli magyar király, a ki 
nemcsak királyi czimében volt apostol, hanem alatt-
valóinak lelki üdve iránt való gondoskodásában is, 
nemes buzgalmában elhatározta, hogy a nagyterjedelmű 
s tizenegy vármegyét magában foglaló egri egyház-
megyét megosztja s abból két uj megyét alkot, hogy 

•a nagyszámú hivek lelkiüdve, egyházi kormányzása 
annál közvetlenebbül és sikeresebben munkáltassék. I. 
Ferencz királyunknak ezen apostoli gondoskodása az 
egyház fejének helyeslésével találkozván, 1804. már-
czius 23-án irta alá 0 Felsége a kassai püspökség ala-
pító levelét, mig a koronának ezen intézkedését VII. 
Pius pápa ugyanazon év augusztus 9-én kelt bullájá-
val erősítette meg. 

Márczius 23-ika tehát jelentőségteljes napja egy-
házmegyénk történetének. Ez a nap egyházmegyénk 

j születési napja. Ez az a nap, melyen a magyar egy-
ház terebélyes fáján egy új hajtás fakadt, mely élet-
erőt merítve az egyház termékeny talajából, Szentegy-
házunk és édes magyar hazánk javára bő gyümölcsöt 
hozott. A régi keretek a lelkipásztorkodás nagyfontos-

( ságú czéljainak már nem feleltek meg és ezen u j in-
tézkedés a katholikus hitélet, a hazafiúi érzület és a 

I magyar kultura szükségképeni megerősödését vonta 
maga után. 

Egyházmegyénk száz éves életében teljesen meg-
felelt a várakozásnak, melyet dicső emlékű megalko-
tói alapításához fűztek. Buzgón kivette részét úgy 
Szentegyházunk, mint édes magyar hazánk összes küz-
delmeiben, öszszes törekvéseiben és kevés örömeiben. 
Nem feladatom jelen körlevelem keretében egyház-
megyém egész százéves történetét teljesen kimeríteni, 

i csak érinteni akarom a fejlődés egyes kiválóbb mozza-
natait. 

Az u j hajtás az egyház fáján életerős, terebélyes 
I ággá fejlődött ós sokszor gyümölcsöt terem, bár a sok 
S mostoha körülmény gyöngítette ápolását. Zavaros idők 
I uralkodtak akkor s nagy megrázkódtatások érték az 

emberiséget. A lefolyt század alatt a tagadhatatlanul 
minden téren elért nagy és csodálatos vívmányok mel-
lett ott tátongott a nagy űr, melybe az emberiség 
vakon rohanva, majdnem elveszett: a vallástalanság, 
az erkölcsi süllyedés, az Isten törvényeitől való elsza-
kadás irtózatos örvénye. Krisztus azonban és az ő egy-
háza „legyőzte a világot." Az egyház továbbra is vál-
tozatlan fényben ragyog, „Jézus Krisztus ugyanaz 
tegnap, ma és mindörökké," 1 bár idők időkre múlja-
nak s minden változzék az időben, Ő őrködik az egy-
ház felett, a ki változatlan. 

Sokat küzdött az egyház és eme küzdelmeiben az 
egyetemes egyház azon részecskéje, melynek határai 
között a mi feladatunk az Ur szőlőjében munkálkodni, 
sikeresen kivette a maga részét. Kiváló tudományu, 
jeles erényekkel ékeskedő s apostoli buzgalmú püspök-
elődeim kormányzása alatt és az egyházmegye min-

1 Sz. Pál a Zsid. 13. 8. 
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denkoron lelkes papságának áldozatkész közreműkö-
dése mellett tekintélyesen megnövekedtünk nemcsak 
számban, de hitbeli és hazafiúi érzületben, műveltség-
ben és tudományban egyaránt. Az eredetileg 149 plé-
bánia a lefolyt száz esztendő alatt 197-re szaporodott, 
miáltal lehetővé vált az, hogy a lelkipásztorok szeme 
fokozottabb figyelemmel és odaadással őrködjék nyá-
juknak biztonsága fölött. A hitélet megizmosodott. 
Székesegyházunk uj fényben ragyog. A tőszomszédos 
Szent Mihálykápolna, Kassa város legrégibb műemléke, 
az egyházmegye évszázados fennállásának megörökí-
tésére helyreállítás alatt áll s felszentelése az évszáza-
dos ünnepélynek egyik pontja lesz. Templomaink di-
szes hajlékai a Mindenhatónak, és szerteszét hirdetik 
híveinknek buzgó vallásosságát, melylyel az Isten di-
csőségét annyi áldozatkészséggel mozdítják elő. Híveink 
buzgóságát és áldozatkészségét dicséri az, hogy a le-
folyt száz év alatt egyházmegyénkben — a kisebb 
kápolnákat bele nem számítva — 90 u j templom épült. 
Vallásos társulataink behálózzák az egész egyházmegyét 
és a nép hitéletének föllendítésében az egyházmegye 
minden pontján éreztetik üdvös hatásukat. Jótékony 
intézeteink meggyarapodva és megerősödve, szenvedő 
és nyomorgó embertársaink ínségének enyhítésében 
áldásosán működnek. Iskoláink, szegény, de törekvő 
népünk sokszor nagyon is igénybevett áldozatkészsége 
mellett, daczára anyagi erőink fogyatékosságának, 
édes hazánk boldoggátételének nagy munkájában sze-
rény tevékenységet fejtenek ki. Ki némítaná el ezek 
láttára szivének hálás fölbuzdulását ? Méltó és igazsá-
gos tehát, hogy midőn Isten kiváló kegyelméből egy-
házmegyénk történetének egyik határpontjához értünk, 
égre emelt szemekkel mondjon hálát ajkunk az isteni 
Gondviselés végtelen kegyelmének. Ne hagyjuk nyom-
talanul elsuhanni ezt a száz évet, hanem gyűjtsük 
egybe a múlt idők tapasztalatait és az azokból merí-
tett tanulságokat saját lelkünk üdvére és az emberiség 
javára és boldogságára értékesítsük. „Emlékezzél a régi 
napokról, gondolj át minden nemzedéket ; kérdezd 
meg atyádat és tudtodra adja, elődeidet és megmond-
ják neked." 2 (Vége köv.) 

T Á R C Z A. 
Máriahóra. 

Hasadj fel, hasadj fel felső rózsabimbó, 
Pirulj ki, pirulj ki legszebb rózsahajnal ! 
Fénysugáraidnál hadd daljak, hadd zengjek 
Epedő ajakkal ! 
— Kél, pirul s mosolyoga végig fut az égen 
S mosolyára, ah ! ki boldogabb a földnél '? . . . 
Kipirult hajnalnak rózsafelhőjében 
Magasztos fenséggel „ki az, a ki fölkél ?u 

Oly fényes az a pír, tündököl a sugár, 
A mint szemérmesen át-átfut nyugotra . . . 
S im tüzes csókjára ajakam megszólal 
Mint a Memnon szobra. 

2 Deuteron. 32. 7. 

S az ég királynéja magas fenségében 
Fényes koronával, omló aranyhajjal 
Áldást mosolyogva — ott ragyog az égen 
Szebben, gyönyörűbben, „mint a kelő hajnal!1 

Áldoz a természet, virágok kelyhéből, 
Száll égbe az édes ima illatárja ; 
Dalol a madárka és sok ezer hű szív 
Visszafelel rája. 
— S fényes hajnalán Ot áldja, Ot az ének, 
Ki az éjszakában is vezérlő fény volt ; 
A vesztett édenben elhangzó igéret 
Hozzá fűzve fénylett, mint éjjel „a szép hold1. 

Virágok mosolyognak,. . . megtörik a sugár 
Szines kelyheiknek rezgő harmatában : 
Mint megannyi szép szem, a melynek könyében 
Tenger boldogság van ! 
— Mintha Szűz Anyámnak szent erényit látnám, 
Melyek sugarától minden bájos fényt kap ; 
Te a nagy mindenség s idő felett állván, 
Fölragyogsz, tündökölsz „ékesen, mint a nap.,LÍ 

S hogyha köd borongva tér a nyiló tájra, 
Ha zivatar támad a mosolygó égen, — 
Mint bolygó tűz felgyúl a szenvedély lángja 
S éget, sebez mélyen : 
Kipirul a hajnal! s felhő, köd eloszlik, 
Újra látjuk, újra a mosolygó eget: 
Sugárid a bűnök sötét hadoszlopit 
Áttörik, „miként egy jól rendezett sereg1 ... 

, . . Pirulj ki, pirulj ki legszebb rózsahajnal ! 
Tündökölj, tündökölj nagy öröktüzű nap! 
Fénysugáraidnál epedő ajakkal 
Hadd zengjek, hadd daljak! 
— Nevedet szeretném minden szivbe írni, 
Bevinni a sugárt mindenik kebelbe ! 
Ha tud a természet örömében sírni, 
Az emher is Téged méltón ünnepelne ! . . . 

Radnai Farkas. 
(Ifjúkori verseiből.) 

KA Tfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVEKENYSEG. 
Meghívó az Orsz. Oltáregyesületi Kiállításra és az 

eucharistikus kongresszusra. 
Aldassék és végnélkül dicsőittessék a legfölségesebb 

Oltáriszentség ! 
Immár hatodik éve, hogy az országos gyásznak 

szomorú napjaiban az Erzsébet-Örökimádás-Templom 
\ vigasztaló gondolata megszületett. A nemzetnek szivét 

betöltő mélységes fajdalom nem elégedett meg a szere-
tetnek muló tanúságaival, hanem maradandó tettben 
kereste vigasztalását. Ezért az ősi szent hitnek s a 
koronához fűződő hagyományos ragaszkodásnak tör-

I hetetlen erejével Örökimádás-Templom mellett hatá-
! rozott. 
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A vallásos buzgóságnak legmélyéből fakadt nagy-
szerű elhatározást lelkesült buzgalommal karolta föl az 
egész ország. Az imádsággal kisért áldozókészség csak-
hamar odajuttatta a keresztény kegyeletnek üdvössé-
ges gondolatát, hogy az Erzsébet-Örökimádás-Templom-
nak ügye hova-tovább a megvalósulás felé közeledik. 
Ezt az örvendetes tényt tudatja velünk a május havá-
ban végbemenő alapkő-letétel, mely a királyi udvarnak 
legmagasabb jelenlétében fog megtörténni. Illő, hogy 
nemes fölbuzdulásunkból ez a magasztos esemény 
mindenképen emlékezetessé váljék s méltó legyen 
imádkozó hitünkhöz, méltó a királyné-asszony meg-
dicsőült emléke iránt táplált kegyeletünkhöz. 

Ezért az alapkő-letételnek ünnepségét Országos 
Oltár egyesületi Kiállítás és Országos Eucharistikus Kong-
resszus ki s éri. 

Egyik is, másik is az Udvözitőnek legszentebb 
ügyét tartja szem előtt s arra czéloz, hogy a termé-
szetfölötti élet minél mélyebbre bocsássa gyökérszálait 
s a társadalomnak minél szélesebb rétegeiben megis-
merjék ós megszeressék Jézus Krisztust. Mindkét 
szentségi műnek egy a czélja: kiterjeszteni az isteni 
Megváltó birodalmának határait s a sebektől vérző 
társadalomnak kebelében lüktető szivvé, éltető erővé 
az Ur Jézust tenni. 

Első izben lesz az idén Országos Oltáregyesületi 
Kiállítás és ugyancsak első izben lesz a Kathalikus 
Nagygyűléstől különvált Eucharistikus Kongresszus. 

Az erősödő keresztény hitéletnek oly megnyilat-
kozásairól van tehát szó, a melyeknek jelentőség dol-
gában hazánk ujabb történetében nem akad párjuk. 

Legyünk rajta, hogy az Országos Oltáregyesületi 
Kiállítást ós Eucharistikus Kongresszust tőlünk telhető 
siker koronázza ! Tegyünk meg, a mit az ügynek érde-
kében megtehetünk! Jöjjünk el minél többen, buzgól-
kodjunk minél lelkesebben s áldozzunk az Ur Jézus 
dicsőségére pénzt is, imádságot is ! A keresztény hitélet 
felvirágoztatására közreműködni, nemzetünk közszelle-
mének erkölcsi nemesítését jelenti. 

Ihlessen meg azért bennünket a szentségi Üdvö-
zítő tüzes szeretete s bízzunk benne, hogy áldozatra-
kész buzgóságunk jutalmául velünk lesz az Isten áldása ! 

Budapest, 1904. április. 

Programm : 
Május 17. Kedd. Délelőtt kilencz órakor Veni 

Sancte és szentmise a belvárosi fő-plebániatemplom-
ban. Tiz és fél órakor ünnepi megnyitó gyűlés. Dél-
után három órakor az Országos Oltáregyesületi Kiállí-
tás megnyitása. Este egyházzenei előadások. 

Május 18. Szerda. Délelőtt szentmise s az Erzsébet-
Orökimádás-Templom alapkövének letétele. Egész 
nap ünnepies Szentségimádás a belvárosi fő-plebánia-
templomban. Délután az Eucharistikus Kongresszus 
szakosztályainak gyűlése. 

Május 19. Csütörtök. Délelőtt kilencz órakor 
szentmise a belvárosi fő-plebániatemplomban. Tiz és 
fél órakor diszgyülés. Este öt órakor szentséges kör-
menet. 

Kedvezményes vasúti jegyekről, előre bejelentés esetén 
szállásról és ellátásról is gondoskodik az előkészítő-
bizottság. A tagsági díj 2 korona. Minden tag bronz 
emlékérmet és tagsági jegyet kap. A tagsági jegyek 
Budapest, IX., Rákos-utcza 5. (Mária-Reparatrixapáczák 
zárdája) kaphatók. A kiállításra, kongresszusra s a ket-
tővel kapcsolatos ünnepségekre vonatkozó bárminemű 
felvilágosításért e czímre tessék írni : Eucharistikus 
Kongresszus Budapest, IV., Központi Papnevelő. A 
körmenet fényének emelésére fölkéri az előkészítő-
bizottság az előkelőségeket, hogy a körmenet alkalmából 
díszruhában jelenjenek meg. Kívánatos, hogy a szom-
szédos községekből a hívek búcsujáratban jöjjenek a 

körmenetre. 

I R O D A L O M . 

— Congregatiói Értesítő. XIX. fnzet. 
Kézirat gyanánt . Kalocsa, 1904. Jurcsó Antal 
könyvnyomdájából, 8-r. 42 lap. 

Tartalma : 1. Immaculata. Damian János S. J . 
praeses. 2. Főt. P. Hörl Gyula S. J . főgymn. igazgató 
beszéde 1903. decz. 8-án az ünnepélyes renovatio alkal-
mából. 3. Szűz Mária fiaihoz. (Költ.) Horák István VII. 
o. np. 4. Főt. P. Rosty Kálmán S. J . főgymn. tanár 
ur beszéde 1904. feb. hó 2-án a congregatio minor 
fölvételi ünnepélye alkalmából. 5. A szent család 
pár földi képben. (Költ.) Dangelmajer Lipót VIII. o. 
tan. 6. Az Immaculata és congregatiónk, György Mihály 
a congr. maior secr. 7. Fővédnökünk kegyes iratai. 8. 
Renovatio. 9. Krónika. 10. Tagok névsora. 

= Emléklapok a tisztviselők Máriagyü-
lekezetének első évéről. Kézirat gyanánt. 
Budapest, 1904. VIII. kerület, Horánszky-utcza 
22. sz. A jó tanács Anyjának kápolnájában. 
16-r. 50 1. 

Mint éhségben a kenyér, mint szárazság idején a 
harmatcsepp, oly jótékonyan hatott és hat a budapesti 
tisztviselők Máriagyülekezetének megalakulása és mű-
ködése. Bóta Ernő J . t. atya ennek a Mária-gyüleke-
zetnek szervezésével erkölcsi csodát, bámulatos dolgot 
mívelt. Úgyszólván semmiből nagyot alkotott a főváros 
kath. hitének az emelésére. Ezt az alkotást és annak 
működését ismerteti 20 pontban ez a becses füzet. 

VEGYESEK. 
— Pápai kitüntetésben részesült egyetemi hall-

gatók. X. Pius pápa Alleram Gyula, Förster Lajos és 
î Lakatos Géza budapesti kir. m. tud. egyetemi hallgató-

kat a „Pro Ecclesia et Pontifice" kereszttel tüntette ki. 
— Kiváló becscsel bir a váczi főpásztori körle-

velek V. és VI. száma. Az előbbi a legkisebb részle-
tekre kiterjedő Utasítást ad a számadások ós leltárak 
elkészítése iránt ; az utóbbi átveszi a kalocsai érsek úr 
nagybecsű rendelkezését a végrendeletek készítésére 
nézve. Ő mga gróf Csáky Károly püspök ur legköze-
lebb Karlsbadba megy. A bérmálások május 6-tól 20-ig 
fognak tartani. 

— A gyulafehérvári katholikus egyetem ügyé-
ben a „Keresztény Magyar Ifjúság" május 1-i számá-
ban a következő értesítést olvassuk : „Az erdélyi kath. 
Státus által kiküldött egyetemi bizottság április 24-én 
Mailáth püspök ő mgának elnöklete alatt ülést tartott. 
Megbeszélték a Gyulafehérvárott létesítendő theologiai 
fakultás kérdését, melynek felállítását a Fogarassy 
Mihály-féle milliós alapítványból a bizottság már régeb-
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ben elhatározta. Tervbe van véve a szeminárium teljes 
újjászervezése, theologiai fakultás szinvonalara emelése, 
új internátus épitése, korszerű ujjáalakitása, szóval 
mind olyan munkálatok, melyekre az erdélyi egyház-
megyében égető szükség van. Sajnos, a theologiai 
fakultás költségei a Fogarassy-féle alapítványt nagy-
részben fölemésztik, ugy hogy a bölcsészeti vagy pláne 
jogikar felállítására egyhamar még gondolni is alig 
lehet. A kérdésben véglegesen az erdélyi kath. Státus-
nak ősszel tartandó gyűlése fog dönteni, mely elé nagy 
érdeklődéssel néznek azért, mert igen jelentős párt 
óhajtja, hogy a theol. fakultás felállítása után fönma-
radó összeg, amely az egyetem továbbfejlesztésére 
amúgy sem elegendő, a kolozsvári egyetemmel kapcso-
latban fenálló Szent-József-szeminárium újjászervezé-
sére fordíttass ék". 

— Bérmálás a fővárosban. Az esztergomi érseki 
szék rendeletéből május hó folyamán bérmálás lesz a 
fővárosban. A szertartást Vaszary Kolos bíboros herczeg-
primás képviseletében Kohl Medárd dr püspök végzi. 
A bérmálás sorrendje a következő: Május 3-án a 
Józsefvárosban, május 4-én a Terézvárosban, május 
7-én a Vakok Országos Intézetében, május 12-én a 
budavári koronázó Mátyás-templomban, május 14-én 
ismét a Terézvárosban, május 15-én a Sacré Coeur-
intézetben, május 16-án az Erzsébetvárosban, május 
24-én a belvárosi főplebánia-templomban, május 26 án 
a Lipótvárosban, május 29 én a Jézus Szent Szíve 
templomában, május BO-án Ó-Budán és május 31-én a 
Ferenczvárosban. 

— Az erdélyi főp. körlevelek Vl-ika és VII-ike 
megjelent és beküldetett. A VII. számú főpásztori kör-
levél rendkívül értékes. 4 történeti nevezetességű fő-
pásztori rendelet illetve intézkedés foglaltatik benne, 
melyek Magyarországban a papság templomi és tem-
plomon kivüli ruházkodására, de egyébként is nagy 
befolyást fognak gyakorolni. Az I-ső okmányban Ki-
hirdeti gróf Mailáth Gusztáv püspök úr, hogy az apos-
toli szentszéktől, ad personam, különjogot kapott szé-
keskáptalanában négy káptalani prelátust kinevezni. 
Evvel kapcsolatban ily prelátusul kinevezi : Tamási 
Áron kanonokot, püsp. irodaigazgatót. A fenti okmány 
megokolása kiváló értékű. A Il-ik okmányban ő mga 
a tényleges főespereseket az erdélyi egyházmegye te-
rületén kanonoki mozzetta és palást viselésére jogo-
sítja fel. A III-ikban „Statutum" czim alatt a főpapi 
jelvények használatát, a IV-ikben a papi ruházkodást 
szabályozza az erdélyi egyházmegye területén. Kívá-
natos, hogy egész Magyarország elfogadja illetve szo-
kásba hozza ennek a két Statutumnak szabályait. 
Akkor egység és egyöntetűség lesz a külső megjele-
nésben — országszerte. 

— A franczia államtanács határozata annak a 
levélnek ügyében, melyet 3 franczia bibornok, a párisi, 
reimsi és lyoni, és a toulousei érsek, Loubet elnökhöz 
intézett, a következő : 

Article I-er — Il y a abus (visszaélés van) dans 
les écrites des 24 janvier, 27 du même mois, et 1-er 
février 1904, ayant pour titre „Lettre à M. le prési-
dent de la République", et signée par les cardinaux 
archevêques de Paris, de Reims, et de Lyon, et par 
l'archevêque de Toulouse. 

Art. 2. — Le ministre de 1' intérieur et des cul-
tes est chargé de l'execution du présent décret, qui 
tera inséré au Bulletin des lois. 

Approuvé le 22. avril 1904. Emil LOVBET. 

Tehát a jelenlegi franczia állam vagyis kormány 
felfogása szerint a katholikus egyháznak feljajdulni, 
ha bántják, és azt mondani az államhatalomnak, 
hogy „ne bánts," — „visszaélés", bűn. Csak még 
az hiányzik, hogy kimondják, hogy katholikusnak 
lenni bűntény a „haza", a „közbéke" ellen: akkor 
aztán ott leszünk, a hol a pogány római csá-
szárság idején volt a kath. egyház: „christiani ad 
leones!" Minthogy pedig protestánsok akkor még nem 
voltak, ezt az ítéletet reájok a modern hitetlen állam 
nem fogja alkalmazni, hisz — édes anyját csak tisz-
telni fogja vagy mi? ! 

— Az őskoronázó kir. székesváros Székesfejérvár, 
j május 1-én nagyszabású katholikus hitvallásnak volt a 
! szemtanuja és részese. A fővárosi főiskolai kath. ifjúság 

Sz. Imre-Egyesülete tartotta ott vándorgyűlését, az 
általunk már ismertetett programm szerint. Ebből a 
sikerült ünnepségből is az a tanulság, hogy „viribus 
unitis" csoda-dolgokat lehet mívelni ; oldott eljárással 
ellenben a legszentebb ügyet is tehetetlenségre lehet 
kárhoztatni. 

— Nevezetes visszatérések a kath. egyházba. 
Podmaniczky Béla és Károly bárók a református vallás-
ról visszatértek a katholikus anyaszentegyház kebelébe. 
E miatt nagy a harag a vakbuzgó protestánsok köré-
ben. Pedig hát ez — az Isten utja. 

— X. Pius pápa a franczia munkáskörök elnö-
kének, de Mun grófnak, kihallgatása alkalmával arcz-
képét adta át a kör igazgató tanácsának terme számára, 
a következő sajátkezüleg ráirt áldásadással: Bilecto 

filio, Nobili viro comiti Alberto de Mun, proesidi et cunctis 
pariter dilectis sodalibus comitatus catholici operariorum 
coelestium munerum auspicem apostolicam benedictionem ex 
animo impertimus. P IUS PP . X. 

— Apró hirek. A Knights of Columbus (Kolum-
bus lovagjai) nevü társulat tagjai (összesen vagy 
100,000-en) 500,000 koronát gyűjtöttek egymás között 
egy történelmi tanszék alapjául a washingtoni kath. 
egyetemen. Gibbons bibornoknak nagy küldöttség adta 
át az összegről szóló check-et. Az átadásnál Rosewelt 
elnök is jelenvolt. — Evvel a hírrel kapcsolatosan ér-
kezett híre annak is, hogy New-York állam október 
14-ére rendelte Columbus emléknapjának megtartását. 
— Szil i/ János szombathelyi püspök szobor-alapitási 
ügyében április 21-én a városi közgyűlésben lelkes fel-
szólalás történt, minek következtében a városi hatóság 
részéről buzgóbb eljárás várható. — Mult pénteken 
temették Budapest főorvosát, dr Schermann Adolfot, a 
kiről két dolgot hallgatott el majdnem teljes egyhan-
gúsággal a napisajtó : hogy ő volt a főváros első zsidó 
főtisztviselője, és hogy a szabadkőművességben a nagy-
mester helyettesi rangig vitte. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok*- cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint, a 
„Religio-Vallás* alakjában, l/2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. Â lap terjedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerít az előfizetési ár 
felemelésére. A ki tehát csak az VE. Kr. Z."-at járatja, az a lapot, 
újévtől kezdve, évi 4 korona árban kapja. A ki mindkét lapot, a 
„Religio-rallásíl-1 és az ,,E. Kr. L "-at együtt kívánja járatni, az 
az „É. Kr. Z."-at kedvezményes áron, 2 koronáért szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi árban 20 koronával, a vele járatott „E. Kr. L."-ra 2 kor. 
pótlékkal tehetni meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint, 
i/4, i/2f 3/4 és egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s iegczélszerübb eljárás az egész évre járó 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, május 7, 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter tn coepto tuo : praeiiare praeha Dommi. caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendu 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

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

.Additos tibi animos auctori tate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas. 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vetéreszmek és tanulmányok : A s t rassburgi egye tem theologiai karának ötévre te r jedő tanfo lyamáró l és a h i t tanhal lga tók 
papnevelő-intézeti életéről. — „Modern theologia." — Egyházi Okmánytár. I. SS. D. N. P ius P P . X. Episcopo Transsy lvan iens i 
concedit facu l ta tem qua tuor Prae la tos Capi tulares nominandi . - Egyházi tudósítások : K a s s a : Az egyházmegye százéves fenn-
állásának megünnepléséről főpásztor i körlevél. — S z é k e s f e j é r v á r : A ka thol ikus hi té le t és hazafias lelkesedés fényes ünnepe . — 

S z é k e l y f ö l d : Népmisszió. — Irodalom. — Hivatalos. Concursus pro clericis in Dioec. Transsylvaniens i . — Vegyesek. 

A strassburgi egyetem 
theologiai karának ötévre terjedő tanfolya-

máról 
és a hittan hallgatók papnevelő-intézeti életéről. 

Talán alig van az egyházban az Is ten 
dicsőségére és a lelkek üdvösségére szolgáló 
egyházi akcziók és intézmények közt valami, 
a mi nagyobb figyelmet és gondot érdemelne 
a papnevelésnél és a vele szerves egységben 
ta r tandó theologiai oktatás ügyénél. 

A strassburgi egyetem kebelében a folyó 
iskolai évvel megnyilt katholikus theologiai 
karra és annak hallgatóira vonatkozólag, a 
strassburgi egyházmegye hivatalos lapjában, 
a Strassb. Diözesanbl. 1903. évi 10 ik számá-
ban, oly püspöki rendelet jelent meg, a mely 
szélesebb körben, mondhatni az egész anya-
szentegyházban figyelmet érdemel, főleg két 
oknál fogva. 

Először, mert e rendelet tanúsága szerint 
a strassburgi egyetem katholikus hittani kara, — 
a legifjabb hittani kar, — korunk tudományos 
szükségleteinek megfelelően bölcseleti alap-
iskolázást köt össze a theologiai tanulmányok-
kal s azért teljes 5 évi tanfolyamot szentel ennek 

a kettős, bölcseleti és theologiai, szigorúan 
tudományos tani tásnak ós tanulásnak. 

Másodszor, azért érdemel a strassburgi 
papnevelés és theologiai oktatásról szóló püs-
pöki rendelet nagy figyelmet, mert az abban 
foglalt főpásztori intézkedés szerves egységgé 
igyekszik össszeforrasztani a Németországban 
eddig egymástól mintegy elszakítva mivelt 
két ágát a papnevelésnek, t. i. a szoros értelem-
ben vett szemináriumi papnevelést és az egye-
temeken végzett theologiai szakoktatást . A 
kölni főmegye theologusai például a bonni 
egyetemen végzett 3 évi theologiai tanulás 
u tán kerülnek csak be a kölni papnevelő-inté-
zetbe u. n. gyakorlati papnevelésre. A strassburgi 
egyházmegyében a papjelöltek ellenben csak ugy 
végezhetik a strassburgi egj^etem hittudományi 
karában 5 évre terjedő theologiai tanulmányai-
kat, ha a strassburgi papnevelő-intézetben 
laknak. Németországban a szemináriumi élet-
nek és a theologiai tanulásnak ez az össze-
forrasztása nagy haladás ; nálunk a szemináriu-
mok keletkezése óta fennálló egészséges 
állapot. 

Lássuk a hivatolt püspöki rendeletet 
szórói-szóra : 

1. Mindazok a hit tanhallgatók, kik a 
B7 
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strassburgi egyházmegye papságának sorába 
felvétetni kivánnak, kötelesek azonnal philo-
sophico-theologiai tanulmányaik kezdetén a 
papnevelő-intézetbe belépni és abban ötévi 
tanfolyamuk alat t megmaradni. 

2. Ha valamely hi t tanhallgató fontos 
okoknál fogva fölmentést kiván e szabály alól, 
akkor az a tanulmányi időnek csak kis részére, 
rendesen csak egy évre vonatkozhatik. 

3. A strassburgi egyházmegye hittanhall-
gatói, kik az említett fölmentés alapján a 
papnevelő-intézeten kivül mint externisták 
a városban laknak, vagy theologiai tanulmá-
nyaikat más helyen végzik, ez alat t az idő 
a la t t is a strassburgi papnevelő-intézetnek 
kebelébe tar tozókul tekintendők s mint ilye-
nek a papnevelő-intézet elüljáróságától függ-
nek. Legközelebbi egyházi elüljárójuk tehát 
a strassburgi papnevelő-intézet kormányzója. 
Kérelmeket, bizonyítványokat stb. hozzá kell 
intézni. 

4. A városban lakó externisták a pap-
nevelő-intézet elülj ár óságának felügyelete alat t 
ál lanak s ennek utasításait megtar tani köte-
lesek. 

5. Hogyha valaki az itteni theologiai 
karon vagy más theologiai intézetben tanul, 
de a fenti szabályokat nem követi, az az idő, 
a midőn ezt nem teszi, neki tanulmányi időül 
be nem számíttatik. 

A főt. lelkipásztorok és vallástanárok 
híveiket illetve tanítványaikat , kik theologiát 
óhaj tanak tanulni, a fenti ha tározatokra figyel-
meztetni szíveskedjenek. 

Strassburgban, 1903. nov. 4-én. 
f Aclolf, 

strassburgi püspök. 

„ M o d e r n t h e o 1 o g i a." 
Irta : Zubriczky Aladár dr. 

(Vége.) 

4. Feyerabend felállítja a tetszetős és szem-
fényvesztő tételt, hogy a dogmában a substan-
tia fogalma vonul végig vörös fonal gyanánt : 
substantia a perifériákon és substantia a 
centrumban. Azt véli tehát , hogy a substantia 
fogalmában sikerült megragadnia a dogma 
Meduza-fejét. Csak egy csapás kell hozzá és 
a fej örökre legördül. 

Ez a tétel több szempontból nevetséges. 
Mindenekelőtt nem öleli föl az egész dogma-

tikát véges-végig. Mert a substantia fogalmát 
csupán a Szentháromságnak és a Krisztus-tan-
nak, továbbá a kegyelemről és szentségekről 
szóló dogmáknak szempontjából fejtegeti. De 
minő zűrzavarban! A szerző elfelejti például, 
hogy az előbb említett csoportban a substantia 
mellett minő szerepet játszik a személy fogalma. 
Ez t a két fogalmat az antik bölcselet, Aris-
toteles, nem ta r to t t a külön. A szigorú külön-
választás a kereszténység érdeme, és épen az 
Aristoteleshez való ragaszkodás idézte elő, 
hogy a görög egyházban a Szentháromság 
tekintetében az una substantia très personae 
(aía otöícc èv xgiőiv vjtoőTÚöeöLv) c s u p á n SZ. B a z í l 
nyomán jó későn tudot t érvényesülni, mig a 
Krisztiistanban, az una persona duae substan-
tiae csak a chalcedoni zsinat u tán emelkedett 
typikus formulává. Vakmerőség azt is állítani, 
hogy a Szentháromság mai formulája a IV. 
század műve. Az igazság az, hogy a IV. század 
görög irói haboztak e tekintetben Aristoteles 
miatt . A latin egyháznak nem voltak ilyen 
kétségei, mert már Tertull ián használja a for-
mulát. A subs tan t ia 'mel le t t a személy fogal-
mának fontosságát a IV. és V. század vitáiban 
agyonhallgatni már csak azért sem volt szabad, 
mer t manapság épen a személyiség fogalma 
let t oly bűvös-bájos és Feyerabend is azt 
keresi az evangéliumban. 

Második kifogásom arra vonatkozik, a mit 
a szerző a kegyelem substantiájáról mond. Ez 
óriási tévedés. Figyelmébe ajánlom Feyerabend-
nak sz. Tamást . A Summának I-H. részében 
a 110. q. 2. art iculusában sz. Tamás felállítja 
a tételt, hogy a kegyelem qualitas animae. A 
második ellenvetés azzal foglalkozik, hogy a 
kegyelem ta lán nem qualitas, hanem substantia, 
mivel a substantia több a qualitas-nál. Feleleté-
ben kimondja, hogy a kegyelem sem nem 
substantia, sem nem forma substantialis, hanem 
a lélek accidentalis fo rmája : mert a mi álla-
gilag van Istenben, az csupán járulékosan van 
meg a lélekben, mely az isteni jóságnak 
részese. — De ha sz. Tamásnak és vele a 
hagyományos theologiának ez a nézete, akkor 
egyszerre halomra omlik az a hamiskásan 
építet t kártyavár, a melyet a szerző ugy lát-
szik azért állított be értekezésébe, hogy dogma-
történeti kontárkodásával meglehetősen lapos 
bizonyításának előkelő színezetet és magas 
szinvonalat kölcsönözzön. 
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De tegyünk még egy lépést ! Nem ismer 
Feyerabend a Szentháromság s a Krisztus-tan, 
továbbá a kegyelem és a szentségek dogmáin 
kivül egyéb dogmákat? Gondolom, teljesen 
megfeledkezett az egyházról és a végső dol-
gokról. Nem volna szives itt is megjelölni annak 
a bizonyos substantia fogalomnak átkos befo-
lyását? Mert csak ugy lehetne az egész 
dogmatikára kimondani a pereat-ot. Egyszóval 
a substantia szónak távolról sincs a dogmati-
kában az az egyetemesen „fertőző" szerepe, 
mint a minőről Feyerabend fecseg. A föltáma-
dás dogmája is letűnjék a modern theologia 
egéről? Ez is antik görög fogalom? De hát 
hogyan mosolyoghatták meg akkor mia t ta sz. 
Pá l t az areopágban? I t t is a substantia szere-
pel ? Ennek magyaráza ta igazán mesés volna ! 
Ez t is a IV. század hozta csak napfényre? 
Feyerabend, a ki annyira büszke a modern 
ker. i rodalomtörténet eredményeire, minden-
esetre tudni fogja, hogy Harnack szerint is a 
föl támadás hirdetése az őskeresztény missió-
predikácziónak lényeges része volt (1. Mission 
und Ausbrei tung des Christenthums in den 
ersten drei Jahrhunder ten . 1902.). Bizonyosan 
az sem kerülte ki figyelmét, hogy a II. század 
apologétái önálló müvekben foglalkoztak ezzel 
a dogmával : Iustinus ávaaxáösag (töredékek 
damascusi sz. Jánosnál) ; Athenagoras ^Qï 
ávaőráescog vsxçœv. 

A mit a szerző a hagyományos spekulatív 
Istenfogalomról, az absolutról és ennek üres-
ségéről beszél, az is vakmerő hamisítás. Az 
absolut fogalma nem jelent ürességet, hanem 
ellenkezőleg a lét korlátlan teljességét, tenge-
rét. A mit a Giyrj ßvd-og-Yöl mond, az a gnoszti-
kus spekuláczió terméke, melyet sz. Irenaeus 
egész lelkével pellengérre állít. 

Kissé sok, a mit Lutherről olvasunk, hogy 
az ő látóköre a középkor alsó határáig terjed. 
Denifle a Luther und Luther thumban bebizo-
nyítja, hogy Luther csak a késő scholasztikát 
(Occamus, Bielt) ismerte és például a transsub-
stantiatio tekintetében szuverén tudat lansággal 
mellőzte a korai scholasztikát. 

Összefoglalva a mondot takat , azt kérdezem, 
mit gondolnánk arról, a ki kísérletet tenne a 
mathemat ikában vagy fizikában az összes 
eddig fölfedezett törvények egyszerű tagadá-
sára? Az ilyen kísérletet általános hahota 

jutalmazná. De nem ilyesféle motoszkál e a 
modern theologusok fejében? 

Végül csak egy szót! Gondolom, mindenki 
észrevette, mily veszedelmesen hasolít az a 
modern protestáns theologia a franczia kath. tu-
dósok egy töredékének eszméihez ! A neoapologia 
is szórol-szóra azt állítja, hogy a keresztény-
ség igazsága csodákkal, jövendőlésekkel be 
nem bizonyítható, hogy a régi bizonyítási 
módszer és az egész skolasztika raczionaliz-
mus ; hogy a Voluntarismus és a kereszténység 
átélése a fő. Loisy is félig-meddig ugy beszél 
Krisztus istenségéről mint Feyerabend. Egye-
bekben is elég érintkező pontot találhatunk. 
A találkozás gyakran szószerinti. En is talál-
tam egyes helyeket Feyerabendnál , a melyek 
csengése teljesen egyezett Laberthonnière 
oratorianus szavaival. Lagrange is k imutat 
ilyen visszhangokat Bousset et Loisy közöt t 
(Revue biblique internationale. 1903. II. 302). 
Talán mégis csak naiv volna mindennek daczára 
azt mondani : Magna ingénia conveniunt! 

Egy\házi Okmánytár. 

I. SS. I). N. Pius PP. X. Episcopo Traussylvanieiisi 
concedit facultatem quatuor Praelatos Capitulais s 

nominandi. 
GUST AVUS C A R O L U S E X COMITIBUS M A J L I T H 

DE SZÉKHELY 
MISERATIONE DIVINA, ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 

EPISCOPUS TRANSSYLVANIENSIS. 

Venerabilis Capituli Albensis Tra n s sy Iv a n i a e Prae-
posito, Dignitatibus, Canonicis Sulutem et paternam 
Benedictionem ! 

Antiquum splendorem hujus Capituli, per tem-
porum injurias heterodoxorumque invidiâ et animo 
hostili in multis labefactatum restituere volentes : in 
recognitionem quoque meritorum Canonicorum istius 
Venerabilis Capituli, qui singulari pietate et eruditione 
ac indefesso labore, Nobis Antecessoribusque Nostris 
in regimine hujus almae Dioeceseos servitia omni 
laude et recognitione ac singulari appretiatione digna 
praestiterunt, ingenii dotes pari dexteritate Antistitum 
adjutorio impendentes ; splendorem quoque divini 
cultus in Nostra Cathedrali Ecclesia novo augmento 
prosequi intendentes et bene considérantes, quod in 
Nostrae Dioeceseos circumstantiis haud raro eveniat, 
ut vel in Residentiae Nostrae civitate vel in aliis 
locis ad functiones sacras peragendas Canonici invi-
tentur, quas functiones ad cultus catholici inter hetero-
doxos majestatem vindicandam, imprimis tarnen ad 
populi catholici devotionem augendam, majori quadam 
solemnitate peragi opportunum esse nemo non videt; 

demum ex eo, quod novissimis decenniis in collati-
73* 
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one Abbatiarum Praepositurarumque titularium tales 
subrepsissent ingerentiae, quae virorum de Ecclesia 
optime meritorum promotionem ad praefatos titulos 
vel prorsus frustraverint, vel ad multos annos dilata-
verint vel optimo quoque effectu ipsos tali honore 
ornatos ecclesiasticos viros pergravi taxarum aerarialium, 
expensarumque summa ita oneraret, ut — spectatis 
modestissimis virorum ecclesiasticorum in nostra Dioe-
cesi proventibus mulctae potius. quum honoris insigne 
haberi non immerito videatur : — 

Nos, in Nostra de statu Dioecesis Nostrae ordi-
naria ad S. Sedem Apostolicam Relatione, earn a Sua 
Sanctitate exoravimus gratiam, ut in gremio Capituli 
Nostri stabili ratione quatuor e Canonicis ab Episcopo 
juxta ipsius judicium et consilium ad usum insignium 
pontificalium sub titulo Praelatorum Capitularium 
promoveri possint valeantque. 

Ad nostras igitur preces SS. D. N. Pius PP. X. 
percepta die 22. Decembris anni 1903. relationein hac re 
Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Vincentii Card. 
Vannutelli, qui praeest Congregationi Eminentissimorum 
S. Trid. Concilii Interpretum, gratiosissime annuens 
precibus, benignissime contulit hoc privilégium ita 
tamen, ut servatis servandis hujusmodi privilégium 
personale sit omnino, nec transeat in successores bene-
ficii vel officii. In huj us igitur gratiosissimi et ad instar 
Brevium Nobis intimati Decreti sequelam tenore prae-
sentium statuimus et decernimus : 

1. Canonici qui in futurum juxta prudens judiciiim 
et arbitrium Episcoporum Transsylvaniensium titulo 
istius privilegii ad infulas promoti fuerint, ab omnibus, 
ad quos pertinet, Praelati Capitular es Infulati (kanonok-
praelatus) nominentur honorenturque. 

2. Privilegio gaudeant omnibus utendi pontificali-
bus insignibus eadem prorsus extensione, prout iisdem 
utuntur Abbates vel Praepositi titulares juxta usum 
per Hungáriám toleratum ; a die, quo in sollemni 
Consistorio ab Episcopo ad istius honoris culmen 
designati fuerint absque collatione ullius Decreti et 
absque ulla benedictione abbatiali, quam petere tamen 
fas erit, si ipsis placuerit ; modo annulum et crucem 
pectoralem ab Episcopo benedictam adhibeant et 
sciant, hoc ipsum eorum privilégium ad fines Dioecesis 
Transsylvaniensis esse restrictum et nec ipsis, nec 
Abbatibus vel Praepositis cujuscumque tituli in Sacra-
mentorum administratione et dum acrum sermonem 
faciunt vel populum fidelem sacris vestibus parati 
alloquuntur, pontificalibus Insignibus uti licere. 

Mandamus denique, ut praesens hoc intimatum 
Nostrum per Litteras Circulares officii dioecesani cano-
nice publicetur et universo almae Dioecesis Clero 
rite innotescat, et ut ad perpetuam rei memóriám 
Albo Protocolli Actorum Yenerabilis Capituli, item et 
Venera bilis Consistorii toto tenore inscribatur. 

Datum Albae-Carolinae in Residentia Nostra 
Episcopali die XXI. mensis Április Anno Salutis 
Millesimo Nongentesimo Quarto, muneris Nostri in 
Episcopatu Transsylvaniensi Septimo. 

Utentes privilegio Apostolico die 22. Decembris 

1903. Nobis Concesso, et praesentibus litteris sub Nro 
1980 antea autem in Consistorio publico et solemni 
Die 21. Április 1904. habito — ad notitiam Cleri per-
lato : titulum et praerogativa Praelati Capitularis con-
tulimus Canonico Archidiacono Ecclesiae Albensis-
Transsylvaniae, et Directori Cancellariae episcopalis 
Aaroni Tamási. 

Privilegium mozzettam et pallium canonicale de-
ferendi, a Beatissimo Patre erga nostras preces in rela-
tione ordinaria de Statu dioecesis Transsylvaniensis 
prolatas, et die 22. Decembris 1903. benigne exauditas 
— concessum prout in eodem Consistorio publicatum, 
et praesentibus litteris circularibus sub No 1981. com-
municatum est — conferimus singulis Arehidiaconis actu 
hoc munere fungentibus. et hoc titulo decoratis. 

Datum Albae-Carolinae, die XXI . Apr. 1904. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. Az egyházmegye százéves fennállásának meg-

ünnepléséről főpásztori körlevél. — (Vége.) 
A kereszténység — tisztelendő Tertvérek — a 

történeti kegyelet szülőanyja, s midőn mint jó keresz-
tények kegyelettel emlékezünk az előkorról, annak 
eseményeiről és kiváló alakjairól, nem szabadulhatunk 
az előkorból felénk hangzó ama szózattól sem : Okul-
ja tok! Mert ha büszkeséggel és öntudattal tekinthetünk 
is vissza az elmúlt századra, intő szózatként csendül 
meg fülünkben a figyelmeztetés, hogy az előttünk élők-
nek, a nagyoknak örököseire ugyanaz, vagy talán még 
súlyosabb feladat vár annál, melyért ők — kiknek ál-
dott legyen emlékezetük — jutalmukat már elnyerték. 

Bár vigasztalódva tekinthetünk vissza a múltra 
és reménynyel nézhetünk a jövő elé, mégis a reánk 
nehezedő kötelességek ez idő szerint oly fontosak és 
súlyosak, hogy kettőzött buzgalommal és erővel kell 
hivatásunk betöltéséhez látnunk, ha méltó utódai aka-
runk lenni az elődöknek. Drága örökséget vettünk át, 
tisztelendő Testvérek, s annak nemcsak megtartása, 
hanem gyarapítása is a mi vállainkra nehezedik ; azt a 
mi kezeinkből fogja bekivánni az örök Biró. Pedig 
súlyosak az idők, a melyekben élünk, s ha itt-ott a 
jobb jövő reménye felcsillámlik is, egészben véve mégis 
ráillenek korunkra az apostol szavai: ..mert lesz idő, 
mikor a józan tanítást nem tűrik, hanem kívánságaik 
szerint magoknak mestereket gyűjtenek, . . . és az igaz-
ságtól ugyan hallásukat elfordítják és a mesékre tér-
nek." 1 Szabadságnak, egyenlőségnek, testvériségnek 
kellene uralkodni, és ezek helyett jobban dúl napja-
inkban a békétlenség, gyűlölség, osztálykülönbség, 
mint bármikor. Az élő hit ós a doldogító szeretet meg-
fogyatkozott s nyomában romlásnak indul a tiszta 
erkölcs. 

Az önzés, érdekhajhászás és az életvágy általá-
nossá kezd válni. A gazdagok remegnek vagyonukért, 
a szegények pedig irigységgel tekintenek a gazdagokra 
s mohón kívánjuk azon élvezeteket, melyeket csak a 
pénz tud megteremteni. Igazán az emberek ,.Isten nél-

1 II . Timót. IV. 3. 4. 
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kül és az igéret reménysége nélkül"2 akarnak élni e 
világon és „mindnyájan a magukét keresik, nem a mi 
Jézus Krisztusé1'. 3 Mindezen bajok ellen, az emberi-
ség számtalan sebeire Krisztusban és az ő tanításában 
van egyedül a gyógyír ; Krisztusban egyedül az üdvös-
ség, „mert nem is adatott más név az ég alatt, mely-
ben nekünk üdvözülnünk kellene." 4 

Vissza kell térnünk a kereszthez, a kereszt tudo-
mányához. Krisztus tanításának kell áthatnia az egész 
emberiséget: az egyedeket, a családokat, a népeket és 
nemzeteket, a törvényhozást, a tudományt, az iskolát. 
Hogy pedig ezen óhajunk valóra váljék, hogy az Isten 
országa köztünk megerősödjék, megfeszített erővel és 
az Isten segedelme iránt való tántoríthatatlan bizalom-
mal kell munkálkodnunk az egyház ama isteni felada-
tának megoldásában, melyet dicsőségesen uralkodó 
Szentséges Atyánk elénk szabott : „Restaurare omnia 
in Christo". Ez a mi hivatásunk, ez a mi életczélunk. 
Nektek kell tehát — tisztelendő Testvérek — előljár-
notok a keresztény megujulás utjain, „mindenekre 
nézve legyetek magatok a jó cselekedetek példája, a 
tanításban, fedhetetlenségben, méltóságban. Beszédetek 
legyen igaz, fedhetetlen, hogy az, ki ellenünk vagyon, 
megszégyelje magát, semmi rosszat sem tudván felő-
lünk mondani".5 „Ti vagytok a világ világossága és a 
föld sava". t í Ti vagytok az égi tudománynak a hirdetői, 
az isteni törvény magyarázói. 

Lebegjen tehát állandóan szemeitek előtt az a 
megbízás, melyet az Úr a nemzetnek apostola által 
adott papjainak: „Hirdesd az igét, légy rajta alkalma-
san és alkalmatlanul, ints, kérj. dorgálj teljes türelem-
mel és tudomány nyal." 7 Mily széles tér nyilik itt a 
munkálkodásra, nemcsak a szószéken, hanem a meg-
változott időviszonyokhoz képest az emberi élet min-
dennemű vonatkozásaiban. 

Ima és szeretet pajzsával felvértezve, lelketek 
egész' hevével végezzétek isteni hivatástok teendőit és 
az Ur Veletek leszen, mint volt az apostolokkal, a kik 
„elmenvén tanitának mindenütt s az Ur velük együtt 
munkálkodott.8 Működéstek csak akkor lesz áldásos, 
ha meg nem feledkeztek az Ur szavairól : „Nem ti vá-
lasztottatok engem, hanem én választottalak titeket, s 
én rendeltelek, hogy elmenvén, gyümölcsöt teremjetek és 
a ti gyümölcsötök megmaradjon."9 Igyekezzetek tehát 
valódi vezérei, védői és atyái lenni népeteknek a bol-
dogulás és az örök üdvösség utján. Legyen tanítástok 
a hivő népnek lelki orvosságra, „hogy lemondván az 
istentelenségről és a világi kívánságokról, józanul, iga-
zán és ájtatosan éljünk e világon, várván a boldog 
reménységet." 10 

Szeretetteljes gondoskodástok kiváló tárgya legyen : 
az iskola, az ifjúság nevelése, mert ez az alap, a melyen 
keresztény társadalmunk felépül. I t t a tér, a melyen 
munkálkodástok maradandó eredményeket érhet el. 
„Az ifjú az ő útja szerint, midőn megvénül, sem távo-

2 Efez. II. 12. 
4 Apóst. csel. 4., 12. 
6 Máté V. 18., 14. 
8 Márk 16., 20. 
10 Tit. 2.. 12. 

3 Fili pp. II. 21. 
s Tit. II. 7., 8. 
? IL Timót 4. 2. 
9 Ján. 15., 16. 

zik el attól."11 Mindenekfölött legyetek állhatatosak a 
hitben ós tevékenyek a cselekedetben, nehogy minket 
érjen a próféta szava: „Veszedelmed tenmagadtól va-
gyon Izrael." 12 

Hogy pedig ezen jelentőségteljes esztendő annál 
emlékezetesebb nyomokat hagyjon híveink lelkében, 
leghőbb óhajom, hogy az a kegyelem, a megigazulás 
esztendeje legyen. Világosítsátok fel híveiteket a szent 
beszédek alkalmával gyakrabban ez év jelentőségéről 
s buzdítsátok őket, hogy azt az irgalmas Isten iránt 
hálás szívvel lelkük üdvére felhasználni igyekezzenek. 
„En és az én házam az Urnák szolgálunk." 13 Intsétek 
és buzdítsátok híveiteket, hogy gyakrabban járuljanak 
a kegyelem, a megigazulás forrásához : a töredelem 
szentségéhez. E czélből lehetőleg minél több helyen 
tartsatok szent Missiókat. Tapasztalati tény, hogy a 
szent Missiók igen hathatós eszközei az Istennel való 
kiengesztelődésnek ; hatásuk alatt az emberek hajlan-

I dóbbak a magukbatérésre. Minthogy pedig szerzetes-
férfiak elegendő számmal nem állanak rendelkezésünkre, 
igyekezzetek Ti magatok a hiányt pótolni olyformán, 
hogy az egyes kerületek papjai egymást segítsék ki. 
Majd minden kerületben van olyan templom, a mely 
iránt a hi vek különös előszeretettel viseltetnek, és a 
mely a Missióájtatosság központjául volna választható. 
Felkérem a ft. főesperes urakat, hogy ezen ügyet a 
kerületi esperes urakkal megbeszélés tárgyává tegyék 
és a létrejött megállapodásokról nekem jelentést tegye-
nek. Az áldozat, melyet, tisztelendő Testvérek, hozni 
fogtok, bizonynyal megtermi gyümölcsét. „Legyenek 
könyörgések, imádságok, kérések, hálaadások minden 
emberekért, királyokért és mindazokért, kik méltóság-
ban vannak, hogy nyugodalmas és csendes életünk 
legyen teljes ájtatosságban és tisztességben." 14 

Székesegyházam déli tornyának és a közvetlenül 
szomszédos Szent Mihály kápolnának folyamatban levő 
helyreállítására való tekintetből az az egyházmegye 
százéves fennállásának kellő fénynyel való megünnep-
lésének idejéül szeptember hó 4-ikét tűzöm ki, mely 
nap egyúttal Székesegyházunk felszentelésének évfor-
dulati napja, s mint ilyen, az előbb emiitett helyreál-
lítási munkálatok miatt elhalasztandó ünnepély meg-
tartására legalkalmasabbnak kínálkozik. Ez legyen az 
a nap, a melyen az Ur Istennek különösen hálát fogunk 
zengni a vett jótéteményekért és segedelmét kikérjük 
a jövendőre. Miért is elrendelem, hogy azon a vasár-
napon minden plébániai templomban ünnepélyes hála-
adó istenitisztelet tartassék Te Deumrnal, a legméltó-

S ságosabb Oltáriszentség kitételével, ünnepélyes kör-
menettel és az alkalomhoz mért szent beszéddel. Az 
istenitiszteletre meghívandók a helyi hatóságok és hiva-
talok is. Előtte való napon az esteli angyali üdvözlet 
után fél óráig szóljanak a harangok, hirdetve a követ-
kező nap ünnepi jelentőségét. 

j m e __ tisztelendő Testvérek — itt van az alka-
lom, hogy szivetekben az isteni szeretet szikrája lángra 
gyúljon. Egy százada áll már egyházmegyénk ós kinek 

u Példabesz. XXII . 6. 
is Józue 24., 15. 

]2 Ozeás 13., 9. 
» I Tim. II. 1., 2. 
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az ereje tartotta fenn? A mi erőnk csak olyan, mint 
a viz hulláma, melyet hirtelen elsimít egy másik hul-
lám, csak olyan, mint egy szikrácska, mely tündöklik 
és azután hirtelen kialszik, csak olyan, mint egy hala-
vány sugár, mely egy századnak örvényében egészen 
elmerül. 0 tartott fenn bennünket, az erős, a hatalmas 
Ur, „a ki letiporja a sátánt lábaitok alatt",1 5 hogy 
háborítatlanul szolgálhassátok Ot és dicsőséges anya-
szentegyházát. 

Boruljunk tehát arczra a Gondviselő Isten előtt 
és törjön elő szivünkből a hála imája. Imádkozzunk 
első sorban egyházmegyénkért ; imádkozzunk anya-
szentegyházunkért s dicsőségesen uralkodó szent Atyán-
kért ; imádkozzunk édes magyar hazánkért, sokat szen-
vedett szeretett Királyunkért és az egész uralkodó 
Házért, hogy az Isten békéje, mely felülmúl minden 
érzést, velünk legyen. „Erők Istene ! térj vissza ; 
tekints le a mennyből és nézd és látogasd meg ezt a 
szőlőt, melyet a te jobbod ültetett",1(5 hogy továbbra 
is éljen, növekedjék és a Te neved dicsőségét hirdesse 
minden időkben. Amen. 

Kelt Kassán, 1904. évi április hó 7-én. 
Zsigmond, 

püspök. 

Székes fejérvár, május 2. A katholikus hitélet és 
hazafias lelkesedés fényes ünnepét — varázsolta az őskoro-
názó város falai közé tegnap a budapesti főiskolai kath. 
ifjúság Szent Imre-Körének vándorgyűlése reggeltől 
estig terjedt részleteivel. E nagy nap rendje ugyanis 
ez volt : fogadás a vasútnál, szentmise a székesegyház-
ban prédikáczióval, diszgyülés, lakoma, Vörösmarty 
szobrának megkoszorúzása, bucsiizás a távozáskor. 

A 150 főnyi lelkes budapesti ifjú csapatot az 
állomáson Szenczy Ödön cz. r. áldozópap, főgimn. igaz-
gató üdvözölte. Erre megindult a menet, gazdagon 
fellobogózott utczákon, a czistercziek vendégszerető 
rendházába, a hol villásreggeli volt. Közeledvén a 
szentmise ideje, az ifjúság, Szenczy igazgatóval az élén, 
az ünnep fővédnöknőjét, Amália fhgnőt, a rendház 
kapujában ünnepélyesen fogadta, a ki örömét fejezte 
ki a fölött, hogy „az ifjúság katholikus vallásunkhoz 
való ragaszkodásának ily szépen ad kifejezést". A szent-
misét Vdrosy Gyula dr megyés püspök ur végezte, 
szentbeszédet dr Prohászka Ottokár mondott. Mise után 
megindult a menet a Szent István terembe, ahol 12 óra-
kor kezdetét vette a diszgyülés. Az első padsorokban ott 
voltak : Városy Gyula megyés püspök, Fiáth báró fő-
ispán, Zichy János gróf, Mayer Károly apátkanonok, 
Havranek polgármester, Prohászka Ottokár egyet, tanár, 
Glattfelder Gyula dr a Szent Imre Collegium igazgatója, 
a székesfejérvári tisztikar, a főgimnáziumi tanári kar s 
még számos más előkelőségek, mig a páholyokban 
többek közt Zichy grófnő és Wense bárónő volt lát-
ható. A színültig megtöltött teremben a diszgyülést a 
gimn. énekkar nyitotta meg Gluck Zsoltár-darabjával. 
Szenczy Győző igazgató diszelnöki megnyitójában lelkes 
szavakkal üdvözölte az egyetemi ifjúságot, utalt azon 

15 Szt. Pál a Róm. 2., 16. 
16 79. Zsolt. 15, 16. 

történeti hagyományokra, melyek az ősi városhoz 
fűződnek s örömét fejezte ki afölött, hogy az ifjúság 
kellőleg mérlegelte e szempontokat, midőn e várost 
kereste föl második vándorgyűlésének megtartására. 
Erre Mohay Lajos, az önképzőkör elnöke szavalta el 
nagy hatással Gudenusz „Hazámhoz" czimű költemé-
nyét, mely után a Szent Imre Kör alelnöke, Schandl 
Károly zajos óváczió közt kezdte meg beszédét. Az 
ifjúság köszönetét tolmácsolja az őskoronázó közönsé-
gének, hogy előítéletek nélkül fogadja mozgalmunkat. 
A katholikus egyetemi ifjúság két eszményért küzdött 
mindig: a hazáért és a keresztért. Az ujabb időkben 
élesen különvált az egyetemi ifjúság két tábora s a 
Szent Imre Kör csak természetes kötelességét teljesíti, 
midőn a szebb jövő reményében vesz részt a keresz-
tény áramlatban. A sikerült beszéd után Schöner 
Ferencz nagy sikerrel szavalta el saját szerzeményű 
„Jóslat"-át. A diszgyülés csúcspontja ifj. Zichy János 
grófnak következő beszéde volt : 

Méltóságos püspök ur ! Tisztelt közönség, kedves 
if jú barátaim ! Szeretem látni az ifjúságot, amint ideá-
lokra tekintve, ideálok felé törve, szivében és szemei-
ben tiszta égi meggyőződés tüze ég, midőn felejti egy 
perezre azt, ami a földhöz köti, azzal a tiszta lélekkel, 
melyet Isten lehelt bele magának, egy mennyországot 
akar teremteni a földön. Ilyen az az ifjúság, mely élet-
képes, melyben él alkotó erő s mely nem arra akarja 
fordítani képességeit, hogy csak bonczoljon és anali-
záljon, hanem arra, hogy egy öntudatosan kitűzött 
czélt öntudatosan választott eszközökkel elérjen. Sebaj, 
ha a czél messze van, sebaj, ha az talán csak nehezen 
érhető el, fődolog, hogy minél távolabb állunk a czél-
tól, annál magasabbra czélozzunk, hogy a kitűzött 
czélpontot eltalálhassuk. Mi az önök czélja, ideálja, 
kedves ifjú barátaim? Keresztény, hazafias, erkölcsös, 
tudományszomjas ifjúságot összetoborozni, sorakoztatni 
és együtt tartani azért, hogy még erkölcsösebbek, még 
hazafiasabbak, még hívőbbek és tudományosabbak 
lehessenek együtt, mint aminők lehetnének külön-külön. 

Egyedeket, értékeket, tényezőket, férfiakat akar-
nak sorba állítani azért, hogy majdan ezen erkölcsi 
értékkel szolgáljanak a hazának és az emberiségnek. 

Szeretettel, hitlel és tudással felfegyverezve, ilyen 
az ideális férfi. Szeretetével mindent meghódít, hité-
vel megmenti önmagát és tudásával szolgálja em-
bertársait. Miért ideális ezen férfi? Azért, mert csakis 
azon erő van meg benne, mely áldozatra készteti és 
hiányzik belőle az egoizmus, melylyel mindent letipor 
önmagáért. Ilyen férfiakra van szükség. Nem önző de-
kadensekre, akik gyönyörködnek abban, hogy mint 
lehet mindent alkatelemeire bontani és igy megsemmi-
síteni, hanem áldozatra kész férfiakra, a kik hatni, 
alkotni, gyarapítani tudnak. Ez pedig csakis akkor 
lehetséges, ha az emberi elme előtt egy ragyogó vilá-
gosság áll, mely nem a földről, sem a csillagokból 
veszi fényét, hanem sokkal magasabb régiókból, onnan, 
ahova csak a szív érzelmei tudnak felhatolni. Ez a 

I hit világa. 
Hivő ifjúság, ideális ifjúság. Nem rajongó, nem 



í. Félév. 37. sz. RELIGIO. '295 

fanatikus, nem vak és nem elfogult, hanem elméjével 
és szivével hivő. Szivünkkel hinni annyit tesz, mint 
szeretni az Istent, elménkkel hinni viszont annyit, mint 
tisztelni mindenkinek meggyőződését. E kettő együtt a 
türelem, melyet a szeretet diktál, mely a gondolkodó 
és érző ember legnemesebb tulajdonsága. A türelmetlen 
hivő, egy szeretetnélküli fanatikus, egy korlátolt elme, 
mely csak önmagát, saját tökéletességét látja, magát 
szereti, önmagát bámulja, tehát tulajdonképen egoista. 
Ilyenek ne legyetek, kedves ifjú barátaim, mert az 
lerontja a hit zománczát ós melegét, a meggyőződés 
erejét, a szeretet báját, a keresztény ember legideálisabb 
tulajdonságainak értékét. 

Szeressünk mindent, amit Isten alkotott, azért 
mert 0 alkotta, szeressük az embert kivétel nélkül 
azért, mert az 0 képmására és hasonlatosságára van 
teremtve ; legyen tág a mi szivünk, mely ellenségeinket 
is befogadja és akkor feltétlenül győzni fogunk azért^ 
mert ha ellenségeinket sziveinkkel hódítottuk meg, 
szeretetre kényszerítettük őket : — ez pedig a diadalt, 
a győzelmet jelenti. Ilyen ifjúságot sorakoztatunk az 
élet számára. T. közönség, kedves ifjú barátaim ! A 
hires angol államférfiú, Disraeli egyszer ugy nyilat-
kozott : hogy akármit mondjanak is, minden kérdés 
legmélyén mindenkor megtaláljuk a vallási kérdést. 
Legyen tehát az a kérdés akár politikai, akár társa-
dalmi, vonatkozzék az akár az egyénre, akár a közre, 
legyen az tudományos vagy nem : a vallási momentum 
mindig előtérbe fog lépni azért, mert az Istenség 
gondolata, melynek a vallás kifejezése, a maga univer-
zalitásánál fogva mindent betölt. 

Tudatlanság tehát, avagy a legnagyobb mérvű 
oktalanság, az embernek magát a vallási vonatkozástól 
emanczipálni akarni, odaállítani az univerzumot, mint 
önmagától lett, önmagáért levő valamit, elválasztani az 
államot, a társadalmat, a családot, az egyént, a tudást, 
egyszóval mindent az Istentől, ez merő lehetetlenség, 
uraim, azon egyszerű oknál fogva, mert az tényleg 
létezik és a hit az egy őserő, egy gigantikus tényező 
egy az emberek érzelmi világát tápláló hatalmas 
vezéreszme, melyet kényelmi szempontból vagy az 
emberi gőg szempontjából kiküszöbölni akarni gyerme-
kes badarság. Akkor tehát, midőn egyesítjük a hivő 
ifjúságot azon elvnél fogva, hogy az egységben van 
az erő, egy oly gárdát szervezünk, mely az élet számára 
szereli fel magát a leghatékonyabb fegyverzettel, olyan 
gárdát, mely ugyan ismeri az életet, annak veszélyeit, 
de nem fél tőlük, olyant, mely egészséges szívvel és 
elmével, equilibrált idegrendszerrel veszi fel azon küz-
delmet, melyet az életben sikeresen folytatni csak ugy 
lehet, ha együttesen és egyszerre fegyverbe lépünk és 
egyenesen megalkotjuk magunknak azt a biztos pozi-
cziót, melyből ha azt körülbástyáztuk, az utunkban 
álló akadályokat biztosan legyőzhetjük és azután egye-
nesen, feltartóztathatatlanul haladunk a kitűzött czél 
felé. A kitűzött czél pedig, amint már mondám, vég-
eredményében hazánknak és az emberiségnek szolgálni. 
Sorozási nap van ma Székesfejérvárott, kedves ifjú 
barátaim. A sorozó-bizottság eljött ide az őskoronázó-

városba, katonákat toborzani. Sorozunk és verbuválunk, 
sorozzuk és verbuváljuk a hivő keresztény ifjakat azon 
czélból, hogy mint erkölcsi harczosok, erkölcsi fegyve-
rekkel védjék meg e hazát és a társadalmat azon elvek 
által, melyeket a kereszténység hirdet s amelyek első 
sorban a tekintély elvében jutnak kifejezésre. 

Harczoljanak a tekintély elvének alapján ezen elv 
megmentéseért, diadalra juttatásáért, és ha ez sikerül, 
megmentik ezáltal majd a jövő társadalmi forradalmak-
ban, melyek okvetlenül be fognak következni, a trónt, 
a hazát és a társadalmat, adja Isten, még sok ezredév 
számára. Ez a czélunk ! Isten nevében, ifjú katonák—-
előre ! 

A viharos, tüntetésszerű éljenzés csillapultával 
Kerékgyártó Árpád titkár számolt be a Kör működé-
séről, mely jelen évben különösen oly intenzív volt, 
hogy a Kör döntő faktora immár az egyetemi mozgal-
maknak. A nagy tetszéssel fogadott beszámoló után 
Tóth Kálmán b. h. adta elő Prónai „Rákóczi zászlaja" 
czimü melodrámáját Raymann János, Zimprich Adolf, 
Stand Gábor zenekisérete ós a gimnáziumi énekkar 
énekkisórete mellett. A rokonszenves megjelenésű sza-
való páratlan alakításával s élethű előadásával való-
sággal elragadta a közönséget, a mely perczekig tartó 
tapssal honorálta a pompásan sikerült darabot. 

If j . Mailáth György gróf elnöki zárszavában kö-
szönetet mondott a gyűlés védnöki karának, Fejérvár 
közönségének s felszólította a középiskolai ifjúságot, 
hogy csatlakozzék szent Imre táborához s annak zász-
laja alá sorakozzék majd, ha egyetemi pályáját megkezdi. 

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után Schandl 
alelnök a gyűlésre érkezett táviratokat olvasta fél ; 
táviratilag üdvözölték a vándorgyűlést a budapesti 
központi papnövendékek, a kolozsvári Szent Imre 
Egyesület és a bécsi Pázmáneum növendékei. 

A diszgyülés befejezéseül a gimnáziumi énekkar 
adta elő Rosty-Mayer Szent Imre-dalát. 

Következett a díszebéd, negyedfólszáz teritékkel, 
szebbnél-szebb felköszöntőkkel, melyeknek élén Városy 
megyés püspök úr felköszöntője ragyogott — a pápára 
és a királyra. Az ifjúság ihletszerű lelkesedéssel rajongja 
körül a püspök ur személyét, érezve, tudva jól, hogy 
mily erős oszlopot bír a főpásztori erényekben gazdag 
püspök úrban. 

A Vörösmaty-szobor megkoszorúzása ismét talpon 
találta a város lakosságát s méltó befejezése volt a 
Szent-Imre-Kör székesfej érvári ünnepének. 

Székelyföld. Népmisszió. — Ugy látszik Franczia-
ország példájára az egynyelvű és vallású néprétegeket 
a vallási közönyösség, közömbösség dermesztő hidege 
kerítette hatalmába. Ennek ellensúlyozására kegyes 
főpásztorunk több alcsiki községben szt. missziók tar-
tásáról gondoskodott. Az alcsiki papság szívesen fogadta 
e téren -sokoldalú tapasztalattal, bölcsességgel és tudo-
mánynyal bíró lazarista atyákat, Lollok és Áronffy sze-
mélyében. Csikszentkirályon kezdették f. hó 9-én és 
tartott 16-ig. A három első napon Lollok atyát, gyön-
gélkedése miatt, az alfalvi plébános, Mikes gróf, dere-
kasan helyettesítette. Folyt a munka és rája Isten ál-
dása. Ezen idő alatt a templom a reggeli és estvéli 
szt. beszédek alatt mindig zsúfolva volt. A nap többi 
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részeiben a gyónók nagy száma járult a töredelem 
szentségéhez. Üdítő, üdvhozó, lélekemelő napok voltak 
ezek a hívekre nézve. Együtt lehetett látni a gyerme-
keket a komollyá vált ifjakkal, könnyező férfiak és el-
aggott öregekkel. A misszió praktikus keretébe vont 
hitigazságok hirdetése felszántotta a szivek gyomtermő 
kérgét, s oda az élet termő nemes plántáit ültette, 
melyek növekedését a jó föltétel és erős elhatározás 
biztosítandja. Hogy mily boldog és boldogító napok 
voltak ezek, bizonyítja a több mint 800-ra menő gyó-
nók száma, de mutatja a szívből fakadt hálaérzet meg-
nyilatkozása is a búcsúzás alkalmával. Áradatként 
hömpölygött a nép a templom terére, hogy könnyes 
szemekkel mondjon köszönetet, hálát a jó misszionárius 
atyáknak, kiket 12 kocsival kisért a szomszéd Szent 
Imre plébániára, hol áldásos munkájokat tovább foly-
tatták. ( nfeláldozással járó életök fölött őrködjék az 
Ur angyala. 

I R O D A L O M . 
= Alsóbbrendű homiiiak, melyek a gö-

rög katholikus egyházban vasárnapokon, vál-
takozó és állandó ünnepeken a szentmisében 
évenkint felolvastatni rendelt evangéliomi szaka-
szoknak a hallgató vagy olvasó közönség val-
lás-erkölcsi épülésére irányuló népszerű magya-
raza ta t és alkalmazását tar ta lmazzák, különös 
tekintettel a római kath. anyaszentegyházban a szent 
misén felolvastatni rendelt evangéliomi szakaszokra. 
Ir ta ifj. Gebé Andor, munkács-egyházm. áldo-
zár, a hit tudományok borostyánkoszorusa, teo-
logiai, lyceumi szenior-professzor és szentszéki 
ülnök. Föp. enged, szerző tulajdona. Ungvárott , 
1904. 8-r. 923 1. 

Szerző exegit monumentum. Századok multán is 
fogják ezt a könyvét használni. 

HIVATALOS. 
Concursus pro clericis in Dioec. Transsylvaniensi. 

Examen concursuale pro suscipiendis in Semina-
rium Clericorum tironibus asservabitur die 2. Juli in 
Seminario Albae-Carolinae. Solummodo juvenes acris 
ingenii, sanae constitutionis et optimae famae susci-
pientur. 

Albae-Carolinae, die XXV. Apr. 1904. 

VEGYESEK. 
— X. Pins pápa a Boisserie doktorral nemrég 

folytatott beszélgetés közben igen érdekes nyilatkoza-
tokat tett az orvosi tudományról és a csodákról. Az 
orvosi tudomása-ól azt mondta, hogy annak sokkal 
több érintkezése van a vallással, mintsem az emberek 
közönségesen gondolják. A mi a csodákat illeti, figyel-
meztetett arra, hogy ő minden könnyelmű eljárást 
elitéi és igen szigorú felfogást követ. 

— Az nj strassburgi kath. theol. kar és az 
egyházmegyei kormány közt a legbensőbb és legbizal-
masabb viszony fejlődött ki néhány hónap alatt, ugy 
hogy Fritzen püspök a Diöcesanblatt szerkesztését is 

a theologiai karra bizta. Első szerkesztő a karból 
Lang tanár. A lap havonkint jelenik meg. 

= Dou Hoscoról, az emberiség jóltevőjéről és az ő 
világmentő műveiről a Budapesti Kath. Kör. díszter-
mében (IV. Molnár-utcza 11.) f. évi május hó 9., 11. 
és 13-án (hétfő, szerda és péntek) délután 6 órakor dr 
Zafféry Károly szalézi áldozár. a „Bene mer en ti - pápai 
érdemkereszt birtokosa, felolvasásokat tart. Tárgysoro-
zat : 1901. május hó 9-én (hétfő) Don Bosco rendkívüli 
életeseményei. 1904. május hó 11-én (szerda) Don 
Bosco műveinek ismertetése. 1904. május hó Ib-án 
(péntek) a természetfölötti Don Bosco életében és 
műveiben. 

— A protestánsok mindenütt egyformák. Egy-
formán jobban szeretik, kedvelik, eltűrik, egyszóval 
jobb szemmel nézik a kath. egyház minden ellenségét, 
mint magát a kath. egyházat. Most, hogy Francziaor-

! szágban a törvényszéki palotákból kiküszöbölték a 
szentfeszületeket, a párizsi református consistorium el-

i nöke czikket közöl a „Le christianisme au XX. siècle" 
cz. folyóiratban s a maga részéről sajnálja ugyan ezt 
a tettét a franczia kormánynak, hitsorsosai részére 
azonban azt a szegénységi bizonyságot állítja ki, hogy 
az ő részökre nézve nem bizonyos abban, hogy ők is 
sajnálják vele együtt az esetet. Sőt szemrehányást tesz 
hitsorsosainak az iránt, hogy hitök vallásában „félén-
kek" és „nem ritkán vonakodnak kereszttel jelölni 
templomuk homlokát vagy falát, holott a XYI. század-
beli képpusztítás idejének régen vége szakadt". Aztán 
megmagyarázza hitsorsosainak, hogy „másnemű (sic!) 
babonaság elkövetése nélkül bizony nem kívánhatják 
le a Panthéon tetejéről, nem kívánhatják el az utczák 
szögletéről — a keresztet". 

— Apró hírek. Amerikából az az amerikai ötlet 
vetette át hirét Európába, hogy New-Yorkban óriási 
templomot akarnak építeni ,.minden vallás" számára, 
vagyis abban a bábeli templomban minden vallás ott-
hon lesz, csak az egy katholikus vallás nem, mert ez 
nem keveredhetik be az emberi vélemények szülemé-
nyei közé mint azokkal egyenrangú tényező. Az ő igaz, 
kizárólagos egyedülvalósága nem engedi meg a divat 
szelleme által tőle is kívánt összekeveredést. — Érdekes 
hír érkezett Tirolból. Azt mondják, hogy ebben a ka-
tholikus országban az egymással hadakozó két kath. 
párt mindegyike örül annak, hogy egyikökhöz sem 
tartozó tudós pap neve jött mint jelöltté a brixeni 
püsp. székre forgalomba. Micsoda kölcsönös megbecsü-
lés lehet az, a mely örül, ha a főpásztor kerüli az ál-
lásfoglalást. Az egyenetlenség szégyene kézzelfogha-
tóbban már nem is nyilatkozhatnék meg. 

— Sajlóliiba-igazítás. Az előbbi szám Tárczá jában a köl-
temény első sorában „felső'' he lye t t feslő-1 kell olvasni. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás4 a lakjában, '/2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. A lap te r jedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az VE. Kr. L."-&t j á r a t j a , az a lapot, 
ú jévtő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindké t lapot, a 

~TReligio-vallásu-1 és az VE. Kr. L " -a t együt t k ivánja járatni , az 
az „E. Kr. jL."-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi árban 20 koronával, a vele j á r a to t t „E. Kr . L."-ra 2 kor. 
pót lékkal tehetni meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint, 
Vu V2» 3/i ®s egé'íz évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb eljárás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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,-Pergt nlacriter tn cuepw tuo : praeäare praeiiu Domini, caritatem mcende, pietatem főve, umtati promocendae et arctms compmyendai 
»alabora . . . Nos interim gruti animi Nostri pignus. tibi et lis, qui open tuo sufragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

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

Additos tibi amnios auctoritate N ostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Ve-ére-zmek és tanulmányok: Ünnepi beszéd. — Egyházi tuclósitások : B u d a p e s t : Jóka i vallásossága. — M c k e e s p o r t : 
Amerikai magyar szókimondás arról, hogy van-e igazán „külön hazafiság" a pro tes tant izmusban. — R ó m a : X . Pius pápa Motu 
Propr io- ja a gregorián ének könyveinek kiadása ügyében — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. A Kath. Nővédő-Egyesület 

közgyűlése. — Irodalom. A szent kehely. Vegyesek. 

Ünnepi beszéd. 
A Szt. Imre Kör máj. 1-i vándorgyűlése alkalmával a 

székesfejérvári ciszterciták templomában mondotta 
Dr. Prohászka Ottokár 

egyetemi- tanár . 

Kedves If jak ! Keresztény hivek ! 
Ma, május 1-én, két zászló leng a világon ; az 

egyik vérvörös, a másik liliomfehér ; az egyikre rá 
van irva : regnum mundi, a másikra : regnum Dei. Az 
egyiken uj, hamis elvek, téves nézetek, hiu agyrémek 
koszorúja hervad: a másikon a hit, a halhatatlanság 
örök zöldje díszlik. Az egyik chaoszt, fölfordulást, 
pusztulást s utána uj, de szegényes s bizonyára lehe-
tetlen világot igér; a másik szintén pusztulás, romlás 
fölött leng, de megújhodást hirdet. Igen, pusztulás 
fölött leng ez is, a megfogyatkozott hit s erkölcs 
romjai fölött, melyek közt egy „romlott intelligenczia 
s egy gyönge nép" tanyáz ; gazdasági pusztulás fölött, 
melyben az ifju-Magyarország vivődik s nagy áldoza-
tokkal sem képes a zülést megakasztani ; nemzeti 
pusztulás fölött, melyben a tekintély megfogyatkozik 
s az igazi, józan, demokratikus elvek, melyek népet 
egységes nemzetté forrasztanának, nem érvényesülnek. 
S e sokféle és sokszoros pusztulás fölött ez a fehér-
liliomos zászló mégis megújhodást hirdet; hirdeti 
annak erejében, aki mondotta: confidite, ego vici 
m u n d u m . . . bizzatok bennem, én meggyőztem a vilá-
got, azt a világot, mely romlás, kín s enyészet s „meg-
újítottam mindeneket," „nova facio omnia." 

Lesz u j világ ! ez az a biztató s z ó . . . lesz. 

„Lesz-e?" hallom a kételyt fö l j a jdu ln i . . . lesz-e? A 
gondolat, az analizis emberei közül sokan kételkednek ; 
leülnek Jónással s Illéssel a lemondás borókája alá, a 
fáradt lélek kétségének árnyékába, s nem hiszik. Föl-
lépnek egymásután sötét bölcsek, kiknek „a két lán-
goló kin," elgyengült karthauzi-lelkek, kislelkü Niko-
démusok s mindezek nem hisznek a világ-megujhodás-
ban. De az az egyiigyü, hivő, siró egyház mégis csak 
bízik, térden guggol, sir s imádkozik : ó Te, Te, ki 
tüzet adtál az égből, pünkösdi t ü z e t . . . Te, ki lelket 
adtál, szivedből lehelted apostolokba, vé r tanúkba . . Te, 
Te, ki az élet vizeivel fellocsoltál hervadó világokat. . . 
Te újítsd meg — kérlek — most is a föld színét. 

S íme az igéből tüz, lélek, éltető vízfolyás lesz ! 
Mintha a vizek zúgását hallanám, s emelkedő világok 
mozgalmát látnám, tör elő egy if jú csapat a romanti-
czizmus lelkesülésével, a hit erejével: „hogy lesz-e 
u j világ? — kiáltja. Hogyne lenne? Ha lesz eszmé-
nyekért lelkesülő, tiszta erkölcsű, munkás ifjuságunk, 
lesz majd u j világ. S hogy csakugyan legyen egy ily 
ifjuságunk, jertek ifjak, ne késsetek, keresztelkedjetek 
meg tűzzel s lélekkel; kenjétek föl lelketeket a lélek 
kenetével az erkölcs harczaira ; jertek neveljétek maga-
tokat munkára. Lélek, tiszta erkölcs, munka, teremti 
majd meg az u j nemzedéket s veti meg a magyar 
keresztény társadalom megújhodásának alapját. 

I. A megújhodáshoz tehát először lélek, tüz, szellem 
kell. Tudjuk, hogy Prometheus a földön nem talált 
tüzet; fölment tehát az égbe s lehozta a tüzet, de e 
tűz igazán „lángoló kín" s fájdalmainak izzó vaskoro-
nája lett. E mithoszban nagy igazság rejlik : Tűz kell 
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az embernek, de a tűz még nem áldás s lehet 
belőle több kín és bú, mint öröm és élvezet. Van égi 
tűz, van isteni szikra bennünk ; ez a szikra többekben 
lánggá, lángészszé szíttatik, de ugy látszik, hogy a 
lángész gyakran csak promentheuszi tűz, mely a vilá-
got meghódítja, de az embert boldogtalanítja. A 
filozófiában sok ily lángész ég, de azokból sötétség 
borul ránk, igazi pokoli tűz az, mely lángol, de nem 
világit. Sötétség borul eszményeinkre. Nem mintha 
megczáfolná azokat, de kételyre, gyanakodásra, hypo-
c-hondriára nevelnek! vállukat vonogatva járkálnak 
körülöttünk s haj togat ják: ki tudja? ki tudja? ugy 
van-e ? E kételyből kedvetlenekké s betegekké leszünk 
s a modern kor nyilván hirdeti, hogy művészetében, 
filozófiájában; irodalmában pessimista lett. A betegség-
nek pedig halál a vége, a nagy buzdulás végre is sír-
hantok közé vezet s beigazul a német költő szava : 
es stirbt der Mensch an seinen Gö t t e rn . . . bálványai-
tól pusztul el az ember. 

Tüzet adjatok, emberek, tüzet a halál, a haldok-
lás ellen ; életerőt a lélek hervadása ellen ; tüzet, mely 
világosságával megaranyozza az örök igazságokat, a 
természetes fölismerés igazságait, milyenek: Isten, 
lélek, halhatatlanság, szabadság, erkölcs, törvény, felelős-
ség, erény, mely kiemelje a kétkedés ködéből a ter* 
mészetfölötti valóságokat, milyenek, kegyelem, bünbeí-
esés, megváltás, megigazulás, szentségek, egyház s 
mely fölragyogjon eszményeinken, a szentség megtes-
tesült remekein, milyenek: Krisztus, a Szent-Szűz, Pál, 
Sebestyén, Ágnes, Ka ta l in . . . István, Imre, Erzsébet s 
a kath egyház bűbájos, csillagos ege! 

E világosságot kiséri majd az életkedv s az 
öröm melege, mely a sziveket általjárja s életteljes, 
reményteljes világnézetet szolgáltat nekik. A mi világ-
nézetünk ilyen, mert az élet jegyében áll; mindig 
életet keres, életet szomjaz, életet álmodik, örök életet 
vár. A mi világnézetünk meleg és nem fázós ; hiszen 
Krisztus tüzet jött bocsátani a földre s ha a föld 
porába sújtja is le a Saulusokat, de Paulusokat nevel 
belőlük ; koldus-énekeket nem kedvel, s a porból is a 
lélek alázatában hódító apostolokat támaszt. 

Hát ime, itt a tűz, nem prometheusi, hanem 
pünkösdi tűz ; akartok életet? keresztelkedjetek meg 
e tűzzel s biztosítlak, hogy bennetek egy uj élet 
serken, s egy u j világ fejlik ki a mámor chaoszából s 
minél többen lesztek, annál inkább változik el körülöt-
tetek is ez a nagy világ. Próbálj átok meg, sürgessétek, 
imádkozzatok: küldd ki lelkedet s minden, megujúl s 
elváltoztatod a föld szinét. 

II. A megújhodáshoz másodszor erkölcsi tisztaság kell ; 
kell a meg nem szentségtelenített életerő, kell a tiszta 
vér miatt. Az első a tisztasággal j á r ; tudom ezt már 
a szüzesség nevéből, mely mindig az erőre emlékeztet : 
virginitas, vir, virtus, vis, viridis, Veritas : tudom azt a 
psychologiából, mert a tiszta erkölcsi élet önmagában 
küzdelmes lét s a hadak útjára, a törtetésre, a törek-
vésre utasítja az embert. Az erkölcsileg tiszta életben 
az ösztön küzd az észszel, a szenvedély az akarattal, 
az állat az emberrel ; s mind e küzdelemben két ut 

nyílik, az egyik az ascensio utja, a másik a descensus 
szomorú lejtője. Ezen a lejtőn nem kell törekedni, ott 
csak siklunk, csúszunk, mászunk; e lejtőn az erős 
akcziónak, a halál s a rothadás ellen való reakcziónak 
nyomai nem látszanak. Akczió s reakczió helyett a 
lemondás, a megadás, a gyáva meghódolás járja, mely 
az akaratot elernyeszti, az állatot kelti, az ösztönt 
fejleszti s az ideális lelkület bátor s merész tekintetét 
elhervasztja. Ily utakon, ily nyomokban Capuába 
érnek Hannibáli seregek ; s hősök, kik a szenvedélyek 
tengereivel megvívtak s a nehézségek Alpeseit meg-
mászták, fáradt szibarita vázakká lesznek. Minden 
mondern város egy-egy Capua, melyben nagy nemzeti 
erő rothad, s mely inkább az erkölcstelenség kloakái-
nak hálózatával, mint az erkölcsi élet arénáival impo-
nál. Pedig hiába, nem kloakákból kerülnek a sasok, 
hanem sziklafészkekből ; nem az elpuhultság kerevetei-
ről, hanem az erkölcsi küzdelmek porondjáról valók 
az apostolok s nem a bűnnek ölelése, hanem a bűn 
gyűlölete léptette a győzelmek arénáira a vértanúkat. 
Az az ascensio, melyen lelkek emelkednek a magasba, 
csak a tiszta erkölcs szárnyán kisérthető meg, az az 
emelkedés és törtetés, melyben egy szép jellemet ala-
kítunk ki s egy életre öntjük rá az Isten-hasolóság 
bűbáj át. 

S íme m. t. szülők, fiaitokat, kiket gonddal, fél-
tékenyen neveltetek, ha majd Pestre kerülnek, a kloa-
kák patkányai rajozzák körül, kiket az esti homály 
önt ki az aszfaltra ; lelküket a szkepszis választó 
vizzel, szivüket a szenvedély lúggal öntözi, a mit 
kulturának neveznek, az a fejvesztett divat, bevezeti 
a házasságtörések és a nyeglyeségek bűnbarlangjába, 
a színházakba; életerejük, életkedvük elvész és az 
ifjú lelkesedés diadalmenetét, mely készült, fölváltja 
a lemondás gyászmenete. 

Ugy-e méltán emeljük föl e romlással szemben 
a zászlót, a tiszta vér, a szeplőtelen élet, a meg nem 
szentségtelenített lélek zászlaját! Életerős, ideális, 
tiszta ifjúság nevelésében csak ez a zászló válik be. 
Próbálnak szerencsét mások is. Lengnek a „kulturának" 
„az ethikai társulatoknak," a „vallás nélküli erkölcs-
nek" zászlai ; de a mienk mint Goliáth kardja, melyről 
Dávid mondja : „nincs ehhez hasonló". Nézzétek ideál-
jainkat ; mily szépek, mily hatalmasak. A szeplőtelen 
élet ereje az ő szépségük s a győzelem test, vér, 
ösztön fölött, az ő koszorújok. A tiszta élet s az 
akaraterő sugárzik belőlük. — Tekintsétek meg a 
történelmet. Csak tiszta népek boldogulnak. Ha sok 
vért vesztenek is, sebaj, de a vér, ha tiszta, regenerálja 
magát. Kell-e erre más példa mint a vértanúságunk 
360 éves története. Szegények lettünk, hazánk puszta-
sággá, megyéink szandságokká sülyedtek ; vérünk 
ömlött, s mégsem pusztultunk el, első sorban azért, 
mert volt erőnk s erőnk a tiszta vérből volt való. Hej 
de most tért foglal a korrupczió s elvész a tiszta élet 
s annak ideálizmusa, mely nag}rgyá nevelt, mely esz-
ményeinket élő szentekben kialakította, mely prófétá-
kat, angyalokat szőtt királyi palástunkba. — Akartok 
élni? Jöjjetek ide, jöjjetek hazám reménye, népem 
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virága ; itt a zászló, a liliomos zászló, mely harczokról, 
győzelmekről beszél ; sorakozzatok alája, a lélek ereje 
száll meg titeket, legyűritek a romlást s kialakultok a 
szép egyéniségnek eszményei szerint. 

III. Harmadszor a megújhodáshoz erős, munkás kéz 
kell. Nemzet nagygyá és erőssé munka nélkül nem lehet. 
A fejlődés azt mutatja, hogy a jövendőnek társadalma 
csak a munka társadalma lehet. A munka géniuszának 
szól azért most mindenütt a győzedelmi ének ; a munka 
épiti föl az ember trónját s adja fejére a föld urának 
koronáját. Mi ugyan nem hiszünk a munka megváltó 
s üdvözitő hatalmában, de azért szükségét és áldásait 
nem vitatjuk. A magyar nép fejletlen állapota még 
inkább nyomósítja e szükséget, hiszen itt az elmara-
dottság a közművelődés, a közgazdaság, a művészet 
és ipar terén óriási munkát igényel, hogy csak vala-
mennyire is kiemelkedjünk a nyomorúságból. A munka 
azonban nem izlik nekünk ; nagy Széchenyink mondá-
sát, hogy „gazdagodjatok" megjegyeztük magunknak, 
de az utat rá, hogy munka által gazdagodjatok, elfelej-
tettük. A magyar nép szellemébe előbb bele kell olta-
nunk a munka szeretetét. Nálunk inkább a pompa, a 
látszat, a porhintés a divat. Elég hivatkoznom arra, 
hogy van fényes parlamentünk, de rongyos válasz-
tóink ; — van terméskőből, faragott kőből épült 
királyi lakunk s nyomorult sok százezer kivándorlónk ; 
— van csillogó fővárosunk s számtalan nádfedett 
szegény falunk. A munkához nagy energia kell, mely 
a magyarban ez idő szerint még nincs meg, de melyet 
eltanulhatna azoktól az erős kezű bibliás népektől, 
melyek a gazdasági élet terén az elsők. Nagy energi-
ához komoly világnézet kell az életről s az élet fölada-
tairól, az időről s a jövendőség reményéről ; nagy 
kötelességérzet, melyet nem a törvény betűiből, hanem 
az istenfélelemből merítünk. Erezzük át, hogy az 
Isten szolgái vagyunk, kik talentumokkal dolgozunk, 
nem tudjuk meddig? addig, mig az Ur eljön, hogy 
számonkérjen erőt, tehetséget, géniuszt, életet, törek-
vést, s lefoglalja azt, a m i jó s elvesse azt, a m i rossz. 

Csak az ilyen munka tesz hatalmassá. Nem az 
önzés, mely erkölcstelen és erőszakos ; nem a gazda-
godás vágya, mely munka nélkül átok. A Szt. Imre 
Kör istenes munkára nevel, a talentumoknak nagyra-
becsülésére, az idő jó fölhasználására. Ifjak, tietek az 
idő, használjátok föl — azt sürgeti, — nézzétek, 
mennyi a hajótörött élet, mennyi a szirének által elbű-
völt s elnyomorított ember ; a munka harcz lesz bol-
dogságtokért, nemzetünk felvirágoztatásáért, harcz az 
örök életért. 

Ime, ez a Szt. Imre Kör iránya és törekvése. Nem 
bontjuk-e hát ki méltán e népeket diadalra szerető 
zászlót? Nem bontjuk-e ki jó helyen, Fejérvárott, hol 
sz. István, sz. Imre pora van a termőföldbe keverve ? 
E földből ki kell zsendülnie a nemzet reményének. 
Eljöttünk ide, fölszólítani a szülőt, enyhíteni gondját, 
— eljöttünk kezet fogni az ifjúval, hogy bajtársunk 
legyen, — eljöttünk érdeklődésbe vonni a társadalmat 
e fontos ügy iránt. Erezzük, hogy soká késtünk, hogy 
mulasztottunk, hibáztunk. A nagy gondolatokat ki 

nem fejlesztettük, az erőket parlagon hagytuk; az 
itjuság lelkesülésének tüzét nem élesztettük, lelkületén 
a szeplőtelen élet hajnalpirját eléggé meg nem óvtuk. 
De most, most annál is inkább megfeszüléssel dolgo-
zunk: lelkesít erre a hit, mely mennyországot követel, 
— a remény, mely a gyökérből pusztulás után is u j 
életet fakaszt, — tüzel a szeretet, mely szívesen áldoz 
verejtéket, vért és életet, csak lelkeket menthessen. 
Mindenekfölött pedig sürget e honmentő, népet újjá-
teremtő munkára az Ur Jézus, ki tüzet jött bocsátani 
a földre! Kérjük őt, hogy ez a tűz, mely ma itt lobbot 
vet, pünkösdi tűz legyen s apostolokat kereszteljen, 
— hogy ez a íöléledés uj május, a magyar népnek 
májusa legyen; e májusi országnak, a Regnum Maria-
numnak a sz. Szűz legyen királynéja s zászlait az első 
sz. királynak lélek szerint fiai, sz. Imre testvérei, a 
Szt. Imre Kör tagjai segítsék és vigyék diadalra. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 9. Jókai vallásossága. — 
Az alatt, mig a világhirű magyar nemzeti költő 

poriadásnak induló tetemét sírjába elföldelik, ugyan 
hányan gondolnak okos emberhez illő komolysággal a-
nagy költő lelkének sirontuli sorsával, boldogságával vagy 
boldogtalanságával ? Ismerve korunknak a sirontuliak-
kal alig törődő csélcsap természetét, sajnos, csak ke-
vesekre lehet tenni azoknak a számát, kik Jókai halálát 
és sirontuli sorsát, saját lelki épülésökre, a keresztény 
hit világánál óhajtják legalább is megsejteni, meg-

, álmodni. 
A földi hervadás színpompás virágjainak és a 

féktelen emberi képzelődés csinált művirágainak, a 
szóvirágoknak rengeteg halmaza oly vastag fényes réte-
gét a föld sötét hulladékainak borítja rá a Jókai név 
substantiájára, a nagyszabású férfiú halhatatlan lelkére, 
hogy ezt a lelket magát világosan látni a siron túl nem, 

I csak sejteni lehet a fölcli dolgokból kiinduló következ-
; tetések hosszú és tekervényes utainak a véges végén, 

ima karjai által támogattatva az elszédüléstől a gon-
dolat szárnyalásának végtelenbe futó nagy pályáján. 

A sirontuli élet kulcsa a vallás, a keresztény 
vallás. Jókai keresztény volt, vallásos ember volt. 
Ezt maga vallotta be ünnepélyesen, és ennek kétségbe-
vonása ellen tiltakozott. Élete leírásának azt a részét, 
hol azt mondja el, hogy lett belőle regényíró, avval a 
szívből fakadt magasztos vallomással kezdi, hogy — 
„hiszek az isteni Gondviselésben és hogy sorsomat az 
Isten intézte el." S midőn 1898-ban összes munkáinak 
kiadása készült, egy kath. papnak 1 arra a figyelmez-
tésére, hogy az uj kiadásból egyet-mást, a mi a kath. 
egyház tanaival ellenkezik, ki kellene hagyni, Jókai 
válaszában kijelentette, hogy igenis, munkái megros-
tálva fognak újból napvilágot látni, s aztán mentsé-
gére, s Istenben való hitének védelmére, szórói-szóra 
a következőket irta akkor: 

„Felvilágosításul annyit hadd mondjak el, hogy 

i Dvorzsák János prelátus könyvkiadó. 
38f 
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azok az egyes kifejezések nem az én katechismusomat, 
hanem a regényes alakjaim észjárását jellemzik: ha 
egy atheistát irok le, az istentagadó szavakat mond, 
míg a midőn egy katholikus főpapot (Fráter György) 
s mellette a római szentegyház intézményeit irom le, 
ismét a legnagyobb igazságot igyekszem megtalálni. 
Egyes mondatoknak, az antithesis és expiatio kapcsolata 
nélkül való összeállításából lehet ellenem és akármely 
író ellen főbenjáró bűnök vádlevelét szerkeszteni. 

I t t azonban el kell ismernem, hogy magam vagyok 
a hibás. Én követtem el azt a hibát, hogy a „Negyvenév 
visszhangja" czimű anthologiában kiböngésztem min-
denféle müveimből egyes gondolatokat, frázisokat s 
azokat kollektív rovatokba csoportosítva bocsátottam 
közre. Hát ezt a hibát nem fogom ismételni s összes 
műveimből ez a könyv egészen ki lesz hagyva. Külön-
ben is egész irodalmi működésemnek az volt az irány-
zata, az olvasókat az ideál felé vezetni, s mi volna 
magasabb ideál, mint a vallás ? En azt kívánom, hogy 
mindenki a saját vallásában üdvözüljön.* Egész életem 
folytonos lánczolata volt az Isten kegyelmének. Ami 
nagy bajok értek, azokban mindig magam voltam a 
hibás ; ha kiszabadultam belőlük, az Isten csoda-
tette volt. 

S ha minden emberi bűnökben lélekzem is, 
egytől tiszta a lelkem : a háladatlanságtól ; s a fiatal 
szivekbe hitetlenséget oltani a legnagyobb háládatlan-
ság volna éppen én tőlem." 2 

Mily szép ez a hitvallás — a maga egyszerűsé-
gében, őszinteségében ! Nagyszellemű emberek, valóban, 
csak kivételesen lehetnek vallástalanok ! 

Isten az iránta hálás embert nem hagyja, nem 
taszítja el magától. Talál utat és módot az ily lélek-
nek magához való felemelésére. Erőszakot azonban 
nem használ soha. Kegyelmeit sem szórja a vele nem 
gondolok után. 

Jókai élete földi ember élete volt : hivő és — 
hittel nemtörődő. Melyik lett győztes, a hit, vagy a 
hittel való nemtörődés, lelke fölött az örökkévalóság 
küszöbén, azt csak az Isten angyalai tudnák meg-
mondani. 

Egy gondolatot e pillanatban, midőn e sorok 
utolsó pontja következik, nem fojthatok el magam-
ban : azt a gondolatot, melyet Jókai utolsó perczeinek 
vallási elhagyatottsága keltett ; azt a gondolatot, 
mely sok mások közt, egy angol admirált vezetett 
vissza a protestáns vallásból az egy élő keresz-
ténységbe, a katholikus anyaszentegyházba, — Claude 
Paget-et, mikor a Flóra hajón csak kis hadnagy 
volt még. Midőn ugyanis Paget egyik barátjától 
azt kérdezte ott lent a Capföldön, miért tért át a 
katholikus vallásra, barátja ezt felelte: „Te Catholic 
is the only save Religion to die in", „a katho-
likus vallás egyedül alkalmas arra, hogy benne az 
ember nyugodtan haljon meg". ?? 

* Ez a nemtörődés azzal, igaz-e vagy nem, ez a „saját vál-
lás" : ez — a magyar szellem örökléses nagy hibája. Szerk. 

- Fe jérmegyei Napló, 1904. máj . 7. 

Mckeesport, ápr. 22. Amerikai magyar szókimondás 
arról, hogy van-e igazán „külön hazafiság" a protestantiz-
musban. — 

„Van-e külön hazafiság a protestantizmusban?" 
ez alatt a czím alatt az itteni „Magyarok Csillaga" 
a következő vezető czikkelyt bocsátotta az ó és az uj 
hazában lakó protestáns atyafiak gondolkodásának ren-
delkezésére : 

„Érdekes lesz tisztába jönni ezzel a kérdéssel. 
Érdekes főként most s legkivált nekünk amerikai ma-
gyaroknak, a kik közül a magyar protestáns egyhá-
zakat itt, a mint gróf Dégenfeld küldetéséből látjuk. 
Magyarország jelenlegi kormánya ugy beczézgeti, mintha 
Amerikában csakis ezek lennének a magyar nemzeti-
ség erősségei. 

Pedig hát ennél nincs óriásibb tévedés a földön ! 
Mert Amerikában, ép a magyar protestantizmus bizo-
nyult be annak a faktornak, a mely az önmaga erejé-
ből semmit sem képes produkálni. 

S itt a hol szemünk előtt van ma még a múlt, 
vagyis a hol maga a jelenleg élő nemzedék nem engedi 
meg a történelem-hamisítást, bizonyult be az, hogy 
magyar nemzeti szempontból a protestantizmusban, 
mint vallásban semmiféle magyar nemzeti erő nincs, de 
sőt ott, a hol neki versenyre kell kelni a katholicziz-
mussal e téren, ő még csak a komoly versenyre sem 
képes. •- -

A ki tehát azt állítja, hogy a protestantizmus 
magyar nemzeti szempontból többet ér, mint a katho-
liczizmus, az vagy tudva és akarva nem mond igazat, 
vagy pedig nem ismeri a történelmet s e mellett a ka-
tholikus hitet és a protestáns vallást. 

Mert hiszen a protestáns vallások hitvallásában 
sehol sincs említés téve arról, hogy e vallások hívei 
magyarok tartoznak lenni. 

De sőt ez nem is lehet, mert a franczia Kálvin 
János soha még csak szinét sem látta Magyarország-
nak, annál kevésbbé beszélt, avagy érzett ő tehát 
magyarul ; Lutherről pedig tudva van, hogy az nem-
csak német volt, de mint ilyen annyira magyar-gyü-
lölő német is, hogy mikor a mohácsi vész után a tö-
rökök által szorongatott magyar nemzet, a nürnbergi 
országgyűlésen, a magyarokat 10 ezrenként rabszolga-
ságba vivő törökök ellen fegyveres segítséget kórt, 
hát ez ellen, a magyaroknak adandó segélynyújtás 
ellen, Luther Márton röpiratot irt. 

Az a vallás tehát, a melynek alapítója íme igy 
segítette elő felettünk, magyar nemzet felett, a 150 
éves török szolgaságot, bizony bizony a magyar törté-
nelemnek Szent Istvánokat, Szent Lászlókat, Nagy 
Lajosokat, Kapisztránokat, Tomoryakat, Hunyadiakat, 
Zrínyieket s Rákócziakat stb. stb. adó katholikus hit-
nél magyarabb vallás nem lehet. 

Sajna, hogy Magyarországban ezt az éles ellen-
tétet sehol nem domborítják ki a történelemtanárok, 
sem azt nem világítják meg eléggé, hogy a magyar 
katholikus vezérfiak mindig szívesen küzdöttek a bécsi 
hatalom tulkapási ellen akkor, a mikor a magyar pro-
testantizmus, avagy ennek autonomiája forgott veszély-
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ben, de bezzeg a protestánsok soha sem állottak so-
rompóba akkor, ha ott az ezer éves magyar haza böl-
csőjét ringató magyar katholiczizmus igényelt vala-
mikor testvéri támogatást. 

Pedig hát ép abban tűnnék ki a protestantizmus 
magyar nemzeti ereje, ha az ezt tudná beigazolni, hogy 
tudniillik ő a magyar nemzeti jogok védbástyáinak 
szaporodásaért még önmagáról is meg tud feledkezni. 

De hát az a baj, hogy a protestantizmus erre 
eddig még soha nem volt képes. Ott csakis az önér-
dek volt a fő mindig és a katholikusok elleni gyűlöl-
ség, irigység. 

S a mint Magyarországon ez volt ennek eddig a 
létalapja, ugy Amerikában is csak erre fektették ennek 
létjogosultságát a magyar protestáns lelkészek, a miről 
azoknak ujságlapjai adják meg a fényes tanúbizony-
ságot. 

Magyar nemzeti szempontból azonban Ameriká-
ban épen semmit nem tett eddig még a magyar pro-
testantizmus, mert a magyar lutheránusok még csak 
meg sem kisérlették sehol, egész Amerikában, hogy 
valahol csak egyetlen egy kis magyar hitközséget is 
szervezzenek. 

A reformátusok pedig, hiába élnek ők ma már 
több mint husz magyar lelkész vezérlete alatt, sehol 
még csak odáig sem tudták vinni, hogy valahol ön-
emberségükből, tehát külső segítség nélkül, csak egyet-
lenegy magyar templomot s lelkészt is eltartsanak. 

Azután pedig a hol ők éltek, ott ugyan csak akkor 
tudták meg, hogy ők magyarok, a mikor az angol pro-
testáns egyházaktól vagy alamizsnát kértek, vagy 
pedig a mikor egyet-kettőt elzártak közülök. 

Mig ezzel szemben, azok a katholikus magyarok, 
a kik otthon nem tűnnek fel Amerikából oly erős 
magyaroknak mint a protestánsok, nemcsak minden-
felé a maguk emberségéből tartanak fenn kath. magyar 
hitközségeket, de iskoláikat, templomaikat s egyéb más 
magyar intézményeiket teljesen és kizárólag csakis 
abból az áldozatkészségből tartják fenn, a melyre szi-
vöket a magyar katholiczizmus gyulasztotta fel itt ez 
idegen földön. 

Pedig hát a mi önerőnkből épített s fentartott, 
meg az amerikai protestáns vallások által eddig még 
minden évben dúsan segélyezett magyar protestáns 
templomok között akkora a különbség, hogy pl. itt 
több magyar református templom van, a melyiknek 
egész építési ára sem képvisel annyi értéket, mint a 
Monongahela-völgyi róm. kath. magyar templomnak 
csak az ablakai képviselnek ! 

Kérdjük, mit mutat ez, s mit igazol ez ? Nemde 
azt, hogy a katholiczizmusban mint vallásban van él-
tető s lelkesítő erő, de a protestantizmusban nincs ! 

Mert hiszen ime itt Amerikában, a hol úgy a 
protestáns mint a róm. kath. magyar hitközségnek tel-
jesen egyforma szegény hívőkből állanak, vagyis a hol 
ez a két vallás az egészen és teljesen egyforma vagyonú 
szegénysorsu magyarság között működik s így minde-
nik teljesen csakis a benne rejlő erkölcsi erőre van 
hagyva, ime mit produkál az egyik s mit a másik? 

Az itt soha senkitől egy czenttel sem segélyezett 
fiatal magyar katholiczizmus rövid idő óta immár tizenöt 
egészen önerejéből megélő róm. kath. amerikai magyar 
hitközséget tart fenn ; míg az itt tizenöt éves, tehát 
aránylag bizonyos elég öreg magyar protestantizmus 
ilyent eddig még egyetlen, de egyetlen egyet sem. 

Sőt, hogy ilyent valaha produkálhassanak, ehhez 
még maguknak azoknak a magyar református lelké-
szeknek sincs reményük, a kik daczára, hogy Ameri-
kában húszan vannak immár, lelkészi értekezleteikben 
örökkön örökké hirdetik, hogy Amerikában ők önálló 
magyar egyházmegyévé csakis azért nem szervezked-
hetnek, mert hitközségeik, az amerikai protestáns egy-
házak pénzsegítsége nélkül nem állhatnának fenn. 

Kérdjük újból, mit igazol ez? Nemde azt, hogy 
ott, a hol nincs pénz, vagy más külső segély, a magyar 
protestantizmus, mint vallás, a magyar katholiczizmus-
sal szemben még csak komoly versenyre sem képes. 

Megfoghatatlan tehát, hogy most, mikor otthon a 
protestánsok egyelőre csak évi öt millió korona állandó 
államsegélyt követelnek a magyar kormánytól az ő 

I vallások czéljaira és a mikor ebből egy százezret ide 
Amerikába igért meg évenként gróf Dégenfeld József' 
református vallási czélokra kiküldeni : otthon mivel 
tudják beigazolni azt, hogy a protestantizmus, mint 
vallás, ily rengeteg pénzt kiérdemel Magyarországban 
a szegény nép adójából ? 

Ne az állam támogasson talpra vallást, hanem 
az a vallás maga keltsen lelkesedóst maga iránt, hogy 
igy őt a benne rejlő erőért sajátjukból tartsák fenn ós 
erősítsék meg az ő követői: akkor az ilyen vallás majd 
nem szorul reá se az irigykedésre, sem pedig az ala-
mizsnára. De biz addig, a meddig ez, alamizsna nélkül 
örökösen csak éhségéről és üres zsebűségéről panasz-
kodik, nem érdemli meg az életét ; mert hisz a vallás 
nem teherként nehezedik egy állam nyakába, hanem 
olyan segítőként helyezkedik abba el a mely őt a benne 
rejlő erkölcsi erővel virágzáshoz segíti. 

Ezt egyszer már, a mikor még tudniillik virágos 
kert vala hires Pannónia, vagyis a mikor még három 
tenger mosta hazánk határait s a világverő Hollós 
Mátyás idejében mi voltunk Európa sorsának intézői, 
megtette a katholiczizmus : szeretnénk tehát látni, hogy 
vájjon ugyanerre képes-e az a protestantizmus, a mely 
alamizsna nélkül se otthon, sem pedig itt Amerikában 
nem képes megélni. 

Ez a próbakő s itt tegyen túl rajtunk a magyar 
protestantizmus, de ne abban, hogy a magyart irigy-
kedni tanítsa meg a kath. egyház vagyonára ; mert az 
ilyenre Jézus Krisztus igazán és soha nem tanított 
senkit." 

Rónia, május 1. X. Pius pápa Motu Proprio-ja a 
gregorián ének könyveinek kiadása ügyében. — 

Ma jelent meg az „Osservatore Romano" elején. 0 
szentsége ugyanis tegnap, április 30-án, fogadván a grego-
rián ének-bizottság tagjait, kijelentette nekik, hogy április 
25-iki kelettel uj Motu Propriot adott ki, mely a grego-
rián éneket magukban foglaló liturgiái könyvek vatikáni 
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kiadására vonatkozik, tovább vive, illetve befejezésre 
juttatva ezt az ügyet az 1903. nov. 22-iki Motu 
Proprio és az 1904. jan. 8-án kelt ritus-congregatói 
határozat alapján. A legújabb pápai intézkedés veleje 
ez : A gregorián ének az u j vatikáni kiadásban teljes-
ségében és tisztaságában lesz visszaállítva a legrégibb 
kódexek szerint. A szerkesztésre megbízást a franczia 
benczések solesmesi apátsága kapott. A kiadó bizott-
ság tagjai valamint az ő munkatársaik titoktartásra 
vannak kötelezve. A szerkesztők kötelesek a liturgiái-
történeti bizottsággal egyetértésben megállapítani a 
szöveget. Az elrendelt vatikáni kiadás typikus lesz, 
vagyis senkinek se lesz szabad liturgiái énekes könyv 
kiadását engedélyezni a vatikáni kiadástól eltéröleg. 
A vatikáni kiadás irói tulajdonjoga az Apostoli Szent-
széké marad. Innen fog kelleni engedelmet kérni bár-
kinek a világon, ha másolatban liturgiái énekes-köny-
veket akar kiadni. 

Van szerencsém a kiadó bizottság és a munka-
társak névsorát is ide iktatni. Bizottsági tagok: elnök 
Don Bothier József sz. B. r. wandrillei apát. Tagok: 
mons. Respighi Károly, pápai caeremoniarius, mons. 
Perosi Lörincz, a sixtinai énekkar örökös karmestere, 
tiszt. Relia Antal iir Rómában, tiszt. Mocquereau András 
sz. B. r. atya, solesmesi perjel, tiszt. Janssens Lörincz 
sz. B. r. atya, a Collég. S. Anselmi de Urbe kormány-
zója, tiszt. Be Santi Angelo Jézüs-társasági atya, Kanz-
ler Rudolf báró tanár Rómában, dr Wagner Péter tanár 
svájczi Freiburgban, Worth H. G. tanár Londonban. 
Munkatársak vagyis tanácsosok : t. Bar alti Ráfael ur Luccá^ 
ból, tiszt. Berriot F. úr Langresből, tiszt. Grosspellier 
Sándor ur Grenobleból, tiszt. Moissenet Renát ur 
Díj ónból, tiszt. Holly Normand ur New-Yorkból, tiszt, 
don Amelli Ambrus sz. B. r. atya montecassinói perjel, 
tiszt, don Gaisser Hugó sz. B. r. atya, a római görög 
Collegiumból, tiszt, don Horn Mihály sz. B. r. atya a 
seckaui monostorból, tiszt, don Molitor Ráfael sz. B. r. 
atya, a beuroni monostorból, Gastoué Amadé tanár 
Párisból. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVEKENYSEG. 
A Kath. Nővédő-Egyesület közgyűlése. 

Szerdán, f. hó 4-én délután folyt le a Sz.-I.-T. 
dísztermében, fényes, főleg női közönség jelenlétében, j 
A távollevő elnök, özv. Pálffy Pálné grófné helyét ifj. 
Zichy János gróf töltötte be. A herczegprimást, kinek 
felügyelete alatt az egyesület áll, Városy Gyula dr 
székesfejérvári püspök képviselte. Zichy János gróí 
üdvözlő szavai után Városy Gyula dr püspök mondta 
el megnyitó beszédét. 

Örömét fejezte ki azon, hogy a herczegprimás 
megbízásából elnökölhet a közgyűlésen. A keresztény 
karitász ügye mindig lelkesedéssel tölti el, különösen 
pedig most, midőn hölgyeket lát a katholikus pap hi-
vatási körében. Az egyesület jelentéseinek ismerete 
után lehetetlen hálával nem adóznia az egyesületnek. 

Szent Idának, Bouillon Gottfried édes anyjának, tör-
ténete jut eszébe, amely szépen példázza a Nővédő 
Egyesület nagyjelentőségű czéljait. Szent Ida, midőn 
rendes szokása szerint egyizben a közeli kolostor zso-
lozsmáján megjelent, a templomban egy siketnéma 
lánykát vett észre, kinek rongyos ruhája megdöbbentő 
színekkel ecsetelte a nyomorúságot, melynek részese. 
A szent nő köpenyébe takarta a lánykát, imádkozott 
érte s Isten meghallgatta kérését, mert a leányka — 
megszólalt. Szent Ida továbbra is oltalmába vette a 
leánykát, segélyezte, sőt a kolostortól is eszközölt ki 
számára támogatást. A leányka azonban a jólétben 
rossz útra tévedt. -Isten sújtó keze nem maradt el, 
betegsége visszatért, ismét siketnéma lett. Szent Ida 
újból közbenjárt érte Istennél s a leányka visszanyerte 
egészségét. Ez az eset még harmadszor is ismétlődött, 
a szent nő kérése mindannyiszor meghallgatásra talált 
Istennél. 

Ez a történet szólóra erős hatást tett. A fiatal 
leányok sorsát látja benne, akik a családi meleget, 
vezető kezeket, okos tanácsokat nélkülözve könnyű 
prédái az elzüllésnek. A keresztény karitász itt van 
hivatva a cselekvés terére lépni. Az emberi természet 
általános fogyatkozásaihoz mai társadalmi viszonyaink 
közt még sokkal nagyobb bajok is járulnak. A közép-
korban a nő helyzete a mainál sokkal előnyösebb volt. 
A vallásos szellem terjedése együtt járt a női tisztelet 
terjedésével. A lovagiasságnak egyik fő karakteriszti-
konja volt a nők iránti tisztelet. Ebből a korból ma-
radt az a mondás : Irhonban a legszebb ifjú nő is 
végigmehet az egész országon. Mostanában oly mér-
tékben csökken az a tisztelet, amily arányban a ke-
resztény szellem tisztasága lanyhul. Nagy baja társa-
dalmi életünknek az is, hogy egyre több azoknak a 
nőknek a száma, akik a család keretén kivül kénytele-
nek kenyerüket megszerezni. Az elfajult társadalmi 
életnek e szimptomái teszik szükségessé az oly egye-
sületeket, melyek segítségére vannak a gyöngéknek. 
Szent Ida példája helyes utmutató ezek működésére 
nézve. 

Anyagilag kell segíteni az eltévelyedetteket, de 
nemcsak alamizsnával, hanem ama viszonyok megvál-
toztatásával, melyekben éltek. Ugyancsak Szent Ida 
igazolja, hogy a nővédő egyesületek csak akkor mű-
ködhetnek sikeresen, ha természetfölötti indokok állnak 
rendelkezésünkre és természetfeletti czél lebeg sze-
meink előtt. Szent Ida a szerzetesekkel működött. 
Csak az a működés sikeres, mely az egyház szellemé-
ben, a papság vezetésével történik. Szóló látja, hogy a 
katholikus Nővédő Egyesület tagjai közt ez a szellem 
tökéletes. Az egyesület hölgyei tudatával birnak 
a női természet sajátosságainak, ismerik a mai társa-
dalom bajait, tudják tehát, hol és hogyan kell segíteni. 
Az egyesület eddigi története mutatja, hogy tagjai 
teljes önzetlenséggel, nyugalmuk, apró szórakozásaik 
és talán itt-ott apróbb családi gondjaik feláldozásával 
viszik előre az egyesület ügyét. Köszönetet mond ugy 
a herczegprimás, mint a maga és püspöktársai nevében 
az egyesületnek és kívánja, hogy Isten bő áldásával 
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kisérve, minél több lelket térítsen vissza a helyes 
útra. 

Az élénk éljenzéssel fogadott püspöki beszéd után 
ifj. Zichy János gróf köszönetet mond érte a püspök-
nek, felkéri Bóly Gizellát, hogy adja elő a munkás-
nőket védő egyesületről (patronage) szóló jelentését. 

Eberling Józsefné a munkásotthonok életét ismer-
teti, melyek olcsó lakást, élelmezést és ingyenes okta-
tást nyújtanak a munkásleányoknak. Wüsztner Hen-
rikné az uj pest-rákospalotai Szent Erzsébet jótékony-
sági nőegyesületről szól. Waldhütter Hugóné az 
egyesület vagyoni helyzetét mutatja be. Az egye-
sület bevétele 37.687 korona 85 fillért tett ki ; ki-
adás ezzel szemben 21.462 korona 35 fillérre rúgott. 
Az egyesület jövedelmei tagdijak, hangversenyek, ado-
mányok. gyűjtések utján folytak be. 

Bély Gizella zárójelentése után a közgyűlés Zichy 
János grófnak ajánlására egyhangúlag megadta a tiszt-
viselőknek a felmentvényt. Ugyanekkor bejelentette 
Zichy János gróf, hogy özvegy Pálffy Pálné grófné 
elnök és özvegy Korniss Miklósné grófné alelnök 
lemondtak tisztségükről. A közgyűlés egyhangú lelke-
sedéssel ismét őket választotta főtisztviselőivé. Zichy 
János gróf felkérte ezután Proliászka Ottokár drt beszé-
dének elmondására. Az illustris szónok a következőkép 
szólott : 

Mélyen tisztelt Hölgyeim ! Ahol érzéketlen szi-
vekkel, hideg lelkekkel állunk szemben, ott a szó hanggá 
lesz, a hang pedig levegő, lehellett. De ahol meleg 
szivek vannak, ott a hangból szó, a szóból gondolat, 
a gondolatból érzés és tett válik. En oly körben be-
szélek most, amelyben nem kell fölpanaszolnom az 
üres beszéd átkát, mert hiszen lelkesülés és szeretet 
áll azon komoly nagy feladat elé, amelynek egy kis 
részét öleli fel a nővédelem. Nővédelem a neve ! Mert 
van nőpusztulás, mert van nőelzüllés. Egy szomorú tér, 
egy óriási tér, telve szakadékokkal, egy szégyenletes 
életnek árnyékaival. Posvány, amelyben szakadatlanul 
gázolnak, kik különben aszfalton járnak, amelyben már 
elvesztek, kik meg test szerint kereskedésekben, gyá-
rakban dolgoznak. 

Ez a szomorú tény egy nagy kötelességét ró ránk. 
Rója ezt mindenekelőtt az a föltartóztathatlan szocziális 
mozgalom, amely mint szocziális érzék erjed, lázit, er-
jeszti a társadalmat. 

Ha kell vizről és köztisztaságról gondoskodnia a 
társadalomnak, ha a hullát eltakarítják és a bacilluso-
kat elsöprik, mindenesetre az erkölcsi romlásnak ele-
ven hulláit is kell, hogy eltávolítsuk. Mert a lelkek 
ugy rothadnak, mint az almák ; amelyek nincsenek 
elszigetelve a rossztól, elvesznek. A társadalom, ha 
pogány, ha illuminált, ha atheisztikus, agnosztikus, de 
szocziális mindenesetre. A nagyvárosok kultúrájának 
fokát már nem a vármüvekről, nem is a muzeumokról, 
hanem a szocziális jótékony intézményekről olvassuk 
le. A kultúra a szocziális érzés fejlettségében, prakti-
kus kihatásaiban nyilatkozik meg. 

Ha már az egész világ lelkesül a szocziális esz-
mékért, ha az újságok hirdetik, a rikkancsok közvetítik 

a szocziális akcziót : miféle szocziális érzés, szeretet, 
miféle nemes akczió fog megindulni bennünk, akiknek 
hitük egy ideális világ, telve bensőséggel, eszmények-
kel, gyöngédséggel, akiknek tűzhelye egy páratlan 
istenszeretet oltára, akiknek eszméi utolérhetetlen föl-
séges eszmények, akiknek motívumai mint a glecserek 
jégekéi vidékeket elárasztottak, hegyeket lehordtak, 
völgyeket eltemettek, világot változtattak? 

A mi eszményünk a Jópásztor, aki szereti az em-
beri lelket ; a mi eszményünk a szamaritánus,- a ki 
bort és olajat hordoz magával; a mi eszményünk a 
tékozló fiu édes atyja, a ki fiát fogadja. Ezeknek az 
eszményeknek nem szabad a rövidebbet húzni azok 
előtt az eszmék előtt, a melyeket a humanizmus 
ünnepel. I t t Neri szent Fülöpöt emlegették. De meny-
nyit lehet itt említeni ! Páli szent Vinczéket, Don Bos-
kókat és utána mélységes, beláthatatlan perspektívá-
ban seregeket mindenféle fejkötő alatt, mindenféle csu-
hában, mindenféle öltözetben ; de valamennyi a sze-
retetnek napszámosa ! 

Mélyen tisztelt hölgyeim ! Ezeket az egyház mind 
szervezte, szervezte a Bernádhegyen, Páris utczáin, 
szervezte a Nílus partján, a török félhold alatt, a ko-
lostorokban. Kegyetek nincsenek kolostorokban, de 
Kegyetek is ezen eszményeknek áldoznak. Ne bánják, 
hogy nincsenek zárdákban ; lássák, az a nagy kornet 
nem férkőzik el mindenkihez, vannak ruhák, amelyek-
től az emberek ijedeznek. Kegyetek előtt a szivek nem 
zárulnak el. Kegyetek nők, higyjék el, nőknek kell 
nőknek segíteni. Vannak bizonyos esetek, ahova a férfi, 
ha pap is, nem férkőzhet el, Kegyetek, mint a világ 
gyermekei s mint az egyháznak hűséges leányai, rítu-
sok és ruha nélkül elférkőzhetnek oda, hová a szükség 
hívná az egyházat. A ki ebbe a munkába belefektet 
egy életet, szeretetet, gyengédséget, az maga huzza a 
legnagyobb hasznot. Mert az ember sehol sem merít 
annyi igazán nemes vigaszt, mint épp a szeretetnek 
szolgálatában. 

Ebben a szolgálatban fejlődik a világban élő 
j erős asszonynak, a szocziális nőnek a tipusa. Erős 

asszony nekem az, a ki nemcsak a gyermekét, hanem 
a felebarátját is szeretni tudja, ugy hogy embert csinál 
belőle. 

Az erős asszony, a ki lelket tud menteni, a világ 
terhén segít. Kegyetek Fichte szerint igazán sziklákat 
gördítnek, mikor ezeket a szegény, rögbefagyott lel-
keket mentik. Összehasonlíthatnám Kegyeteket a germán 
asszonyokkal, akikről Tacitus irja, hogy oly erős asz-
szonyok, hogy a germán hősök hozzájuk viszik sebei-
ket és azok nem félnek a sebekbe belenézni, meg-
számlálni és hegeszteni. 

A kórházak kedves testvérei hősies lelkek ; 
legyenek önök is nagylelkűek és áldozatosak; ez is a 
szocziális asszony típusához tartozik. 

Mikor 1793-ban Angeban három leányt vittek a 
guilotinra, a szépségnek, ifjúságnak, ártatlanságnak tel-
jes bájában, meglátta őket a nép s kiáltotta: „Nagyon 
szépek, kegyelem, ne haljanak meg; túlságosan szépek.u 

De az egyik azt felelte : „Semmi sem nagyon szép 
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Istenért." Szép ruha, szép arczbőr, szép szem, szép haj, 
semmi sem szép, nagyon szép Istenért. A mit az em-
ber a legnagyobb eszményért tesz, az mind kevés, nem 
lehet hozzáfogni bármily áldozat nagyságát és nem 
lehet viszonyba állítani az eszménynek fölségével. Ha 
Kegyetek áldoznak, tiszteletreméltók; de ne gondolják, 
hogy túlságosan sokat adtak. Semmi sem tulsok az 
Istenért. 

Es szervezkedjünk ! Fogjunk kezet ! Ha kezet 
lógunk, ha sokan leszünk, okvetetlenül győzünk. A 
szeretet erős, mint a halál, mondja a Szentírás. Az 
egyház mindig küzdő. Félre a nyegleséggel, félre a 
szibaritizmussal. Dolgozzunk, áldozzunk lelkekért, ál-
dozzunk Krisztus szeretetétől áthatva, s biztosítom ke-
gyeteket, hogy akkor a katholikus nővédelem a keresz-
tény karitász zászlaját diadalra segíti. 

A nagyhatású szónoklat után Zichy János gróf 
köszönetet mondott Prohászka Ottokár drnak és a szak-
osztályok vezetőinek, majd Isten áldását kérve az 
egyesület további működésére, a közgyűlést befejezett-
nek jelentette ki. 

! K O I) A L 0 >í. 
0 Megjelent és beküldetett : A szent kehely. Irta 

dr Némethy Gyula. Különnyomat a „Religio-Vallási-
ból. Budapest, Nagy Sándor könyvnyomdájából 190*4. 
8-r. 50 lap. Kapható a szerzőnél Nagyváradon. 

— Az Oktató Népkönyvtár tanulságos népies 
folyóirat áprilisi száma a következő érdékes tartalom-
mal jelent meg : 

Miatyánk, vagyis az Ur imádságának népies magya-
rázata : 

A jelen füzet az előszót és első kérést hozza. — 
Mozaik : Kettő. — En katholikus vagyok. — A gazda. 
— Konyha. — Mulattató. 

A mű havonkint 4 íven jelenik meg és érdekes 
olvasnivalókon kivül hasznos tudnivalókat is hoz. Kath. 
körök, egyesületek nagy lelkihaszonnal járatják. Egy 
évre 4 kor. Megrendelhető Oktató Népkönyvtár szerk. 
Budapest, VII. Csömöri-ut 16. Ugyanott Bolanden K. 
Noé bárkája czimű kitűnő regény 2 kor. kapható. 

— Megjelent a Stimmen aus Maria-Laach. Katho-
lische Blätter. Jahrgang 1904. Zehn Hefte M 10.80 
(oder zwei Bände zu je M 5.40). Freiburg im Breisgau. 
Herdersche Verlagshandlung. 

Tartalma a 4. füzetnek : Die strafrechtliche Zurech-
nungsfähigkeit. (V. Cathrein S. J.) — Die Charitas. 
(H. Nix S. J.) — Gehirn und Seele. Mit 3 Figuren. 
(J. Beszmer S. J ) —Der Anglikanismus auf dem Wege 
nach Rom ? III. (Schluss.) (J. Blötzer S. J.) — Die 
Sternenfahrt des Gilgamesch. Kosmologische Würdi-
gung des babylonischen Nationalepos. Mit 2 Figuren. 
I. (F. X. Kugler S. J.) 

Rezensionen : Kunz, Handbuch der priesterlichen 
Liturgie nach dem römischen Ritus. 4. Buch (A. Lehm-
kuhl S. J.) ; Gietmann, Ästhetik der Baukunst (St. 
Beissel S. J.) ; Weber, Die katholische Kirche in Ar-

menien (C. A. Kneller S. J.) ; 1. Ritter v. Landmann, 
Die Vollendung der Revolution. Napoleon I. ; 2 Kienzl, 
Die Gesamtkunst des XIX. Jahrhunderts. Richard Wag-
ner (O. Pfülf S. J ); 1. Scapinelli, Bezirkshauptmann 
von Lerchberg ; 2. v. Hebentanz-Kaempfer, Taubenflug 
(H. Wiesmann S. J.) ; 1. Schott, Gottestal; 2. Barry, 
Der Zauberknoten (J. Spillmann S. J.) — Empfehlens-
werte Schriften. — Miszellen : Eine Broschüren-Apolo-
getik im grossen Stil. 

Megrendelhető Herdernél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 

VEGYESEK. 
— X. Pius pápa a szentfereneziek főnökéhez, 

főt. Schuler Dénes atyához ápril. l l -ón kelt apostoli 
levelet intézett, melyben a nagymultú szentferenczi 
rendben a tudományok művelése terén uj virágzásnak 
mutatkozásáról beszél, ajánlva Aquinói sz. Tamás és 
sz. Bonaventura munkáinak tanulmányozását. E leg-
újabb pápai irat a tudomány mívelésének párját rit-
kító dicsérete és ajánlása. Azt mondja X. Pius pápa, 
hogy a „doctrina", a tudományos míveltség — „hódít 
és a papi szent hivatal teljesítésének termékenységét 
fokozza". 

— A király ÍUidapesten való tartózkodása rövid 
időre a monarchia középpontjává teszi hazánk szivét. 
A hatalmak képviselői mind lerándultak Bécsből né-
hány napi tartózkodásra Budapestre. It t van a pápai 
nuntius is, Granito di Belmonte, titkára ós az üdítőre 
kíséretében. 

— Jókairól sok frázist, sok izetlenséget írtak 
össze a sok jó és szép elismerés közt a lapok. A B. H. 
például odáig ragadtatta el magát, hogy azt a helyet, 
hol a „lelkek az Ur szivén pihennek" oly sötétnek 
gondolja, hogy benne Jókai Mór lelke „hatalmas fény-
sugárként" mutatkozhatott be. Ember visz be fényt az 
Isten otthonába, nem az Isten fénye világítja meg az 
oda kerülő gyarló halandókat ! Mekkora felfordultsága 
a gondolkodás világának ! Azok közül a búcsúztatók 
és visszaemlékezések közül, melyek Jókaira vonatko-
zólag szemeink elé kerültek, valóban kiválik dr K. A. 
vezető czikkelye, bárcsak néhány tollvonásból áll, a 
„Tiszántúléban, és Sziklay János balatoni Jókai-vissz-
hangja a „M. Allam"-ban. Ezek a mellett, hogy az 
életből vannak véve, Jókait feltűnő jellemzően mutat-
ják be. Majdnem Jókai szelleme maga beszél belőlük. 
Legrosszabbak azok a parentácziók, a melyekben Jókai 
csak eszköze valami czélnak, rendesen a nagy mondá-
sok frázis-pompájának. 

— A Hutlapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem 
újjáalakításának CXXIV. évfordulója alkalmából 1904. 
évi május hó lb-án délelőtt 11 órakor az egyetem 
dísztermében ünnepélyes közülést tart, melyet az egye-
temi templomban délelőtt 10 órakor ünnepélyes isten-
tisztelet előz meg. Tárgysorozat: 1. Ünnepi előadás, 
tartja Heinrich Gusztáv rector magnificus. 2. Az 
1903 904. tanévi egyetemi pályamunkákról szóló kari 
jelentések. Felolvassa Ballagi Aladár bölcsészettudo-
mánykari dékán. 3. A pátya- és szorgalmi dijakat 
kiosztja Heinrich Gusztáv rector magnificus. Budapest, 
1904. május hó 1. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, május 14 39. M sz. I. Félév. 1904. 

„ Perge alacriier in Cuepto tuo : praeliare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et avenus compingendat 
k diabor a . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

.Additos tibi animos auctori tate Nostra exoptamus, quibuh excitatus atque erectus . . . . religioni doeti-inaeque provehendae felicius mcumbas. ' 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányod: Még egyszer a s t rassburg i egyetem kath. theol. ka rának ötévi tanfolyamáról . — Egyházi 
Okmánytár: DilectogPiiio Dionysio Schüler Ordinis Minorum Ministro Generali P I U S P P . X. — Árchidiaconis actual ibus in dioec. 
Transsylv. mozzet ta et pallium canonicale privilegii ins tar conceditur. — Statucum super u s u m Insignium Pontificalium. — Egyházi 
tudósítások: B u d a p e s t : A király szózata a nemzethez a Rákóczi emlékére nezve t rón és nemzet közt lé t re j ö t t megegyezésnek 
a „nemzet j avá ra és dicsőségere" állandó „kölcsönös egye té r téssé" fej lesztése i ránt . — D u n a m e n t e : Je lenségek a magyar 
pro tes tant izmus egén. - M i l á n ó : Nyilvános pályázat a sz. Ambrus-féle r i tus fej lődése és fe j lesztése ügyében. — E ó m a : _X. 
Pius pápa legintimebb életéből. A pápa egy rokona porosz katonat iszt . — Tárcza. Szent Ala jos zászlaja. - Kath. Egyesületi Élet 
és Köztevékenység. Szent I s tván Társu la t . — Irodalom. Szocziális vezérkönyv. — U j magyar köszöntő. — Megje len t : Li terar ische 

Rundschau . — Hivatalos. Papnövendékek felvételi vizsgálata. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten- f 
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 È 
részét illető minden ï 

kQldemény 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. 

Még egyszer 
a strassburgi egyetem kath. theol. karának 

ötévi tanfolyamáról. 
Németországban a tudomány általában, 

így a theologiai tudomány is, kétségtelenül oly 
magas fokán áll a virágzásnak és befolyásnak, 
liogy az egész világ figyelme e tekinte tben 
bátran, vagyis a tévedés veszedelme nélkül, 
erre az országra irányzottnak tekinthető és 
mondható. A katholikus németség befolyása 
magában Rómában is feltűnően emelkedik. H a 
már most ez a virágzó és hatalmas német 
katholikus theologiai tudományosság uj theo-
logiai kar alapításával reformokat ha j t végre 
önmagán: méltán az egész anyaszentegyház 
theologiai világa oda fordul s vizsga szemmel 
szemléli a német katholikus theologiai oktatás 
reformjának mikéntjét, mohó tudásvágygyal 
keresve kutatva a reform okai után. 

Alkalmul e czikkünk megírására közvet-
lenül az szolgált, hogy a strassburgi kath. 
theologiai kar doktorráavatási eljárásának 
szabályrendelete nyomtatásban megjelent. Kelt 
márczius 7-én. 

A strassburgi egyetem kath. theologiai 
karában a doktorráavatások eljárásának rendje 

és módja más német egyetemek ily tárgyú 
eljárásának rendjétől és módjától feltűnően eltér. 
Az eltérés főpontjai ezek : 

1. A strassburgi egyetem kath. theologiai 
kara két fokozatot fog osztogatni : doctorátust, 
és licentiátust. Ez utóbbit annak emlékére, 
illetve folytatásául, hogy a strassburgi pap-
nevelő intézetben eddig működött theologiai 
főiskola fel volt jogosítva a bacealaureatus és 
licentiatus akadémiai fokozatának adományo-
zására. 

2. Doktori fokozat elnyerésére Németország 
többi katholikus theologiai karaiban elégséges, 
ha valaki u. n. triennium academicumot képes 
felmutatni, vagyis hogyha 3 évig tanul t theo-
logiát valamely egyetemen. A strassburgi 
egyetem kath. theologiai kara többet kiván e 
tekintetben alapul. Kivánja, hogy a doktor* 
jelölt philosophiai és theologiai tanulmányokból 
alkotott teljes ötévi tanfolyamot végezzen s 
megengedi, hogy ebből az 5 évből, ne kelljen 
egyetemen tölteni csak egy évet. Ha mind az 
5 évi tanfolyam egyetemi, az illetőre nézve 
annál jobb. 

3. Doktorátusra jelentkezésnél mind az 5 
kötelező tanfolyam minden félévéről, vagyis 
összesen 10 félévről, félévi vizsgálatok sikerét 
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kell kimutatni. Egyetlenegy félévi bukás kizár 
a doktorrá-avatás jogigényéből. 

Vannak még a strassburgi theologiai dok-
torrá-avatásnak más figyelemre méltó részletei 
is, a melyek közöl némelyek más német 
egyetemeken is feltalálhatók, némelyek azon-
ban legalább is egyik-másik jellemző vonásu-
kat tekintve, a strassburgi uj fakultásnak, 
sajátos jellemvonásai. Ilyenek például: 

1. Az avató-értekezésnek legalább 5 •— 
nem 2—3 — nyomta to t t 8-r. ivre terjedőnek 
kell lennie, és azt nem kevesebb, mint 150 
példányban kell a karhoz beküldeni. Ez a 
nagy szám valószinüleg azért szükséges, mer t 
a kar a maga avató értekezéseivel nemcsak a 
maga egyetemének akar szolgálni, hanem más 
egyetemek körében is tudományos szintájának 
és hírnevének tanuka t óhajt állítani. 

2. Maga az examen rigorosum ( tehát csak 
egy van) két részből áll, úgymint Írásbeliből 
és szóbeliből. 

3. Valamennyi hi t tudományi tan tá rgy négy 
szakcsoportba beosztva együtt kerül elő a 
szóbeli vizsgálaton. A doktorjelölt szaktárgyának 
az tekintetik, melyből avató értekezését válasz-
tot ta . Az így megválasztott szaktárgyában a 
doktorjelölt köteles a vizsgálaton szélesebb és 
mélyebb tudás t kifejteni. 

4. A szigorlat Írásbeli része két tétel, min-
dig egy dogmatikai és egy szaktétel kidolgozására 
vonatkozik. Ez t a két dolgozatot zár t a j tóknál 
két nap alat t kell elkészíteni. 

5. Érdemjegy az egész vizsgálat minősí-
tésére 3 van, u. m. cum laude, magna cum 
laude, summa cum laude. 

6. Ennek az összeredménynek megállapí-
tásánál az írásbeli és szóbeli vizsgálat részle-
tes eredményei a mértékadók és döntők, avval 
a külömbséggel az egyes szakok között, hogy 
jelöltnek az ő választott szaktárgyából az 
érdemjegyek egy fokkal magasabbra becsül-
te tnek a más tárgyakból szerzett érdem-
jegyeknél. 

7. A doktorrá avatás oly ünnepi aktus, 
melyben a jelöltnek is jut aktív szerep, a 
mennyiben köteles szabad előadást tar tani 
valamely általa a maga szakából kiválasztott 
és a kar által jóváhagyot t tétel fölött. 

A mi a licentiátusi fokozatot illeti, erre 
nézve csak négy tanuló-év kívántatik ; továbbá 
egy alapos, nagyobb értekezés, mely Írásban 

is adható be ; végül a főbb theologiai szaktár-
gyakból szóbeli vizsgálatot kell tenni. * 

Akár doctorrá, akár licentiátussá avat 
valakit a kar, minden esetről külön-külön 
tesz jelentést a kar a strassburgi püspöknek 
és az illető felavatot t egyén megyés püspö-
kének. 

Mondani sem kell, hogy mindezt itt most a 
budapesti kir. magyar tudomány-egyetem kebe-
lében levő Pázmány-féle theologiai kar tervbe 

I vet t 5 évi tanfolyama miként való berendezé-
sének czéljából mondot taknak kérjük tekin-
tetni. - -

E g y h á z i Okmánytár. 
DILECTO FILIO DIONYSIO SCHÜLER 

Ordinis Minorum Ministro Generali 
PIUS PP. X. 

D I L E C T E F I L I 
SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

• 

Doctoris Seraphici sapientiam, Ecclesiae Catholi-
cae non minus quam Eranciscalis familiae immortale 
lumen, optimo sane consilio sodales Ordinis tui susce-
pere refovendam, cum abhinc non paucis annis Opera 
eius, quae extarent, omnia rursus edere, congruenter 
eruditioni horum temporum. aggressi sunt. Cuius qui-
dem magni laboriosique incoepti, uti Decessor Noster 

j fei. reg. Leo XII I primitias progressionesque admodum 
probavit, ita Nos felicem exitum, intégra voluminum 
accepta donc serie, vehementer gratulamur. Id autem 
non vestra solum causa facimus, sed communi. 

Etenim Bonaventuras, utpote non suo dumtaxat 
saeculo, sed omni posteritati, quemadmodum caeteros 
summos Ecclesiae Doctores, datum divinitus, egregie 
prodesse huic etiam aetati posse arbitramur, si, quod 
sperare post vestros labores licet, multo plures inve-
nerit studiosos sui. Eo magis quod is princeps Schola-
sticorum alter extitit cam Aquinate, cuius in Philosophia 
ac Theologia disciplinam Nos, Decessorem secuti, ma-
gnopere commendandam, datis proxime ad Urbanam 
S. Thomae Academiam litteris, censuimus. Sed prae-
cipuos ex hac editione fructus doctrinae, fore ut alumni 
tui scripta S. Bonaventurae pervolvendo percipiant, 
non modo confidimus, certum habemus. Novimus enim 
in tuo Ordine, una cum amore nobilium Magistrorum, 
qui Franciscanam Scholam medio maxime aevo illu-
strarunt, doctrinarum studia, ad rationem viamque exacta 
quam requirunt tempóra, dudum revirescere in spem 
dignitatis pristinae coepisse. 

Quo in genere duo, honoris causa, Collegia nomi-
namus : Antonianum in Urbe, ubi delectorum ex uni-
verso Ordine Alumnorum flos ad magisteria graviora-

* Ez a fokozat nálunk minimális fok lehetne pap-
nevelő-intézeti theologiai tanárok számára. 
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que munia rite educitur, et S. Bonaventurae Collegium 
ad Claras Aquas, unde ipsius Seraphici Doctoris, typis 
impressa, prodiere nuper Opera, itemque alios Minorum 
auctores de integro vulgatum iri intelligimus. — Om-
nino istum studiorum optimum cultum, in Minoritica 
familia incalescentem, Nos et ornandum laude, et hor-
tatione acuendum etiam putamus. — Siquidem praeter 
artes exercitationesque virtutum, quae ad conforman-
dos recte spiritus pertinent, nihil est quod ad sacra 
digne exequenda officia et munera magis opus sit, 
quam doctrina ; cuius ipsa opinio, reverentiam hominum 
sacerdoti concilians, perfunctionem sacri ministerii 
facit fructuosiorem. 

Restât ut de oblatis voluminibus, in quibus, aeque 
ac Decessor Noster, criticae artis peritiam, animad-
versionum opportunam copiam, ipsam litterarum ele-
gantem formám dilaudamus, non mediocres, uti par 
est, agamus gratias. Votum adiicimus, ut augescente 
vel extra Ordinis Franciscalis fines, S. Bonaventurae 
amore et studio, nulla brevi sint vobis huius editionis 
exemplaria reliqua. 

Auspicem coelestium bonorum, ac singularis 
Nostrae benevolentiae testem tibi, dilecte Fili, omnibus 
qui editionem accurarunt, Ignatio Jeiler imprimis, 
tum universae Minorum familiae, cui praees, Apostoli-
cam benedictionem peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die X I Április 
anno MDCCCCIV. Pontificatus Nostri anno primo. 

PIUS PP. X. 

II. Archidiaconis actualibus in dioec. Transsylv. inoz-
zetta et pallium canonicale privilegii instar conceditur. 

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP . X. erga 
humillimam Nostram postulationem in Audientia diei 
22-i mensis Decembris anni elapsi Eminentissimo Car-
dinali Episcopo Praenestino Vincentio Vannutelli Sac-
rae Congregationis Concilii Praefecto elargita, beni-
gnissime concedere dignatus est, ut omnes hujus almae 
Dioecesis Transsylvaniensis Archid'taconi acta fungent.es, 
in recognitionem servitiorum suorum Episcopo in 
regenda Dioecesi laudabili sollertia exhibitorum, in 
futurum pallium canonicale et mozzettam canonicalem 
gestare valeant. — Hujus novae distinctionis privilé-
gium absque ullis ulterioribus Collationalibus hisce 
litteris canonice publicatur cum sequentibus strictis-
sime observandis adjectis: 

1. Mozzettam Canonicalem in Sacramentorum ad-
minist ratio ne adhibere omnino vetitum esse, ceteroquin 
juxta vigentem consuetudinem ea uti permissum esse, 
quoties vel ad Status Catholici Comitia sive Congre-
gationes G-enerales comparebunt Archidiaconi, vel in 
Sacris Exercitiis, Synodo, Conferentia etc. in Resi-
dentiae Episcopalis Urbe conveniunt, eadem mozzetta 
induti recipiunt comitanturque Episcopum in hujusmodi 
processionibus collegialiter post, — respective ante 
Canonicorum Collegium incedentes et inter se ipsos 
praecèdentiam ita ordinantes, ut ad munus Archidia-
conale promotionis rationem habeant. 

'2. Pallium canonicale pro honoris indicio in re-

praesentationibus inserviat, et nec pallio, nec mozzetta 
ista honorarii Archidiaconi uti valeant nisi actuales, 
qui hoc personal! privilegio pro muneris sui partibus 
et tempore donati exsistunt, quia juxta Summi Ponti-
ficis Decretum privilégium est omnino personale et 
non transit ad successores in officio vel beneficio. 

3. Cum in Statutis Synodi dioecesanae anni 1822. 
Part. I. Sect. IV. §. 16 concessum sit Archidiaconis, 
ut bireto et cingulo violacei coloris utantur, omnibus 
ad quos spectat, notum facimus : cmgulum omnino 
violacei coloris esse debere et nullo pacto rubri colo-
ns ; biretum vero violacei coloris tantum Archidiaconis 
competere etquidem in ambitu Districtus sui, nec 
tamen in praescntia Episcopi, qui praesente Episcopo 
omnes biretum nigri coloris gestare tenentur. Si quis 
autem Vicearchidiaconorum actualium vel honorariorum 
biretum violacei coloris gestare praesumserit et admo-
nitus non obediet, ipsa Distinctione privabitur. 

Datum Albae-Carolinae in Residentia Nostra 
Episcopali die XXI . mensis Április anno 1904. 

III. STATUTUM I 
SUPER USUM INSIGNIUM PONTIFICALIUM PRO ABBÄ-
TÍBUS, PRAEPOSITIS ET PRAELATIS CAPITULARIBUS 
ALMAE DIOECESIS TRANSSYLVANIENSIS IN HUNGÁRIA. 

Cum in ista Dioecesi Abbatiae et Praepositurae 
reales per temporum injurias suppressae in mere titu-

; lares devenissent, quibus singuli bene meriti viri Ecc-
lesiastici erga Episcopi commendationem ornari ab 
Hungáriáé Regibus Apostolicis soleant : statutum est 
sub Sect. III. §-o 12. in Synodo Dioecesana anni 1822. 
ut hujusmodi Abbates vel Praepositi antequam inve 
stituram et facultatem exercendorum Pontificalium ab 
Episcopo consecuti fuerint, neque Insignia, neque 
crucem pectoralem, annulum etc. déférant. Et sane 
quidem ; enimvero juris Ecclesiae communis axió-
ma est, quod Sacra peragere ritu Pontificali de 
jure inhaereat tantum Episcopali Dignitati ; quapropter 
Praelati Episcopo inferiores tantum ex privilegio apos-
tolico valeant pontificaliter celebrare. Nec Antistites 
hujus almae Dioeceseos obicem posuere, quin Abbates 

I vel Praepositi titulares ad splendorem divini cultus 
pontificalibus indumentis uti possit, bene considérantes, 
quod cum per ambitum istius magnae dioeceseos civi-
tates antiquae nobilitatis fideliumque numero commen-

i dabiles exsistant plures, conveniat, ut Sacra imprimis 
in solemnioribus • festis pontificali celebrarentur splen-
dore, ea quoque ratione, quod ipsum Antistitem celeb-
rare ob frequentioris visitationis canonicae multa im-
pedimenta, raro videant fideles. Act sum ea sit rerum 
humanarum conditio, ut quae providentissime consti-
tuta fuere, pravo deinceps usu, atque a concedentium 
mente plane absono infeliciter pervertantur, imprimis 
per usum seu potius abusum, qui per Hungáriám in-
valuit, circa pontificalium insignium perversam praxim, 
nedum jus nativum dignitatis episcopalis violari, sed 
illud honoris et privilegii usurpari crebro conspicitur 
quod primoribus tantum in Ecclesiastica Hierarchia 
concessum est: novis quoque et in diem deterioribus 
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abusibus percrebrescentibus, huic malo convellendo 
adlaborare intenti et ut Pontiíicalium Insignium usus 
secundum mentem Ecclesiae ad ritualium praescripti-
onum normám certa lege dioecesana declaretur, juxta 
normám decreti f. m. Pii Papae VII. de die 27. Aug. 
1822. bene considérantes, quae juxta peculiares circum-
stantias Dioecesis Transsylvaniensis consideratione 
digna sunt, sequentes ab omnibus Episcopo inferiori-
bus cujuscunque tituli Praelatis in Pontificalium usu 
per nostram Dioecesim strictissime et inviolabilis legis 
instar observandas extradedimus régulas : 

1. Sub nomine ornamentorum seu insignium pon-
tificalium. quibus Praelati in ista Dioecesi pontificali-
ter celebrantes uti valent, intelliguntur caligae et san-
dalia nec auro nec argento ornata ; chirothecae opere 
plirygio intextae ; dalmatica et tunicella ; annulus cum 
unica gemma ; crux pectoralis sine gemma ; mitra sim-
plex ex tela alba cum cruce intexta. Mitra aurophry-
giata in die Nativitatis, Resurrectionis Domini, festo 
Pentecostes, Assumptionis B. M. Y. et festo Sancti 
Protoregis Stephani, Capitularibus vero festo 8. 
Miahaëlis Archangeli quoque permittitur. 

Mitram pretiosam (gemmis ornatam) assumere 
omnino vetitum est. 

Universalis consuetudinis Ecclesiae titulo, Epis-
copi super vestes communes semper deferunt crucem 
pectoralem, 1 item et annulum semper gestant ; a Prae-
latis Episcopo inferioribus crux pectoralis et annulus 
tantum in solemni celebratione adhibenda essent et 
nunquam extra functiones sacras.2 Nos tamen aequi-
tatis rationibus et usui inveterato deferentes, nec 
jurium nostrorum hac in re rigorose et exclusive 
vindices esse volentes, ita decernimus, ut praeter solem-
nem celebrationem, in Capitularibus vel Districtualibus 
Sessionibus, Congregationibus et aliis Repraesentati-
onibus, generatim in Solemnitatibus et aliis quoque 
diebus, modo id solemnitatis causa fiat ; in Examinibus, 
ubi Praesidis munere funguntur et similibus occasioni-
bus, ita tamen, ut usus quotidianus et prof anus omnino 
excludatur et vitetur, cruce pectorali et annulo Praelati 
comparere valeant. 

Non licet his insignibus super vestes discooperte 
appositis per plateau civitatum incedere aut diversoria 
et tabernas frequentare, eo minus ista insignia exuta 
talari veste super vestes civiles gestare. 

2. Baculo pastorali in Sacris poterunt quidem 
uti, sed cum baculo incedere et in posterum veti-
tum erit. 

3. Bugia, Canone, gremiali non utuntur ; non 
salutant populum Y.-o : Pax vobis..., sed Y.-o : Domi-
nus vobiscum ; neque trinam in fine Missae dare possunt 
benedictionem, et Episcopo praesente antequam bene-
dicant, ab Eodem veniam petere vel benedictionem 
Eidem cedere debent. Habent pro assistentia Diaconos 
Evangelii et Epistolae, Caeremoniarium, duos Acolythos, 
ministros ad mitram, baculum, librum, thuriferarium 
et nullos amplius. 

1 Cong. R. 23. Aug 1833. 
2 S. Congr. R. 27. Sept. 1828. 

4. Pontificaliter celebrantibus non tantum in 
Cathedrali, sed in parochialibus quoque Ecclesiis nun-
quam licet in cornu Evangelii sub Baldachino sedere, 
sed in cornu Epistolae in faldistorio super uno gradu 
cum suis ministris. 

5. Sacra paramenta ad Missam pontificalem non 
sumant ex altari, sed in Sacristia. In Missis privatis 
nec annulo, nec cruce utantur et a nullo simplice 
différant sacerdote. 

6. Pontificalia non adhibebunt in sacramentorum 
administratione et sacris allocutionibus ; in Missa 
sollemni, Yesperis, Processionibus, Benedictionibus, 
Litaniis etc. rite assumere poterunt ea, quae ipsis 
competunt insignia pontificalia, dummodo semper majo-
ris solemnitatis causa fiat et quotidianus usus vitetur. 

7. Cum usus pontificalium laesivus sit juri epi-
scopali, semper strictissime interpretandae veniunt 
dispositiones hujus Decreti et nemo praesumat sibi 
quidquam ultra, quod per hoc Decretum expressis 
verbis concessum est. 

8. Neque Praelati Capitulares, neque Abbates vel 
Praepositi titulares speciali indigent Benedictione, 
quam tamen exorare liberum erit; sed illi a die suae 
designationis per Episcopum in solemni Consistorio, 
— hi a die, quo Investiturae Decretum ab Episcopo 
perceperint; his Statutis adjectis, libéré et licite uti 
poterint Insignibus pontificalibus, dummodo crucem 
et annulum ab Episcopo benedictum adhibeant. 

9. Quia Praelatis Domesticis Summi Pontificis 
item et Protonotariis ad instar participantium per-
missum est, ut extra Urbem• induant omnia pontificalia, 
habito tamen Ordinarii consensu : Nos, quia hujusmodi 
Dignitarii familiares sunt Summi Pontificis, ex reverentia 
in Eum, cunctis nostrae Dioecesis sacerdotibus ad 
culmen istiusmodi Praelaturarum erga nostras preces 
promotis, usum pontificalium ad huius Statuti normam 
concedimus ex Ula quoque aequitatis ratione, quod 
ipsi vestitum suae Praelaturae proprium in Romana 
Curia gestare solitum intra fines istius Dioeceseos 
induere haud consueti sint ; quapropter dignum et 
justum esse videtur, ut pontificalium usu distincti 
emineant. 

10. In stemmatibus seu Insignibus sive scuto vel 
sigillo eorum non apponatur mitra ; defuncti non 
possunt sepeliri cum mitra ; super feretrum in exsequiis 
eorum item super Castrum doloris in Missis de Requiem 
pro ipsis celebrandis nec mitra, nec ullum pontificale 
apponatur Insigne. 

Datum Albae-Carolinae die XXI. mensis Április 
anni 1904.  

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 14. A király szózata a nemzethez 

a Rákóczi emlékére nézve trón és nemzet közt létre jött 
megegyezésnek a „nemzet javára és dicsőségérea adandó 
„kölcsönös egyetértésséu fejlesztése iránt. -

Tegnap, f. hó 13-án, tisztelgett a főváros küldött-
sége Budavárában a királynál, hogy hódolatát fejezze 
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ki a II. Rákóczi Ferencz hamvainak hazaszállítását el-
rendelő legfelsőbb kézirat alkalmából. 

Mit mondott a főváros küldöttségének élén Márkus 
főpolgármester, az nem annyira monumentális, mint 
maga a király válasza. Ez a királyi levél rendkívül 
sokat mond, valamint a múltra- úgy a jövőre nézve is, 
ott, hol a dolgoknak a király és nemzet között „kölcsönös 
egyetér tés iben való elintézési elvét állítj a fel. Egé-
szen új világ nyílik meg az által a magyar nem-
zet előtt. Mert bizony a kölcsönös egyetértésből eddig 
sok hiányzott. 

Halljuk az uj korszakot bevezető királyi nyilat-
kozatot ! 

Különös megelégedésemre szolgált, hogy múlt hó 18-án 
kelt kéziratom, a melylyel II. Rákóczi Ferencz idegen föl-
dön nyugvó hamvainak hazaszállítását elrendeltem, ország-
szerte oly élénk es hálás visszhangra talalt. 

Ertem és nagyrabecsülöm a magyar nemzetnek azon 
kegyeletet, melylyel kimagasló történelmi alakjai emléke iránt 
viseltetik s ezért szívesen kezdeményeztem, hogy a nemzet-
nek ily nemes érzületen alapuló ama közóhaja is teljesüljön. 

Mindig bíztam és bizom a nemzet ősi erényében és 
mindig az volt. atyai szivem legfőbb óhajtása, hog g kölcsö-
nös egyetértésben iyyékezzünk megvalósítani mindazt, a mi a 
nemzet javára és dicsőségére szolgálhat. 

Hü ragaszkodásuk ujabb kifejezését köszönettel fogadva, 
biztosítom kedvelt magyar székesfővárosomat változatlan ke-
gyelmemről. (Lelkesült éljenzés.) 

Hát erre bizony éljenezzen, mert éljenezhet, az 
egész ország. ? ? 

Dunamente, május 13. Jelenségek a magyar protes-
tantizmus egén. — 

Az első nagy jelenség ezen az égen az, hogy a 
nagy Rákóczi hamvai haza fognak kerülni s valahol 
itt a hazában, Budapesten, vagy Kassán, vagy Zborón, 
vagy más igényt tartó hetyen fognak örök nyugalomra 
s állandó nemzeti tiszteletre eltétetni. 

Ez oly nagy esemény a nemzet történetében, 
hogy az ev. ref. vallásfelekezet két legidősebb superin-
tendense, Kiss Áron tiszántúli és Kun Bertalan tiszán-
inneni „püspöku-ök hálát rebegő levelet intéztek Thaly 
Kálmánhoz, mint a Rákóczi-kultusz féltámasztójához, j 
kérve az „isteni gondviselést", hogy a nagy pápista-
ellenes o. képviselőt raz emberi kor legmesszebb hatá-
ráig" tartsa meg, a többi között hitfelekezetöknek a 
javára is. 

Nagyon szép dolog a hála! De vájjon meggon-
dolták-e a méltóságos és főtisztelendő „püspök'' urak 
azt az egyet, azt a különös dolgot, hogy II. Rákóczi 
Ferencz imádságos, misére járó nagy pápista ember 
volt, a kinek sírja itt e hazában könnyen általánossá 
teheti a protestáns magyar lelkekben azt a meggyőző-
dést, hogy hiszen a magyar haza szeretetére és önfel-
áldozó szolgálatára igen alkalmas az ősi kath. vallás, 
s nem szükséges okvetetlenül a Svajczból, illetve 
Németországból behozott protestáns „magyar" hit. A 
Tisza végre is kénytelen a Dunába beömleni. 

Az a lelkes protestáns atyafi sem gondolt ilyes-
mire, a ki a „Prot. egyh. és isk. Lap" ezidei 12-ik 
számában nem kevesebbet mint azt volt bátor az ő 
holtakat költögető protestáns tárogatójába belefújni, 

: — „legyen végre a magyar protestáns egyház a 
magyar hazában, a magyar közéletben, irányító tényező\a 

Hát eddig még nem volt az ? ! Hisz Jókai temetése 
is az ellenkezőről tanúskodott. Petőfi, Jókai, Kossuth 
mellett Vörösmarty, Széchenyi, Deák —' mind sutba 
kerültek, mint hasznavehetetlen ócskaságok. 

Pedig kár ám a protestantizmusnak az ő nagy-
magyar taréját oly fennen hánytorgatni. Először is ez 
a taraj nem is magyar tulajdonképpen, mert hiszen az 
egész protestantizmus eredetileg sörös-ködös német 
találmány. Másodszor pedig a debreczeni öngyilkos 
protestáns theologusnak a vallomása, hogy „nincsen 
feltámadás, csak örök megsemmisülés", oly papolást 
jelent, a mely Krisztus egyházától messze-messze esik. 

Es ez az „egyház" akar egyedüli, legfőbb „irányító 
tényező" lenni ebben az országban ! 

Isten őrizzen meg ! Eőri. 

Milano, május 10. Nyilvános pályázat a sz. Ambrus-
féle ritus fejlődése és fejlesztése ügyében. — 

A milanói főszékeskáptalan nyilvános pályázatot 
hirdet a következő feladatra: 1. Az ambrozianus szer-
tartás igazi és sajátos jellege és lényeges elemei. 2. 
Megengedve, hogy minden élő liturgiának íejlődeni 
kell, kérdés : a) mely változásokon ment át az Ambrus-
féle szertartás ezideig ? b) ezek a változások vájjon 
sórtik-e a szertartás lényegét? Ha igen, melyek azok? 
c) Mire kell ügyelni a jövö fejlesztésnél, hogy a ritusnak 
sajátos jellege épen maradjon? — A pályamunkákat 
1905. decz. 31-ig a milanói főszékeskáptalan archi-
presbyteréhez kell beküldeni. Jeligés levél rejtse a 
szerző nevét. Biráló bizottságot a káptalan fog kine-
vezni. Jutalomdíj 1000 frank. Ha vagy egészen siker-
telen marad a pályázat, vagy legalább 3 pályamunka 
nem érkezik be, a nevezett káptalan fenntartja jogát a 
tétel uj kitűzésére. Kéziratok nem adatnak vissza. 
Aláírva : Sala Frigyes, milanói segédpüspök. 

Róma. május 8. X. Fins legintimebb életéből. A pápa 
egy rokona, porosz katonatiszt. — 

X. Pius pápa a testvéri szeretet leggyengédebb 
figyelmével gondoskodik hajadon maradt két nővéré-
ről, kik hozzá Rómába költöztek át, Lakásuk a Corso 
Vittorio Emmanuelen van s onnan gyakran bejárnak a 
Vatikánba, oly időben, mely a munkával és foglalko-
zással elhalmozott pápa idejéből szabadnak mondható. 
Ez reggel fél 8 órakor szokott történni, a midőn ő 
szentsége miséjét már elvégezte Reggelinél látja tehát 
a pápa testvéreit s velők sokszor egész 9 óráig eltár-
salog, a midőn Merry del Val államtitkár jelentkezik 
az aktákkal. Ő szentségének anyai részről van egy 
férfi rokona, Kuentzer kapitány, a ki porosz szolgálat-
ban áll, mint mannheimi honvédparancsnok. A porosz 
pápai rokon húsvét táján tisztelgett pápai nagybátyjá-
nál és ennek nővéreinél. 

L 
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T Á R C Z A . 
Szent Alajos zászlaja. 

1. 
Leng a zászló : Alajos zászlója, 
Angyalifjak sietnek alája. 
Angyalerény szivük ékessége, 
Angyalétel lelkük erőssége. 

2. 
Leng a zászló : hófehér a színe, 
Szennyet nem tür Angyalifju szíve ; 
Keresztségi ártatlan ruháját 
Híven őrzi teljes életén át. 

3. 
Leng a zászló : Hit, Remény, Szeretet 
Védi pajzsként az ifjú sziveket 
Hogy belőle liliom fakadjon 
E bűn-termő röges életuton. 

4. 
Leng a zászló : Rajta a nagy Szentség. 
Nagy szentséget követel a föld s ég. 
Angyalifju e Szentséghez vezet, 
E Szentséghez nyújt ő segédkezet. 

5. 
Leng a zászló: „Áldd meg országunkat !" 
E szó ragyog a Szentségkép alatt. 
Angyalifjak, kik Istent imádják: 
Hazájoknak is javát munkálják. 

6. 
Leng a zászló : a két legszentebb Szív 
Hódolatra angyali karba hív. 
Angyalifju angyalok barátja, 
Angyalszemmel csak az erényt látja. 

7. 
Leng a zászló : ibolya és rózsa, 
Alázat és szeretet virága. 
E két erény : angyalerény társa, 
Angyalélet alapja, forrása. 

8. 
Leng a zászló : vihar fogja tépni, 
Gúny, megvetés lesznek osztályrészi. 
Gyáva megfut, bátor meg nem retten ; 
Angyalkarral küzd a rút bűn ellen. 

9. 
Leng a zászló : lengjen is csak fennen ! 
Angyalifju tiszta szép kezekben ! 
A pokolhad ne tiporja sárba ! 
Angyalerény jusson diadalra ! 

10. 
Leng a zászló : „ I f j a k támaszfája" / 
lm" követünk, esküszünk reája . . . 
S hogy a harczban győzelmet is nyerünk : 
„Szent Alajos könyörögj érettünk!" 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVEKENYSEG. 
— Szent-István-Társulat folyó évi május hó 20-án 

délelőtt 10 órakor Budapesten L. rendes közgyűlését 
tartja, melyre a Társulat összes tagjait tisztelettel meg-
hívjuk. A Társulat számadásait a tagok a közgyűlés előtt 
nyolcz napon át a Társulat helyiségeiben a hivatalos 
órák alatt (délelőtt 8 —12 és délután b—6 óra közt) 
megtekinthetik. A közgyűlést délelőtt 9 órakor a fő-
tisztelendő jézustársasági atyák templomában (VIII, 
Scitovszky-tér) tartandó szentmise előzi meg. Budapest, 
1904. május 5. A Szent-István-Társídat Elnöksége.—Tárgy-
sorozat. 1. Elnöki megnyitóbeszéd. 2. Alelnöki jelentés. 
3. Igazgatói jelentés. 4. Titkári jelentés. 5. Az 1903. 
évi zárószámadások és vagyonmérleg megvizsgálása s 
a fölmentvény megadása. 6. Az 1904. évi költségvetés 
megállapítása. 7. Az igazgató-választmány javallata a 
társulati könyvkereskedő- és nyomda-vállalatnak rész-
vénytársasági alakban való folytatása tárgyában. 8. 
Határozat a titkár véglegesítése ügyében. 9. Az igaz-
gató-választmány választása. 10. A számvizsgáló-bizott-
ság kiküldése. 11. A Tud. és írod. Osztály uj tagjai-
nak kihirdetése. 12. Esetleges indítványok. Indítványok, 
a mennyiben nem vonatkoznak a napirenden levő tár-
gyakra, a tárgyalás sorrendjére, módjára, a tárgyalás-
nak vagy magának a közgyűlésnek elhalasztására, a 
közgyűlés napirendjére csak akkor tűzhetők, ha a köz-
gyűlést megelőző nyolcz napon belül tartandó igazgató-
választmányi üléshez írásban benyujtattak. (Alapszab. 
34. §.) A közgyűlés határozatképességéhez legalább 
negyven szavazásra jogosult tag jelenléte kívántatik. 
(Alapszab. 37. §.) A közgyűlésen a külföldiek és a pár-
toló tagok kivételével szavazásra jogosultag a Társulat 
összes tagjai, ha már az előző évben is tagok voltak, 
vagy az előző évben lettek tagokká, katholikus vallá-
súak és egyházilag tiltott társulatnak nem tagjai és 
előző évi tagdijukkal hátralékban nincsenek. (Alapsz. 
14., 19. és 36. §§.) 

I R O D A L O M . 

— Szocziális rezérkönyv. Katholikus legény-, ifjú-
sági és munkásegyesületek alakítására és vezetésére. — 

Erdösi Károlynak, az országos Központi Katho-
likus Legény-Egyesület II. elnökének kitűnő tollából 
került ki fenti czimmel e könyv. * Az eddig megjelent 
reczensiók mind a legnagyobb elismeréssel nyilatkoz-
nak Erdösi könyvéről s a maga nemében úttörőnek 
nevezik, a mely névre tényleg rászolgál, mert nem 
csupán a szocziális egyesületek alakítására és vezetésére 
vonatkozó részletes útmutatásokat tartalmazza, hanem 
még a szocziális irodalom keretéből is sok számottevő 
művet ajánl figyelmünkbe. A szocziális kérdés fontos-
ságát manap bizonyítani akarni, fölösleges fáradság 
lenne. Hiszen érzik azt minden vonalon s az utolsó 
évtizedben oly óriási lépést tettünk e téren, hogy egy 
külön társulat, a Társadalom Tudományi Társulat is 
programmjába vette föl. Hogy mily tendencziával, azt 
e lapok hasábjain nem szükséges fejtegetni, hiszen a 
közel múltban minden érdeklődő meggyőződhetett róla; 
ám maga a tény is — bár negatíve — hatalmas érv 

* Megjelent Budapesten. A Stephaneum nyomása, 1904., 
ára 4 korona. 
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Erdősi könyve mellett, hogy katholikus pap nem zár-
kózhatik el e mozgalom elöl. Persze a tájékozatlanság 
e téren még elég nagy s épen e könyv van hivatva 
utmutatóul szolgálni, miként kell a szocziális egyesü-
leteket szervezni, mely eszközöket kell a czél elérésére 
használatba venni, hogy kell az egyesületeket megalakíta-
ni. Aleggyakorlatibb érzékre valló tulajdonsága e könyv-
nek — melyet első helyen kellett volna említeni — 
az, hogy a Szent József ünnepélyekhez, karácsonyi 
színjátékokhoz, szocziális előadások tartására kitűnő 
forrásmunkákat ajánl, melyeket nagyobb fáradság nél-
kül, tiszta lelkiismerettel vehet igénybe bármely egye-
sületnek elnöke vagy vezetősége. 

Ha mindezen tulajdonságokhoz hozzávesszük 
Erdősinek tiszta, magyaros nyelvezetét, az anyag könnyű 
áttekinthetőségét, gyakorlati beosztását, bátran elmond-
hatjuk, hogy ilyen könyv még nem jelent meg a 
magyar könyvpiaczon s nemcsak minden egyesületnek 
kellene azt beszerezni, hanem minden katholikus pap-
nak, tanítónak kötelessége áttanulmányozni. Katho-
likus egyesületek megalakítása sok kellemetlenséggel, 
utánjárással, — s mondjuk ki — tapogatózással jár s 
nem egyszer — formahibák miatt — visszautasításra 
talál. Ez a könyv mindennek elejét veszi s egyszerre ott-
honossá tesz e téren. Vegyük meg s tanulmányozzuk ! 

(V.) 
— Uj magyar köszöntő. E czimmel most jelent 

meg a Szent-István-Társulat kiadásában egy 14 ivre 
terjedő munka, mely a különféle egyénekhez, (szülők, 
rokonok, ismerősök stb.) intézhető újévi, születés- és 
névnapi köszöntések nagy tömegét foglalja magában. 
Dús választéka van e munkában a verses, beszéd- és 
levélalaku köszöntéseknek, a melyekből a kis iskolás 
gyermektől az érettkoruakig bárki is kikeresheti a 
neki legalkalmasabb köszöntést, minden utmutatás nél-
kül. Bátram nevezhető e munka ruj"-nak, mert tényleg 
eltér az eddigi ilynemű munkák fellengző, dagályos 
stilusától és egyszerű, keresetlen szavakkal, zamatos 
magyarsággal adja különösen a beszéd- és levélalaku 
köszöntéseket. Igaz elismeréssel adózunk a Szent-István-
Társulat vezetőségének, hogy a kath. közönség igényeit 
minden irányban kielégíteni törekszik, minek örvende-
tes bizonyítéka a szóban forgó és hiányt pótló munka 
is, melynek ügyes egybeállítása a szerő Györffy János 
szakavatottságára vall. Dicsérettel kell ezúttal kiemel-
nünk a Társulat nagy áldozatkészségét is, a mikor ily 
nagy terjedelmű — 220 oldalas — diszesen kiállított 
munkát félvászon kemény kötésben egy koronáért jut tat 
a nagyközönség rendelkezésére. A legmelegebben ajánl-
hatjuk e munkát, mint olyant, a melynek mindenki, 
minden időben hasznát veheti. — A küszöbön lévő év-
záró vizsgálatok kiválóan kinálkozó alkalmul szolgál-
nak arra, hogy a tanuló gyermekek egy kedves és 
hasznos jutalomkönyvhöz jussanak. Megrendelhető a 
Szent-István-Társulat kiadóhivatalában: Budapest, VIII., 
Szentkirályi-utcza 28. 

— Megjelent: Literarische Rundschau für das 
katholische Deutschland. Herausgegeben von Dr E. 
Hobcrg, Professor an dér Universität Freiburg i. Br. 

Dreiszigster Jahrgang: 1904. 12 Nummern à 16 S. 4° 
M 9. Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlags-
handlung. 

Az 5. szám tartaloma : Greffin Affagart, Relation 
de Terre Sainte (1533—1534). Publiée de J . Chavanon. 
(Euringer.) -— Kley, Die Pentateuchfrage, ihre Ge-
schichte und ihre Systeme. (Allmang.) — Kaerst, Die 
antike Idee der Ökumene in ihrer politischen und kul-
turellen Bedeutung. (Schrörs.) — Opuscula S. P. Fran-
cisci missis. (Eubel.) — Fr. Conradi de Saxonia Speculum 
B. M. V. (Eubel.) — Jones, England und der Heilige 
Stuhl. (Beilesheim.) — Pohle, Lehrbuch der Dogmatik. 
I. u. II. Bd. (Braig.) — Krieg, "Wissenschaft der See-
lenleitung. 1. Buch. (Koch.) — Labeyrie, La science de 
la Foi. (Weisz.) — Wernz, lus Deeretalium ad usum 
praelectionum in scholis textus canonici sive iuris 
Deeretalium. (Freisen.) — Haas, Die immaterielle Sub-
stanzialität der menschlichen Seele. (Kaufmann.) — 
Shakespeares Dramen. Eine Auswahl für das deutsche 
Haus von L. L. C. Wattendorff. 2. Aufl. der Ausgabe 
von A. Hager. (Widmann.) — Manassewitsch, Die Kunst, 
die arabische Sprache durch Selbsunterricht schnell 
und leicht zu lernen. (Kley.) — Hofner, Ehrverletzun-
gen unter dem Schutze des § 193 Str. G. B. in Theorie 
und Praxis. (Helmer.) — ligner, Die volkswirtschaftli-
chen Anschauungen Antonius' von Florenz. (Weisz.) 
Drerup, Homer. (Egen.) — Hürbin, Handbuch der 
Schweitzer Geschichte. I. Bd. (Karteis.) — Seholtz, Die 
Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Boni-
faz' VIII. (Zimmermann.) — Boeken, Um und in Afrika. 
(Metzger.) — Adloff, Katholische Moral und innere 
Uberzeugung. 3. Aufl. (Weber.) — Bliemetzrieder, Ein 
kanonistisches Traktat für das Pisaner Konzil (1409). 
(Sägmüller.) — Scheidt, Vögel unserer Heimat. 2. Aufl. 
(Richen.) — Nachrichten. — Büchertisch. 

Megrendelhető Herdernél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 

HIVATALOS. 
Papnövendékek felvételi vizsgálata. 

1576. sz. 

Az esztergomi főegyházmegye kötelékébe lépni 
szándékozó ifjak felvételi vizsgálata a jelen 1903/904. 
tanév végén július hó 1. és 2-án fog az esztergomi 
papnevelő-intézet falai között megtartatni. Július hó 
1-én történik a jelentkezés és beiratás, 2-án pedig a 
felvétel. Az összeírás július 1-én reggel 8 órakor kez-
dődik a papnevelőintézetben ós tart déli 1 óráig. A 
jelentkezők a következő okmányokkal legyenek ellátva: 
1. a mult iskolai évről szóló bizonyítvány; 2. kereszt-
levél; 3. az illetékes plébános vagy hittanár ajánló 
levele. A beiratás után orvosi vizsgálat alá vétetnek a 
jelentkezők. Felvételre csak oly éptestű, egészséges 
tanulók számíthatnak, akik. a gimnázium IV. vagy fel-
sőbb osztályait jó sikerrel végezték és akiket erkölcsi 
viseletük ajánl. Kívánatos, hogy a főegyházmegye terü-
letén divó nyelvekben jártasak legyenek. A magasabb 
gimnáziumi osztályokból ós különösen érettségi vizs-
gálattaljelentkezők elsőbbségben részesülnek. Július 2-án 
reggeli 8 órakor veszi kezdetét a felvételi vizsgálat. 
Befejezése után azonnal kihirdettetik az eredmény. A 
felvételi vizsgálat tartama alatt a szegényebb sorsú 
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tanulók ingyenes szállást ós ellátást kaphatnak a pap-
nevelő-intézetben, ha ez iránt az intézet kormányzói 
hivatalában előzetesen jelentkeznek. 

X. sz. Főp. köri. 

VEGYESEK. 
— Állandó lelkigyakorlatok. Télen szórványosan, 

tavasz nyiltával sűrűbben keresik fel rendházunkat 
egyházi s világi férfiak egyaránt, hogy itt csendes el-
vonultságban 3, 5 esetleg több napos lelkigyakorlatot 
tartsanak. Három év alatt eddig 393 személy fordult 
meg itt. Kezdetnek mindenesetre szép szám, azonban 
mikor fog oly nagy arányokat ölteni, a mint azt b. e. 
XIII . Leo pápa hozzánk magyarokhoz intézett levelé-
ben annyira ajánlotta és a most dicsőségesen uralkodó 
X. Pius pápa ö szentsége a Szeplőtelen fogantatás 
jubileumát elrendelvén, a lelkigyakorlatok és missziók 
tartását is bevonta az ünnepségek közé. Vannak, a kik 
szivesebben jönnek lelkigyakorlatokra olyankor, mikor 
többen jelentkeznek. Ez óhajra tekintve, ezennel kö-
zöljük tehát, hogy május 30, julius 4., augusztus 1., 
augusztus 29.. ol.tiber 3. este fognak kezdődni ily na-
gyobb lelkigyakorlatok. E mellett egész éven át csak 
ugy, mint eddig, minden hétfőn uj csoport kezdődik, a 
mikor azok jöhetnek, a kik szivesebben tartják kisebb 
csoportban, vagy épen egyedül. Minden egyes személy 
külön szobát és ellátást kap a rendházban. Külön kert-
jök van Breviáriumon kivül nem kell hozni más köny-
vet. A lelkigyakorlatokat mindig egy Pater vezeti. 
Csak arra kérjük az urakat, hogy levélben idejekorán 
jelentkezzenek. Budapest, 1904. május 11. VIII., Mária-
irtcza 25. Riesz Fermez S. J . házfőnök. 

— Fényesen sikeiült a kath. orvosok római 
kongresszusa, mely április elején tartotta üléseit az ötíök 
városban. Megjelent összesen 234 orvos. A kongresszus 
főérdeme, hogy a katholikus vallást gyakorló orvosok 
nemzetközi világszövetségének alapjait lerakta. Az elő-
adások köréből említésre méltó különösen dr Desplats 
lillei kath. egyetemi tanár előadása, mely a kath. orvo-
sok nemzetközi szervezkedését tárgyalta. Dr Hoffmann 
orvos Hollandiából ^a hivatos orvosi tudomány vonat-
kozásairól az egyházhoz Németalföldön" czim alatt tar-
tott felolvasást. Beszélt Lapponi is. A kongresszus tag-
jai közös szent áldozást a S. Maria Maggiore tem-
plomban végeztek. X. Pius külön kihallgatáson fogadta 
a kongresszust, s nagy örömét fejezvén ki a kongresz-
szus sikere fölött, buzdította a jelenvoltakat a nemzet-
közi szervezkedésre. 

— A kegyesrendiek egyetemes rendfőnöke Buda 
pesten. Mi.-trangelo firenzei érsek, a piarista-rend ge-
nerálisa, tegnapelőtt délelőtt Budapestre érkezett. A 
generális sorra látogatja a piarista rendházakat. Cseh-
országból kedden Trencsénbe jött s onnan érkezett 
most titkára és Krasznyán>zkij Károly, trencséni kegyes-
rendi igazgató kíséretében a fővárosba A pályaudva-
ron megjelent fogadására Magyar Gábor dr. budapesti 
rendfőnök, a kivel az érsek a rendnek régi városház-
téri épületébe hajtatott. A generális még délelőtt fo-
gadta a rendház tagjainak tisztelgését. Tegnap Váczon 
volt az ottani rendház meglátogatására s estére ismét 
visszatért Budapestre. Hétfőn a kecskeméti, kedden a 
rózsahegyi rendházat látogatja meg s május 20-án 
visszatér Firenzébe. 

— Meghívó az óbudai Szent-Alajos-Társulat 1904. 
évi május hó 15-én, vasárnap délután az óbudai Jó 

Pásztor templomában (Budapest, III. ker. Szőlő-utcza 
60 ) tartandó zászló-szentelési és tagfelvételi ünnepé-
lyére. Tárgysorozat : 1. Nagyméltóságú őrgróf Pallavieini 
Edéné, zászlóanya fogadása. 2. Méltóságos és főtiszte-
lendő Kohl Medárd dr püspök ur fogadása 3. A zászló 
megszentelése. 4. Szentbeszéd. 5. Az első diszszögek 
beverése. 6. Tagok felvétele. (Előtte és utána ének.) 
7. A zászlószögek folytatólagos beverése. 8. Ének : 
mennyben diszeskedő Imádunk sz. Ostya. Az ünnepély 
délután 5 órakor kezdődik. 

— A nyitrai Oltáregyesület közgyűlése. A vidéki 
oltáregyesületek közt a nyitrai igen előkelő helyet 
foglal el, tagjainak és fiókjainak nagy számánál s a 
tagok lelkes munkálkodásánál fogva. Az ezidei köz-
gyűlés május 1-én volt, mely mint nagy esemény 
fényes és nagy közönséget vonzott össze a nyitrai 
kath. kör nagytermébe, mely szinültig megtelt. A tit-
kári jelentés adatai szerint az anyaegylet rendes tag-
jainak száma a mult évi rendes közgyűlés óta 93-al, 
a résztvevőké 7-el és a jótevő tagoké 4-el szaporodott. 
Van ezidő szerint az anyaegyletnek 1245 rendes, 68 
résztvevő és 136 jótevő tagja. Uj fiókegyletek kelet-
keztek: Vissnyón 100, Szeleczen 31, Chinoránban 510 
taggal. Az anyaegylet kötelékéhez ezidő szerint 57 fiók 
tartozik. Az egylet pénztárába 1903. május hó 31-től 
7029-20 koron a folyt be. Ehhez az anyaegylet tagjai 
2000-64; a fiókegyletek 1743-04 koronával járultak. 
Templomi ruhákra ós szerekre 3600 korona utalványoz-
tatott ki. Az összes kiadások fedezése után a pénztári 
készlet 3124-30 korona. 

— Apró hirek. Dr Giesswein Sándor győri apát-
kanonok, a Sz.-I.-T. altlnöke, szentföldi útjáról már 
visszaérkezett. Tanulmányait közölni fogja. — Gyön 
kath. hittestvéreink ébersége nagy elismerést érdemel, 
a mennyiben kellő időben történt felszólalásaik és fel-
világosításaik által lehetetlenné tették a szabadkőmű-
vességnek azt, hogy hangzatos czim alatt „szabadkő-
műves- nevelö-intézet létesüljön Győrött, a város és 
polgárainak a pénzén. A mystificatio leleplezése sike-
rült. — Bánjfy Dezső bárótól kitelik, hogy „egységes 
nemzeti" iskola, társadalom és állam czime alatt — a 
mik az ő kimondott czéljai csakugyan meg fogja 
próbálni csinálni az egységes magyar iskolát, társadal-
mat és államot — protestáns szellemben. Sión őrei 
vigyázzatok. A legközelebbi jövő fogja megmutatni, 
ki a furfangosabb: Tisza-e vagy Bánffy. — Murri olasz 
pap, ki a szocziál-demokratikus szélsőségekben találja 
örömét, Felső-Olaszországban konferenczia-beszédek 
tartása végett körútra indult, azonban Ferrari milanói 
biboros-érsek nem engedte meg Murrinak a beszédek 
tartását. — E hó elején Zagrábban püspöki értekezlet 
volt, melyen az ó-szláv nyelvű liturgia ügyében érde-
kelt püspökök vettek részt. Hire járt, hogy annak a 
czikknek folytatását, melyet Tkalcic a zágrábi főmegye 
lapjában az ó-szláv liturgia érdekében megindított, 
Rómából érkezett utasitásra beszüntették. — Az 
„Osservatore Romano" máj. 11-iki számában megerő-
síti azt a hirt, hogy X. Pius papa a franczia kormány-
hoz tiltakozást küldött azon mód ellen, a hogy Loubet 
elnök római látogatása lefolyt. — Az országos refor-
mátus t<már egyesül et f. hó 23-án és 24-én Pápán köz-
gyűlést tart. Mikor lesz már nekünk országos kath. 
középiskolai tanáregyesületünk és kongresszusunk ? — 
Balazsfalván f. hó 17-én tartományi zsinat ül össze 
Mihályi Viktor dr érsek vezetése alatt. Főtárgy a pap-
ság fizetésének kiegészítése. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N H A R M A 

Budapesten, május 18, 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904. 

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

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

.Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.5 

X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

O R Ö K I M Â D Á S. 
Örökké tartó, szakadat lan imádás. Mi ez? 

Mennyei foglalkozás ! Mert csak a mennybéli 
életet illeti meg az örökkévaló szakadatlanság. 

Ha tehát i t t a földön kisérli meg az ember 
az Isten örök imádását , mit tesz egyebet, mint 
előzetes élvezetét próbálgat ja az örökkévaló 
boldogságnak. 

I t t a földön minden, maga az élet is, 
időhöz, perczekhez van kötve. Az Isten imá-
dását e földön szintén csak időközökbe fog-
laltan végezhetjük. És egy ember magára 
hagyatot tan képtelen e földön szakadat lanul 
egyedül csak az Is tent imádni. Kénytelen más 
foglalkozást is végezni; kénytelen minden 
foglalkozás nélkül, az öntudat felfüggesztésével, 
időközönkint aludni is. 

Há t hogy valósíthatja meg az ember i t t 
a földön az örök ébrenlétet, az Isten örök-
ím adasat ? 

Egymaga nem képes erre senki. Ez egyes 
emberre nézve ez teljesen lehetetlen. 

Segítségére jön tehát az egyes ember 
tehetetlenségének az isteni mindenhatóságot 
kimeríthetetlen leleményességével számtalan-
szor oly szerencsésen utánzó szeretet. Az Isten 
iránt való önfeláldozó szeretet ez, quae est 
inventiosa, a mely találékonynyá teszi az 
emberi elmét egész a csodálatosig, egész a 
végtelenig. 

Például : Is tennel szemben, az iránta való 
szeretet második gyakorlási körében, a desi-
derium, a vágy és vágyvalósítás körében, 
quoad bona Dei intrinseca, az ő benső javaira 
nézve az ember képtelen csak egy lépést is 
tenni föltétlen módon. Nem kívánhat és nem 
szerezhet ugyanis az ember valamit, a mit az 
Isten benső javai közé sorozhatna. Miért? Mert 
az Isten maga a javak mindenségének teljes-
sége,- kiből semmi jóság, semmi tökéletesség 
sem hiányozhatik. Sibi sufficientissimus. 

Mit te t t t ehá t az emberi szív Isten iránt 
való szeretetnek evvel a lehetetlenségével 
szemben? 

Nagy szentek, hősi lelkek szivéből kitört 
a szeretet lelkesedése, és az, egyetlenegy gon-
dolattal, egész nagy világát nyi tot ta meg az 
emberi lelket egész végtelenig kitágító vágy 
előtt az Isten iránt való szent-emberi szeretet 
gyakorolhatása végett. 

Szalézi sz. Ferencz p. ezt a lehetetlen vilá-
gát az Isten iránt való szeretetnek így tet te 
magára nézve lehetségessé. „Domine, si possi-
bile foret, et ego possem cogitare, Te boni 
alicuius indigere, nunquam id Tibi desiderare 
desinerem, atque vitam meam, existentiam 
meam, et mea omnia impenderem, ad illud 
Tibi procurandum". 1 

1 Theotimus, 1. 5. c. 6. 
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A szent, vagyis keresztény szeretet az 
Oltáriszentségben rejlő megváltó Istennel 
szemben is, a mi az ő földi imádását és 
engesztelését illeti, hasonló leleményességet 
fej t ki, a mennyei vagyis örökimádásnak és 
engesztelésnek e földön való előlegezése czél-
jából, és pedig a keresztény vallás meggyöke-
rezése idejétől kezdve egész napjainkig. 

Szent Sándor (meghalt 430 körül) 400-ban 
K. U. szül. u tán szervezte az első zárdát az 
Euf rá t mellett oly szerzetesek számára, kik 3—6 
karba beosztva éjjel-nappal vál takoztak a 
templomban való imádkozásban, tehá t az örök 
ébrenlétben és imádásban. Innen, t. i. a tes-
tületi állandó ébrenlét szokásától kapták ezek 
a szerzetesek akoimeta (nemalvó) nevöket. * 

Ez tör tént Keleten. Nyugaton Zsigmond 
Burgundia királya 522-ben Agaunumban zár-
dát alapított, a melynek templomában a 
hymnodia assidua, az örök hymnus-éneklés 
végzésére rendelt szerzetesek ö tnormában vagyis 
csoportban végezték a szakadat lan Isten-imá-
dás t . 3 Ennek folytatása és terjedése végig 
húzódik az egész középkoron. 4 

Az örökimádásnak és engesztelésnek az 
a módja, az a szerzete, melynek számára ma. 
f. hó 18-án teszi le Magyarország apostoli 
királya az alapkövet Budapesten, az ország 
szivében, — a 17-ik századnak, névszerint 
pedig Francziaországnak köszöni eredetét. A 
megújhodott régi keresztény eszme, itt szoro-
san az Oltáriszentséghez kötve, egy, Istentől 
különös módon megáldott nő, az 1614-ben 
St . Diében született de Bar Katal in szivében 
születet t meg. Imádni szakadatlanul és kér-
lelni, engesztelni Jézus szentséges szivét az 
Oltáriszentségben az őt ott érő bántalmak 
szakadat lanságának megfelelő szüntelenséggel : 
ez az Örökimádás intézményének a veleje. 

Tulajdonképpen 3 szív működöt t közre 
ennek az intézménynek életre keltésében. 
Legelsőnek foglalkozott vele a nevezett de 
Bar Katalin. Utána ausztriai Anna franczia 
királyné, ret tenetes háborúk csapásainak sulyja 
alatt , Isten engesztelésének fogadalmával Pi-

2 A Herder-féle Kirchenlex., 2. kiad. 1. k. 381. 
lapoldal. 

3 Jahn, G-esch. der Burgundionen II., 298. 
4 Falk, Die ewige Anbetung im Mittelalter. Ka-

tholik. 1868. II. 228—232. 

cotté st. sulpicei papot bizta meg az Isten-
engesztelés állandósításának szervezésével. Te-
hát papi szivén fordult meg az egész. Picot té 
abbét Isten összehozta de Bar Katalinnal, 
akkor már M. Mechtild sz. Ben. r. apáczával. 
Ok ket ten szervezték az egyház ujabb korá-
nak Orökimádását szerzetesi rendhez kötve.5 

Ujabb időben az aj tatosságnak ezen az 
áldásos és fölöttébb termékeny mezején több-
féle női szerzet és társulat áll az örökimádás 
és engesztelés magasztos munkájában. Fölsé-
gesnek, magasztosnak, mennyeinek mondom 
ezt a foglalkozást, mert az Örökimádás való-
ban egy remek darab a mennyei boldogságból 
itt, a „siralom völgyében"'. 6 

Nagy csapások érték szegény magyar ha-
zánkat. A leguagyobbak egyike az volt, hogy 
legjóságosabb királynénkat egy gonosz kéz 
meggyilkolta. A keresztény Magyarország szive 
e csapás sulyja alat t megrendült s a hősi 
szent lelkek egyikéből menedék gyanánt ki-
pa t t an t az Örökimádás gondolata és végtelen 
vágya. Nemsokára te t t re kelt a vágy. Ezren 
és ezren milliót hoztak össze, nagy lelkek nagy 
összeget, kis emberek kis összeget adva, és 
habár a szükséges összeg még nincs egészen 
együtt, Is tenbe és a szent szeretet erejébe 
vetet t bizalommal a nemzet élén a király ma 
leteszi az Örökimádás alapkövét Magyarország 
számára. Ez oly fejedelmi tett , mint a milyen 
volt az, midőn szent Is tván király Székesfejér-
várot t a koronázó székesegyház alapjait lerakta. 
Fundamentomos, alapvető ! 

Magyarország csakis az örökimádás és 
engesztelés eszméjének erejéből születhetik 
újra. *** 

5 Kaulen, a Kirchenlex. I. k. 801. lapold. 
ö Ha majd egykor az emberiség benső élete nyil-

vánvalóvá lesz és kifordul az emberi szemek elé, 
mondja a nagy történet- és emberismerő Möhler Adám, 
akkor fogják az emberek csak meglátni, hogy kik vol-
tak tulajdonképpen az emberiségnek gyógyító, felemelő, 
éltető tényezői. Az idő sok lármás hőse, kik államban, 
egyhazban, tudományban szerepeltek, bámulatos jelen-
téktelenségben fognak eltűnni ; mig ellenben némely 
csendes, kicsiny, a mi szemeinkben haszontalan sőt 
észre se vett élet úgy fog feltűnni, mint az emberiség 
történetének tulajdonképpeni jótékony hordozója". Ge-
sammelte Schriften, Eegensb. 1840. II. 209. 1. 
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S Z E N T T É A V A T Á S O K . 

DECRETUM 
Alerien. seu Papién. 

Canonizationis 

B. Alexaudri Sauli 
E congregatione CC. RJR. S. Pauli Barnabitarmii 

Episcopi Aleriensis 
et postea Papieusis, 

Super dubio : 
..An et de quibus miraculis eonstet in easu et ad effectum 

de quo agituru. 
Recens adhuc memoria viget honorum, quibus 

Apostolica Sedes adscitum inter sanctos Caelites pro-
sequuta est Antonium Mariam Zaccaria, quo patre 
legifero gloriatur inclyta Congregatio, de religione de-
que omni humanitate optime mérita, clericorum S. 
Pauli regularium, qui vulgo Barnabitae appellantur. 
Augent hodie illius decorem Familiae totiusque Eccle-
siae laetitiam supremi honores decreti Filio, paternae 
sanctitatis haeredi dignissimo, Beato ALEXANDRO 
SAULI. 

Insignis hic Mediolanensis civis, divinae gratiae 
ubere copia praeventus, vias Domini vel a teneris 
annis sie arripuit eaque alacritate cucurrit, ut et dome-
sticis virtutibus „perfectus homo Dei- iure sit habitus, 
et vehementi studio procurandae hominum salutis 
divinitus datus esse videatur. Sacri enim ministerii 
paene formám omnem expressit, sive magisterio ad 
optimam sacri ordinis alumnorum institutionem, sive 
scriptis editis doctrina et pietate refertis, sive coniuncta 
cum episcopis opera in christianae plebis regimine, 
sive in administrata naviter saneteque universa familia, 
cuius institutum primo in üore iuventutis fuerat 
amplexus. Quibus ex omnibus facile coniici poterat, 
qualis futurus esset episcopus, si quando ad id muneris, 
expugnata eius modestia, vocaretur. Res autem opini-
onem omnem, non comprobavit, sed vicit. Nam et 
Aleriensi sedi datus antistes eo ardore restinetam 
insulae pietatem excitavit, sic efferatos mollivit mores, 
ut insulae Cyrnaeae Apostolus meruerit appellari ; 
inter Papienses vero sie est Versatus, ut haud facile 
iudieaveris, pastoralibusne magis industriis, an veri 
nominis prodigiis gregem suum confirmaverit. Quae 
signa, quum longe clarius et crebrius viri saneti tumu-
lum illustrassent, Benedictum XIV permoverunt ut 
Beatorum Caelitum honores ipsi decerneret. Mox autem 
instantibus adhuc Sodalibus a S. Paulo, ut fastigium 
honoribus imponeretur, id est ut in sanctorum album 
Beati ALEXANDRI nomen accenseretur, praesertim 
quod bina vulgarentur eo suffragante patrata miracula 
Sedis Apostolicae venia diligenter in illa inquisitum 
est tabulaeque a SS. Rituum Congregatione recognitae 
et probatae sunt. 

Primum ordine propositionis miraculum contigit 
Modoetiae, anno MDCCXLI. Carolus Riva, annum et 
ultra diuturna paraplegia miserrime divexatus motuque 
omni destitutus, vehiculo trahebatur a filiis per vias 

urbis quaeritans stipem. Solemnia forte habebantur 
ALEXANDRO SAULI, beatorum caelitum honoribus 
recens aueto. Ad ea ductus aegrotus, triduo post incho-
atam supplicationem, illico et penitus a morbo con-
valuit, quem aut omnino insanabilem iudieaverant 
medici, aut longi temporis curam postulantem. 

Alterum accidit miraculum Bastiae in insula Cyr-
naea anno MDCCCXCIX. Maria Canessa annos iam 
tredeeim affectione strumo-tuberculari laborabat, quae, 
pluribus vulneribus membra depascentibus, ad usque 
textus osseos pervaserat. Ob contractionem vero sinistri 
cruris impotem standi, iamque a triennio lectulo iacere 
ooactam, inspecta morbi gravitate ac pertinacia, medici 
ferme reliquerant. Fortunatus illuxit miserae dies X I X 
mensis Mártii, quo die novendialium precum extremo, 
quas ad B. ALEXANDRUM demerendum suseeperat, 
temporis momento sanata est, fruiturque adhuc optima 
valetudine. 

De utroque miraculo rite instituta actio est, pri-
mum in antepraeparatorio Conventu quarto nonas 
Septembres anno MDCCCCII indicto penes Rmmum 
Card. Lucidum Mariam Parocchi cl. mem. Causae 
Relatorem ; iterum in praeparatorio coetu ad Vaticanum 
coacto deeimo quarto Calendas lunias an. MDCCCCIII; 
tertio denique in generalibus Comitiis coram SSmmo 
Domino Nostro PIO PAPA X. habitis in aedibus Vati-
canis octavo Idus Martias volventis anni ; in quibus 
Rmmus Cardinalis Hieronymus Maria Gotti suffectus in 
Causae Ponentem et Relatorem dubium proposuit : 
vAn et de quibus miraculis eonstet in cusu et ad effectum 
de quo agiturRmmi Cardinales sacris tuendis Ritibus-
praepositi et PP . Consultores unanimi concensione de 
utroque miraculo constare censuerunt. Quorum exce-
ptis omnium suffragiis, SSmmus Dominus a suo aperi-
endo iudicio supersedit, quod aspirante Deo quampri-
mum Se prolaturum sperare dixit, Rmmorum Cardina-
lium ac PP. Consultorurn votis plane consonum. 

Hodierna autem die Dominica II post Pascha,, 
qua die ab Ecclesia proponitur Evangelium Boni Pa-
storis SANCTISS1MUS DOMINUS NOSTES Euchari-
stica Hostia religiosissime litata, ad se arcessiri iussit. 
Rmmos Cardinales Seraphinum Cretoni S. RR. Con-
gregationi Praefectum, eiusve vice et loco Aloisium 
Tripepi ipsius. S. RR. Congregationi Pro-Praefectum, 
et Hieronymum Mariam G-otti Causae Relatorem una 
cum R. P. Alexandro Verde S. Fidei Promotore meque 
infrascripto a secretis, hisque adstantibus solemniter 
edixit: „Constare de duobus miraculis: de primo : Instan-
taneae perfectaeque sanationis Caroli Riva a diuturna et 
gravi paraplegia e mielite chronica transversa exorta; de 
altero : Instantaneae perfectaeque sanationis Mariae Canessa 
a gravi ei diuturna affectione strumotuberculariu. 

Hoc autem Decretum evulgari et in SS. Rituum 
Congregationis acta referri iussit decimoquinto Cal. 
Maias an MDCCCCIV. 

SERAPHINUS Card. CRETONI, 
S. R. C. Praefectus. 

L. * S. 
f DIOMEDES PANICI, Archiep. Laodicen., 

S. R. C. Secretarius. 
40* 
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Egyházi Okmánytár. 

IV. Statutuni de vestitu clericali in Dioec. Transsyl-
vaniensi. 

Laudabilem consuetudinem, quae in ista dioecesi 
ubique observatur, quod Clerus communiter et in 
quotidiano usu vestem talarem semper deferat, susti-
nendam et conscientiose observandam existimo et 
jubeo. Ad nonnullos abusus tollendos et uniformitatem 
promovendam opportunum mihi videtur sequentia 
ordinäre. 

1. Omnes sacerdotes earn vestis talaris speciem 
pro ofíiciosa veste habeant et in ea coram episcopo 
compareant, quae usu loquendi per Hungáriám recepto 
JReverenda vocatur, quae plana est et cingulo constricta. 
Domi et in quotidiano usu sic dictam cimadam gestare 
praeter Dignitarios, Assessores, Doctores, Professores 
diplomatos iis tantum licet sacerdotibus, qui examine 
prosynodali rite approbati sunt. 

2. Dignitarii in officioso usu istiusmodi cimadae 
sine cingulo usum vitent et earn in forma Romana, 
cingulo assumto deferre velint, ea forma, quae nunc 
vulgata conspicitur, penitus ad privatum et quotidianum 
usum restricta. 

3. Praelati domestici Summi Pontificis, Protono-
tarii et Camerarii sive cubicularii qui in Curia Romana 
vestem violaceam et vestitum praelatitium induunt, in 
nostra dioecesi veste talari violacea tune tantum utuntur* 
quando in suis ecclesiis pontificaliter celebrant. In 
festis eamdem vestem violaceam in sede capitulari 
quoque poterunt induere, non tamen in praesentia 
Episcopi. Cappam, mantelettam aliasque vestitus prae-
latitii partes, utpote in curia Romana ipsis compétentes, 
per dioecesim non gestabunt. — Hi omnes pro asu 
communi uti poterunt vestitu clericali nigro cum 
fimbriis globulisque violaceis. Istiusmodi vestis cum 
fimbriis globulisque violaceis pro usu solemni et pro 
repraesentationibus Abbatibus Praepositisque titulari-
bus item et Praelati s Capitularibus conceditur ; minime 
vero pro usu quotidiano. 

4. Collare deferatur in forma Romana cum ligula 
linea alba, sive illa species coliaris, quod Leo-Collare 
appellatur. Non licet gestare collaria ex parvulis 
gemmis vitreis ceruleis albisque composita neque 
iigulas sive supercollaria caerulea, neque collaria infra 
mentum aperta vel divisa — qualia laici adhibere 
soient. 

5. Sacerdotes dioecesani cingulo utuntur nigri 
•coloris ; Dignitates Curiae Romanae, Canonici, Archi-
diaconi, Abbates et Praepositi titulares, Decani rurales, 
Assessores Consistorii episcopalis actuales et honorarii 
per ambitum dioecesis utuntur cingulo serico vel laneo 
violacei — non autem rubri — coloris. 

6. Pallio nigri coloris utuntur omnes dioecesis 
sacerdotes ; Canonici, Dignitates, Camerarii et Archi-
diaconi vero pallio canonicali utuntur fasciis violaceis 
ornato, Praelati Domus Pontificiae autem pallio viola-
oeo integro. 

7. Non licet cingulum lemniscis aureis cum serico 
violaceo sive rubro intertextis gestare, sed sericeis 
tantum et colori ipsius cinguli convenientibus. 

8. Omnes adhibeant pileum nigri coloris pro 
externa quoque sua forma talem, qui dignitati status 
sacerdotalis convenit. Praeter dignitarios Curiae papa-
lis et Capituli nulli licet lemniscis in pileo uti, nisi 
SS. Theologiae et Juris canonici doctoribus, qui in 
aliqua catholica universitate sive facilitate ad Doctora-
tus gradum promoti sunt. 

9. Non licet chirotecas nisi nigri coloris assumere 
praeter eos, quibus violacei coloris chirotecae compe-
tunt (in publiais repraesentationibus). 

10. Quamvis generatim omnes sacerdotes tam 
saeculares, quam reguläres, vestem talarem deferre 
in conscientia obligati sint : ex justa et rationabili 
causa, v. g. in itinere, in curanda oeconomia rurali, 
in deambulatione quoque, quando lutum per plateas 
inevitabile est, licet deposita veste talari, vestitu civili 
longiori incedere, dummodo collare semper adhibeatur, 
et primo aspectu dignosci possit status clericalis. 

Datum Albae-Carolinae die XXI . Április. 1904. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 16. Férfias sző az ország házában 

a katholikus papság kellő anyagi ellátása vagyis kongruája 
érdekében. — 

Sokszor mondtuk már mi azt, hogy a kath. pap-
ságnak nincsen igazibb barátja a néppártnál. Most is 
ime bebizonyult, hogy ez így van. Buzáth Ferencz 
szólalt fel a kath. papság kongruájának az ügyében, 
megsürgetve ennek az ügynek napról-napra halogatott 
elintézését. Elismerésül az érdemes képviselő ur iránt, 
de meg hogy az utókor is okulhasson a dologból, ide 
iktatjuk a felszólalás szövegét egész terjedelmében a 
mint következik : 

Buzáth Ferencz : T. képviselőház ! Amidőn a tör-
vényhozás a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 
1898 : XIV. törvényezikket megalkotta, amelyben azon 
lelkészekről, akiknek a jövedelme a 800 frtot meg nem 
haladja, annak kiegészítéséről gondoskodott, ugyan-
akkor a törvényhozás, tekintettel arra, hogy a katho-
likus lelkészek kongruája mind ez ideig rendezve nincs, 
az első §-ban bevett egy intézkedést, amely szerint a 
latin, görög katholikus és örmény katholikus lelkészek 
közül azok, akik leginkább segélyre szorulnak, segély-
ben részesíttessenek és ebből a czélból a költségve-
tésbe is bizonyos összeget vett fel. 

Ezen segély kiosztása körül a vallás- és közokta-
tásügyi minister ur eddig azt az eljárást követte, hogy 
az egyházmegyei főhatóságok tették meg az előterjesz-
tést, ahová előzőleg adták be a lelkészek kérvényeiket 
és a ministerium azután ezen kérvényeket elbírálva, 
megállapította a segélyösszeget, megküldötte az egy-
házmegyei hatóságoknak, az egyházmegyei hatóságok 
pedig azon lelkészeknek, akiknek kérvénye kedvezően 
lett elintézve, a segélyösszeget kiszolgáltatta ; az egy-
házmegyei hatóságok, t. képviselőház, eddig rendesen 
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be szokták várni a minister felszólítását és csak azután 
teszik meg felterjesztésüket. A kultusminister ur eddig 
rendesen február havában ezen felszólítást az előter-
jesztés megtételére az egyházmegyei hatóságoknak 
megküldötte, ugy hogy már május havában ezen segély-
összeg is ki lett osztva, az idén azonban, daczára an-
nak, hogy május közepén vagyunk, ezen felszólítás az 
egyházmegyei hatóságokhoz mindez ideig még nem érkezett. 
Természetes dolog, hogy a lelkészek, akik májusban 
megkapták ezen segélyösszegeket, mindez ideig azt 
kézhez nem vehették, ami egyikre-másikra nézve az 
életexisztenczia kérdését képezi s éppen azért anyagi 
helyzetükre nézve is zavarólag hat. 

Ugy látszik, t. képviselőház, hogy a költségve-
tésben megállapított segélyösszeg nem is elegendő a se-
gélyre szoridó lelkészek segélyezésére ; mert egy kérvé-
nyező, akinek kongruakiegészitésére joga van és aki 
előzőleg állami segélyben részesül, midőn egy év múlva 
tudakozódott kérvényének sorsa felől, azt az értesítést 
kapta, hogy segélyt nem kapott ós hogy többen is 
jártak igy. Ebből tehát az következik, hogy még olya-
nok is, akik előzőleg állami segélyben részesültek, akik-
nek jogosultságát a ministerium már egyszer megálla-
pította, más alkalommal attól elüttettek. Miután ezen 
segélyeknél nincsen arról szó, hogy a katholikus lel-
készek kongruája 800 forintra kiegészíttessék ugy, 
mint a többi vallásfelekezeteknél, hanem csakis arról, 
hogy addig, amig a katholikus lelkészek kongruája 
rendeztetik, azok bizonyos segélyben részesíttessenek : 
mégis igen sokan vannak, akiknek jogosult segély-
igényei figyelembe nem vétetnek. 

Már magában véve az a körülmény, hogy a 
katholikus lelkészek évenkint kénytelenek segélyért 
folyamodni, bizonyos mérvű. megaláztatás ; ha pedig 
kérvényük elutasíttatik, az rájuk nézve valósággal meg-
szégyenítő. mert a papi állás tekintélyének rovására megy ; 
már pedig egy anyagi gondokkal küzdő és tekintélyé-
ben megalázott lelkész hivatását nem fogja ugy betöl-
teni, amint arra szükség volna. Pedig a vallásosság 
fejlesztése legalább az én felfogásom szerint nemcsak 
egyházi, hanem igen fontos állami érdek is. (Helyeslés 
balról.) 

Ugyanazért igen helyes intézkedés volt a tör-
vényhozástól, mikor a nemkatholikus lelkészek kon-
gruájának kérdését rendezte és mulasztás, hogy a katho-
likus lelkészek kongruája mindez ideig rendezetlen maradt. 
Jól tudom, hogy szoroson véve ez a kérdés nem tar-
tozik a parlament elé, de mivel a vallásügyi minister 
ur már 1898-ban, midőn a nemkatholikus lelkészek 
kongruáját rendeztük, nyilatkozott és nyilatkozatában 
kötelezettséget vállalt a katholikus lelkészek kongruája 
ügyének rendezésére nézve is és amennyiben a meg-
alakított kongrua-bizottságba a kultuszminister ur is 
nevezett ki tagokat, ott kiküldöttei által is képviselteti 
magát, sőt azokra az alapok és alapítványokra, ame-
lyeknek jövedelmei egyházi jövedelmek is, amelyek 
ezen kongrua-kiegészítésére fognak fordíttatni, szintén 
bizonyos ingerencziát gyakorol ; kétségtelen, hogy a 

katholikus kongrua kérdésének rendezetlenségeért a 
kultuszminister ur is felelősséggel tartozik. 

En magam is óhajtom, hogy a katholikus lelké-
szek kongruája ne az államsegélyek igénybe vételével 
eszközöltessék, hanem tisztán és kizárólag az egyház 
saját jövedelmeiből. Én ma természetesen megmondani 
nem tudom, hogy az egyház jövedelmei elegendők-e 
ennek fedezésére, de ha az akadályt az képezné, hogy 
a jövedelem nem elegendő, akkor az államnak kell segé-
lyére mennie és a hiányzó összeget átnyújtania, hogy a 
katholikus lelkészek kongruája végre-valahára rendezve 
legyen, mert semmivel sem látom indokoltnak, hogy 
mig a nemkatholikus lelkészek kongruáját rendeztük, 
addig a katholikus lelkészek ügye mindez ideig bizony-
talanságban van és a katholikus lelkészek nélkülözé-
seknek vannak kitéve. 

Ugyanezért van szerencsém a következő inter-
pellácziót előterjeszteni a vallás- és közoktatásügyi mi-
nister úrhoz : 

1. Mivel indokolja a minister ur azt a mulasztást, 
hogy a katholikus lelkészek segélyezése az 1898. évi 
XIV. t.-cz. 1. §-ának megfelelőleg, ez évben mindez 
ideig eszközölve nem lett? 

2. Szándékozik-e haladéktalanul intézkedni, hogy 
a segélyösszeg azonnal folyósíttassék ? 

3. Szándékozik-e intézkedni az iránt is, hogy a 
kongrua kiegészítésére jogosult katholikus lelkészek, 
ugy mint a nemkatholikus lelkészek igényei még ez 
év folyamán érvényesüljenek? 

4. Felvétetni szándékoltatik-e az intézkedésbe az 
is, hogy akik eddig talán a fedezet elégtelensége 
miatt segélyt nem kaptak, jóllehet arra az országos 
kongrua-bizottság által megállapított jövedelem után 
igényt tarthatnak, ebben utólag kárpótoltassanak? 

5. Hajlandó-e az 1898: XIV. törvényczikk 1. sza-
kaszából kifolyólag addig is, mig a kongrua végleg 
rendeztetik, a törvényhozásnak előterjesztést tenni, 
hogy az elégtelen segélyösszeg felemeltessék, hogy min-
den segélyre igényt tartó lelkész részesüljön segélye-
zésben és pedig fokozottabb mértékben, mintáz eddig 
történt ? 

KATH. NEVELÉS- és TAMTlSÜGY. 
Közeledés a te l jes oktatás- és nevelésügyi állami 

monopolium felé. 

Hát ilyen az ember! Ma az Örökimádás templo-
mának alapköve körül sürög-forog, holnap az Isten-
imádás franczia módon való lehetetlenítésének építi 
az útját. Honni soit qui mal y pense ! 

I t t fekszik előttünk a népoktatásról szóló uj 
tvjavaslat. Van benne sok jó; de van benne egy alap-
elv is, melyre mint archimedesi pontra állva az ősi 
keresztény Magyarország egész épületét alapostól légbe 
lehet röpíteni a radikalizmusnak, kövenként szét lehet 
szedni a beschvvichtigungshofrathok mintája szerint 
dolgozó liberalizmusnak. Ez az elv : az oktatásnak 
mint állami monopoliumnak beállítása az ország életébe. 
Világosan ki van mondva a tvj avaslatban, hogy a tani-
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tás — csakis állami funkczió, „közszolgálati jellegu-gel. 
— Ebben a felfogásban a tanítás és nevelésnek valamint 
első, magánjogi, úgy legfőbb, természetfeletti, isteni 
jellege teljesen eltűnik s az utóbbi csupán mint dirib-
darab rongya a múltnak részesül majd mig a franczia-
szellemű szabadkőműves közoktatás teljesen be nem 
hálózza az országot, egyideig némi elnézésben. 

Az uj tvjavaslatnak czime ez: „Törvényjavaslat 
a népiskolai közoktatásról szóló 1868: XXXVIII . , — a 
magyar nyelv tanításáról szóló 1879: XVIII., — a köz-
ségi és felekezeti tanítók és tanítónők fizetésének ren-
dezéséről szóló 1893: XXVI. t.-cz. módosítása tárgyá-
ban". Tehát az állami tanítási monopólium terjeszke-
déséről hallgat a krónika, illetve a tvjavaslat czime; 
de világosan beszél arról a félhivatalos jelentés, mely 
glaszé-keztyűs finom fogással a tvj avaslat tartalmát 
ekkép mutatja be az országnak: 

„Az előadói tervezet eszmemenete a következő 
ugy a magyar nyelvtanítás, mint egyáltalában népok-
tatásunk nemzeti irányú intenzív fejlesztése érdekében 
legelső sorban a rendes iskolába való járást, vagyis a 
tankötelezettség érvényre emelését kell hatékonyan bizto-
sítanunk, mert ámbár a népoktatási törvény, a mely a 
tankötelezettség nagy elvét kimondta, immár 35 óv 
óta van életbeléptetve, mégis a tanköteleseknek még 
mindig csak 82.21 százaléka jár iskolába, de ezek is az 
elmúlt tanévben közel 10 millió iskolai félnapot mulasz-
tottak, melyek közül 2. L20.565 félnap igazolatlan volt. 
Az iskolába járóknak csak 88.78 százaléka jár t az 
egész szorgalmi időn át, tehát legalább 8 hóig iskolába. 
Ilyen rendetlen és hiányos iskolázás mellett valóban 
nem csoda, hogy népoktatásunknak általában ós külö-
nösen a magyar nyelv tanításának nincs meg a kivánt 
sikere. 

Azután meg kell állapítanunk az elemi népoktatás 
egész szervezetét ugy a mindennapi, mint az ismétlő 
tanfolyamban. — Ezen szervezetben biztosíttatnék egy-
felől a nemzeti irányú népoktatás és különösen a 
magyar nyelvtanítás, — másfelől a népoktatás szoczi-
ális feladata, szóval a népoktatásnak a közéletre kiható 
volta. 

Gondoskodnunk kell továbbá a községi és felekezdi 
néptanítók javadalmazásának emeléséről, mert nem szorul 
bizonyításra, hogy a tanítói pálya csak ugy lesz viruló, 
ha az a tisztességes megélhetést biztosítja és csak ugy 
lehet a tanítói kartól méltón megkövetelnünk, hogy 
feladatának hiven és sikeresen megfeleljen. 

A népoktatáshoz fűzött fontos állami érdekek 
megkövetelik, hogy a községi és felekezeti iskolákkal 
szemben az állam ingerencziája olyan mérvű legyen, 
hogy ezáltal a népoktatás nemzeti jellege teljesen 
megóvassék. 

A népoktatás lelke a jó tanitó. Ennek hiányában 
minden egyéb törekvés meddő marad. Népoktatásunk 
egész szervezetében ezért bir legnagyobb fontossággal 
a tanítóképzés. Tanítóképzésünk túlnyomóan a hitfele-
kezetek kezében van. 48 tanítóképzőintézet közül 30 
felekezeti ; 27 tanítónőképző közül 20 a felekezeti. Az 
1901 — 902. tanévben 2549 képesített tanító és tanítónő 

közül 1598 felekezeti képzőkben nyert képesítést. Ez a 
legégetőbb baja népoktatásunk beléletének, melj'en az 
által kell segítenünk, hogy meghagyva bár a tanító-
képzést s a képesítés első fokát a hitfelekezetek kezé-
ben, a képesítésnek tanítói állás végleges elfoglalására 
jogosító második fokát kizárólag államivá kell tennünk. 
Hiszen nincs a közéletnek egyetlen ágazata sem (a 
papi és részben a tanítói pályát kivéve), a melyre nem 
az állam adja meg az alkalmazási jogosultságot. A ta-
nítói állás szintén közszolgálati jelleggel bir, nem ké-
pezhet ez sem kivételt. 

Egyébiránt az- állami képesítő bizottság szerve-
zésénél a javaslat a felekezetek jogaira és érdekeire 
legmesszebbmenő figyelmet fordít. 

Végre biztosítanunk kell a népoktatás felett a 
hatékony állami felügyeletet, még pedig olyan módon, 
hogy a mostani népiskolai tanfelügyeletet kifejlesztes-
sék még a kisebb járási körökben működő iskola-
felügyelőkkel és a kir. tanfelügyelők hatásköre kiter-
jesztessék. 

Ezen eszmemenethez képest az előadói javaslat 
öt fejezetben a tankötelezettséget az elemi népiskola 
két (mindeneapi és ismétlő) tagozatát ; a községi ós 
felekezeti tanítók javadalmazását és az állam által 
gyakorlandó fegyelmi jogot; a tanítóképzést és képe-
sítést ; . végre az állami tanfelügyeletet összesen 82 
§-ban szabályozza. Az előadói tervezet kimerítő indo-
kolást is tartalmaz, amely a javaslatba felvett fontos 
rendelkezéseket minden oldalról megvilágítja, meg-
okolja és különösen a tankötelezettség érvényre eme-
lését, az állam nyelv tanítását, a tanítóképzést és ké-
pesítést, az állami felügyelet szabályozását az európai 
összes czivilizált államok részéről ismerteti." 

Sión őrei, vigyázzatok ! 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
es 

KOZTEVEKENYSEG. 
^mmmmm 

1904. év május hava örökké emlékezetes lesz 
Magyarország életében, nemcsak azért, mert a király 
az Örökimádás templomának alapkövét most tette le. 
hanem azért is, mert ez a hónap, úgyszólván, szaka-
datlan lánczolatban lát magán végighúzódni oly ese-
ményeket, melyek Magyarország újjászületésének meg-
lepő nagy tanúbizonyságai. A hó 1-én ünnepelte az 
őskoronázó Székesfejérvár a magyar főiskolai ifjúság 
Szent-Imre-Egyesületének vándor közgyűlését. A szent 
Imrék és szent Istvánok szellemének ébresztő szárny-
csattogása szerte hallatszik e hazában. —- Május hó 
8-án Budapesten, a Jézus szentséges Szive templo-
mában, a budapesti egyetemi hallgatók Mária-Congregatióju 
számára, Mária Jozéfa ő csász. és kir. fensége magas zászló-
anyasága mellett tagfelavatással egybekötött zászlószen-
telési ünnep volt, melyen a felséges királyi ház herczeg-
asszonyát gróf Zichy Nándorné asszony helyettesítette, 
ós dr Kohl Medárd püspök pontifikált, velőkig ható 
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főpásztori beszéddel avatva fel 20 jelöltet a Con-
gregatio lelkes tagjai közé, kiknek száma a 200 
felé kezdett az nj tagokkal emelkedni. Ez a Mária-
Congregatio hazánk szivében az a gondosan ápolt 
lelki fészek, a melyből a főiskolai magyar ifjúság 
katholikus szellemének ereje óriássá növekedve fog 
kiszálni. Kománk István J . t. atya a gondozója az 
istenies szellem ez aranyházának. Mind a két kezével 
áldja meg őt az Isten fáradhatatlan munkájáért. — 
Május 13-án járt a főváros küldöttsége a királynál, 
hogy megköszönje a nagy katholikus hitvalló-hazafi 
II. Rákóczi György hamvainak hazahozatalára vonat-
kozó magasztos szellemű legfelsőbb rendeletet. A mit a 
király válaszában mondott, azt Ferencz József meg-
becsülhetetlen nagy örökségének fogja tekinthetni 
dynastia és nemzet egyaránt. Király és nemzet előtt, 
ha egy érzésben vannak, semmi sem lehetetlen. — Május 
17-én reggel, a budavári királykoronázó Mátyás 
templomban, az 0.-Vörös-Kereszt-E. negyedszázados 
jubileuma alkalmából, a király jelenlétében, hálaadó 
Isten-tisztelet volt, melyen báró Hornig Károly dr 
veszprémi püspök ur helyettesítette az ország biboros 
hgprimását, és evvel egyidejűleg a belvárosi plébánia-
templomban Dessewjffy Sándor csanádi püspök úr pon-
tifikált az eucharisztikus kongresszus bevezetéseképpen. 
A V. K E. a M. T. Akadémiában tartotta ünnepi köz-
gyűlését, melyen Csekonics gróf elnök, báró Hómig 
Károly püspök alelnök, ós Maria Valéria királyi her-
czegnő védnöknő beszéltek. Az eucharisztikus kon-
gresszus megnyitása a Kath. Kör dísztermében folyt 
le. A biboros hgprimás képviseletében itt dr Szmrecsá-
nyi Pál nagyváradi 1. sz. püspök ur elnökölt magas 
szárnyalású hitbuzgalmi beszéddel az Oltáriszentségről. 
Feledhetetlen jelenet volt Mihályi Viktor balázsfalvi 
érsek ur csatlakozó felszólalása az eucharisztia-kultuszhoz. 
X. Pius pápa sajátkezével irt levelet intézett a kon-
gresszushoz ; hozzá és a kirátyhoz hódolatot vivő táv-
iratot küldött a kongresszus. Délután 3 órakor volt az 
Angolkisasszonyok templomában és épületében az 0.Oltár-
Egyesület kiállításának megnyitása. Dr Kohl Medárd 
püspök ur a templomban a szószékről alkalmi beszédet 
mondott, mely után a zárda elsőemeleti helyiségeiben a 
rendkivül gazdagon kiállított egyházi szereket meg-
áldotta. — ..-^la 18-án reggel 1/210 órakor teszi le ő 
felsége az Örökimádás templomának alapkövét Egyik 
nagyszabású esemény a másik után gyorsan következve 
alig hagy pihenőt a gondolatok elmélyítésére. 

I R O D A L O M . 

— Alighieri Dante. Élete, főműve. Hite. 
I r ta Engels (Angyal) János dr, ó-budai cz. prépost, 
csanádi kanonok. (Felolvasta az Arany-János-
Társaság 1904. íebr. 11-én t a r to t t ülésében.) 
Temesvár, Csanádegyházmegyei könyvnyomda, 
1904. n. 8-r. 72 lap. Ára 1 kor. Megrendelhető 
a szerzőnél, vagy Tóth Béla könyvkereske-
désében. 

Díszmunka minden tekintetben : tartalmára, belső 
és külső alakjára nézve egyaránt. Méltó Dantehoz és 
méltó a tudományáról ós finom műizléséről ismeretes 
szerző úrhoz. Különösen a Dante hitéről szóló harma-
dik rész alkalmas korunk hitközönyösségre, sőt hitet-
lenségre hajló szellemére jótékonyan hatni. Dante, a 
nagy „theologus" alakja, mindenkinek imponál. A 
keresztények közt duló egyenetlenségben pedig Dante 

mint apologeta egész hitvallásával, határozottabban 
mint Schakespeare, oly világosan, mint a szintén nagy 
Cervantes, a katholikus vallás páratlan fensége mellett 
tesz tanúbizonyságot. 

— A Magyar Könyvtár legújabb sorozata ismét 
három értékes munkával gyarapítja ezt a kitűnő válla-
latot. A magyar irodalom köréből Deák Ferencz kor-
szakalkotó második felirati beszédét közli, melyet be-
vezetéskóp az a remek szónoklet előz meg, meltyel 
Beöthy Zsolt áldozott a haza bölcse emlékének, Deák 
születése százados évfordulójának egyetemi ünnepén. 
A külföldi irodalom köréből Maeterlinck szerepel, a nagy 
belga iró, kinek „Monna-VannáL'-ja világszerte oly óriási 
sikert aratott s a ki ebben az u j darabjában — czíme 
vJoyzeUea — egyikét adja legmélyebb, legköltőibb al-
kotásainak. A drámát Ábrányi Emil fordította, a nála 
megszokott tökéllyel. Végül egy két számra terjedő 
angol elbeszélést ád a sorozat, még pedig a Sherlock-
Holmes történetek révén nálunk is rendkívüli népsze-
rűségre jutot t Conan Boyle-tói. Czíme : „Az Agra kincse", 
és szintén Sherlock-Holmes egy zseniálisan kigondolt 
detektiv-történetét tartalmazza, melynek szövevényei 
Britt-Indiából nyúlnak át Angliába. A gondos fordítás 
Mikes Lajos tollából való. A „Magyar Könyvtár1 ' egy-
egy számának ára 30 fillér; az eddig megjelent számok 
teljes jegyzékét szívesen megküldi a kiadóhivatal (a 
Lumpéi R. — Wodianer F. és Fiai, Budapest, Andrássy-
út 21.), vagy bármely más könyvkereskedés. 

— Küzdelmek. Olasz regény. Két kötetben. Irta 
Enrico Castelnuovo. Forditoita M. Hrabovszky Julia. 
Kiadja a Szent István-Társulat. A Családi Regénytár 
35. és 36. kötete. Egy-egy kötet ára csinos angol 
vászonkötésben egy korona. 

Castelnuovo regénye ideális szárnyalásával jóté-
konyan elüt a modern regények léha, csakis az érzéki-
séget izgató irányzatától. Castelnuovo irányregényt 
nyújt a szó legnemesebb értelmében. A férfi az élet 
minden körülménye között küzdjön, dolgozzék és ne 
hagyatkozzék a nőre. Ne gazdag hozomány után 
kergetőzzék, hanem saját erejéből és munkájával vívja 
ki magának a társadalomban azt a helyet, amely után 
vagyakozik. Viszont a nő, aki igazán szereti választott-
ját, legyen kész érte minden áldozatra, kövesse őt 
küzdelmeiben, legyen társa, vigasztalója verejtékes 
munkáj ában. 

Ezt a minden tekintetben helyes életelvet dom-
boríjta ki Castelnuovo a következő mese keretében. 

A milánói legelső bank igazgatójának, Arcontinak 
fia, Roberto egyike volt a világ legirigylésreméltóbb 
fiatal embereinek. Jólétben, gazdagságban növekedett 
föl, atyja a legfényesebb nevelésben részesítette, most 
végezte el műegyetemi tanulmányait, — mindezekhez 
járult, hogy Milánó legszebb leánya, a gazdag tőke-
pénzes Dal Bono egyetlen gyermeke, Lucilla, már 
régen odaajándékozta szivét Robertónak, gyermekkori 
barátjának. Most még egy nagyobb külföldi tanulmány-
utat akart végezni a nemes hajlamú ifjú, hogy ez után 
atyja tekintélye révén valamely díszes állást elfoglalva, 
Lucillát oltárhoz vezesse. 
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Azonban váratlan katasztrófa vet véget az ifjú 
rózsás álmainak. A bank pénzügyeit szerencsétlen 
spekulácziók erősen megingatták ; a részvényesek 
nagyrésze ezért az igazgatót okozza, a legközelebbi 
közgyűlésen őt leszavazzák, ami az amúgy is szívbajos 
ember halálát okozza. Örökség alig maradt, mert a 
fényűző életmód, melyet folytattak, a dús jövedelme-
ket évről-évre fölemésztette. Pedig Roberto anyja 
annyira hozzászokott a fényűzéshez, hogy alig lesz 
képes az uj helyzetbe magát beleélni. Volna egy 
menekülés, Roberto házassága Lucillával, a gazdag ] 
tőkepénzes leányával. Mindketten szeretik is egymást, 
sőt titokban már jegyeseknek is tekintették magukat. 
Roberto anyja el is követ mindent, hogy a házasság 
minél előbb megtörténjék. De Roberto önérzete föllá-
zad az ellen, hogy neje hozományából élősködjék. 
Állás után tekint, küzdeni, dolgozni akar, mig oly 
helyzetet teremt magának, amelyben fölemelt fővel 
kérheti meg a szeretett lány kezét. De mig atyja 
életében mindenütt szivesen fogadták volna a befolyásos 
bankigazgató fiát, most kitérő s elutasitó feleleteket 
kap minden oldalról. Végre egy gyermekkori pajtása, 
a ki Yalduriában főmérnök egy kénbányában, a másod-
mérnöki állást fölajánlja neki s Roberto, an}7ja és 
Lucilla ellenzése daczára is ezt örömmel elfogadja. 

Yalduriában a főmérnök nővére, Mária szerelemre 
gyúl Roberto iránt, de ez nem veszi észre, mert nagy 
szerelmében Lucilla iránt folyton azon reményben él, 
hogy amint fölküzdi magát előkelőbb állásra a bányá-
ban, elveszi Lucillát, biztosra véve azt, hogy ez szive-
sen fogja őt követni a világ legelrejtettebb zugába is. 
Azonban csalódott. Mikor két év múlva, mint főmér-
nök 10 ezer lire évi fizetéssel, Lucillát nőül akarja 
venni, ez kijelenti, hogy Milánóból el nem megy, ma-
gát egy kénbánya füstös, piszkos környezetébe el nem 
temeti. Maradjon Roberto Milánóban vegye át Lucilla 
atyja vagyonának kezelését — ily föltétel mellett szi-
vesen hozzámegy. Lucilla felelete mint fagyos szél 
dermesztette meg Roberto szerelmét. Lemondott Lu-
cílláról s visszament a bányába. Ott egy földomlás 
eltemeti, de barátjának és Máriának hősies önfeláldo-
zása megmentik őt. S most látja, hogy ez a szerény 
leány jobban megérdemli szerelmét, mint Lucilla — s 
boldogok lesznek. 

A Családi Regénytár egy nemcsak élvezetes, ha-
nem valóban nemes irányú regénynyel gyarapodott, 
amelyet olvasóközönségünknek, de az ifjúsági könyv-
táraknak is melegen ajánlunk. Megrendelhető a Szent-
István-Társulat könyvkiadóhivatalában: Budapest, VIII., 
Szentkirályi-u. 28. szám. ! 

HIVATALOS. 
— A csanádi növendékpapok felvételele folyó-

évi juiius hó 5-ik napján fog eszközöltetni. Pályázni 
szándékozók, kik az érettségi vizsgálatot kellő sikerrel 
kiállották és ép, egészségesek, felhivatnak, hogy folyó 
évi julius hó 4-én délután a püspöki irodában szemé-
lyesen jelentkezzenek és ott keresztlevelüket és érett-
ségi bizonyítványukat bemutassák. 

VEGYESEK. 
— Csáky Károly gr. váczi püspök úr, a ki most 

hétfőn indult el karlsbadi kúrára, káptalanát és a pap-
nevelő intézetet olajfejtésü arczképével lepte meg. Ö 
mga helyett a bérmálás szentségének kiszolgáltatását 
Jung János fölsz. püspök úr végzi, a ki Aldozó-csütör-
tök után Herencsényben, Bujákon, Ecsegen, Jobbágyi-
ban, Palotáson, Lőrincziben, Heréden bérmál. Ez 
utóbbi helyen 19-én lesz bérmálás. 

— Papi nyugdíj szabályzat a yáczi egyházmegyé-
ben. Köztudomású, irja a V. K., hogy a papság nyug-
díj-ügye még legtöbb egyházmegyében nagyon rende-
zetlen. Nálunk is kezdetleges állapotban van. Főpász-
torunk belátva a helyzet tarthatatlanságát, kegyesen 
elhatározta ennek revideálását és uj rendezését. Ennek 
most még csak előleges megbeszélésére előkészitő-bi-
zottságöt szervezett, melynek tagjai Jung János félsz, 
püspök elnöklete alatt a káptalanból : Újhelyi István, 
Motesiczky János, Bálás Lajos, Bucsek István és 
Rózsahegyi Gyula. Esperesek : Kammerer Ferencz, 
Frankó József és Matejka Vilmos. Plébánosok: Chobot 
Ferencz, Révész István, Podhorányi József és Kubinyi 
Endre. Káplánok : Guttmann Sándor és Fridrich Sándor. 

— A M. T. Akadémia nagy napjai tudvalevőleg 
mindig a virágfakasztó május-hónapra esnek. Az el-
nökség marad. Az I. osztály rendes tagjai leszek Ballagi 
Aladár dr és Karácsonyi János dr. Nagy fordulat jele 
az Akadémiában, a mely még csak nemrégen is a jeles 
keresztény publicista Kaas bárót az őt megillető juta-
lomtól elütötte. Mintha a magyar szellem önmegbecsü-
lése növekvőben volna. Történeti nevezetességű disz-
ülése volt az Akadémiának vasárnap Deák Ferencz 
tiszteletére, születésének századik évfordulója alkalmá-
ból. Négyen beszéltek : Eötvös b. elnök, Gyulai Pál, 
dr Balogh Jenő és Szily Kálmán főtitkár. 

— A Szent-István-Társulat választmánya f. hó 
17-én ülést tartott. Elnökölt gróf Zichy Nándor. Giess-
ivein S. dr alelnök a pártoló tagok (népies tagság) 
ügyéről és a bécsi „Leo-Gesellschaftu-tal kezdődött 
érintkezésről tett jelentést. Az 1903-iki számadásokat 
és az 1904-iki költségvetést elfogadták. Kaposi József 
igazgató bemutatta az ujabb kiadványokat. Következett 
Notter dr titkár jelentése. Megállapodás történt a 20-iki 
közgyűlés elé terjesztendő jelöltek névsorára nézve. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Örökimádás. — Szentté avatások. — Egyházi Okmánytár: Statutum de vestitu clericali in 
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Vegyesek. 

el" Szentlélek Úristen, 
és „el ne hagyj!" 

„Sine tuo numine 
Nihil est in homine." 

Az Örökimádás és a vele összefüggő fen-
séges mysteriumok mennyei légkörében meg-
fürdöt t léleknek éppen kapóra jön a Szentlélek 
Úristen pünkösdi ünnepköre az ő mindeneket 
új játeremtő és fenntar tó kegyelmeinek tenge-
rével. 

„Ille vos docebit omnia", ő meg fog taní-
tani benneteket mindenre, monda a megváltó 
Fiúisten, midőn a Szentlélek elküldését meg-
ígérte. 

Az emberiség, hogy a földies gondolkodás-
ból kiemelkedjék, mindig rá volt szorulva a 
Szentlélek mennyei tanítására ; de a Szentlélek 
kioktatásának szükségessége ta lán soha oly 
kiáltóan nem lett nyilvánvalóvá mint napja-
inkban — a megkeresztelt és a kereszteletlen 
emberiség részéről egyaránt. -

Magában a katholikus egyházban a fran-
czia köztársaság elnökének római látogatása 
a pápának tüntető mellőzésével, katholikus 
ember és nemzet részéről a szivekben oly 
romlottságot, az elmékben oly tudat lanságot 

árul el, melyeken csak a Szentlélek gyógyító 
malaszt jának ostroma képes segíteni. 

Az Ázsia keletén folyó öldöklő háború 
keresztények és pogányok közt, t isztán földi 
érdek és haszon miatt , a lelkiek ügyét is elő-
térbe kezdi tolni. Egy japáni tudós fölvetette 
a kérdést, hogy vájjon czélt ér-e Japán , vagyis 
képes lesz-e az ázsiai népek élére vezető 
gyanánt fel küzdeni magát , így, a hogy kezdte, 
t. i. a keresztény vallás teljes mellőzésével s 
a keresztény népek czivilizácziójának csak 
külső mázá t véve fel magára? Ez a próíéta-
lelkű japán bölcs — honfiait a magyarok és a 
törökök példájára utal ta . Nézzétek, úgymond, a 
magyarok fölvévén a keresztényT vallást szeren-
csésen beolvadtak a keresztény czivilizáczióba 
és számottevő nép maradnak a ker. népek 
körében; ellenben a törökök összeütközésben 
maradván a keresztény vallással, feltartóztat-
hata t lan pusztulásnak indultak állami életök-
ben. S a j apán bölcsnek igaza van. Vajha 
fogna a- figyelmeztetés honfiain. A Szentlélek 
tanítására ebben az esetben igazán kimondha-
tat lanul nagy szükség van. Máris az hallatszik, 
hogy a j apán dynastia, hogy az európai nagyhatal-
mak dynastiáival egyenlő rangba kerüljön, 
székesegyházat épít az anglikán vallásnak s 
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készületeket tesz az arra való áttérésre, mert 
— így mondják — az anglikán vallás szerencsés 
vegyüléke a kereszténységnek és budhis-
inusnak.* 

Mekkora tuda t lanság! Mily lelki szükség! 
Csak a Szentlélek segíthet! 

A^eni Sancte Spiritus ! = 

Nm. és ft. dr Szmrecsányi Pál p. beszéde, 
melylyél az euchar. kongresszust f . hó 17-én megnyitotta. 

Nagyrnéltóságos érsek urak ! Méltóságos püspöki 
kar ! Mélyen tisztelt kongresszus ! 

A főmagasságú bib. hgprimás egészségi állapota nem 
engedte, hogy a kongresszuson személyesen megjelenve, 
annak ülésein elnökölhessen. Nekem jutott ő eminencziája 
megbízásából a megtisztelő feladat, hogy a kongresz-
szust megnyissam és tárgyalásait vezessem s én a 
megtisztelő megbízásnak bármennyire érezzem is elég-
telenségemet, annál készségesebb odaadással, annál 
bensőbb áhítattal teszek eleget, minél métyebben hatja 
át lelkemet a kongresszus czéljának fensége s minél 
nagyobb örömmel s vigasztalással tölti el mindnyájunk 
szivét az ünnepélyes alkalom, a várva-várt esemény, a 
szentségi Jézus dicsőségére és örökimádására s ezzel 
szorosan egybekötve megdicsőült Erzsébet királynénk 
emlékének megszentelésére és megörökítésére épülő 
templom alapkövének letétele, mely összes szentség-
imádási müveink és egyesületeink jövőjére messzire 
kiható fényt árasztván, a kongresszus összehívására 
okot adott. 

Összejövetelünk tárgya: a szent eucharistia, a 
legfelségesebb Oltáriszentség, metyben az Ur Jézus 
szentséges megtestesülését titokzatos módon folytatva 
lelkesült természetfölötti életét a földi tápanyag fátyol a 
alatt saját testével és vérével táplálja és szentségi je-
lenlétével reánk árasztja megtestesülésének áldásait. 
Megtestesülésén életet hozott a világnak : az Oltári-
szentségben minden egyes ember lelkének megnyitja 
az élet forrásait. Megtestesülésében leszállt a földre, 
hogy saját emberi természetében az emberiséget Isten-
hez emelje. Az Oltáriszentségben átszellemült testével 
leszállt sziveinkbe, hogy'bennünk éljen, sziveinket saját 
szive hasonlatosságára átalakítsa, a halhatatlanság és 
feltámadás csiráját lelkünkbe oltsa s megérlelve ben-
nünk az örök élet gyümölcseit, mindnyájunkat saját 
isteni életének, saját isteni dicsőségének részesévé 
tegyen. Megtestesülésének tehát minden áldása, az üd-
vösség minden kegyelme, az Oltáriszentség mennj^ei 
légköréből árad szót lelkeinkre. Ott érintkezik a vég-
telen a végessel, az isteni az emberivel, Isten szive a 

* Ugyanaz a B. H. a ki a japán bölcs vélemé-
nyét közölte, néhány héttel előbb a magyaroknak a 
japánok példáját ajánlotta. Ime, úgymond, a japánok 
ker. vallás nélkül is boldogulnak . . . Itt már nemcsak 
elmebeli tudatlanság, hanem valóságos szívbeli romlott-
ság is játszik közre. 

gyarló emberi szívvel. Ott van az egység jele s a sze-
retet köteléke, melyben az egyház minden élő tagja 
fejével. Krisztussal és a testvértagokkal egyesült. Ott 
van a keresztény hitélet központja, ott van a sziv, 
melyben az egyház természetfölötti szent élete lüktet, 
onnan indul ki az ő egész malasztélete oda irányul 
összes tevékenysége. S a mi csak titokzatos és isteni, 
fenséges és boldogító van a keresztény vallásban és 
egyházban, az mind a legfölségesebb Oltáriszentségben, 
mint mindennek közös gyúpontjában összpontosul. 
Éppen azért az egyháznak, mely Krisztus szentségi 
jelenlétéből mérité minden erejét és dicsőségét, kez-
dettől s a katakombák idejétől fogva legfőbb gondját 
képezte, hogy a hivő lelkeket nemcsak tanításával, 
hanem az istentisztelet a szertartások fényével és mél-
tóságával is a szentségi Jézussal való legbensőbb egye-
sülésre vezesse. 

Ezen állandó gondoskodás fényes jelét adta a 
megdicsőült XIII Leo pápa, midőn nagy szellemének 

i tiszta fényével a világot a megváltó Krisztus iránti 
hódolatra buzdítva, Jézus legszentebb szivének különös 
ünnepélyességgel felajánlotta az egész emberiséget, 
midőn az eucharisztikus kongresszusokat és a szent-
ségimádó társulatokat és gyakorlatokat annyi figyelem-
mel kisérte és szorgalmazta, midőn rószökre mennyei 
védnököt adott, midőn élete alkonyán az emberi tár-
sadalmát ' fenyegető veszélyekkel s az osztályharczok-
kal szemben a társadalmi béke s a keresztény testvé-

; riség és egyenlőség jelvényeként ünnepelte a szeretet 
szentségét, melyet Krisztus földi élete véghatárán a 
világ életeért hagyott. 

Ez képezi legfőbb gondját dicsőségesen uralkodó 
X. Pius szentséges atyánknak is, a ki a buzgalom és 
szeretet hevétől lángoló szívvel Krisztusban mindene-
ket megújítani óhajtván, mindenek előtt a szentségi 
istenitisztelet diszét és móltóságát felvirágoztatni s 

! legelső nagy intézkedésével annak lényeges kiegészítő 
! részét, az egyházi éneket és zenét az Oltáriszentség-

ben jelenlevő Ur Jézus fenségével összhangzásba hozni 
igyekszik. Krisztus földi helytartóinak ezen gondjaiban 
szerény erőnkhöz és tehetségünkhöz képest mi is részt 
akarunk venni, az ő akaratukhoz és utasításaikhoz 
gyermeki hódolattal s engedelmességgel alkalmaz!.:odva, 
a szentségi Jézus dicsőségének előmozdításához legjobb 
igyekezettel mi is hozzá akarunk járulni. 

A kongresszus programmja az Oltáriszentség meg-
ismertetésére és tiszteletére, a szentségi társulatokra 
és gyakorlatokra, az Oltáriszentség tiszteletének áldá-
sos hatásaira vonatkozó sok fontos kérdést ölel fél s 
emellett az országos oltáregyesületi kiállítás s az egy-
házi ének és zeneelőadások által gyakorlatilag is be-
mutatja szentségi társulataink munkásságát. 

Istenbe vetett bizalommal remélem, hogy a kon-
gresszusnak áldásos hatása lesz s üdvös eredményének 
biztató zálogát látom a nagyméltóságú püspöki kar 
tagjainak jelenlétében is. Fogadják különösen azok, a 
kik a kongresszus működésében ténylegesen is részt 
venni kívántak, valamint azok, a kik a szertartási és 
fegyelmi eltérések daczára megjelenésükkel és részvé-
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tűkkel hitünk egységét hozták kifejezésre, a kongresz-
szus hálás köszönetét. 

De fogadják köszönetünket szentségi társulataink 
is, melyek egyesített erőikkel és törekvéseikkel a kon-
gresszus várható üdvös eredményéhez nagy mértékben 
hozzájárultak. Üdvözlöm különösen a szentségimádó 
papi egyesületet, a mely Krisztus szolgáit és Isten tit-
kainak sáfárait a szentségi Ur Jézus igazi apostolaivá 
igyekszik képezni, hogy a testvéri szeretet és kölcsönös 
példaadás kötelékeivel egybefűzve az Ur házának s 
mindenekfölött a Szentlélek élő templomainak diszét és 
ékességét lángoló hévvel és lankadatlan kitartással 
gondozzák, hogy ne érezzenek sem nagyobb szomorú-
ságot, mintha a pusztulás utálatosságot látják a szent-
helyen, sem nagyobb boldogságot, mintha buzgalmuk 
jutalmául Krisztus szivét érezhetik dobogni sziveik-
ben s papi lelkök alázatosságában elrebeghetik az apos-
tollal : El eh én, de már nem én, hanem Krisztus él én 
bennem. 

Szivem egész melegével üdvözlöm az oltáregye-
sületeket s első sorban azok budapesti központját. A 
Szentírásban olvassuk, hogy Krisztus feltámadása után 
az apostolok állhatatosak valánk az imádságban Máriá-
val, Jézus anyjával és a szent asszonyokkal. A Szent-
írás ezen szavait alkalmazhatom én a szentségi Jézus 
szolgálatára. Mint a szent asszonyok, a kik Krisztus 
kísérői és szolgálói voltak nyilvános életében ós az 
egyház megalapítása után az apostolokat segítették az 
istentiszteletben, oly szent szeretettel szolgálják a szent-
ségi Ur Jézust, oly buzgó odaadással segítik és támo-
gatják az ő szolgáit Oltáregyesületünk hölgyei. Máriá-
val az isteni mester lábainál, szentségi jelenlétéből vilá-
gosságot, erőt és szeretetet merítenek, hogy Márthá-
val buzgólkodva, az őt megillető tisztelet eszközeiről 
gondoskodhassanak. 

Tisztelet és hála az Oltáregyesület buzgó hölgyei-
nek, kik az Ur Jézus szentségi életének példája szerint 
elrejtve, zajtalanul árasztják szét kezük munkájának 
gazdag áldásait s kik sok lelkipásztor könyeit letörülve, 
sok szegény hitközséget megvigasztalva és bátorítva, 
egykor nem a mi hálás elismerésünket, de hallani fog-
ják az Ur Jézus ajkairól az üdvözletet: Jőjje.te/c, mert 
ruhátlan voltam és ruháztatok engem. 

De üdvözlöm kedves katholikus ifjúságunkat is, 
mely a kongresszussal közre akar működni, hogy szin-
tén hitvallást tegyen Krisztus jelenlétéről a legfelsége-
sebb Oltáriszentségben. Nem is maradhattak távol azok, 
kiken a jövő reménye nyugszik, midőn az élet erőfor-
rását s a jövő zálogát ünnepeljük. 

Üdvözlöm végre a kongresszus összes tagjait, 
a kik a szentségi Jézus hívására közelből és távolból 
összejöttek, tanúvallomást teendők arról, hogy mint 
az ősegyház keresztényeinek, nekünk is egy a szivünk, 
egy a lelkünk, mert velők együtt, az apostol szavai 
szerint, egy kenyér, egy test vaqyunk sokan, mindnyájan, 
kik az egy kenyérből részesülünk. 

A keresztény testvéri szeretet érzelmeiben egye-
sülve, mielőtt Isten segítségével szent munkánkat meg-
kezdenek, engedje meg a tisztelt kongresszus, hogy ez 

ünnepies napok egyik fénypontjának, az örökimádási 
templom alapkőletételének küszöbén egy pillanatra 
megállva, megindult szívvel mindnyájunk hálás kegye-
letének koszorúját tehessem le azon sírhantra, mely-
ben a szentségi művek egyik apostoli lelkű előhai-
ezosa, az Oltáregyesület alapító-elnöknője, özv. Cziraky 
Jánosné grófné halandó porai várják a boldog feltáma-
dást. 0 volt az, ki egészen az Oltáriszentségnek élve, 
egész életét az Oltáriszentségben jelenlevő Ur Jézus 
ügyének szentelve, áldott emlékű Erzsébet királynénk 

j gyászos elhalálozása fölött érzett mélységes, keresztény 
fájdalmában tervbe vétette s lelke lángoló buzgalmá-

! val a megvalósulás felé vezette az Erzsébet királyné-
ról nevezett Örökimádás-templomának felépítését. 

Midőn holnap felséges urunk, apostoli királyunk 
jelenlétében az alapkő letétele után a szentély helyén 
az első szent áldozat illata szálland fel az Éghez, imá-
inkban emlékezzünk meg róla is s lelkünkbe vele egye-

j sülve könyörögjünk az Úrhoz, hogy ne késsék sokáig 
az a nap, a melyen a fehér ruhába öltözött égi karok-
kal versenyre kelve zenghessük az Örökimádás énekét, 
hogy ne késsék sokáig az a nap, melyen az Oltári-
szentségben mérhetlen szeretetével jelenlevő Ur Jézus 
oltalma alá helyezhessük nemzetünk elköltözött béke-
angyalának lelkét, örökké áldott emlékét. 

Nm. és í't. dr Mihályi Viktor érsek beszéde, 
melylyel az eucharistikus akczióhoz csatlakozását f . hó 17-én 

kijelenté. 

Hosszú századok előtt történt, hogy a gyászos 
emlékű egyházszakadás elválasztotta nyelv, szer-
tartás és fegyelem dolgában egymástól a latin és a 
görög egyházat. Nem volt hiány oly törekvésekben, 
melyeknek czéjja az egyházak között felmerülő ellen-
tétek kiélesítésére, szétválásuk szakadássá fejlesztésére 
irányult. Azonban Istennek legyen hála, e sötét törek-
véseket nem koronázta siker. Épen az a szent motívum, 
mely a mai napon kongresszusra gyűjtötte egybe az 
ország püspökeit, papjait és hiveit, az Oltáriszentség 
imádó tisztelete azon közös vonások leglényegesebbje, 
mely törhetlenül egybekapcsolja a szertartásban, fegye-
lemben különböző egyházakat. A görög egyház száza-
dok óta ismételteti az oltárnál áldozó papjaival azon 
fohászt, melyben Isten kegyelmét kéri, hogy a szent-
ségi Jézussal ne mint Júdás, a . csókkal árulóvá lett 
apostol ellenkezésbe kerüljön, hanem, mint a keresz-
ten megtérő bűnös, Isten látására méltattassék. Ez az 
ima legékesszólóbb kifejezése a görög szertartású egy-
házban az Oltáriszentség iránt táplált érzelmeknek. A 
görög egyház Aranyszájú szent Jánas ezerötszáz évvel 
ezelőtt leirt szavaival hódol az Oltáriszentségnek, míg 
a római aquinói szent Tamásnak hasonló gondolatot 
kifejező hatszáz éves himnuszával imádja az eucharisz-
tiát. Ebből is látszik hosszú századok folyamán, meny-
nyire egyek voltak a csupán lényegtelenekben külön-
böző egyházak az Oltáriszentség tiszteletében ós imádá-
sában. Épp azért örömmel engedett ő, az érsek, és enged-
tek püspöktársai annak a meghívásnak, mely őket a latin 
szertartású egyházzal együtt az eucharisztia hódolatára 

41* 
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szólította. Az érsek beszéde végén köszönetet mon-
dott a maga, valamint szufragáneus püspökei nevében 
a meghívásért s a szíves fogadtatásért. 

Niu. és ft. dr Samassa egri érsek úr beszéde, 
az ö. i. templom alapjainak beszentelésénél, f . hó lS-án. 

Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevé-
ben Amen. 

A katholikus egyház méltán örvendetes esemény-
nek tekinti, ha az Ur imádására és szent hitünk tit-
kainak ünneplésére szánt hajlékok száma egy ujjal 
szaporodik, mert abban egy felsőbb hatalom elismeré-
sét látja; elismerését annak, hogy létezik egy kegyes, 
igazságos és hatalmas Lény, kivel jól esik közlekedés-
ben lehetnünk. S azért szent és üdvös volt a czélba-
vett uj templom épitésének gondolata s érdemdús azon 
ezernyi jámbor lelkek amaz áldozatkészsége, mely a 
szent gondolat megvalósítását lehetővé teszi. 

A próféta eme szavai szerint : Hacsak az Ur nem 
építi a házat, hasztalanul dolgoznak, kik azt építik, mi 
is munkáink óhajtott végét csak ugy remélhetjük, ha 
azokat Istennel kezdjük s az ő segélyével folytatjuk. 
Azért az egyház is, mielőtt az Ur házának építéséhez 
fogna, segélyére hozzá kiált fel s az építendő templom-
nak kijelölt alapzatait s különösen az abba helyezendő 
első követ megáldja és megszenteli, esedezvén Isten-
nek. miszerint e helyet látogassa és áldja meg s a 
megkezdett épületet mennybői gyarapítása, hogy ami az 
0 nevében állapittatik, az 0 segítségével be is fejez-
tessék. 

Es ha majd a felépült templom ajtai megnyílnak, 
az első ima. mely szentelt boltozatai alatt a végtelen 
jóságú Istenhez emelkedik, hálaadó, esdő könyörgés 
lesz. Hála ama kiszámíthatatlan hatású jótéteményért, 
mel}7et az áldott emlékezetű Erzsébet felséges király-
nénkban Tőle nyertünk, ki a szív és lélek legnemesebb 
tulajdonaiban tündökölve, nemes erényeinek szelid su-
garaival uj fényt árasztott a trónra, melynek birtoká-
ban felséges Urunkkal dicsőséggel osztozván, gyöngéd 
részvéte által felséges Urunknak gondjait enyhité, ag-
godalmait oszlatá, fáradalmait édesitó és munkateljes 
napjaira a házi megelégedés boldogságának derűjét 
hinté ; hazánknak pedig mindvégig szerető anyja és 
folyton virrasztó őrangyala volt. 

Ámde a hálaadó imához esdő könyörgésünk is 
csatlakozik, hogy a véghetetlen irgalmu Isten feled-
hetlen felséges királynénkat, kinek napjait a magun-
kéiból oly nagyon óhajtók pótolni, helyezze választot-
taink örök dicsőségébe. Felséges királyunkat pedig ál-
dásainak bőségével halmozza, szaporítsa napjait ; adjon 
neki valódibb dicsőséget, mint az, a melyet az emberek 
csodálnak, szilárdabb nagyságot, mint az, mely az in-
gatag szerencsétől függ, biztosabb halhatatlanságot, 
mint az, melyet a történelem igér, alaposabb reményt, 
mint az, melylyel a világ kecsegtet ; áldja szándékait, 
vezérelje kegj^elmével gondolatait és cselekedeteit ; ha-
talmas jobbjával oltalmazza, népeinek javára irányzott 
éj-nappali törekvéseit sikeresítse és azokat népeinek 

tántoríthatlan hűségében és folyton növekedő boldog-
! ságában már itt e földön bőségesen jutalmazza. 

A legmélyebb fájdalom és bánat szomorú érzelme 
között támadt a czélbavett templomépítésnek nemes 
gondolata, mi természetesebb tehát, hogy azt bizonyos 
előszeretettel azok keresik majd föl, kik az élet szo-
rongató gondjai, küzdelmei és keservei közt minden-
nemű szenvedések sútya alatt roskadoznak, hogy annak 
szentelt csarnokaiban panaszaikat, fájdalmukat és bána-
tukat bizalomteljes kérésükkel együtt a jóságos Isten 
előtt kiöntsék. 

Szenvedéseink forrásai nagy számmal vannak : az 
emberek szivtelensége megronthat, a hazugság rágal-
mazhat bennünket, a könyörtelen természet szeretetünk 
tárgyaiban sújthat, félénk közeledik az öregség, ezen 
komoly és ünnepélyes időszak, midőn a tárgyak elbo-
rulnak és hátra látszanak vonulni, midőn némi hideg-
ség, némi homály lengedez mindenre, ami bennünket 
környékez. Mindezen fájdalmak ellen vigasztalást 
keresünk mindenütt s tartós vigasztaiásunk kivétel 
nélkül vallásunk. Midőn az emberek üldöznek bennün-
ket, akkor némi menhelyet keresünk magunknak túl 
az embereken ; midőn legkedvesebb reményünket, az 
igazságot, jogot, szabadságot, hazát látjuk eltűnni, 
akkor vigasztaljuk magunkat, hogy létezik egy Lény, 
ki nekünk be fogja tudni, hogy századunk daczára 
hivek maradtunk az igazsághoz, joghoz ós hazánkhoz ; 
midőn egy szeretett tárgy elvesztél! bánkódunk, akkor 
hálót vetünk az örvény felett s gondolatban átkelünk 

I rajta ; végre, midőn az élet kisiklik kezünkből, szár-
j nyalunk más élet felé. Eszerint a vallás lényegénél 

fogva hű társa, fáradhatlan, elmés barátnéja a szeren-
csétlenségnek. 

Az idők hatásának, a gonoszság erejének fölötte, 
benne mintegy központban összegyűlnek az igazság, 
jog ós könyörület valamennyi eszméi, melyekből az 
ember nagy méltósága alakul ezen egynapi világban ; 
a religio mindannak, ami szép, igaz és jó, állandó 
tradicziója a századok gazságain keresztül ; az örök 
szózat, mely tulajdon nyelvén felel az erénynek ; felebb-
hivása a jelennek a jövőhöz, a földnek az éghez, Ünne-
pélyes menedéke valamennyi elnyomottaknak, bármily 
viszonyok közt ; végeredménye az áldatlanságnak, ha 
föláldozzák a gyengeséget, ha lábbal tapossák. 

A vallás tehát minden fájdalomra irt nyújtva, 
minden elmébe fényt árasztva, a társadalom legbizto-
sabb védője. 

És mégis minden komoly szemlélő előtt tisztán 
áll, hogy e kor nemzedékeinél a vallás igaz jelentő-
ségének tudata nagyrészben kihalt. Nem érzik át, hogy 
mind a jelen, mind a jövő bajai ellen egyedüli gát a 
vallás, s a társadalom üdvének igazi alkotó ós föntartó 
tényezőit föl nem ismerve, azt sem látják be, hogy 
napjaink veszélyei és a jövő viharai éppen azok elha-
nyagolásából törnek elő. 

Ha az emberek politikai jogaik teljes birtokába 
jutnak, megkísérlik a vallást politikával helyettesíteni ; 
és azt hiszik, hogy ők valóban csak akkor szabadok, 
ha vonakodnak magukat Isten előtt megalazni, biztosra 
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vévén, hogy az Istenben való hitet az eszményi huma-
nizmus korszaka fogja követni, melyben a szabadság, 
a végtelen előrehaladásra hivatott ész fensőségét fogja 
megállapítani. De ha az ember a megtévelyedés e 
terére lép, csakhamar meg fog győződni, hogy midőn 
saját eszével kigondolt s büszke önhittséggel óhajtott 
jövőjét a legbiztosabbnak hitte, lábai alatt fenektelen 
mélység tátong. Mert ne feledjék el soha e tannak hir-
detői, hogy hol a szuverén ész és szabadság nevében 
a vallás tekintélye ellen barczot viselnek, ott a vallás-
erkölcsi befolyás meggyöngül s lassanként elvész. 

Es vájjon az ekként támadt ürt mi fogja pótolni? 
Nem marad más kormányzási mód, mint a csendőrök 
ébersége és a szuronyok hatalma. Mert a vallás tekin-
télyének kialvásával szükségképp megrendül a tekin-
tély és az erkölcsök nagy elvi alapja is; századok 
hosszú tapasztalata mutatta meg, hogy a tekintély és 
erkölcsök szilárdsága a vallás tiszteletén nyugszik, ennek 
fogytával azok is hanyatlanak, kihaltával végképp el-
enyésznek és a társadalom bizonytalan esélyek, válsá-
gok felé siet. 

Innen van aztán, ha a fölizgult népszenvedély 
mindegyre követelőbb hevességgel tör ki és az erőre 
kapott fölforgatási szellem merészen már a társadalom 
alapjait rengeti ; és ha a jelennel való elégedetlenség 
izgalma s vele a jövő bizonytalanságának aggodalma 
zaklatja a lelkeket. Látom ugyan, hogy a népek azon 
törekvésben merülnek ki, hogy visszatérjenek a jó 
rendhez és ismét szilárd alapokra helyezzék magukat. 

A társadalmi rend fentartása a szellemek meg-
békitésére annyi javaslat, annyi terv, rendszabály, kí-
sérlet kerül napirendre, de nyilván láthatólag mind 
hasztalanul. A jelen és jövő bajai ellenében egyedül 
csak Krisztus keresztje emelhető. Az emberi nemre 
nincs másban üdv, az embereknek nem adatott más név, 
melyben üdvözülniök kellene, mint az Üdvözítő Jézus 
neve. 

A keresztnek életadó igéi fognak majd ez uj tem-
plomban visszhangzani. Ott a kereszt árnyékában, tana-
ink uralma alatt fejlenek majd ki a keresztény erkölcsi 
életben a kegyesség, türelem, igazságosság, önmegta-
gadás, emberség, szilárdság és az élet mindmegannyi 
más fényes és hatalmas erényei és pedig nemcsak a 
magánélet tisztességeért, nemcsak a társadalmi békés 
együttélés biztonságáért, de azon mennyei hazáért is, 
melynek polgáraivá avat bennünket a hit, remény és 
szeretet. Krisztus tanának uralma alatt érzületünk gyö-
keres átalakulása áll be uj iránynyal, uj tartalommal. 
S mert minden érzelem gyúpontja a szeretet: a szere-
tet indoka és természete megváltozik. 

Es e csodás átalakulást megteremti Krisztus tana. 
ki hozzánk való határtalan szeretetével és kegyességé-
vel a sziveket viszontszeretetre gyulasztja és ebben 
rejlik minden életszentség titka. Krisztus tana ugyanis 
nem puszta elvont elméletek foglalata, szellemének 
telje nem a fellengző lélek hevületeiben vagy bármily 
fényesen fellobbanó eszméiben, nem a meghatott kedély 
egyes fellobbanásaiban nyilatkozik, Krisztus tana meg-
határozott gyakorlati kötelességek vallása. E köteles-

ségek foglalatja pedig az Isten és felebaráti szeretetről 
szóló azon kettős parancs, melytői Krisztus szavai 
szerint az összes törvények és próféták függnek. Eme 
kötelességek hű teljesítése által mi Istennek minma-
gunkban építünk templomot, ami a legpompásabb 
anyagi templomnál előtte kedvesebb. Legyen tehát 
ezentúl minden törekvésünk e lelki templom létesítésére 
irányozva. 

Igaz, ezen épités folytonos munkát kíván, azon-
ban mitse kételkedjünk, hog}' az Isten segitő malasztja 
e műnél velünk munkálkodik. S e templom, amint 
elkészült, az ő boldogabb lakásának szenthelye lesz. 
Noha, úgymond sz. Ágoston, az ég az ő széke, de az 
te is lehetsz, készíts neki szivedben helyet s eljövend 
és örömest fog benned lakni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Yácz, május 14. Mi straw g el o Alfons Mária,flórencsi 

érsek és a kegyest endiek Generálisának látogatása. — 
Ha e lapok homlokára írva volna „Világ", a jelen 

sorokat alig írnám ; bizva azonban a ,.Religio "-ba, ha 
; nem is érdekesen, de említésreméltót fogok írni. — 

Kevés hiján immár két évszázad mult el azóta, hogy a 
nemcsak születése, hanem tudományos képzettsége, 
sokoldalú erényei és érdemeire nézve egyaránt igen 
kitűnő megyéspüspök, gr. Kollonits Zsigmondtól 1714-
ben alapított és, Isten kegyelmével, a hiterkölcsi alapon 
nyugvó hazafias nevelés-oktatás ügyét mindig hiven 
szolgáló váczi piarista-intézet fönnáll : de annak, az idők 
változatos folyásához képest, üdvözítő egyházunk és 

j édes hazánk jó és balsorsában egyenkint s összesen 
osztozó tagjai soha még oly kitüntetésben nem része-
sültek, mint f. hó 13-án. — E napon, d. e. 10 óra után 
ugyanis, Budapestről indulva, érkezett hozzánk Mistran-
gelo Alfonz Maria fiórenczi érsek és a kegyesrend álta-

! lános főnöke, Vignas Tamás, az egyetemes rendkormány 
j titkárával együtt, Fekete E., a magyar piarista-szerzet 

kormánysegéde s dr Hénap T. titkára kíséretében. — 
A pályaudvarban, mivel Kai. sz. József hivatal-utóda, 
tündöklő szerénységében, minden ünnepeltetést és fényt 
kerülni óhajtott, Halmi L. házfőnök s dr Csősz I. vár-
tak rá és illő üdvözlés után, kalauzolták a társházba, 
melynek bejáratánál a magas vendégre szinte sóvá-
rogva várakozó szerzettagok a fiúi hódolat alázatával 
ismételték a szívélyes „Isten hozott : i-at. — Erre a 
leereszkedően nyájas Generális a házfőnök lakására 
vonult, hol előbb Fekete E. a rendkormány részéről, 
Halmi L. pedig a váczi collegiumnak mellette álló 
összes tagjai nevében, (kiket utóbb be is mutatott.) a 
hódoló tiszteletet, a mily ékesen oly igazán tolmácsoló, 
latin beszédben köszöntötték a kegyes Atyát, hogy 
szive áldott jósága, nem kiméivé lankadatlan buzgó-
ságában sem időt, sem fáradtságot, — sz Kalasanzi 
szőlejének magyar munkásait is látogatására érdeme-
sítette. Majd, elöljáróik vezetése alatt, az ujoncz-
növendékeket fogadta, kik ez örvendetes alkalommal 
szintén a kegyelet oltára körül gyülekeztek össze, és 
egyikök a gyermeki sziv legmélyebb talaján fakadt 
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igaz tisztelet és őszinte hálaérzelmeit tárá ki a liő 
szeretetre annyira méltó atya és főnők előtt. Most 
Mistrangelo ö exczellencziája, lelkesen és lelkesítőleg, 
hosszasabban szólott. — Ismételten kifejezte, nagytu-
dós és előkelő szónokra valló beszédében, hogy mé-
lyen meghatják őt a testvéri és íiui szivek őszinte 
örömének és a lelkesedésnek szinezést nem ismerő nyi-
latkozatai, melyek testvéri s atyai szeretetének mele-
gét oly jólesőleg viszonozzák az ő kedves magyar 
társainak, a valláserkölcsileg megszentelt tudományos 
művelődés ezen serény sáfárainak részéről. Majd az 
ujoncznövendékekhez fordulva, a fenkölt szellemű érsek 
és atya, kit a szerzetes élet belső fejlődése ós hivatá-
sos munkásságának egész iránya épen úgy érdekelt, 
mint anyagi helyzete s külső viszonyai, egy apostol 
alázatával s buzgalmával kéré őket, hogy ugy növe-
kedjenek az övéit hévvel szerető legjobb anyának, a 
Kalasanzi szerzetnek vezetése alatt, mint szentekhez 
illik, és a nagy Petraltainak, az égkoszoruzta alapitó-
nak törvénykönyvét gondolataik irányadójául, érzel-
meik szabályozójául, szóval életöknek zsinórmértékéül 
vallják és tartsák mindenkoron ! — Látogatást tőn még 
délelőtt ő exczellencziája a közszeretetnek örvendő 
megyéspüspöknél, gr. Csáky Károly úr ő méltóságá-
nál, ki rövid időn, viszont tisztelgett az angyalszivű 
érseknél. — Elvégződvén az ebéd, mivel szép templo-
munkban és az oratóriumban már délelőtt ajtatoskodott 
a buzgó lélek, mindenre kiterjedő figyelemmel meg-
nézte az ujoncznevelőt, a collegium tekintélyes könyv-
tárát, szóval az egész társházat és a látottakkal telje-
sen meg volt elégedve. — Minthogy pedig 1882-ig, 
midőn b. e. XIII . Leo pápa, méltatva példás szerzetes 
papi életét, hitszilárdságát, sokoldalú tudományosságát, 
bölcs tapintatát a lelkek vezetésében s bokros érde-
meinek bőségét, őt egyházfejedelemmé tette, évtizede-
ken át, mint a családok szép reményeinek, a serdülő 
nemzedéknek, ritka paedagógiai avatottságu, alapos 
műveltségű és méhszorgalmu nevelő-tanára működött, 
a kegyesrend magasztos életczéljától áthatott és a min-
den bölcseség kezdete — az Ur félelmén alapuló köz-
művelődés nagy érdekei iránt folyton nemesen érző 
lelke tanuló ifjúságiinktól sem voná meg melegét. A 
futó időnek ugyszólva egy perczét sem engedve nyom-
talanul eltűnni, megjelent tehát Mistriangelo a gymna-
siumi előadásokon is több osztályban, melyeknek egyi-
kében, hol dr Csősz I. lelke-lelkéböl üdvözölte a kicsi-
nyekhez is leereszkedő atyát, — épen a hittan tárgya-
lását, illetőleg a tanulók feleleteit is meghallgatta. 
Majd pedig, mivel benne a tudomány és lelkijóság 
testvérileg frigyesültek, s mi benne megvan, azt má-
sokba is átszállítani ezt sovárog, azzal a változatlan 
szelídséggel, melylyel, mint valami varázsiánczczal, 
minden szivet magához vonzott, — szólott — és sza-
vának varázsa s hatalma volt a növendékekhez, és 
szive-lelke meggyőződésével fejtegeté, hogy, tekintve a 
társadalom fegyelmezetlenségét, az anyagiság, a ratio-
nalismus mételye által megszállt társadalom bomlási 
processusát ; látva azon vészes anarchiát, mely az ér-
telem és sziv, a munka és tulajdon körében egyáltalán 

ignorálni igyekszik a kereszténység eszméit s tanait: 
ily válságos időben a vallásos hit s tudásnak szorosan 
karöltve kell járniok. Egyben Isten áldását kéré rájok : 
hogy a keresztény eszmekör és üdvárasztó tanok utján, 
Jézus egyházának oly fiaivá váljanak, kik alapos is-
merettel és szilárd akarattal bírjanak bizonyságot tenni 
hitökről, és dicsőségüket csak Isten dicsőítésében ke-
ressék. Miután még valamennyi tanulónak sz. Kalasanzi 
s bold. Pompiliusnak, a pápa ő szentsége megáldotta, 
emlékérmét ajándékozta, főpásztori áldásban is része-
síté őket. — A páratlan jóságú atya, ki nemcsak álta-
lános társalgásban találkozott szeretett szerzetes fiaival, 
hanem egyenkint is nyájas beszédet váltott velők. — 
drága emlékét maradandóan közöttünk hagyva, dél-
utáni 5 órakor vőn búcsút, ugy, miként megérkeztekor, 
nem csinált ünneplés, hanem szerető fiainak igaz gyön-
gyei, az őszinte hála könyei között. — Végszavunk : 
„Isten ótalma fedezze és áldásainak tetőzött bősége 
kisérje ezen érdemekben gazdag Apostolnak szép és 

j tevékeny életét most és mindenkor, sok, még sok 
éven át !" . . . Imre. 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az Erzsébet-Örökiniádás-templomának alapkőletétele. 

Szépen előkészítve, nagyszabású ünnepséggel, f. 
hó 18-án folyt le a megállapított programm szerint. 
Az Üllőiut i 75. sz. telekre, mely gazdagon volt fel-
lobogózva, már reggel 8 órakor kezdett felvonulni az 
ünnepi közönség. 9 órára színültig megtelt a tágas tér-
Ott volt a püspöki kar, és körében Mistravgelo firenzei 
érsek, a kormány, s igazán fényes egyházi és világi 
közönség teljes ünnepi pompájában. Pont 9 órakor ér-
keztek Boltizár József és Kohl Medárd dr főegyház-
megyei segédpüspök urak, az assistentiával. Nemsokára 
megérkezett az idősebb érsek, Eger metropolitája, 
Samassa József dr. Pont 10 órakor zúgott végig az 
Ullői-úton a királyt fogadó éljenzés. Az uralkodó ház 
tagjai közöl tizen jelentek meg. 0 felségét leánya Mária 
Valéria kisérte. Kivülök megjelentek Frigyes, Ferencz 
Szalvátor, József és József Ágost kir. herczegek, 
továbbá az imádságos Mária Jozéfa, Izabella, Henrietta, 
Klotild kir. herczegnők. 

Zichy János gróf a következő beszéddel üdvözölte 
a királyt : 

„Császári és apostoli királyi Felség! Legkegyel-
j mesebb Urunk ! 

Hódolatteljes tisztelettel fogadjuk Felségedet e 
helyen, hol alapköve fog letétetni azon templomnak, 
melyet Magyarország katholikusai Isten dicsőségére, 
Felséged megboldogult nemes hitvesének, Magyaror-
szág védőangyalának, szeretett királynénknak emlékére 
építenek. 

A végtelen szeretet gondolata, melyet az örök-
imádásban akar kifejezésre juttatni a katholikus vallás, 
legyen felségednek és hű katholikus alattvalóinak ez 
esetben különösen nagy vigasztalása és egyúttal kife-
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jezése a megboldogult királyné iránt érzett határtalan 
hűségnek, ragaszkodásnak és hálánknak, melyet e tem-
plom beláthatlan időkig hirdetni fog. 

Engedje meg a Gondviselés, hogy azon buzgó 
imák, melyekkel az építendő templomban a felséges 
királyné lelkiüdvéért ezer és ezer katholikus sziv Is-
tenhez állandóan fog fohászkodni, egyúttal szúrósab-
bakká tegyék azt a kapcsot is, mely a rendithetlen 
vallási meggyőződést a dinasztikus hűséggel egybekö-
tött liazafisággal forrasztja össze. 

Midőn köszönetet mondunk Felségednek magas 
megjelenéséért, arra kérjük, engedje meg Felséged, 
hogy az alapkő letételének ünnepélye megkezdődhessék." 

Erre a király, a kit mélyen meghatottak a szó-
nok szavai, igy felelt: 

„Igen szívesen je lentem meg felejthetlen 
hitvesem, Erzsébet királyné emlékének szen-
telt ezen örökimádási templom alapkőletéte-
lének ünnepén és már ezen alkalommal köszö-
netet mondok mindazoknak, akik lankadat lan 
buzgalommal fáradoztak és a kik nagylelkű 
adományaik által lehetővé tet ték, hogy magyar 
székesfővárosomban az Isten dicsőségére és a hi-
vek lelkijavára egy ujabb diszes egyház épül-
jön. Az Ég áldása kisérje mindvégig ezen 
építkezést !" 

Ezután Samassa érsek odanyújtotta a keresztet, 
melyet a király megcsókolt s a szentelt vizet, mire 
keresztet vetett. Azután a papság fölkisérte a királyt 
a sátorba, mire az érsek az oltár lépcsőin állva, a fen-
tebb közölt nagyszabású alkalmi beszédet mondotta el. 

A főpásztori beszéd után következett az alapkő-
nek s a templom helyének a beszentelése. Az alapkőbe 
forgalomban levő érczpénzeken kivül a következő ok-
levelet helyezték el : 

„A teljes Szentháromság nevében. Amen. Az 
üdvösségnek egyezerkilenczszáznegyedik esztendejében, 
május hó 18-án a boldogságos Szűz Mária, Magyaror-
szág Nagyasszonya szeplőtelen fogantatása hitágaza-
tának ünnepélyes kihirdetése ötvenéves jubileuma 
esztendejében, a szentháromsági! egy Isten dicsőségére, 
a szentségi Ur Jézus örökimádására, Istenben boldo-
gult Erzsébet királyné, a magyar nemzet anyja emlé-
kére tette le Samassa József dr egri érsek az „Erzsé-
bet örökimádás templom" ezen alapkövét, mikor X. 
Pius pápasága első esztendejében kormányozta az 
Egyházát, I. Ferencz József apostoli királyunk ural-
kodásának ötvenhatodik esztendejét töltötte, Yaszary 
Ferencz Kolos biboros-herczegprimás igazgatta az 
esztergomi fő egyházmegyét, néhai gróf Cziráky Jánosnó 
és Almá'sy Mária a budapesti Angolkisasszonyok főnök-
nője kezdeményezésére, Pallavicini Mailátli Etel őr-
grófné, Wenckheim Frigyesné grófné, Zichy Nándor 
gróf, Zichy János gróf, Kánter Károly királyi várpalo-
tai apátplébános, Glattfelder Gyula dr fő vezetése 
mellett, Aigner Sándor műépítész tervezete szerint, ő 
Felsége az apostoli király, a királyi ház több fenséges 
tagjának, a méltóságos püspöki kar, a magyar királyi 
kormány, a főrendiház, képviselőház s a székesfőváros 
elöljáróságának számos tagja és a hivők nagy seregé-
nek jelenlétében. 

Hirdesse ez a templom Isten dicsőségét, boldo-
gult Erzsébet királyné emlékét s árassza belőle a szent-
ségi Jézus nemzetünkre bőségesen az ő kegyelmét. 
Kelt Budapesten, 1904. május 18-án. Ferencz József, 
Vaszary Kolos bíboros-érsek, Samassa József dr egri 
érsek, Szmrecsányi Pál nagyváradi püspök, Almásy 
Mária főnöknő, őrgróf Pallavicini Edéné Majláth 
Etelka, Zichy Nándor gróf, Wenckheim Frigyesné sz. 

Wenckheim Krisztina grófnő, Zichy János gróf, Kánter 
Károly, Glattfelder Gyula dr, Eigner Sándor műépítész." 

Kalapácsütések, alapkő-leeresztés, szentmise és 
áldás után bemutatkozás volt a király előtt, a kire a 
déli 12 óráig tartott magasztos szertartás mély hatást 
gyakorolt. 

Eucharisztikus kongresszusi értekezlet . 
Kedden d. u. volt 3 órakor a Kath. Kör dísz-

termében egyetemes jelleggel, vagyis egyháziak és 
világiak jelenlétével. Elnökölt Varosy Gyula székes-
fejérvári püspök úr. Jelenvolt Szmrecsányi Pál nagy-
váradi 1. sz. püspök úr. Az első előadást Andor György 
dr pápai kamarás, hgprimási titkár tartotta a katholikus 
ajtátosságoh czéljáről centripetál irányzással az Oltári-
szentségre. Az Oltáregyletek igazán középpontjai az 
ajtatossági gyakorlatoknak Krisztus egyházában. Utána 
Golcsek György dr szólott az Oltáregyesidet alakulusa, 
szervezése és vezetéséről, azután Strommer Viktorin dr. sz. 
B. r. á. az oltár egyleti lelkigyakorlatokról, JSémethy Gyula 
dr nagyváradi tanár a ker. nő hivatásáról a himzőmüvé-
szet terén. Majd Franciscy Lajos dr következett az oltar-
egyletekről és a férfiakról, annak a kívánatosságát fejt-
vén ki, hogy Jézus eucharisztikus tiszteletéből a férfiak 
is vegyék ki részöket, áldozatos buzgóság, templom-

! gondozás és a hitéletben való buzgó rószvevés által. 
1 Jeszenszky Kálmán fővárosi hittanár a leányislolak az 
\ oltáregyesidet szolgálatában czim alatt tartott előadást. 
I Az értekezlet lelkes éljenzéssel honorálta ezt a prakti-

kus és meleghangú előadást, Városy püspök-elnök úr 
í erre záróbeszédet mondott, amelyet feszült figyelemmel 

hallgatott az értekezlet. Köszönetet mond első sorban 
a Központi Oltár-Egyletnek s legbuzgóbb tagjainak : 

I Pallavicini Edéné őrgrófnőnek ós Zichy Nándorné gróf-
j nőnek, mint akik annak lelkei, a kongresszusnak 
! fényes sikeréért és fáradhatatlan működésükért. Nem 

ugy, mint a fejedelmek, Krisztus mindenkitől rang- és 
módkülönbség nélkül elfogad ajándékot s ezért van az 
oltáregyleteknek helyük a legszegényebb községekben 
is; vajha nem volna Magyarországon község, amely ne 

I dicsekednék Oltáregylettel. Hasonlóképpen meleghangú 
köszönetet mond a vidéki Oltáregyleteknek ós az érte-
kezőknek, akik hozzászólásaikkal valósággal előbbre 
vitték az oltári Jézus egyetemes imádásának ügyét. 
Ismerteti végül a püspök a hátralevő programmot s 
különösen arra buzdít, hogy minél többen vegyenek 
részt a holnapi körmenetben ; ezzel mutassuk meg a 
vallásközönyös fővárosnak hitünket s imádkozzunk 
azon időknek elkövetkezéseért, a mikor egy akol s egy 
pásztor lesz ezen a világon. 

Viharos és lelkes éljenzéssel üdvözölték a püspök 
úr gyújtó szavait, mire az értekezlet véget ért. 

Eucharisztikus papi értekezlet. 
Délután 5 órakor nyilt meg a közp. papnevelő-

intézet dísztermében, Mailáth Gusztáv gróf püspök úr 
elnöklete alatt, kizárólag papok jelenlétében. A nm. 
püspök urak közöl jelen voltak : Szmrecsányi, Kohl, 
Radu és Radnai. Az elnöklő püspök úr az értekez-
letet következő beszéddel nyitotta meg: 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus ! (Mindörökké 
Amen.) — Krisztusban szeretett tagtársaim! Engedjék 
meg, hogy mielőtt ezen értekezletet megnyitnám, mind-
nyájunk nevében köszönetet mondhassak a püspöki 
kar jelenlevő nagyméltóságú és főtisztelendő tagjainak 
(Éljen!), hogy ezen értekezletünket megjelenésükkel 
megtisztelni méltóztattak. Mondhatom, hogy nagyon 
jól esett, hogy ezen eucharisztikus kongresszus kere-
tében az én gyönge vállaimra bízatott az a kellemes 
teher, hogy a papi értekezletet vezethessem. Bizom az 
Ur Jézus segítségében és kegyelmében, a ki azokat, a 
kik neki liiven és őszinte szívvel szolgálni kívánnak, 
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el nem hagyja, sugalmazza és irányítja, hogy ezen érte-
kezletünket úgy fogja vezetni ő maga, hogy az meddő 
ne legyen, hogy egyikünk se távozzék e teremből anél-
kül, hogy benne az odaadás, az imádás, a hűség, a tisztelet 
a szeretet ne növekedjék. Hogy mit jelent az minálunk 
papoknál, azt hiszem, felesleges sok szóval megokol-
nom, ha mindnyájan átértjük azt, midőn reggel a szent 
misét bemutatjuk és a szent áldozáshoz járulunk, hogy 
azon a reggelen megújítjuk azt a szent esküt, fogadal-
mat, eljegyzést, a mit ordinácziónk szent napján tet-
tünk, hogy rajta kívül soha senkit szeretni e világon 
nem fogunk és neki magának teljes életünket, minden 
gondolatunkat, minden érzelmünket felajánljuk. Hogy 
minő tőke az minden egyesünkre, ezt eucharisztikus 
papokiiak bőven magyarázni és indokolni felesleges ; 
hogy minő tőke az, a melyet gyűjtünk naponkint és 
mennyire növeli bennünk a testvéri szeretetet ez a 
gondolat, hogy nem magam vagyok, a ki ezen szent 
asztalról táplálkozom és abból az angyali életből erőt 
merítek, hanem százan és ezren vannak, a kik ugyan-
ebben az időben velem együtt teszik minden reggel, 
lehetetlen, hogy ez a gondolat szorosabbra ne fűzze 
azt a testvéri köteléket, szeretetet, a mely kell, hogy 
a papságot egymáshoz fűzze, ugy, hogy ne legyenek 
hidegek és közönj^ösek, hogy ne mondjam: ellensége-
sek egymás irányában, hanem mindenkor egyik a másik 
ügyét a magáénak tekintse, mert minden egyes pap-
nak sorsa, jó vagy rossz sorsa az egész egyház érdeke. 
Lehetetlen, hogy ne lássuk be azt, ha mindennap ma-
gunkhoz vesszük azt, a ki mindnyájunkért és mindegyi-
künkért feláldozta magát és folytonos áldozat köztünk, 
hogy ne töltse el szivünket odaadó lelkesedéssel, hogy 
itt e világon, itt e földön mást ne keressünk, mást ne 
kívánjunk, más után ne vágyódjunk, mint csak azután, 
hogy minél több lelket vezessünk őhozzá. 

Ez a három pont az, ami kell, hogy ezen eucha-
risztikus értekezleten végigvonuljon, növélje bennünk 
az imádatos hódolatot, ragaszkodást az Ur Jézus iránt, 
növelje bennünk a testvéri szeretetet egymás iránt, 
növelje bennünk az odaadást és buzgalmat híveink 
iránt. Ha a hármat sikerült elnyernünk, sokat nyer-
tünk és hiába nem gyültünk össze a mai napon Ezen 
eucharisztikus értekezletet, az Ur Jézus nevében meg-
nyitom. A jegyzőkönyv vezetésére dr Glattfeldér urat 
kérem fel. 

A megjelenésében akadályozott Tomcsányi Lajos 
jezsuita helj-ett elsőnek beszélt Andor György dr 
primási titkár, a ki sok megszívlelendő dolgot mon-
dott el a papi halálról és a papi végrendeletekről. 
Lindenberger János dr, nagyváradi tanár arról beszélt, 
hogy miként járultak eleink az Oltáriszentséghez. A 
többi előadás a lelkipásztorkodás terén mozgott ; igy 
Grőne Lajos az egyházi szerek rubrikaszerü készitéséről 
s a velük kereskedőknek megfelelő utasításáról szólott. 
Soós István karmelita rendfőnök a templomépitésről és 
a templomrestauráczióról adott a papságnak tanácso-
kat : neki ebben a dologban sok tapasztalata van, mert 
az ujpesti-uti klastrom és templomépitése neki köszön-
hető. Szellemesen és nagy hatással beszélt Zemán Jenő 
az Oltáriszentség körül előforduló visszaélések meg-
szüntetéséről ; Mórocz Emilián javaslatot tett a szent -
ségimádás napjának miként való megüléséről. Spul/er 
Gyula a gyakori gyóntatást ajánlotta; végül Demény 
Dezső az intencziók kezelése módjáról mondott el mé-
lyen a gyakorlatba vágó dolgokat. 

VEGYESEK. 
— X. Pius kedélyessége. Mint az A. P. római leve-

lezője irja, ő szentsége nem régen a jeruzsálemi szent-
sirnál járt olasz zarándokokat fogadott. Volt köztük 
több pap is, kik a zarándok-úton bajuszt-szakált nö-
vesztettek Mikor meglátta őket a pápa, tréfásan fel-
kiáltott : „Oh, miféle szakálok ezek!" Azután igy foly-
tatta : „Ismerek egy volt plébánost, a kire nézve valósá-
gos kín volt a borotválkozás. Gyakran lehetett ajkairól 
hallani a kifakadást: ha pápa lennék, a papoknak a 
szakáiviselést megengedném. S tudjátok-e, ki volt az 
a plébános. Az én voltam. Én kész vagyok megengedni 
a szakáiviselést minden papnak, a ki ennek okát tudja 
adni. * Csak folyamodni kell. Hisz megígértem." Egy 
volt megyés papjának, a ki szintén szakálosan jelent 
meg előtte, azt mondotta azonban, hogy szakálosan ne 
merjen hívei szeme elé kerülni, mert kinevetik, hisz 
„te szörnyű képet mutatsz". 

— A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT L-ik közgyű-
lése. Ma már csak itt és csak néhány sort szentelhe-
tünk ennek a jubiláris közgyűlésnek, melyen Vaszary 
Kolos bíboros hgprimás felkérésére báró Hornig Károly 
dr veszprémi püspök úr mondott a magyar katholicziz-
mus jövőjébe messze bevilágító megnyitó beszédet s 
maga a közgyűlés a további gyarapodásnak ujabb 
alapját vetette meg a nyomda ós könyvkereskedésnek 

: részvénytársulati alapra való fektetésének elfogadásával. 
— A herczegprimás nyaralása. Vaszary Kolos 

; bíboros herczegprimás 18-án reggel 8 órakor llerger 
Márk pápai kamarás, szertartásmester, Jordán dr főor-
vos és egy ápolónő kíséretében rendes nyári tartózko-
dási helyére, Balatonfüredre utazott. Az agg főpap 
előreláthatólag az egész nyarat a fürdőhelyen fogja 
tölteni s augusztus közepén jő ismét vissza a fővárosba. 

— Az egyetem hittudományi karának collegiatus 
"doktora i lettek e hó folytán: Dr Prohászka Ottokár 

(szül. 1858.) római doktor; dr Acsay Antal (szül. 186i.) 
budapesti doktor ; dr Vargha Dezső (szül. 1863.) bécsi 
doktor ; dr Kováts Sándor (szül. 1865.) bécsi doktor ; dr 
Hanuy Ferencz (szül. 1867.) bécsi doktor; dr Stacker 
János (szül. 1869.) budapisti doktor; dr Hanauer István 
(szül. -1869.) insbrucki doktor; dr Sankovics Ignácz (szül. 
1871.) bécsi doktor; dr Zubriczky Aladár (szül. 1872.) 
budapesti sub auspiciis regis doktor ; dr Glattfelder 
Gyula(szül. 1874.) budapesti doktor. Dr Prohászka Ottokár 
t. egyet. ny. r. tanár, dr Acsay Antal k. t. r. kalazan-
tinumi theol. r. tanár, egyet, bölcs. k. magántanár, dr 
Vargha Dezső kőhidgyarmati plébános, dr Kováts Sán-
dor temesvári theol. tanár, dr Hanuy Ferencz pécsi 
theol. tanár, dr Suckner János szepesi papnev. i. tanár, 
dr Hanauer István, köz. papn. i. lelkiigazgató, Buda-
pesten, dr Sankovics Ignácz egri lyc. theol. tanár, dr 
Zubriczky Aladár eszterg. theol. tanár, egyetemi theol. 
magántanár, dr Glattfelder Gyula közp. papn. i. tan-
felügyelő, t egyet, theol. tanárhelyettes. 

Apró hirek. A strassburgi egyetem theologiai ka-
rának 5 évi tanfolyama és doktorrá avató rendtartása 
a boroszlói kath. theol. karéval megegyező. A boroszlói 
kar fölterjesztésére hagyta azt jóvá az apostoli szent-
szék. Jelenleg a bonni egyetem theol. kara készül az 
apostoli szentszékhez folyamodni ugyanezen tanulmá-
nyi rend megerősítéseért. — Troli Ferencz pécsi v. 
püspök, pápai prelátus, nagyprépost, a bonyhádi zárda 
kibővítésére újból 1C0Ü koronát adott. 

* Ezt a B. H. kifeledte, vagy kihagyta. 

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

Rudapest, 1901. Nagy Sándor kcnyvnyomdáiából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Védnöki beszéd, 
mtlylyel nm. és fi. báró Hornig Károly dr veszprémi 
megyés püspök ur a Sz.-I.-T. L.-ik közgyűlését f . hő 20-án 

megnyitotta. 

Nagyméltóságú Elnök U r ! 
Igen t isztelt Nagygyűlés ! 

I rodalmi s Tudományos Társu la t nagy-
gyűlésén elnökölni épp oly megtisztelő, mint 
érdekes feladat , de akinek ez osztályrészéül 
ju to t t , mindig csak némi aggodalommal fog-
hat annak tel jesí téséhez: Váj jon képes lesz-e 
ama magas la ton mozogni, melyre e diszes 
tes tü le te t szellemi méretei , érdemei s ezek 
alapján régóta szerzet t hírneve j u t t a t t á k ? 

Igy állok ma önök előtt, legjobb iparko-
dásom la tba vetése mellet t is számítva az 
igen t isztelt Nag}^gyülés szives elnézésére, mi-
dőn kegyes parancs folytán arra vállalkozom, 
nem hogy egy magasan fe le t tünk álló egyházi 
fejedelmet az elnökségben . pótol jak, hanem 
csak arra, hogy őt gyengén helyettesí tsem. 

Könnyebb, legalább egyéni felfogásom 
szerint, a t á rgynak megválasztása, melyről ma 
önök előtt értekezni szeretnék. Mert az éppen 
a mi napja inkban úgyszólván elég zajjal ön-
maga kínálkozik még annak is, a ki meglehe-

tősen visszavonul tan csak dolgozó, tanuló szo-
bá ja ablakaiból szokta és szereti a világot 
nézni s akkor az t veszi észre, hogy ismét egy-
szer a for radalom kellő közepén vagyunk. 

Nem a politikai fo r r ada lma t ér tem, m e r t 
erről i t t szólanom nagy örömömre t i l t ják társu-
la tunk alapszabályai , de azt, a melyet t a l án 
túlságos pesszimizmus nélkül amaz előhírnö-
kének tek in the tnénk . A m a szellemi forradal-
m a t értem, melynek hullámai világszerte ma-
gasra csapkodnak, miközben, — régi tapasz-
t a la t lévén, hogy hazánk a külföldet a jó és 
helyes eszmék befogadásában rendesen csak 
igen vonta tva , de a rosszak u t ánzásában és 
befogadásában annál gyorsabban követni szokta, 
— eliullámok morajá t , sőt os t romát már eléggé 
észrevehetően hall juk és érezzük. 

Szép a szellemek forrongása és súrlódása, 
mig a szellemi küzdelem kellő komolysággal, 
értelemmel, t isztes fegyverekkel s nemes czélok 
e lérés iér t vivatik. Ezál ta l az eszmék tisztul-
nak s té r nyilik az igazság előtt. De a mi t 
ma lá tunk világszerte, az nem forrongás többé, 
hanem, mint imént mondám, teljes, valóságos 
forradalom, ál talános megjelenésében sajnos és 
veszedelmes, egyes, a lan t já ró nyi lvánulásaiban 
pedig egyenesen undorító, megvetésre méltó. 
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Igaz. liogy ennek konstatálásával a bajon 
segítve nincs, de magának a bajnak felisme-
rése s igazi nevén megnevezése az első lépés, 
melyet megtenni kell, ha a baj orvoslására 
szolgálható gyógyszerek keresésére indulunk. 

A bajt, fájdalom, nagyon könnyű felis-
merni és megnevezni. Mert röviden szólva : 
az az pgész forradalom, mely a legkülönbféle 
jelszók alat t körülöt tünk tombol, végczélját 
tekintve egyedül és kizárólag a keresztény 
világnézlet ellen irányul, az ellen dühöng; sőt 
azt merem állítani, hogy az ostromlók harczi 
riadója ma nagyobb, vadabb, zajosabb, tola-
kodóbb. mint valaha volt. és. a mi az aggódó 
szemlélőnek fá jdalmát még csak növeszteni 
képes, számtalan, a háborgó tenger hullámai 
által felszínre vetet t selejtes elemek mellett, 
nem egy helyen ferde i rányban indult kép-
zettség és tagadhat lan tudomány, vagy lega-
lább nagy tudás is szegődött e forradalom 
szolgálatába. 

Kincs szándékom igen tisztelt hallgatóimat 
hosszadalmas idézetekkel untatni, mint a mely 
különben is a dolgok szinvonalán áll s tudja, 
hogy a tudományok bármely ágát nézzük, 
csak azt látjuk, hogy mindenüt t a keresztény 
felfogást tudva vagy nem tudva tagadó irány-
zat a leghasznosabb, míg a komoly elmék vagy 
fatalisztikus nyugalomban csak álmélkodnak, 
vagy a kétségbeeséshez nagyon is hasonló 
hidegségben azzal érik be, hogy utá la t ta l fordul-
j anak el attól, a mit uton-utfélen látni kény-
telenek, míg a félig műveltek, vagy tudatla-
nok a gonosz szenvedélyek hízelgő jelszavai-
nak és csalásainak esvén áldozatul, boldognak 
érzik magukat , lia egy-egy elhíresztelt elme 
gyakran még félre is értett szólamait ismétel-
getik, mert ezáltal jogczimet vélnek nyerni 
arra, hogy magukat is müveiteknek tar tsák. 
A jogi tudományban s a bölcsészetben előtérbe 
tódult determinizmus a szab a cl akaratnak, ennél-
fofí- va az egyéni felelősségnek, tehát legalább 
az egyénben a jó és rossz te t t közti különb-
ségnek tagadása, mely eszme végkövetkezteté-
sében kell, hogy a törvénynek büntető hatal-
mát, de az egyénben a javulás lehetőségét is 
tagadja . A természettudós nem lát tul a holt 
anyagon, a melynek keletkezését s a minden-
nemű forgásában nyilvánuló nagyszerű rend-
szerességét nem tudja ug3Tan megmagyarázni, de 
eléggé különös nyakassággal éppen ezen nem 

tudására támaszkodva tagadja a mindezeknek 
egyedül elfogadható okát, a Teremtő Istennek 
létét. A theologiának is tehetnék szemrehányá-
sokat, bár a katholikusnak még mindig keve-
sebbet. mint a protestánsnak, hol egvesek, 
különben mint magánemberek kifogástalan jel-
lemek, bámulatos elmeéllel és széles mérvű 
tudással, mégis egy alapjában téves elv súlya 
alatt és általa kergetve oly nyelvezettel tagad-
ják Krisztust, hogy mint az í rás mondja 
(Máté, XXIV. 24.) „Tévedésbe hozzák (ha 
lehet) még a választot takat is1' ; mig a kath. 
tudósok közt, bár csak szórványosan és muló 
lidércz gyanánt , szintén találkoztak, kik teljes s 
t agadhata t lan jóakarattal , de megijedve attól 
a nevetséges és egyoldalú állítástól, hogy a 
katholikus vallás a hát ramaradot tság súlyával 
az anyagi jólétre is bénítólag hat, azon fára-
doztak, hogy a katholiczizmust — bocsánat e 
szóért — modernizálják, mintha az isteni kinyi-
la tkoztatás divatczikk, anyaszentegyházunk 
rendszere pedig nem oly egységes egész lenne, 
mely minden időbe beillik s minden korba, mert 
mindkettővel haladva, egyikkel sem hel}Tezi 
magá t soha igaz s valódi ellentétbe s mintha 
az az egyház, mely a mai polgáriasult világot 
teremté — a szó helyes értelmében véve e 
kifejezést — saját magá t élhetné tul, saját 
magával kerülhetne ellentétbe ! 

S mit mondjunk ama félrevezetettek mély 
sajnálatraméltó százezreiről, kik nem egy 
tekintetben méltányos, sőt jogos küzdelmeik 
közt lelketlen csalók hálóiba kerülvén, eszkö-
zül engedik magukat felhasználtatni a Krisztus 
elleni ádáz gyűlölet kielégítésére oly elemek 
által, melyeknek úgynevezett meggyőződésük 
merő üzlet, törekvésük pedig csak az, hogy 
a megélhetéssel küzdő sokaság figyelmét elfor-
dítva onnan, ahol bajai valódi és egyedüli 
forrását ismerhetné fél, a pokoli számítással 
fohTtonos lázban ta r to t taka t önmaguk még 
jobban kizsákmányolhassák, anyagi nyomoru-
kat tetőzve azzal, hogy a vallás s Istenbe 
vetet t bizalom nyúj to t ta lelki vigasztól is 
megfosztj ák őket. 

Xem hiszem, hogy az eddigiekben tulfeke-
tén lá tnám a helyzetet, amint másfelől szán-
dékom épen nem az, hogy valamiképpen a 
végleges csügedtségnek vagy kétségbeesésnek 
a d j a k k i f e j e z é s t : ,.Deus sanabiles fecit nationesi:, 
mondja az ó-kori bölcs (B. könyve, I. 14.), 
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hozzáfűzvén az örökké igaz reflexiót : „Mert 
Isten a halált nem szerzette és nem örül az 
élők veszedelmén. Mivel teremtet t , hogy min-
den legyen és épségre alkot ta a földkerekség 
nemzetségeit és nincs azokban vészhozó szer, 
sem pokol országa a fö ldön . . . hanem az 
istentelenek szavakkal és kezekkel idézték 
azt elő." 

„Dens sanabiles fecit nationes" — a meg-
gyógyulhatás lehetőségét nyúj tot ta . De nem-
csak azt, hanem az eszközöket e kigyógyu-
lásra, a gyógyszert is örökké igaz, örökké 
változhatat lan kinyilatkoztatásában, mely mig 
iránytűje a halandónak e földi életben, egyút-
tal mindig a földöntúli létre mutat , odavezeti 
azt, aki jelzéseit liiven követi; aki pedig nem 
követi, sőt az embereket visszatar tóztat ja 
attól, hogy kövessék, legyen az közember, 
vagy a föld hatalmasainak egyike, épp ezáltal 
mutat ja , hogy napjaink bajai t vagy nem 
ismeri, vagy gyógyulásukkoz bármi okból hozzá-
járulni nem akar. 

Ne is ezektől várjuk a gyógyulást, hanem 
saját magunktól. Mi, kik az igazság bir tokában 
vagyunk, mi, kik ama szellemi fegyverek 
birtokában vagyunk, melyekkel e szellemi 
harczokat végig kell vivni, ne féltsük az 
Anyaszentegyházat , legyőzhetetlen az, hanem 
inkább segítsük őt azon áldásos, bár nehéz 
munkában, melylyel a felháborodott nemzetek 
és hanyat lot t országok — mint a királyi 
zsoltáros mondja (45, 7)— érdekében 1900 év 
óta fáradozik. Segitsük, mindenki megtéve a 
maga becsületes kötelességét, szorosan egymás 
mellé sorakozva, nem alkudva meg, midőn a 
haza szent ügye s az egyház jogairól vagyon 
szó, sem emberekkel, sem az egyre Váltakozó 
divatos napi áramlatokkal. Tegyük meg köteles-
ségünket mint keresztény polgárai ez országnak, tegyük 
meg társadalmi téren, a közéletben, hivatalos s magán 
viszonyainkban. Támogassuk a katholikus egyleteket 
s a katholikus hitélet különféle nyilvánulásait, támo-
gassuk a katholikus irodalmat s z e l l e m i l e g és a n y a -
gilag, legjobb tehetségünk szerint, nem az 
erők szétforgácsolása által meggyengítve hatá-
sunkat s nem is az idegenek támogatása 
által úgyszólván konkurrencziát csinálva saját 
magunknak. Nincs e téren igaz barátunk, ha 
néha ugy tesznek is, mintha nagy kegyesen 
hajlandók lennének megtűrni bennünket . De 
csak megtűrni, ha hallgatunk s czirkulusaikat 

nem zavarjuk, — megtűrni, ha gondatlanságunk-
ban, vigyázatlanságunkban, jóhiszemű ügyet-
lenségünkben hallgatva a szirénhangokra, 
magunk segítjük egyengetni az utat , amely 
vesztünkre vezet. Ébredjünk, sorakozzunk, 
tömörüljünk a templomban, a közéletben, de 
az irodalomban is. Mert amely szellemi irány-
zatnak, legyen az politikai vagy vallási, iro-
dalma nincs, az lemondott a létezhetés jogá-
ról. Élhet ideig-óráig ta lán beteges kompro-
misszumok 'árán , de nemcsak hogy tényezővé 
nem fog megerősödhetni soha, hanem addigi 
állásából is lassankint kiszorulva, sorsa a 

: szégyenletes bukásnál egyéb nem lehet. 

Hol mondanám ezeket, ha nem ezen 
: veterán irodalmi társulat nagygyűlésén, mely 
I a magyar katholikusok áldozatkészségéből nagy 

és szép anyagi tőkével rendelkezik, amelynek 
beléletét buzgó, szorgalmas és sokoldalú 
szellemi működés kell, hogy vezérelje. Vezérli 
is, midőn rendeltetéséhez és feladatához hiven, 
ildomosán megválasztot t kiadványai által 
irányt ad a katholikus olvasóközönségnek, 
fegyvert kezébe hitünk ellenségeivel szemben, 
központot a katholikus irók számára, hogy a 
váltakozó szükségletekhez képest ott védel-
mezzék Isten városát, ahol az ellenség majd 
álnok aknák segítségével, majd nyiltan ostro-
molja. Hol mondanám ezeket, ismétlem, ha 

i nem e társulat kebelében, mely czéltudatos 
és buzgó vezetés a la t t fe ladatá t jelesül meg-
oldja s melynek ez évi nagygyűlését ezennel 
m e g n y i t o m . (Lelkes éljenzés.) 

Az Oltáriszentség társadalmi vonatkozásai. 
Főpásztori beszéd, 

melyet az Euchar. Kongr. diszülésén, máj. 19-én elmondott 
dr Városy Gyula székesfejérvári püspök ur. 

Méltóságos Püspöki Kar ! Mélyen Tisztelt Köz-
gyűlés ! 

Szinte tiszteletlenségnek tűnik fel előttem, hogy 
én ezen alkalommal a legméltóságosabb Oltáriszent-
ségről szocziális szempontból akarok szólani, hogy 
hitünk legfönségesebb titkát, szivünk legbensőbb szere-
tetének tárgyát mintegy levonom a napi kérdések 
tömkelegébe. Azonban, mélyen tisztelt közgyűlés, ezen 
vád ellen megvéd engem maga az eucharisztikus 
Krisztus. Ő itt állandóan közöttünk van, velünk akar 
állandóan lakni, nemcsak azért, hogy tétlenül éljen ott 
a tabernákulumban, hanem, hogy részt vegyen az 
emberiség egész életében, hogy központja legyen az 
emberiség minden mozgalmának, minden törekvésének. 

42* 



332 RELIGIO. LXIII. evt. 1904. 

Rafael világhírű képén, a Disputában az Oltári-
szentség van az emberiség központja gyanánt feltün-
tetve ; a körülötte csoportosuló gyönyörű alakok 
mind az Eucharisztia felé néznek, mind oda iparkod-
nak szellemi tekintetükkel fordulni, mintegy abból 
akarják vonatkoztatni az egész tudományt. 

És csakug}7an, mélyen tisztelt diszgyülés, az 
Eucharisztia központja az egész katholikus theologiá-
nak, mert összefoglalatja az egész katholikus dogmák-
nak. Aki hisz az Eucharisztiában, az hisz a megváltás-
ban; mert hiszen az Eucharisztia nem más a megváltás 
betetőzésénél. Aki hisz az Eucharisztiában, az hisz a 
Szentháromságban ; mert hiszen azon igazságnál fogva, 
hogy a Szentháromság három személye egymástól 
elválaszthatatlan, az Eucharisztiában az u. n. circumin-
cessio alapján mind a három isteni személy jelen van. 
Aki hisz az Eucharisztiában, az hisz az Istenben, mert 
hiszi az Eucharisztia-Isten végtelen szeretetének, vég-
telen jóságának, mindenhatóságának és többi isteni 
tulajdonságainak legfényesebb tanúbizonyságát. Aki 
hisz az Eucharisztiában, az hisz az egyházban, mert 
hiszen a katholikus egyháznak szolgái azok, akik az 
Eucharisztiát létrehozzák, akik kiosztják, akik körü-
lötte foglalatoskodnak; az egyház tabernákulumai 
őrzik az Eucharisztiát, az egyház gondja, áhitata őrkö-
dik az Eucharisztia épsége ós méltó tisztelete fölött. 

Az egyház buzgósága szakadatlanul lelkesen hir-
deti az Eucharisztia Istenségét. Aki hisz az Eueharisz-
tiában, az hisz az örök életben, amelynek az Eucha-
risztia mintegy előképe; mert ime már tizenkilencz 
század óta él a megtestesült isteni szeretet ott az 
Eucharisztiában, nemcsak Istenségével, hanem ember-
ségével együtt. 

Aki hisz az Eucharisztiában, hisz a testnek föl-
támadásában, mert hiszen a föltámadt Üdvözítőt tisz-
teljük az Eucharisztiában ; az hisz az örök boldogság-
ban, mert hiszen miben másban áll az örök boldogság, 
mint Isten szine látásában. Az Eucharisztiában pedig 
nem ugyan a test szemeivel, de hitünk szemeivel 
látjuk folytonosan köztünk levő Istenünket. 

De nemcsak a theologiának központja az Eucha-
risztia, mélyen tisztelt diszgyülés, hanem az egész 
liturgiának, az egész egyházi életnek. A katholikus 
egyháznak minden nyilvános szertartása, a hivőknek 
minden magánajtatossága közvetve vagy közvetlen az 
Eucharisztiára vonatkozik. 

Az egyházi rend különböző fokozatainak annál 
nagyobb a méltósága, a lelki hatalma, minél közelebbi 
viszonyban állnak az Eucharisztiával. 

Az Eucharisztia központja az egész világtörténe-
lemnek, nemcsak olyan értelemben, amint Krisztust 
a világ központjának szoktuk nevezni, hanem azért is, 
mert kétségtelen, hogy tizenkilencz század óta a 
világtörténelmet mozgató nagy fejlemények forrásukat 
a vallási eszmékben birják. Vallás dolgában pedig az 
Eucharisztia az egész emberiséget két nagy táborra 
osztja. Az Eucharisztia központja az egész erkölcsi 
világnak, a jogrendnek, jognak. 

Jól mondja egy szellemes franczia iró, hogy 

egyedül a katholikus egyház őrizte meg az erkölcsi 
törvények tisztaságát, mert egyedül ő őrizte meg az 
Eucharisztiát. 

A középkorban a szent áldomás, az Eucharisztia 
vétele egy neme volt az istenitéletnek : akinek esküt 
kellett tenni saját ártatlanságára, szavahihetőségére, 
Ígéretének beváltására, az előbb a legméltóságosabb 
Oltáriszentséghez járult ; annak tanúsításául, hogy eskü-
jét csakugyan meg akarja tartani, mert különben 
szentségtörő áldozást követne el, a melytől pedig min-
den hivő lélek irtózott. 

Ma már az istenitélet megszűnt, de azért kétség-
telen, hogy ma is az Eucharisztia leghatalmasabb őre 
a törvénynek, a rendnek, az erkölcsi világnak ; mert 
aki hisz az Eucharisztiában és aki tudja azt, hogy 
néki örök üdvösségének veszélyeztetése alatt köteles-
sége az Eucharisztiához gyakrabban járulni, az rettegni 
fog a szentségtörő áldozástól és azért, midőn esküt 
tesz, midőn esküvel kötelezi magát akár a hitvesi hű-
ség megtartására, akár az idegen vagyonkezelésének 
hűségére, akár szavainak igazsága mellett, mindannyi-
szor meg fogja gondolni, hogy az Eucharisztia előtt 
már itt a földön számot kell neki adni, egykor pedig 
az örök Bíró előtt. 

Nagyon helyesen mondja tehát az előbb idézett 
franczia iró, hogy az Eucharisztia a leghatalmasabb 
őre a tízparancsolatnak. 

Mindebből pedig, mélyen tisztelt diszgyülés, ön-
ként, szükségszerűen következik, hogy az Eucharisztia 
központja egész közéletünknek, a társadalmi életnek, 
hogy már következőleg az Eucharisztiának megbecsül-
hetetlen jelentősége van a társadalmi kérdések kiala-
kulására, azok méltányos és helyes megoldására. 

Nincs tökéletesebb szabadság, nincs nagyobb ha-
talom, mint Istennek szolgálni, mondja szent Prosper. 
De mit tesz Istennek szolgálni ? Istennek szolgálni 
annyit tesz, mint értelmünket, akaratunkat az isteni 
akaratnak alávetni, akaratát teljesíteni és iránta való 
hódolatunkat külső cselekedetek által is tanúsítani. 

Aki Istennek él, annak akarata mindig teljesül, 
mert akaratát mindig azonosítja Isten akaratával és 
igy bármi történjék vele, mindig az ő akarata teljesül. 
Képzelhető-e ennél nagyobb szabadság, mint akinek 
akarata mindig teljesül? 

De az is tagadhatatlan, hogy Isten szolgálatának 
legszebb alakja az Oltáriszentségnek kultusza. Az 
Eucharisztia szolgálatában értelmünket alávetjük Isten 
végtelen felsőbbségének : hitünk, elménk megalázása 
által alávetjük akaratunkat Isten törvényeinek, paran-
csainak. Az Eucharisztiában a legszebb külső hódola-
tot tanusítjuk az Isten végtelen fölsége iránt és csak-
ugyan nincs szebb módja az Isten szolgálatának, mint 
az Eucharisztia. 

Ez Eucharisztia tehát biztosítéka emberi szabad-
ságunknak. 

De más szempontból is biztosítja az Eucharisztia 
emberi szabadságunkat. 

Képzelhető-e nagyobb kitüntetés az emberre, mint 
az, hogy ő a legméltóságosabb Oltáriszentség által egy 
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testté lesz Krisztussal. „Aki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, az én bennem marad és én ő 
benne" mondja maga Krisztus. 

Gondoljuk el, hogy milyen végtelen nagy méltó-
ságot kölcsönöz ez a körülmény. Gondold meg — 
mondja Aranyszájú szent János — hogy milyen tisz-
teletben részesül emberi méltóságodnak ez a fölmagasz-
taltatása. Nemcsak saját önérzetünket emeli, hanem 
egyszersmind arra kötelezi embertársainkat, hogy tisz-
teletben tartsák ezt a mi méltóságunkat, hogy ne kor-
látozzák jogtalanul, méltatlanul szabad elhatározásun-
kat, különösen, hogy akadályt ne gördítsenek elénkbe, 
midőn a legmagasztosabb dologra, lelkünk üdvösségé-
nek biztosítására törekszünk. 

De nemcsak a külső korlátok ellen biztosítja az 
Eucharisztia a mi egyéni szabadságunkat, hanem annak 
belső korlátait is legyőzi, eltávolítja. Nincs nagyobb 
veszedelme az ember szabad elhatározásának, mint a 
rossz szenvedélyek, a gonosz indulatok. Nem áll ugyan 
azon bölcsek tanítása, a kik azt állítják, hogy az em-
bernek éppen azért nincs is szabad akarata. Ez nem 
nem áll. De annyi bizonyos, hogy szabad elhatározá-
sunknak igen nagy akadályai az eredeti bűnnek eme 
következményei. De az is kétségtelen, hogy az Eucha-
risztiában birjuk leghathatósabb óvszerét ezen korlá-
toknak. Ha már nem anynyira uralkodnak rajtad szen-
vedélyeid. ha nem érzed anynyira az irigység, a harag, 
a tisztátalanság és más rossz indulatok ostromait, adj 
hálát az Ur szent testének s vérének, mert a szentség 
ereje működik benned, — mondja szent Bernát. Maga 
a gonosz lélek is távol marad tőlünk, mikor a legmél-
tóságosabb Oltáriszentséghez méltóképpen járulunk s 
itt Krisztussal mintegy egy testé válunk. Mert hiszen 
ugyancsak Aranyszájú szent János tanúsága szerint, a 
szent áldozás után ugy fél tőlünk a gonosz lélek, mint 
a tüzet lehelő oroszlántól. Minél nagyobb buzgósággal 
járulunk tehát az Euharisztiához, annál inkább fogjuk 
emberi méltóságuuk, egyéni, belső és külső szabadsá-
gunk azt a mértékét élvezni, melyet a szoczializmus 
apostolai szüntelenül hangoztatnak ugyan, de sem ma-
gának, sem követőiknek megszerezni nem tudnak. 

Ugyanaz éli a szocziálisták másik kedvencz jelsza-
váról, az egyenlőségről. Teljes egyenlőséget diktál, ami 
magában lehetetlen. Mert igaz, hogy természetünkre 
egyformák vagyunk, de tulajdonaink annyira külön-
böznek, hogy szükségképpen egyeseknek bizonyos 
fölényt adnak, akár külső, akár szellemi, erkölcsi érte-
lemben. S a társadalomban sem lehet teljes egyenlőség, 
mert maga az Isten ugy akarta, hogy az fölebbvalók-
ból álljon. Dicsőn uralkodó szentséges atyánk, X. Pius 
pápa a keresztény tevékenységről kiadott manuproprió-
jában azt mondja, hogy a tökéletes egyenlőség a tár-
sadalom különféle tagjai között csak három szempont-
ból létezik. Először, mindnyájan Isten gyermekei, az 0 
teremtményei vagyunk, mert Isten teremtett mindnyá-
junkat : mindnyájunkat megváltott Krisztus és mind-
nyájan egykor Isten ítélőszéke elé fogunk járulni, hogy 
számot adjunk cselekedeteinkről és azok szerint elve-
gyük örök jutalmunkat, vagy büntetésünket. 

Az emberi egyenlőség ezen hármas forrásához 
nálunk katholikusoknál még egy negyedik is járul és 
ez az Eucharisztiában való egyenlőség. Krisztus ezt a 
szentséget nem egyes kiváltságos embereknek, osztályok-
nak szerzette, hanem mindnyájunk számára kivétel 
nélkül. A gazdagok épp ugy kapják, épp annyit kap-
nak az Eucharisztia kegyelméből, mint a szegények, 
épp oly gyakran járulhatnak az Eucharisztiához. Tehát 
az Eucharisztia szempontjából teljes egyenlőség van 
közöttünk. Ehhez járul, hogy az Ur Jézus az Eucha-
risztiában testvérünk s mi az ő testvérei. A megváltás, 
a megtestesülés által emberi természetünket vette 
magára s ezáltal testvérünkké lett. De viszont bennün-
ket felemelt bizonyos értelemben az isteni természet-
hez, annak részeseivé tett, Isten fogadott gyermekeivé 
s igy testvéreivé tett. Ez a testvériség sehol oly 
nyilvános kifejezésre nem jut, mint épen az Eucharisz-
tiában. Az Ur Jézus az Eucharisztiában az ő megdicső-
ült emberi testét őrzi. Ugyanaz a Krisztus, aki fölment 
a mennybe s az Atya jobbján ül, ugyanaz az Eucha-
risztiában is nemcsak istenségében, hanem emberségében 
is. Tehát itt is emberi természetünk részese, itt is 
testvérünk s viszont a szentáldozás által folyton részesít 
bennünket isteni életében, tehát folytonosan felemel 
bennünket önmagához s igy kettős szempontból test-
vérünk az Eucharisztiában. Ámde kell-e nagyobb 
egyenlőség, mint az, mely testvérek között van ? 
Hiszen a legszorosabb barátságnál is némi akadályul 
szolgál a születés- és rangkülönbség, mig testvérek 
közt e korlátok teljesen megszűnnek. Azáltal, hogy 
tehát Krisztus testvérei vagyunk, egymás testvérei és 
egyenlők is vagyunk. Ez az egyenlőség pedig nemcsak 
elméletben, de a gyakorlatban is folyton szemünk 

I előtt áll. 

Az a nagy ur, az a gazdag gyáros, a ki a sze-
gények közé vegyül, hogy az Ur szent testében és 
vérében részesüljön, a ki ezáltal azoknak testvérévé 
lesz, az bizonyára a templomon kivül, az utczán sem 
feledkezhetik meg arról, hogy ez a szegény testvére 
neki és vele szemben testvéri kötelmei vannak. Viszont 
az a szegény ember, a ki látta, hogy az a gazdag ur 
épp oly mély alázattal borult le az eucharisztikus Isten 
előtt, mint ő, hogy épp ugy meg kellett tisztulnia 
bűneitől, mint neki — az a szegény többé nem tekinti 
ellenségének, zsarnokának azt a gazdagot, hanem ked-
vező anyagi viszonyok közt élő testvérének, kinek 
jólétét annál kevésbbé irigyli, mert megvan az a bol-
dogító tudata, hogy van néki is oly kincse, gazdag-
sága, mely felülmúl minden emberi kincset ; ez a leg-
méltóságosabb Oltáriszentség. 

Testvériség, egyenlőség, — ezen fogalmakból ön-
ként következik a társadalmi béke és jólét harmadik, 
legfontosabb feltétele : a felebaráti szeretet. Ez igazi 
testvéri érzelem, a felebaráti szeretet magában elégsé-
ges az összes szocziális bajok orvoslására, hogy igy 
békét és egyenlőséget létesítsen az emberek között. 
Ez a testvéri szeretet pedig ismét az Eucharisztiában 
birja legdúsabb forrását. 

A kik egy kenyérben részesülünk, mindnyájan 
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egy testté leszünk. Az Eucharisztia tehát, mintegy egy 
testté forrasztja azokat, kik benne részesülnek. 

A felebaráti szeretet nem más, mint más jólété-
nek előmozdítására őszintén törekvő akarat saját érde-
keink feláldozásával, saját önszeretetiink lealázásával. 
S mi az Eucharisztia ? Magának a végtelen szeretetnek 
szüntelen megnyilatkozása, folytonos önmegalázása. 
Szépen fejtette ki az este egy fiatal papnövendék 
Krisztus folytatólagos életét az Eucharisztiában. A mit 
ő itt a földön az emberek iránti szeretetben tett, azt 
folytatja a Eucharisztiában. 0 most is imádkozik, köz-
benjár érettünk, napokig feláldozza magát a szent 
misében bűneinkért elégtételül, elfogadja hódolatunk és 
tiszteletünk nyilvánulásait, meghallgatja panaszainkat, 
bensőleg oktat, buzdít, vigasztal bennünket, eltűri a 
szentségtöréseket, melyekkel a gonoszság illeti, eltűri, 
csakhogy a jók ne legyenek megfosztva az Eucharisz-
tia végtelen vigasztalásától. Tehát az Eucharisztiában 
az Ur Jézus most is a folytonos szeretetet gyakorolja. 
Ez a szeretet például szolgál a felebaráti szeretetre, 
melyet folytonosan gyakorol. De nemcsak példájával 
buzdít bennünket az Eucharisztia a tevékeny felebaráti 
szeretetre, hanem egyenesen parancsolja. Az Ur Jézus 
épp az Eucharisztia szerzése alkalmával mondta ki a 
felebaráti szeretet törvényét: Szeressétek egymást ugy, 
a mint én szerettelek titeket. Az Ur Jézus ezt a pa-
rancsolatot kétségkívül azért adta ezen alkalommal, 
hogy valahányszor az Oltáriszentségben részesülünk, 
mindannyiszor emlékezzünk meg e parancsról s újra 
felbuzduljunk a felebaráti szeretet gyakorlására. 

Az Ur Jézus ezt az akaratát más módon is nyil-
vánítja. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre — 
mondotta — kivánja tehát, hogy mint ő és apostolai, 
mi is ugy járuljunk ezen isteni asztalhoz ; az asztal-
társaknak pedig békében, szeretetben, egyetértésben 
kell élniök. Kétségtelen tehát, hogy maga az Eucha-
risztiának fogalma, lényege a felebaráti szeretet leg-
hathatósabb eszköze. 

Az a bámulandó, csodálatos felebaráti szeretet, 
melyet az első keresztények egymás iránt tanúsítottak, 
mely fölkeltette a pogány világ bámulatát, hogy 
felkiáltott : Nézd, hogy szeretik egymást ! — ennek 
a nagy szeretetnek forrása kétségkívül az Eucharisztia. 

Egész általánosságban, de különösen is rá akarok 
mutatni a szeretetnek azon megnyilatkozásaira, melyek 
szorosabb viszonyban vannak az Eucharisztiával. Legyen 
elég e tekintetben az őskereszténység gyönyörű intéz-
ményére, az „ agapék"-ra, a szeretetlakomákra rámu-
tatni, melyek az Oltáriszentség kiszolgáltatásával egybe-
kötött, szeretettől sugalt vendégségek voltak, melyeken 
szegények, gazdagok közösen ültek egy asztalhoz s 
táplálkoztak ugyanazon ételekből, amelyeknek költségét 
a gazdagok viselték. De az agapék nem csupán az 
irgalmasság testi cselekedeteinek gyakorlására szorít-
koztak, hanem szellemi táplálékkal is egybe voltak 
kötve, mert azokon mindenkor üdvös oktatásokat 
adtak a püspökök vagy helyetteseik a jelenlevőknek. 
Tertullián tanúskodik róla, hogy mindenkor a szentírás 
megfelelő szakaszát olvasták és magyarázták. A pogány 

Plinius is tanúskodik erről. Tertullián továbbá azt is 
mondja, hogy az agapék alkalmával buzgón imádkoztak 
a fejedelmekért, azok tanácsosaiért, a közjóért, a béke 
fentartásáért és az apostolok konstituczióinak tanúsága 
szerint még ellenségeikért s a bűnösök megtéréséért 
is. Valóban gyönyörű megnyilatkozása volt ez az intéz-
mény a felebaráti szeretetnek. 

Mélyen tisztelt diszgyülés ! Ma már agapék nin-
csenek, de kétségtelen, hogy az Eucharisztia ma is a 
felebaráti szeretetnek, az irgalmasságnak leghatalmasabb 
élesztője, a társadalmi jólétnek s békének legfontosabb 
záloga. A zárdák falainak lakói, kik a tabernakulum 
tőszomszédságában élnek, a társadalom tehetséges 
osztályainak azon tagjai, kik az Oltáriszentség iránti 
tiszteletükben kiválóak, mily buzgók a felebaráti 
szeretet gyakorlásában és mily önfeláldozással fáradnak 
a társadalom bajainak enyhítésén. 

Szólhatnék még az Eucharisztia sokféle hatásáról, 
melyek a társadalmi jólét emelésére irányulnak, de nem 
akarom szives türelmüket próbára tenni. Azért csak 
azon meggyőződésemnek akarok még kifejezést adni, 
hogy minél bensőbb, minél intenzívebb valamely ország-
ban az Eucharisztia tisztelete, annál jobban van ott 
biztosítva a társadalmi béke, a szocziális jólét, annál 
jobb dolguk van ott a szegényeknek, mert ott van 
meg legjobban az emberi szabadságnak, méltóságnak azon 
mértéke, mely a társadalmi béke fentartására szüksé-
ges ; ott leghelyesebben van rendezve az emberi egyen-

; lőség, mely a rend és béke virágzására szükséges ; ott 
van kifejlődve legnagyobb mértékben a testvériség 
azon foka, mely a társadalmi béke legbiztosabb záloga. 

Azért nem csupán a lelkek üdveért. hanem a haza 
és a társadalom boldogságáért is buzgó szívvel kérjük 
a tabernakulum Istenét: Adveniat regnum tuum. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 24. Az ember mindenütt csak 

ember. — 
Még Németországban is. Pedig ott állítólag külö-

nös emberek laknak. Mert azt mondják, hogy Sadowá-
nál 1866-ban nem is a porosz katonák, hanem a porosz 
schulmeisterek verték le Ausztriát s vele a híres ma-
gyar huszár- és baka-virtusokat. És hogyha a német 
schulmeisterség ilyen világraszóló fensöbbségben ..jogo-
sult" sütkérezni : mekkora lehet a németek professoren-
thumjának az érdeme és önérzete! Nos, hát van is 
mindakettőből, az érdemből is, az önérzetből is, a 
német professzorokban unos-untig elég. Ámde nem 
mind arany, a mi fénylik. Megvan a német professzor-
ságnak is a maga baja ; sőt a nyomorúság, a lelkit 
értem, sem ismeretlen ebben az önérzetes, büszke tes-
tületben. A bajor képviselőházban ezidén igen beható 
megvitatás tárgyává tették a német egyetemi tanárok 
életét és viselkedését. Dr Heim, képviselő, hofrat Max 
Seiling legújabban megjelent munkájából oly részleteket 
olvasott fel, melyek igazán csattanósak voltak, külö-
nösen a mi az „Inzucht"-ot, a nepotizmust illeti. Es 
ez nem elszigetelt panasz és nem is uj baj a német 
egyetemeken. Dr Johannes Flach volt egyetemi tanár 
egy régebbi munkájában, melynek czime : „Der deutsche 
Professor der Gegenwart" vérlázító dolgokat beszél el 
a német egyetemeken divatos klikk-szellemről, annak 
üldözéseiről s tanárcsinálásairól. A könyv 249-ik lap-
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ján szórói-szóra ezt i r ja: „Tanári székre történő 30 
meghivás közöl ma alig van egy, mely tisztán tárgyi-
lagos okból, minden személyes vonatkozás nélkül tör-
ténik. Mindegyiknél hatalmas tanárok, barátok, párt-
fogók, rokonok döntik el a kérdést, hogy ki legyen a 
tanár." 

Róma, május 20. H Írek a Vatikánból. — 
Első és bizonyára örvendetes hir az, hogy X. 

Pius pápa, a ki a velenczei tengeri levegőhöz és a szabad-
ban való mozgáshoz nagyon hozzá volt szokva, pápa-
ságának 9 hónapja alatt teljesen akklimatizálódott, meg-
szokta a római levegőt, a legjobb egészségnek örvend 
s ebből ő szentsége nem is csinál titkot. XIII . Leo pápa 
szokásától eltérőleg, a ki úgyszólván egyetlen egy he-
lyiségben aludt, dolgozott és étkezett, X. Pius tért és 
mozgást vesz idénybe, a mennyire erős testalkatának 
szüksége van Étkezése a legegyszerűbb polgári étke-
zés, mely ebédre levesből, két fogásból, sajtból, gyü-
mölcsből áll. 10 óraira 1 tojást költ el kis pohár kö-
zönséges fehér borral. XIII . Leo konyháján nem vál-
toztatott semmit. A szakács is megmaradt a régi. 
Velenczei módra készített ételeket olykor-olykor nő-
vérei küldenek be neki. Egyben nagyot változtatott a 
Vatikán szokásain. Ebédelni rendesen Bressan és Pes-
cini legbensőbb titkos káplánjaival szokott. Néha ott 
tartja magánál Merry del Val bibornok államtitkárt, 
ha még valami végezni valójuk maradt. Kerüli az ét-
kezés magánosságát. Ez is egészségére válik. És erre 
rengeteg munkája mellett valóban nagy szüksége is van. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZT E VÉK EX YS EG. 
A) 

Az Eucharisztikus Kongresszus diszgyülése. 
19-én a diszgytilést ünnepélyes szentmise vezette 

be, melyen Fehér Ipoly pannonhalmi főapát ur ponti-
fikált. Szentmise után a Kath. Kör dísztermében volt 
diszgyülés. Elnököltek : Dr Szmrecsányi Pál, dr Városy 
Gyula és dr Radu Demeter püspök urak. A püspöki 
karból jelen voltak: Dr Samassa József egri érsek, dr 
Szabó János szamosujvári püspök, Firczák Gyula mun-
kácsi püspök, dr Mailátli Gusztáv gróf erdélyi püspök, 
Radnai Farkas beszterczebányai püspök, dr Kohl Me-
dárd fölsz. püspök, dr F eher Ipoly pannonhalmi fő-
apát urak. 

Az első szónok dr Városy Gyula székesfejérvári 
püspök ur volt. Monumentális beszédét lásd fentebb. 
Utána dr Prohászka Ottokár beszélt, szintén nagy ékes-
szólással, nagy hatással. Ezt a beszédet is szórói-szóra fog-
juk közölni. Az utolsó szónok röviden, de annál hatásosab-
ban, egy világi, de lángbuzgalmú hitvalló katholikus 
ember volt, szónokolva az Oltáriszentségből fakadó 
szentéletről és Magyarország jövőjéről. Ez a Krisztus 
és az egyház nyelvén beszélő magyar ember — gróf 
Zichy Nándor. 

Zichy Nándor gróf beszéde. 
Méltóságos Püspöki Kar ! Mélyen tisztelt Disz-

gyülés ! 
Azzal akarom kezdeni, hogy megkérdezzem, váj-

jon az a lelkesedós, mely e helyről ma is, tegnap is 
szólott, igazán visszhangra talált-e a katholikus közön-
ségben, e teremben és azonkívül az egész országban? 
De nem teszem fel ezt a kérdést, mert előttem nem a 
szónoknak volt jutalma az a taps, hanem saját jutal-
munk : az a mi lelkesedésünk volt, Istenért s az Ő 
egyházáért. Nekem, mint laikusnak nem lehet más fel-
adatom, mint bizalmasan szólni laikus hitfeleimhez. 

Mert hogy vennék bátorságot, hogy a tanító egjdiáz 
tagjai és kiválóságai után a legméltóságosabb Oltári-
szentségről szóljak? Az én feladatom csak az lehet, 
hogy visszatükröztessem azokat a benyomásokat, melyek 
e napok után édes mindnyájunk lelkében felébrednek. 

Nem arról van szó, hogy csupán ideig-óráig fon-
tos czélokat szolgáljunk, hanem arról, hogy lelkünk 
üdvösségét műveljük, hogy átérezzük Isten iránt tartó 
kimondhatatlan hálánkat, a miért megengedte, hogy a 
katholikus eg}7házban szülessünk, nevelkedjünk és 
éljünk; mely egyház egyedül birja s közvetíti Istennek, 
Isten fiának, Krisztus Urunknak szüntelen jelenlétét, 
életét, melyet közöttünk s bennünk él; mely egyház 
arra erősít, hogy magunknak, keresztény testvéreink-
nek, polgártársainknak, hazánknak szolgálhassunk. 

Midőn nehéz időkben legelőször sereglett össze 
itt Pesten a katholiczizmus, hogy szót emeljen egy-
házáért, akkor az a gyűlés abban kulminált, hogy kife-
jeztük azt, miszerint az Oltáriszentségben köztünk lakó 
Istenfia minket el nem hag}7hat. Midőn hallottam azt a 
lelkesedést, melylyel a gyűlés közönsége azt a nyilat-
kozatot fogadta, akkor meg voltam győződve, hogy 
Magyarországon a katholika egyház s az ő igazsága él 
és élni fog, mig a nemzet él. 

Nem bölcsekben szűkölködünk, hanem igazán — 
keresztényekben. Adjon Isten nekünk szenteket a 
katholikus ügy vezetésére s akkor boldog lesz a haza. 
A nemzet is akkor volt legerősebb, mikor az egyház 
és a szent királyok vitték zászlóját. Tanuljunk — mint 
tegnap és ma, és tanuljunk mindig az egyháztól, hogy 
miképpen kell működnünk, hogy Isten tisztelete. Isten 
imádása s a vallásosság gyarapodjék. Én csak azt 
ajánlhatom, fogadjuk meg, hogy mikor hazatérünk, e 
törekvést minden erőnkből előmozdítjuk. De nem elég 
csak a templomban, a családban, saját lelkiismeretünk 
előtt, a közéletben is harczolnunk kell az egyházért, 
az Eucharisztiáért, küzdenünk kell azért, hogy igazán 
keresztény, boldog és szép ország legyen ez a Magyar-
ország és ebben dicső és magasztos egyház és király ! 

Szentségimádás és körmenet . 
Az Eucliar. Kongresszus programmjában utolsó 

pontok a szentségimádás és az eucharisztikus körmenet 
volt. A püspöki karból a belvárosi templomban meg-
jelentek dr Mailátli Gusztáv gróf, dr Városy Gyula és 
Radnai Farkas püspök urak. A körmenetet dr Szmre-
csányi Pál, nagyváradi 1. sz. püspök úr vezette. Ez a 
körmenet minden- eddigit felülmúlt. A belvárosi tem-
plomba visszatért körmenet Te Deum-mal végződött. 
S ez volt a kongresszusnak s az Örökimádás temploma 
alapkőletételének is a legméltóbb bezárása. A világ 
bámult, de megérteni nem sokat értett meg. A rende-
zés főérdeme Kánter Károly apát és dr Glattfelder 
Gyula, oltár-egyesületi vezető egyháziférfiaké. 
Az Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos ünnep-

ségekről. 
17-én az oltáregyleti kiállításnak dr Kohl Medárd 

püspök által történt ünnepélyes megnyitása után d. u. 
5 órakor a ferenczrendiek templomában tartott egj'házi 
ének-és zenealőadás zárta be a napot. A templomot elő-
kelő és nagyszámú közönség töltötte meg, s előadás alatt a 
templom -ajtajában kath. úrnők oltáregyleti czélokra 
adományt gyűjtöttek. A hangversenyt gregoriánus kar-
ének nyitotta meg, amelyet P.alestrina négyszólamú 
vegyeskara, Asola férfikara, Piloni és Martini XVI— 
XVIII. századból való vegyeskara követett. Ezután az 
ujabbkori vokálzenét mutatták be, Liszt Ferencz egy 
vegyeskarával és Szemethy Géza női karával. Az utolsó 
részt az orkesztrális zene foglalta le, melyben nagy 
hatást tett Kesch-Helmesberger Tantum ergo-ja, Mozart 
Ave verum-ja és Cherubini 0 salutaris-a. Az orkesztrális 
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zenét a Mátyás-templom ének- és zenekara szolgáltatta, 
amely ezúttal is megmutatta nagy erejét és fegyelme-
zett művészetét. 

18-án este 7r/2 órakor az Egyetemi Katholikus Ifjú-
ság. (Közp. Papnev. Intézet, Szent-Imre-Kör, Kongre-
ganisták, Kegyesrendiek, Premontreiek, Egyetemi Kör) 
tettek ki magukért Szmrecsányi, Városy, Mailáth, Firczák 
püspök és Fehér főapát urak jelenlétében, a követ-
kező programmal : 1. Mozart : Ave Verum. Előadta : a 
Szent-Imre- Kör zenekara. 2. Megnyitó. Mondta : Förster 
Lajos, az Egyetemi Kör elnöke. 3. Thielen-Milbich : 
CL. Zsoltár. Énekelte : a kegyesrendi és à^remontrei tanár-
jelöltek és a központi növendékpapság egyesült kara. 4. 
Az Eucharisztiában tovább élő Ur Jézus. Mondta: 
Lepotd Antal, a budapesti növendékpapság M. E. I. I.-
nak elnöke. 5. Meiszner-Milbich : Lambertini Imelda. 
Melodráma. Szavalta : Kováts Dezső II. éves kegyes-
rendi tanárjelölt. Zongorán kisérte: Rayman János,III . 
éves bölcsészethallgató, harmoniumon : Bolkó Béla, III. 
éves hittudományi hallgató. 6. Záróbeszéd. Mondta : 
Schandl Károly, a Szent-lmre-Kör alelnöke. 7. Meiszner : 
Kongreganista-Induló. Előadta : a növendékpapok egye-
sült énekkara és a Szent-Imre-Kör zenekara. Ez az 
ünnepély kiválóan sikerült. 

B) 
Giesswein Sándor dr alelnök jelentése a Sz.-István T. 

L ik közgyűléséhez. 
Simor Jánosra való emlékezéssel kezdi szavait. A 

nagyemlékű herczegprimás, mint a Szent-István-Tár-
sulat fövédője, huszonöt évvel ezelőtt monumentális 
beszédjét igy kezdette: „E nemes társulatot az apos-
toli működés egyik közegének tekintem, mely a ma-
gyar fajban védi az erős, éleszti a kialvó keresztény 
hitet, jó keresztényt gondozva, legjobb polgárt ment 
meg a hazának." A Szent-István-Társulat több egy 
félszázadnál hü ápolója annak a nemzeti kultúrának, 
melyet a katholikus egyház teremtett hazánk földjén. 
Az idők szükségleteivel számolni mindig tudott. Az u j 
alapszabályokkal is a tagságnak oly módozatát álla-
pította meg, melynél a nép legszélesebb körei a Tár-
sulat kebelébe vonhatók. A magyar nép ezzel a Társulattól 
veheti szellemi táplálékát, oly tagilletményekhez jut, 
melyek vallásos érzületének u j táplálékot adnak, egy-
házához és hazájához való ragaszkodásában megerősí-
tik. A Társulat az újfajta tagság életbeléptetését még 
ez év folyamán megkezdi. A választmány tervei sze-
rint egyelőre mintegy 40 ivnyi tartalommal 2 korona 
évi hozzájárulás fejében négyféle könyvet kapnak a 
Társulat tagjai. Egy ajtatossági irányút, egy gazdasági 
hasznos tudnivalókat, egy szórakoztató tartalmút és 
egy naptárt. Eégen táplált óhajnak felel meg a Szent-
István-Társulat, midőn ajtatossági olvasmány gyanánt 
az Újszövetségi Szentirás Történelmi Könyveit, az Ur 
Jézus szent Evangéliumait és az Apostolok Cseleke-
deteit kivánja pártoló tagjainak adni. Ha valaha, akkor 
most, a hamis próféták idejében, szükséges a népet 
hitében erősíteni. A Társulat kiadványai természetesen 
csak ugy számíthatnak tömeges terjesztésre, ha a ka-
tholikus nép hivatásos vezetői vállalkoznak a propa-
ganda teljesítésére. A legközelebbi jövőben gondosko-
dik a Társulat népiratkák intenzív terjesztésének esz-
közeiről. Eddig 4000—4500 példányban adattak ki, 
ezentúl 40,000—50,000 példánybankellene elterjedniök. 
A Társulat évtizedek óta látja el népiskoláinkat minta-
szerű tankönyvekkel. Mintegy 10,000 koronányi érté-
ket tesz ki, amit e téren az elmúlt évben ingyen osz-
tott ki. 

A Szent-István-Társulat uj alapszabályai a rendes 
tagsági dijat 10 koronára emelik fel. E dij ellenértéke 
g}ranánt a Társulat rendes tagjai nemcsak a nagy 
szakavatottsággal s változatossággal szerkesztett Szemlét 
kapják, hanem kivüle a művelt nagyközönség igényei-
hez mért élvezetes és közérdekű más olvasmányhoz 
is jutnak. Idén hazánk első szent királyának szakavatott 
kézzel (Karácsonyi János drtól) megirt életrajzát és 
a Társulatnak történetét adja tagilletmény gyanánt. 

A Társulatnak egy szerve az Irodalmi és Tudo-
mányos osztály, hosszas évek tudományos kutatá-
sainak gyümölcseit bocsátja tudósaink rendelkezésére. 
Az általa kiadott hitujitáskori Emlékek II. kötete a 
legközelebbi napokban hagyja el a sajtót. A magyar 
Szentirás uj szövegének megállapításáról is szó van. 
Korunk nyelvérzéke nem tud megbarátkozni Káldy 
nyelvének ódonságával, még abban a formában sem, 
melyben Tárkányi gondos keze negyven év előtt át-
idomította. 

Az alelnök beszámol még az év halottairól, majd 
igy végzi beszédét: Mortuos plango, vivos voco. Jó-
akaró támogatóink s barátaink ne tagadják meg tőlünk 
szellemi és anyagi közreműködésüket, és akik eddig 
még kivüle állanak Társulatunknak, lépjenek zászlónk 
alá, hogy az apostoli működés e közege minél több 
sikerrel védhesse az erős és éleszsze az alvó keresz-
tény hitet. 

VEGYESEK. 
— Az egész egyházat érdekli X. Pius pápának 

az a határozata, hogy a Hitterjesztés Társulatának 
(Operis Propagationis Fidei) védőszentje xav. szent 
Ferencz legyen s az ő ünnepe duplex maior fokra 
emeltessék. Az erre vonatkozó Apostoli Levél f. é. 
márcz. hó 25-én jelent meg. Az is az egész egyházra 
tartozik, hogy a rítusok Congregatiója a lorettói litá-
rnában a Mater admirabilis esdeklési czim után uj czi-
mül a Mater boni consilii cziva felvételét rendelte el. 

— Az É.-A. Egyes.-Allaniokban a Jézus-társasá-
giak a középiskolai és főiskolai tanitás terén óriás 
tevékenységet fejtenek ki. A luzerni „Vaterland" sze-
rint 30 collegiumban 7810 tanulót tanítanak, 350-nel 
többet mint tavaly. A vén Európában az állami taní-
tás monopoliuma nyel el lassankint minden tanítási 
szabadságot; Amerika a tanítás szabadságának a hazája. 

— A japáni császár Froe Lajos J . t. atyának a 
zikawei (Kínában) meteorologiai intézet igazgatójának, 
elismeréseül a japán tengerészet és hajózásnak nagy 
javára valló időjelzéseiért elsőrangú érdemrendet adott. 
Hogyha a Jézus-társaságiakat Japánból hajdan ki nem 
űzték volna, illetve, ha most a japáni missziók az ő 
kezökben volnának, aligha volna lehetséges az a hí-
resztelés, hogy a japáni császár az anglikán protes-
táns vallásra készül áttérni. 

Apró liirek. Bende Imre nyitrai püspök ur a 
trencsén-teplai kath. hitközségnek iskolai czélra ÍUOO 
koronát adományozott. — Ötvenéves plebanosi jubileumát 
ünnepelte f. hó 14-én Osvald Péter cz. kanonok német-
ladi esperes-plebános. A ritka évfordulót a hálás hitköz-
ség szép ünneppel örökítette meg. Ad multos annos ! — 
Nem rossz gusztusuk támadt az egri reformátusoknak. 
Tisza István grófhoz fordultak avval a kéréssel, eszkö-
zölné ki számukra, hogy egy katholikus vagyonba, 
a trinitáriusok templomába és épületébe rövid uton 
beleülhessenek. Miért nem kérik mindjárt a bazilikát 
és a lyceumot is egyúttal? 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DALM1 E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeiiare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus 

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

.Additos tibi animos auctoritate Rostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.' 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Xav. szent Ferenczről, mint a Hitterjesztő-Társalat védőszentjéről, pápai törvény. — A 
sarutlan karmeliták rendjének legújabb kitüntetése. — Ünnepi beszéd a Magyar-Vörös-Kereszt-Egylet 25 éves fennállását ünneplő 
díszülésen. — Egyházi tudó sit ások : B é c s : Erélyes szózat, a milyen az osztrák katholikusok részéről eddig szokatlan volt. - Kath. 
Nevelés- és Tanitásügy. Katholikus tanitók a népoktatási reformjavaslat ellen. -— Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. Prohászka 

Ottokár beszéde az Euchar. Kongresszus diszgyülésén. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Xav. szent Ferenczről, 
mint a Hitterjesztő-Társulat védőszentjéről, 

pápai törvény. 
Litterae Apostolicae 

Quibus Pio Operi Propagationis Fidei Patrónus caelestis 
datur Franciscus Xaverius, huiusque sollemne ad ritum 
duplicem maiorem evehitur. 

PIVS PP. X. 
AD P E R P E T U A M REI MEMÓRIÁM. In 

Apostolicum sublecti munus atque in ipso 
christiani sacerdotii vertice clivinae clementiae 
dono collocati longe maiorem profecto sollici-
tudinem sustinendam suscepimus, quam quae 
Romani vigilantia gregis contineatur. Exces-
surus enim e terris Christus Apostolos iussit, 
et in Iiis Pe t rum praecipue, quem non modo 
dignitate sed etiam caelestis gloriae studio 
praelucere ceteris voluit, gentes edocere uni-
versas, salubremque doctrinae novae praedi-
cationem ad remotissimas quasque aut imma-
nissimas orbis partes afferre. Porro divinis 
praeceptis obsequentes, Decessorumque Nostro-
rum clarissima exempla sectantes niliil esse 
ma gis officio Nostro consentaneum arbitramur, 
quam ut si quae ad patefaciendum Evangelii 
lumen atque ad proferendos Ecclesiae terminos 

videantur conducere, iis voluntatem omnem 
grat iamque impertiamus. In ter haec autem 
utilitate a tque opera praes ta t Opus illud summa 
laude dignum, quod a Fidei propagatione nobile 
nomen accepit. Huius origo Operis divino plane 
instinctu in medios homines profecta videtur. 
Nam fidelis Ecclesiae populus, quia non in 
praedicanda Christi doctrina haberet sibi 
demandatam provinciám, consultum Dei Provi-
dentia est, u t stipe ac subsidiis Evangelii 
praecones iuvaret. Suasit hac de caussa Caritas, 
qua in Redemptorem Christum optimorum 
hominum pectora urgebantur, fideles ex omni 
gente ac nat ione coalescere in unum, conferre 
ex opibus aliquid in expeditiones sacras 
submittendum, sociata etiam prece administris 
sacrorum succurrere, atque ita id assequi quod 
votorum summa esset, divini nempe regni in 
terris incrementum. Compertum autem apud 
omnes est id genus Sodalitatem praeclare de 
propaganda Christiana fide meruisse. Quod 
enim suppeteret, unde catholicae doctrinae 
nuntii ad dissita ac barbara loca contenderent, 
bénéficia illuc Religionis nostrae humanique 
cultus allaturi, tam nobilis coetus tribui largitati 
debet. Hinc initia salutis innumeris populis 
par ta ; hinc fructus animorum comparati tanti , 
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quantos nemo aest imet rite, nisi qui effusi 
per Chris tum sanguinis vir tutem pernor i t ; liinc 
contra quam expectari a disiunctis hominum 
viribus posset Evangeli i evulgandi legi mire 
ob tempera tum. H a e c Nobiscum Sodali tat is 
promer i ta reputan tes nullo non tempore sen-
simus in coetum insignem Nos studio ferri, 
nec t amen illi pro tenui adiumenti pa r te 
defuimus, maiora t amen animo spectantes, si 
facultas, Deo propitio, daretur . I am quoniam 
id Nobis Omnipotent is Dei benignitas dedit, 
u t ex hac Pe t r i Cathedra spiritualia fidelibus 
commoda dispertire possemus, p rae te rmi t te re 
nolumus, u t quem supra laudavimus coetum 
peculiari quodam benevolent iae a rgumento 
honestemus. Quae cum ita sint, omnes et 
singulos, quibus Nostrae hac Li te rae favent , a 
quibusvis excommunicat ionis et interdicti , 
aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et 
poenis, si quas for te incurrerint . huius t a n t u m 
rei gra t ia ab solventes, et absolutos fore cen-
sentes, Auc tor i t a te Nost ra Apostolica praesen-
t ium vi, quo cum externis Sodali tat is praesidiis 
tu te la quoque et gra t ia de superis congruat , 
SANCTUM F R A N C I S C U M X A V E R I U M cae-
lestem eidem P a t r o n u m eligimus, damus, eique 
volumus omnes honorificentias tr ibui caelestibus 
Pa t ron i s compétentes ; huiusque diem festum, 
u t ad amplif icandam ipsius celebri ta tem huma-
nae quoque observantiae ampliorisque l i turgiáé 
accessio ne desit, Apostolica similiter Nostra 
Auc tor i t a te per praesentes ad r i tum duplicem 
maiorem, servatis rubricis, apud universam 
Ecclesiam provehimus. Es t huic Caeliti cum 
opere vFidei Propagandae" rat io quaedam 
singularis et propria. E ten im cum vitam 
Franciscus ageret t an to an imum studio tal ique 
cum eventu ad imbuendos cliristiana ver i ta te 
populos appulit , u t ins t rumentum Numinis 
e lectum in eo reviviscere non secus a tque in 
ipsis Apostolis videretur. Quapropter spes Nos 
bona t ene t coetum hunc nobilissimum maiora 
in dies incrementa , deprecatore Francisco, fore 
suscepturum, a tque etiam uber ta te f ruc tuum, 
numero Sodalium, omniumque qui stipem 
conférant l iberal i tate ac diligentia eo deven-
tu rum brevi, u t hanc eminentem a tque appa-
ren tem rem praes te t sicut a Christo est 
Ecclesia condita, in qua salus credenti omni 
paretur , i ta Sodal i ta tem Fidei P ropagandae 
esse divino consilio exci tatam, u t nondum 

credenti Evangeli i lumen effulgeat. Quam 
quidem ad rem mul tum procul dubio proficient 
Cathol icorum volunta tes etsi disiuncte ac 
privatim liberales se p raebebunt ad munera?, 
verum nihil erit ad ut i i i ta tem praes tant ius 
quam si decuriat i catholici viri conférant , 
quemadmodum est p ruden t ia summa provisum. 
Scilicet quae minus inter se vires coliaerent 
minus valent ad caussam, valent vero quam-
plur imum coniucta et colligata ordine studia. 
Il las rec te facere dicemus, ista et iam rite. 
Servator au tem et ins taura tor hiunani generis 
Christus, cuius sanctissimo propagando nomini 
coetus incumbit , t ega t gra t ia praesidioque 
opus : qui enim non auro vel argento, sed 
pretioso Filii Dei sanguine redemti vivimus, 
divinam in primis opem contendere cum magna 
prece debemus. H a e c mandamus , praecipimus 
decernentes praesentes Li teras firmas, validas, 
et efficaces existere et fore, suosque plenarios 
et integros effectus sortiri et obtinere, illisque 
ad quos specta t et spectare poter i t in omnibus 
et per omnia plenissime sufffagari , sicque in 
praemissis per quoscumque iudices ordinarios 
et delegatos iudicari et definiri debere, a tque 
irr i tum et inane si secus super his a quoquam 
quavis auc tor i ta te scienter vel ignoranter con-
tigerit a t tentar i . Non obstant ibus Constitutioni-

! bus et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque 
contrariis quibuscumque. Volumus au tem ut 
praesent i iun L i t t e ra rum t ransumpt i s seu exem-
plis et iam impressis manu alicuius notarii 
publici subscriptis, et sigillo personae in ëccle-
siastica digni tate const i tutae munitis eadem 
prorsus fides adhibeatur , quae adhiberetur 
ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel osten-
sae. D a t u m E o m a e apud S. P e t r u m sub 
annulo Piscator is die X X V Mártii MDCCCCIV. 
Pont i f icatus Nostri Anno Pr imo. 

ALOIS. Card. MACCHI. 

A sarutlan karmeliták rendjének 
legújabb kitüntetése. 

P I U S P P . X. 

Ad perpe tuam rei memóriám. •—Ad augen-
dam fidelium religionem animarumque salutem 
coelestibus Ecclesiae thesauris pia char i ta te 
intenti , omnibus utr iusque sexus christifideli-
bus, qui vere poenitentes et confessi ac S. 
Communione refecti quamlibet ex Ecclesiis Fra-
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t r am Monialiumve Ordinis B. Mariae Virginis 
de Monte Carmelo excalceatorum, die decimo-
sexto Maii mensis, quo die festum S. Simonis 
Stoch celebratur a primis vesperis usque ad 
occasum solis diei hujusmodi singulis annis 
devote visitaverint, ibique pro Christianorum 
Principum concordia, haeresum extirpatione, 
peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae 
exaltatione pias ad Deum preces effuderint, 
Plenar iam omnium peccatorum suorum indul-
gentiam et remissionem, etiam aniinabus fide-
liuin in purgatorio detentis per mo dum suffragïi 
applicabilem, misericorditer in Domino conce-
dimus. Contrariis non obstantibus quibuscun-
que. Praesent ibus perpetuo valituris. Datum 
Romae apud S. Pe t rum sub annulo Piscatoris, 
die IV. Maii MCMIIII. Pontif icatus 

Nostri Anno Primo. 
pro Dno Carcl. Macchi 

N. Marini. 

ÜNNEPI BESZÉD 
a Magyar-Yörös-Kereszt-Egylet 

25 éves fennállását ünneplő díszgyülésen. 
Tartotta báró Hornig Károly veszprémi püspök. 

Császári és királyi fenség ! Legkegyesebb véd-
nökünk ! 

A magyar szent korona országainak Vörös Kereszt-
Egylete fennállásának huszonötödik évfordulóját üli 
ma, üli pedig amaz igazolt, nemesen büszke öntudattal, 
hogy e negyedszázados működésének története az 
áldozatkész, emberbaráti szeretet számos tényeinek 
sorozata, de feltüntetése ama szorgos, körültekintő 
buzgóságnak is, melylyel a béke idején arra készül, 
hogy a háború borzalmai közepette védőangyala lehes-
sen azoknak, kik a trónért és a hazáért, a jog- és igaz-
ságért véröket ontják. 

„A háború borzalmai közt", mondom, — ugy 
érezzük, mintha e két szó együvé tartoznék, mintha 
egyiket a másik nélkül ki se tudnók ejteni, világos 
jeléül annak, hogy eszünk és szivünk borzasztó dolog-
nak tekinti a háborút, az emberi nemet érhető anyagi 
csapások e talán legnagyobbját ; mert még az úgyne-
vezett „szerencsés háború" is, az, mely a hadviselő 
félt kitűzött czéljának elérésére segíti, oly áldozatokat 
követel, melyek vajmi ritkán állanak arányban e 
czéllal. 

Ezt tudjuk, ezt valljuk, ezt érezzük mindnyájan; 
tudja, vallja és érzi az egész emberi nem azon ősidők-
től fogva, midőn még csak a dorong és husáng volt 
az egyedüli fegyver, egészen a mi huszadik századun-
kig, mely az ellenségnek, ha nem is, mint hajdanta, 
letiprását és kiirtását, de legalább, mint a divatos 
műszó hangzik, harczképtelenné tételét oly mértékben 

valóságos tudomány és művészet tárgyává tette, mint 
soha azelőtt s midőn ennek láttára, az aggódó lélek 
a világtörténelem, különben épen a háborúk tekinteté-
ben eléggé bőbeszédű lapjain némi felvilágosítást 
óhajtana találni arra: vájjon mikor álland be amaz 
aranykor, midőn a méltányosság, a jog és az igazság 
önerejök súlyával és hatalmával fognak majd győzni, 
amikor nem lesz többé szükség arra, hogy azoknak 
érvényesülése a nyers erő esélyeitől tétessék függővé? 
— akkor e lapok hallgatnak, sőt, eléggé szomorúan, 
csak arra engednek következtetést, hogy ez még igen 
soká lesz s hogy az örökbéke alighanem csak révedező 
tudósok álma ! 

Azonban ne legyünk egyoldalúak ! Ha csak igy 
tekintenők a háborút, nemcsak irtózni kellene tőle, 
hanem egyenesen jogosulatlan, emberhez, művelt, a 
keresztény műveltség áldásos eszméinek hatása alatt 
álló emberhez méltatlan dolognak kellene azt hirdet-
nünk, bárminő legyen az a közfelfogás róla, mely egy-
magában véve nem biija mindig az igazságnak ismér-
veit és biztosítékait ; de ha az éremnek másik oldalát 
tekintjük, meg kell vallanunk, hogy az igazságos 
háború egyike azon történelmi mozzanatoknak, melyek-
nek lefolyása alatt az emberi lélek nem egy nemes 
vonása kerül érvényesülésre : a hazaszeretet, a király 
iránti hűség, a jog s igazság tisztelete, a bátorság 
mindezek védelmére kelni, a hősies elszántság e drága 
kincsekért véremet ontani és a minden társadalmi 
rendnek alapja és sarkköve : az összetartás, engedel-
messég és fegyelem, — mindmegannyi nemes tényező, 
melyek a fegyverben álló nemzetet a végleges győze-
lemre méltóvá teszik s melyek az igazságos háborút 
azon teljes dicsfénnyel övezik, mely a becsületes czél 
eléréseért latba vetett törekvést megilleti. Ebből szár-
mazik az igazságos háborúnak úgyszólván varázsa, ez 
magyarázza meg ama lelkesedést, melylyel a névtelen 
hősök százezrei a halál elé rohannak, ez magyarázza 
meg azt a büszkeséget, melylyel a hadviselt aggastyán 
sebhelyeit mutogatja s rendjeleit, a férfi erények szint-
annyi jelét és jutalmát. 

Nyugodjunk meg tehát az emberi természet töké-
letlenségéből származó e szomorú jelenségben, hogy 
támadhatnak a nemzetek közt bonyodalmak, melyek-
nek kiegyenlítésére mindeddig nem találtak más eszközt, 
mint a háborút, azaz az erők mérkőzését, sőt melyek-
nek kiegyenlítésére, mig az ember ember marad, talán 
nem is fognak más eszközt találni ; mert ha lélektani-
lag vizsgáljuk a dolgot, azt tapasztaljuk, hogy a 
háború csak utolsó gyűrűje ama láncznak, melyeknek 
elseje ott képződött, midőn az egyik fél vagy igazság-
talan követeléssel állott elő, vagy igazságosnak engedni 
vonakodott, — ezek pedig, fájdalom, nagyon is emberi 
dolgok, melyeket a bölcselet és a vallás évezredek 
óta helytelenít, elitéi és kárhoztat, de melyeket a 
szabad akarattal biró egyénben, legyen az egyes vagy 
politikai egyén, éppen mivel azzal bir, elnyomnia 
eleddig nem, csak megszelídítenie sikerült. Innen van, 
hogyha a bölcsészek és jogtudósok iratait kutatjuk, 
avégett, hogy lássuk, mit mondanak Ők a háborúról, 
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— csak az ujabbakat említve, — Rottecktől Lisztig 
mindenütt csak bizonyos rezignáczióval találkozunk : 
mi arról győz meg, bogy Saint-Pierre kezdetleges 
javaslatai és amik ezeket megelőzték: Plátó, Erasmus, 
Leibnitz, Feneion felszólalásai régen el vannak feledve 
s csak ugy, mint Kantnak „Foedus pacificumu-a, vala-
hol a könyvtárak polczain szenderegnek, örök álmot 
aludva. 

De ismétlem, ne legyünk egyoldalúak, hanem 
elfogulatlan szemmel hadd lapozgassuk ama véres 
drámák történeteit, melyek mai napig a világtörté-
nelem derekát képezik, s akkor azt fogjuk látni, egyre 
fokozodó meglepetéssel és örömmel, hogy a legsötétebb 
lapokon is nemünk kultúrtörténetét becsesen kiegészítő 
oly részletekkel találkozunk, melyek arról tanúskodnak, 
hogy akár a szenvedély lett légyen, akár a dics- vagy 
birvágy, mely népet nép ellen fegyver alá kényszerí-
tett, a sziv, a keresztény szív még ott sem tagadja 
meg magát s ha nem tudja is eltávolítani a bajt, azon 
van, hogy legalább következményeit minél elvisel-
hetőbbé tegye. 

Ez szülte a Vörös-Kereszt eszméjét, ha régebben 
más alakban is : ez egyesíti ma is a nemesen gondol-
kodó lelkek százezreit ez egyletben, mely, nem eszköz-
nek tekintve a jótékonyságot, hanem czélnak, ott 
gyakorolja azt, hol legnagyobb a nyomor. 

Kezdetben csak mint gyenge, bizonytalanul rezgő 
fény tűnik elő, időről-időre nehéz felhők takarják, de 
sikerül áttörnie rajtok, halad, haladtában megerősödik 
s ma mint hatalmas csillagzat, mint áldástosztó nap 
áll előttünk : a humanitás, az emberiességnek egy 
eszméje, mely a hadi zajban tért követel magának, 
hogy testvért lásson az ellenségben is, ama perczben, 
midőn megbénult kezéből a fegyvert kiütnöm sikerült. 

Ez az igazi haladás, a szónak legnemesebb értel-
mében, a melyről éppen a hadászat története tanúsko-
dik. Hol vannak azok az idők, midőn a perzsa király 
dölyfe, égnek meredő sziklán, mely előtt a vándor 
még ma is csak borzadálylyal állhat meg, megörökíté 
a csatában s az után elkövetett kegyetlenségeit? Hol 
vannak azok az idők, midőn Homer, a költészet 
ősatyja, kit a katholikus költők királya, Dante, ekként 
magasztal : 

Omero, poéta sovrano, 
quel Greco, 

Che le muse lattar piu ch'altro mai, — 
(Inf. IV., 88 ; Pg. X X I I 101.) — midőn, mondom, 

még egy Homer, örökké felülmulhatlan eposzaiban 
alig talál szót hőseinek durvaságai ellen. Vagy midőn 
a S. P. Q. R., a világ zsarnoka, odaküldé ugyan a 
város határáig hírnökeit, hogy valamely messze ten-
gerentúli népnek hadat üzenjen, de ez által, jól tudva, 
hogy ez csak formalitás, épen nem tartotta magát 
kötelezve arra, hogy e néppel, legyőztetése esetében, 
emberiesen is bánjék. 

Elmultak régen ezek az idők; — de miért multak 
el ? . . . Könnyűnek látszik erre a válasz : „mert azóta 
nagyot haladt a világ", — igen, de tovább kérdem: 
miért haladt? ki indítá meg e haladást? ki támogatta? 

, ki tartá és tartja fenn ma is ? s ki vagy mi fakasztá, 
mint e haladás legszebb virágát, a testvéri érzületet 
a halandók közt, — ki hirdette a világnak a felebaráti 
szeretet eszméjét? 

Egy válasz van csak mind e kérdésekre, egyetlen-
egy s azt az írásnak e szavaiban találom: „S ha valaki 
italul egynek a legkisebbek közül egy pohár vizet ad 
csak , . . . bizony mondom nektek, nem veszti el jutal-
mát" (Máté X, 42.) ; — e szó, Krisztus Urunknak e 
szava harsogott végig az évezredeken, ez kopogtatott 

I a kemény emberi sziveken, mig meg nem lágyitá és 
valamint szent tana -erkölcsi kultúránknak egyedüli 
szülője, ugy e szó kelté életre az emberi lélekben 
szunnyadozó szikrát, mint a felebaráti szeretet egyik 
legszebb gyümölcsét, azt az eszmét, mely az irgalmas-
ság cselekedeteit gyakorolja ott, hol ezelőtt csak a 
nyomor, a fájdalom, a kétségbeesés ütötte volt fel 
tanyáját, a harcz terén ; azt az eszmét, melynek dicső, 
magasztos megtestesülését a ma már az egész föld-
gömböt körülövedző Vörös Kereszt-Egyletben tiszteljük. 

Nem lehet feladatom ez alkalommal a Vörös 
Kereszt-Egylet történetét, akár csak változatosan is 
előadnom, annál kevésbbé, minthogy azt az enyimnél 
hivatottabb tollból veendjük ; annyit azonban merek 
mondani, ami különben is köztudomásu, hogy a magyar 
szent korona országainak Vörös Kereszt-Egylete egybe-
füzve, lelkes és szakavatott férfiak vezetése alatt, egy 
dicső koszorúba e honnak összes társadalmi rétegeit, a 
világra szóló emberbaráti működésből kivette a maga 
részét s ezért engedjék meg, hogy beszédem vége 
felé sietve, egy édesen fájdalmas reminiszczencziával 
fejezzem be azt. 

Negyedszázada mult, hogy ugyané helyen ama 
királyasszony elnökölt, kinek emléke magyar szívből 
nem fog eltűnni soha s kinek fenséges leányát ma 
van szerencsénk, hódolatteljes tisztelettel, élünkön 
üdvözölhetni. Elnöki megnyitó beszédében a felséges 
asszony akkor többi közt ezt mondá : „ . . . Egész bizalom-
mal számitok soha nem lankadó erélyükre s tevékeny-
ségükre . . . " Az akkori nagygyűlésnek szólt ez, de annak 
képében a nemzetnek is ; s a nemzet, tudva, mit köszön 
a magyar Erzsébet királynénak, megfelelt e bizalom-
nak, lelkesen indult hivó szózata után s létesíté ezen 
egyletet, Magyarország egyik legdicsőbb királynéja 
minden jó- és nemesért lángoló eszméinek megtestesü-
lését, mely ép ezért lehetetlen, hogy ne virágozzék, 
mert megingathatlan bennem a remény és meggyőződés, 
hogy Erzsébet dicsőült szelleme mint áldó nemtő fog 
felette őrködni mindenha. — Mondám. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Bécs. Erélyes szózat, a milyen az osztrák katholiku-

sok részéről eddig szokatlan volt. 
A „Volkszeitung"-ban jelent meg, következő szö-

veggel : 
Talpra, katholikusok ! 

Üxküll-Gyllenband gróf bécsi hadtestparancsnok 
megtiltotta a bécsújhelyi állomás tisztjeinek az érint-
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kezést a pármai herczeg ő kir. fenségének udvarával. 
E kiközösítésben azért részesült a herczegi ház, mert 
a pármai herczeg ő kir. fensége szolgálatába fogadott 
egy lefokozott tisztet, Ledóchowski grófot. Ismeretes 
dolog, hogy néhány évvel ezelőtt a tiszti becsületbíró-
ság Ledóchowski grófot tiszti rangjának elvesztésére 
ítélte, és ennek folytán a főkamarási hivatal kamarási 
méltóságától is megfosztotta. „Alávaló bűnténye" abból 
állt, hogy midőn benső meggyőződését kérdezték, 
magát a párbaj halálos ellenségének mondta, mivel 
katholikus lelkiismerete és az állam törvénye azt tiltja. 
A tiszti becsületbíróság az isteni, egyházi és állami 
tilalomra, valamint e hármas törvénytől megkötött lel-
kiismeretére történt hivatkozását „semmis ürügyeknek" 
merte bélyegezni. Ily módon a katonai becsületbíróság 
ítélete Ledóchowski gróf ellen törvénytelen, sőt tör-
vényellenes alapon áll : durván és egyenesen megsérti 
az isteni, egyházi és állami törvényt, és erőszakot ejt : 
a törvényekkel is biztosított lelkiismereti szabadságon. 
A cs. és kir. katonai becsületbíróság és a cs. kir. fő- I 
kamarási hivatal kimondta, hogy a becsületes ember, 
a ki katholikus lelkiismeretét követi, méltatlan arra, 
hogy cs. és kir. tiszt és cs. kir. kamarás legyen. * 

Ma tegyük hozzá, hogy az ily becsületes embert 
katonai körökben becstelennek bélyegzik, és a vele 
való puszta érintkezés megbecsteleníti és meggyalázza 
a cs. és kir. tisztet. Ilyen becstelenségi nyilatkozatot 
tartalmaz a bécsi hadtestparancsnok rendelete. Uxküll 
gróf sokkal inkább tetőtől talpig a szabályzathoz hű 
tiszt és gentleman, mint hogy rendeletére a személyes ] 
ellenszenv vagy elfogultság gyanújának még árnyéka 
is eshetnék Ledóchowski gróf ellen. Ha tehát a tisz-
teknek eltiltotta a vele való érintkezést, mindenesetre 
csak azért tette, mert meg van győződve, hogy a 
katonai szabályzat követeli meg ezt a tilalmat, vagy 
legalább is annak szellemében benne van. Arra kell 
tehát következtetnünk, hogy a katonai becsületbíróság 
legfelsőbb ítélete a jellemes és lovagias Ledóchowski 
grófot egész életére becstelen, minden tiszttől kerülendő 
egyénné tette. Ezzel azonban a magában is törvény-
telen ítélet egyenesen szörnyűségnek tűnik, mely a 
nyilvános jogi öntudatot valósággal arczul üti. 

A tiszti bíróság ítéletét annál inkább a szabály-
zat szelleme szerint valónak kell tartanunk, mert 
Uxküll gróf habozás nélkül oly módon sértette meg a 
pármai herczeg ő kir. fenségét, melyet jól nevelt ember 
nyelvén csak nehezen jellemezhetünk. Előre is fel kell 
tennünk, hogy a magas állású és műveltségű Üxküll 
gróf nem elhirtelenkedve szánta magát erre a metsző 
kíméletlenségre a pármai fejedelmi ház ellen. Minden-
esetre múlhatatlan kötelességének tartotta a tisztekhez 
intézett tiltó rendeletét, hogy ne lépjék át a pármai 
királyi palota küszöbét. Ebből ismét az következik, 
hogy a katonai szabályzatban, vagy a becsületi törvé-
nyek közt törvényczikknek kell léteznie, mely a „lefo-
kozott" tisztet oly becstelennek mondja, hogy jelen-
léte még a királyi házat is „megmételyezi" a becsület 

* Különös, hogy ezt a kinos ügyet a magyar delegáczió 
hirböl sem ismeri Szerlc. 

kérdésében. A nyilvános jogérzék megkövetelheti ennek 
a törvényczikknek szó szerinti ismeretét. 

A „Volksblatt" már rámutatott, mily minősít-
hetetlenül megsérti a pármai herczeget a bécsi had-
testparancsnok tilalma. Hiszen ő császári fensége ismét 
kegyelembe juthat, újra részesülhet a szerencsében, 
hogy cs. és kir. tiszteket fogadhasson házában, csak 
alázatosan vesse magát alá a bécsi hadtestparancsnok 
követelésének és űzze el Ledóchowski grófot ! De még 
többet mond a tilalom. Benne van a hallgatag szem-
rehányás a pármai herczeg ellen, hogy Ledóchowski 
gróf pártolásával bebizonyította, hogy neki magának 
sincs lovagi becsületérzése és az osztrák katonai sza-
bályzat felfogása szerint nem volna méltó az osztrák 
tiszti rangra, illetve a párbajnak nyilt helytelenítése 
miatt lefokoznák és mint becstelent kerülnék ! Mindez 
logikai szükségszerűséggel következik Uxküll gróf bécsi 
hadtestparancsnok rendeletéből ; de mindez egyszers-
mind hallatlanul durva megsértése a pármai herczeg 
személyének. Persze a pármai herczeg, ki minden 
izében királyi gavallér, sokkal magasabban áll, mint 
hogy az ilyen sértés őt érinthetné. 

0 cs. fensége a pármai herczeg fia szintén tiszt. 
Vájjon neki sem szabad-e az atyai ház küszöbét át-
lépnie ? ? A herczeg fiának felesége Frigyes főherczeg 
ő fenségének leánya. Es Frigyes főherczeg és más 
főherczegek és katonai méltóságok habozás nélkül 
érintkeztek és érintkeznek a pármai herczeg házával, 
melybe lépni az utolsó bécsújhelyi hadnagy méltósá-
gával és becsületével nem fér össze a bécsi hadtest-
parancsnok felfogása szerint. 

Vájjon kiterjeszti-e tilalmát Üxküll gróf a bécsi 
katonai állomás tisztjeire és a főherczegi tisztekre is? 
A törvény törvény. Ha a katonai szabályzat a „lefo-
kozott" tisztet csakugyan élte fogytáig becstelennek 
mondja, és minden házat, melyben az ilyen tartózko-
dik, az összes tisztek előtt rossz hirbe állít, nincs joga 
a bécsi hadtestparancsnoknak tilalmát csupán a bécs-
újhelyi tisztekre szorítani. 

Miért is mennének a cs. és kir. tisztek Schwarzauba 
a pármai herczeghez, hogy a királyi házban meggya-
lázzák becsületüket ! Hiszen elég módjuk van, hogy 
tiszti becsületükhöz méltóan és nem törvénybe ütköző 
módon szórakozzanak. Karonfogva sétálni és az időt 
agyonütni, elzüllött világfiakkal és csalókkal, kikhez 
tisztességes ember csak keztyűs kézzel nyúlna ; piszkos 
és házasságtörő viszonyokat folytatni ; külön szobák-
ban kétes hírű asszonyok társaságában lerészegedni és 
botrányosan viselkedni : ez mind nem áll ellentétben a 
katonai becsülettel és törvénynyel. Legalább nem tudunk 
róla, hogy a bécsi hadtestparancsnok ezekre vonatkozó-
lag tilalmat bocsátott volna közzé. De egy jellemes 
katholikus férfiúval találkozni, a ki lelkiismeretéhez hű 
maradt, királyi udvarban megfordulni, melynek ura ezt 
a katholikus hitvallót becsüli, — ez meggyalázza a 
cs. és kir. tisztet ! Nyilvános nevetség és gúny tárgyává 
kellene tenni azt a törvényt, mely ily őrült felfogást 
állít szabályul, ha nem volna egyszersmind oly komoly 
jogsértés. (Vége köv.) 
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KATH. KEVELÉS- és TANITlSÜGfY. 
Katholikus tanítók a népoktatási reformjavaslat ellen. 

A magyar katholikus tanítók országos bizottságá-
nak tanügyi tanácsa, f. hó 26-án délelőtt, a Szent-I.-
Társulat polotájában ülést tartott, Steinbcrger Ferencz 
egyházi és Ember Károly világi elnök elnöklete alatt. 

Az ülést Steinberger Ferencz apát-kanonok, a bpesti 
kath. papnevelő-intézet igazgatója nyitotta meg, aki fel-
hívta a tanács tagjainak figyelmét, a tanácskozás egyetlen 
tárgyának, a népoktatási törvényjavaslat tárgyalásának 
fontosságára. Eleve is fájdalmasan konstatálja, hogy a 
katholikus egyháznak, amely a népoktatás nemzeti irá-
nyának évszázadokon át leglelkesebb harczosa volt, 
történeti jogai kellő figyelemben nem részesültek a 
törvényjavaslatban. 

A javaslat előadójaként Guzswenicz Vilmos igaz-
gató szerepelt, a t i kiemelte a javaslat számos hiányát. Az 
előadás nyomán élénk vita támadt, amelynek folyamán 
a felszólalók egyhangúlag annak a véleménynek adtak 
kifejezést, hogy a javaslat egyáltalán nem helyezkedik 
magasabb nemzeti kultúrai alapra, kicsinyes intézkedé-
sei pedig egyenesen meggátolják a nemzeti fejlődést. 
Iskolák létesítéséről, fejlesztéséről szerintük szó sincs a 
javaslatban, holott számos községe van még az ország-
nak, amelyekben egyáltalán nincsen iskola. Panaszol-
ták, hogy a hitvallásos tanítósággal, mint mostoha 
gyermekekkel bánik a javaslat, mert nemcsak kiveszi 
az egyház kezéből a tanitóképesítést, hanem egyenesen 
arra törekszik, hogy a hitvallásos iskolákat államosítsa. 

Ami a nemzetiségi iskolákra vonatkozó intézke-
déseket illeti, ezek nemcsak hogy nem fogják javítani 
a mai állapotot, hanem épenséggel rosszabbítani, mert 
oly rést nyitnak a nemzetiségi törekvéseknek, a melyen 
keresztül idővel megerősödve léphetnek ki a nemzeti-
ségek. Valósággal kedvez ez a javaslat a nemzetisé-
geknek, mert megengedi az idegen nyelven való taní-
tást s ezzel azt fogja elérni, hogy még oly iskolákban 
is, ahol ma magyar nyelven folyik a tanítás, a jövőben 
a nemzetiségek teljes joggal követelhetik majd a saját 
nyelvük érvényesítését. A javaslat a felszólalók szerint 
különben is tele van következetlenségekkel, s intézke-
dései a felületesség bélyegét viselik magukon. A tanács 
végül megkérte Steinberger Ferencz elnököt, hogy a 
kifejtett álláspontnak a következő ankéten kifejezést 
adjon. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVEKENYSEG. 
Prohászka Ottokár beszéde 

az Euchar. Kongresszus diszgyülésén, f . hó 19-én. 
Antiochiai szent Ignáczot a régi egyház christo-

phoros-nak, Krisztust-hordozónak hivta. Minden tiszta, 
nemes lélek az : de a legelső s a legkiválóbb christo-
phoros az anyaszentegyház. Az egyház hordozza 
Krisztus lelkét s evangéliumát, az egyház hordozza 
Krisztus hatalmát, erejét s érdemeit, s lelken, szellemen, 
érdemen túl és felül hordozza egy szent, imádandó 
titokban Öt magát. 

A coenaculumból indul ki a világba a „Christo-
phora Ecclesia" : megbűvölve a szeretet bájától, meg-
ittasodva a „kitűnő kehely" borától; ajkain a szóval: 
„ez az én testem" ; szivében az Üdvözítőnek boldogító 
megbízásával : „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" 
jár, vándorol apostoli utakon, vértanúi nyomokon, 
századok alkotásai, forradalmak romjai, krízisek közt, 

egy nagy örömtől áthatva, egy édes élvezettől telítve, 
hogy bírja az Urat. Harczok, kínok, szenvedések, sőt 
kudarczok sem birják vele feledtetni az örömöt, hogy 
bírja az Urat ; kínjaiban, bajaiban is azt ismétli : „termi 
eum, nec dimittam." 

S az egyház tudja, miért szorongatja kezeiben, 
mint Thassicius alkolythus s miért fekteti keblére, 
mint Lucián presbyter, miért födözi és takarja testével, 
mint Urbánus pápa? Tudja, hogy ez az ő legjellemzőbb 
titka, melyet megőriznie, megismételnie, megbecsül-
nie kell. 

Igen, az Eucharisztia az Egyház legjellemzőbb 
titka, mert végső, remeklő kifejezése a természetfölötti 
rendnek a földön; az Isten leereszkedésének diadala, 
az Ádámmal társalgó, a patriarkáknak megjelenő, a 
prófétákkal víziókban érintkező, a zsidó népet tűzosz-
lopban kisérő, a sekhinában jelenlétével boldogító, a 
köztünk lakozni akaró Istennek titokzatos odaadása, 
az Emmánuel-névnek, az „Isten-velünk--nek páratlan 
megvalósítása. Mi a természetfölötti rend alapjában 
más, mint az „ Isten-velünk" utólérhetlenül ? S hol s  
miben valósul meg az „Isten-velünk" mélységesebben 
s igazabban mint az Oltáriszentségben ? Íme tehát a 
természetfölötti rend betetőzése s kivirágzása e nagy 
szent titokban : a supernaturalizmus non-plus ultra ! 

E virágzásnak gyökere elnyúlik az ősi, régi korba. 
„Multifariam, multisque módis", mondja erről szent Pál. 
Sokféleképpen ereszkedett le hozzánk az Ur, leeresz-
kedett a természet körébe kinyilatkoztatásában a száza-
dokon át Ádámtól Ábrahámig, Ábrahámtól Mózesig, 
Mózestől Dávidig, Dávidtól Malachiásig, végre leeresz-
kedett élő képében, lényegének megszemélyesítőjében, 
s velünk lakozott, köztünk járt és nálunk maradt ! i t t 
az Is ten; ez az ember az Isten, mondták régen s most 
azt mondják : itt az Isten, e reális kenyérszinben lap-
pangó valóság maga a Krisztus, az Isten-ember, az 
I s t e n . . . Ez a merész, ez a vakmerő, ez a felséges 
supernaturalizmus : a kereszténység. A világ borzad, 
rémül ; Gibbons-szel, a római birodalom bukásának 
történetírójával mondogatja : „rettenetes titok, félelme-
tes közelség: itt az Isten!" A világ borzad, elképed: 
majd tagadja; majd Lavaterrel mondogatja, hogy „ő 
mindig térden állva imádná az Urat, ha hihetné, hogy 
az Oltáriszentségben jelen van." A szent kereszténység 
pedig hiszi e rettenetest és nem rémül ; hiszi s épp 
ezért térden állva imádja. Nézzétek, örökimádásnak 
épít templomot ; lelke hipnotizálva van e mysteriumtól ; 
utána eped, feléje vágyik, közellétét keresi, együttlétét 
élvezi ; a természetfölötti titok iránt a szív természetes 
s természetfölötti szenvedélyét s a szeretetét éleszti 
fel ; tudja, hogy az az ő kincse, létének értelme, filo-
zófiájának kulcsa, hitének gyöngye ; felkiált szent 
Ágostonnal : Oh Eucharisztia, Sacramentum pietatis, 
odaadásnak, bensőségnek titka, centrum unitatis, lelkek 
színhelye és találkozó otthona, vinculum caritatis, 
szeretet forrása ! 

S mivel ilyen az Eucharisztia az egyházban, azért 
három nagy érdek három nagy gonddal tölti el az 
egyház szivét : az első, hogy az Eucharisztiát megőrizze ; 
a második, hogy sokszorosítsa ; a harmadik, hogy meg-
dicsőítse. Nevezetesen: első gondja mindig és mindenütt 
az, hogy legyen Eucharisztiája ; nélküle nem lehet. 

E nagy igényre Krisztus nevelte ; mert az egyház-
nak szülőháza s iskolája az Ur Jézus édes jelenléte 
volt. Jézus nevelte s az egyház függött rajta ; szelleme 
a Krisztussal való együttlét öröme. Ez a szemiüárium 
három évig tartott. Midőn azonban az első zöldcsütör-
tökön az apostoli gyülekezet megértette, hogy az Ur 
elmegy, s lelkére rávetődtek a Mester elköltözésének 
árnyai, sötét éjek, vigasztalan árnyak, az Ur Jézus e 
lelki elborulásba vigasztaló csillagként a sz. titkot 
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tűzte, mely azt hirdeti, hogy az együttlét folytatódik, a 
Mester velünk marad. Az együttlét szenvedélyét a 
föltámadt Ur Jézus is szította ; meg-megjelent nekik 
negyven napon át, s az Ecclesia a dicsőséges Krisztus 
sebeit tapogatta, lábait átkarolta, szeme sugárzását, 
ajka édes szavát élvezte s bizott benne, hogy vele 
marad. De megjött a hetedik csütörtök s a dicsőséges 
Krisztus fölment az égbe, a krisztusi egyház fölnézett 
az égre s miután ott a Krisztust többé nem látta, 
szemeit a földre szegezte s végleg is az Eucharisztián 
pihentette ; szive vágyott ugyan Krisztust látni, de 
lelke a hitben megnyugodott : itt van az Úr, itt van 
közöttünk! Amint Krisztust átkarolta, nézte, élvezte 
földi életében, ugy őrzi s jár vele az Oltáriszentségben. 
Nézzétek, mint jár a világban s mint megy végig a 
történelem századain ! Mihelyt valahol megveti a lábát, 
azonnal templomokat épit, oltárokat állít, sátrakat emel az 
Oltáriszentségben jelenlevő Krisztusnak. Európának 
első misszionáriusai, őserdőinek irtói, lápjainak szárítói 
az első lakóházat mindig s mindenütt az Eucharisztikus 
Krisztusnak emelték. Kivágták a friesek szent tölgyeit, 
széthányták a druidák oltárait; az oltárlapokból tem-
plomot, a szent tölgyekből haranglábakat állítottak, 
melyekről az őserdők fölött először hangzott el a 
csilingelő harang szava : gyertek, itt az Úr, cselekedjük 
azt, a mit ránk bizott, az ő emlékezetére. A modern 
misszionáriusnak nem az a főgondja, hogy mi lesz vele, 
h°gy jól fogadják-e a vadak, hogy lesz-e tűrhető élete : 
az ő gondja az, hogy legyen kenyere és bora, az a 
kenyér s az a bor, melyből Krisztus szent titka lesz. 
Ha a tűzföldre vonul, viszi hordozható oltárát; ha 
Alaszkába, az örök jég és hó zónáiba vándorol, magával 
viszi kelyhét, a „kitűnő kelyhet" s azzal melegíti fel 
lelkét. Mikor hatalomra jut, épit kathedrálisokat, 
dómokat, templomokat, de mindent csak az Eucha-
risztiáért. 

Mik volnának a legszebb kathedrálisok e szent 
titok nélkül? Minek hatolna be a napsugár a templo-
mok üvegein át, minek reszketne aranyon, ezüstön, 
minek sziporkáznék érczen, drágakövön, minek ragyogna 
selymen s patyolat-vásznon, ha az imádkozó léleknek 
szemében nem tudná kiváltani az öröm fénysugarát, 
azét az örömét, hogy itt van az Úr? Minek gyújtanánk 
lámpát minek örök világosságot, ha az örök szeretet 
itt hagyta volna a földet s az utolsó vacsora mécse 
minek égne minden templomban, ha az örök emlékezet 
csak borongó vágy, csak a búcsúzás sajgó emlékezete 
lenne ? ! De az örök mécses azt hirdeti : I t t van az Úr. 
Minek zúg a harang a templomok tornyáról ? áhítatra 
hiv ; igaz, de mily áhítatot ébreszt az most, mikor 
tudom és érzem, hogy hullámain a torony lábánál 
jelenlevő Ur Jézus üdvözlete és kegyelme árad szét 
az istenfeledett földre?! 

Ime az egyház gondja és öröme : Krisztus van 
vele, Ot őrzi, gondozza, hordozza az Oltáriszentségben. 

De az Oltáriszentség természetét tekintve, önzéssel, 
gondozással, hordozással, templomokkal, oltárokkal, 
tabernákulumokkal be nem érhetjük. Az idők hosszú 
századán át az utolsó-vacsora asztaláról való kenyér 
elporladna, a kehelyben a szent vér kiszáradna s a 
nemzedékek kenyér helyett már csak szent port tisztel-
nének. Hogy az egyháznak Oltáriszentsége legyen, 
kellenek neki a kenyeret megszaporító próféták, — 
kellenek neki tüzes lelkű szentek, kiknek szavára a 
kehelyben ismét felforr az Ur Jézus vére; más szóval 
az „örök emlékezethez" papság kell, a szentségi Krisz-
tusnak szentségi papsága. Papság, természetfölötti 
erővel, hatalommal, küldetéssel felszerelve, mert ha 
kell. hogy ő köztünk legyen misztériumában : kell, hogy 
ugyancsak ö legyen köztünk e misztériumot megteremtő 
erejében. Erő kell, természetfeletti erő, melyet Isten 

közöl, melynek forrása ki ne apadjon, melynek közve-
títése meg ne szakadjon, melynek ereje, mint a lemet-
szett törzsnek gyökere, egyre hajtson. S hajt-e a 
Krisztus gyökere ? 

Ime az apostol kiterjeszti kezeit Antiochiában, 
Korinthusban, Thessalonikában a választott férfiak 
fölé s mondja : amint engem küldött az Ur Jézus, ugy 
én is küldlek t i teket; menjetek, cselekedjétek azt, amit 
rátok bizok, az ö emlékezetére. Az apostolok utódjai 
ugyanezt teszik Alexandriában, Massiliában, Coloniá-
ban, Sabariában, Sirmiumban s a természetfölötti kül-
detésü papság ki nem hal. S mi mindent tesz a későbbi 
egyház is; kiválasztja, neveli, megszenteli fiait, imád-
kozik, bőjtől értük, sir, szomorkodik fölöttük ; albába, 
stólába öltözteti, sírjaikba is igy fekteti őket, s ha 
lefoszlik is róluk a ruha, a feltámadásban a papi ka-
rakterről, erről a lélekbe nyomott, természetfölötti jel-
legről akar rájuk ismerni, nem hogy szégyenkezzék, 
hanem hogy örvendjen. 

S ugyan miért szorgoskodik, miért féltékeny any-
nyira az anyaszentegyház papjaira? Szent papságot 
akar, mert kezéből veszi az Oltáriszentség titkát. Krisz-
tust akarja látni bennük, kik neki az élet kenyerét, 
magát az Urat nyújt ják. 

Igy őrzi s hordozza tehát az Egyház Krisztus 
Urunkat az ő szentségében, — igy biztosítja őt magá-
nak az ő papságában. De neki még ez nem elég ! 0 
meg akarja dicsőíteni az Urat! 

Jézus mondotta: ezt cselekedjétek az én emléke-
zetemre; de emlékezni többet tesz, mint megőrizni, — 
emlékezni többet tesz, mint megismételni. Az emlékezet 
élet ; az emlékezetet életben kell kialakítanunk. Jézus 
oly emlékezetet kiván, mely életünkben nyert kifeje-
zést, oly életben, mely kegyelmeinek eleven emléke, 
erejének apologiája legyen. 

Értsük meg ! Ha az Ur Jézus az Oltáriszentséget 
azért rendelte, hogy a bűn gyógy-irja legyen, hogy 
elfojtsa a szenvedély lángját s a test és vér lázadását ; 
ha az Oltáriszentség kegyelme segít legyőzni a világ 
csábításait, nemesíti szivünk vágyait, kialakítja a ne-
mesebb érzést; ha az Ur azért jön hozzánk, hogy 
adjon növekedést, virágzó ifjúságot, lendületet, kene-
te t : kell, hogy számtalan sz. áldozásaink után a szent-
ségnek kihatásai érvényesüljenek raj tunk s hogy a 
világ lássa a kegyelem sikereit. Életté vált Eucharisztiát 
sürget az anyaszentegyház. Hivek — mondja nekünk — 
egyétek az én testemet s fejtsétek ki erejét magato-
kon, hogy a világ lássa: ezek Krisztusból élnek; igyá-
tok az én kelyhemet s szálljon belétek szivem melege, 
hogy a világ meggyőződjék, hogy e kehelyben isteni 
vér forr. Lássa a világ, hogy a hivek alázatosak, 
önmegtagadók, önzetlenek, tiszták, hűségesek, igazak ; 
s ha kutatja okát, vegye észre, hogy az isteni életnek 
isteni forrása az Oltáriszentség. Az isteni élet az ember-
ben az Urnák legszebb memóriája, leghathatósabb 
apologiája ! 

Igy hordozza, igy sokasítja, igy dicsőíti meg az 
egyház az Eucharisztiát ! Igy lesz az „Écclesia Christo-
phora", Krisztus eleven szentségtartója, élő koszorúja, 
örök dicsősége ! Igy lesz Krisztusévá ! 

Mint „Christophora Ecclesia" áll elénk ma, ez 
ünnepélyes alkalommal, s örökimádásra épít templomot, 
az ország szivében a szentségi Jézusnak. Épít templomot 
ott, hol tudomány, művészet, kultúra épít hajlékokat, 
melyekből nem mindig az élet szelleme, hanem sok-
szor a romlás mételye száll szét az országra ; oltárt 
emel ott, hol a szellem oltárairól sokszor a pusztulás 
tüzcsóvái repülnek szét az intelligenczia világára ; oltárt 
emel, hogy e tűzhelyről, Jézus szivéből, pünkösdi tűz 
áradjon ki a lelkekre. 
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Ez emlékezetes alkalommal azzal a vágygyal s 
fohászszal fordulunk a Krisztust-hordozó anyaszent-
egyház felé : prospéré procédé et régna ! 

Vonulj szerencsésen kincseddel, szentségi kegyel-
meiddel végig ez országon is ! Tudom, ki nem fáradsz ! 
Kezedben a mysterium, ajkaidon az evangélium! Sok 
ut kigyózik körülötted ; te Krisztus utjain jársz s mi-
kor a törtető szellemek utjai kriptákba vezetnek, te 
akkor is boldogságba s dicsőségbe eltalálsz szentséged 
erejében. 

Vonulj szerencsésen ; tudom, hogy kitartasz erőben 
s örömben ; mert kenyered a halhatatlanság élete s 
borod a vidámság itala ; van tested, mely liliomtiszta 
test s mégis aczél és erő, s van véred, vértanúi vér, 
csupa tűz és hősiesség ! 

Ifjúságod örök, nem öregszel. Szenvedélyeidnek, 
bensőségednek, buzdulásodnak forrásai kiapadhatatlanok. 
A mi Isten szentjeiben égett s buzgott Dávidtól az emausi 
tanítványokig, az emausi tanítványoktól Ágostonig, 
Ágostontól Assisi szent Ferenczig, szent Ferencztől 
szent Alfonzig, szent Alfonztól az arsi plébánosig, az 
mind a te örökséged. Ecclesia, te gazdag, erős, tüzes 
vagy s mi szegények, gyöngék, betegesek legyünk ? ! 
Vulkánok égnek körülöttünk s mi megfagyjunk ? — 
oázok virítanak körülöttünk s minket a puszták homokja 
temessen el ? — himnuszok zengnek füleinkben s mi a 
sakálok éji üvöltéseitől féljünk ? 

Oh nem, ne haljunk meg mi, kiket az élet táplál. 
Azért te papság, szítsd fel magadban a lelkedet s 
egyél a kenyérből; Illés kenyerénél jobb; biztosítlak, 
hogy felérsz általa hivatásod magaslataira. 

Te község, ne csüggedj ! Gyere, borulj le az oltá-
rokhoz. Éhezzél s egyél, szomjazzál s igyál s imád-
kozzál, ugy hogy a hely is rengjen imádtól, mint az 
irás mondja. S biztosítlak, ismét szentek járnak majd 
hiveid közt ; erényeid liliom-erdők lesznek s szelleme 
kiárad, mint a balzsam. 

0 Ecclesia Christophora, adj tehát a kenyérből, 
hogy éljünk; adj a kenyérből, hogy bízvást meghaljunk 
s kegyelmed erejében örökké Krisztust dicsőítsük! 

HIVATALOS. 
A pécsi papneyelô-iiitézeti elöljáróság közhírré 

teszi, hogy a pécsi szeminárium növendékei közé fel-
vétetni kívánók felvételi vizsgálata ez évben jun. hó 
30. és jul. hó 1. napján fog megtartatni. 

Azon gimnáziumi tanulók, kik a IV. osztályt jó 
sikerrel elvégezték vagy az érettségi vizsgálatot letet-
ték és a kisszemináriumba, illetve a VIII. osztályból a 
theologiai tanfolyamra felvétetni akarnak, keresztlevéllel 
és iskolai bizonyítványnyal ellátva jun. 30-án a dél-
előtti órákban a szemináriumi vicerektornál jelentkez-
zenek, a hol a további teendők felől értesíttetni fog-
nak. Előzetes levélbeli jelentkezés után a felvételi vizs-
gálatok idejére az intézetben a folyamodók teljes 
ingyenes ellátást nyerhetnek. 

A nagyváradi lat. szert, egyházmegye papnöven-
dékei közé felvétetni óhajtó, keresztlevéllel s az utolsó 
iskolai évről szóló bizonyítványnyal ellátott és legalább is 
a gimnázium VI. osztályát végzett ifjak fölvételi vizsgá-

latának napja folyó évi jnlius hó 2-án lesz, melyen a 
pályázóknak személyesen kell megjelenniök, okmányai-
kat azonban már a megelőző napon, lehetőleg délelőtt, 
az egyházmegyei hivatalban kell benyujtaniok. 

VEGYESEK. 
— Római hírek. Satólli bibornok f. hó 27-én in-

dult el amerikai útjára. New-Yorkból egyenesen St.-
Louisba, a világkiállítás helyére megy. — A dominiká-
nusok, kiket a nagy franczia forradalom szelleme csak-
nem elpusztított, s akik mintegy u j életre kelve jelenleg 
300 rendházban 5000 rendtaggal vannak képviselve, a 
Viterbo melletti della Quercia kolostorban tartott rendi 
nagykáptalanukon P. Cormier Jácintot választották meg 
rendfőnökké. • 

— Az európai diplomáczia szemében bámulat 
tárgya a bibornokok, az u. n. diplomata bibornokok 
egyetértése a franczia szabadkőműves kormány által 
végső csapásra alkalmasnak itélt casus belli gyanánt 
tárgyalt államtitkári körjegyzék ügyében. Rampolla 
legerélyesebben támogatja Merry del Val jegyzékét. A 
világ diplomatái az ily inczidenseket kapóra jött alkal-
maknak tekintik vétélytársuk megbuktatására. Az egyház 
diplomatái közt ellenben a küzdelem az egyház jogaiért 
szorosabbra fűzi a kapcsokat. Az egyház szelleme em-
berfeletti, természetfeletti szellem. Ezért lehetetlen az 
egyházat megtörni. 

— X.. Pius szava a franczia konfliktus ügyében. 
Bizalmasa, Saccardo, a velenczei „Difesa" szerkesztője 
előtt X. Pius pápa, a franczia kormány által a jegy-
zékügyben provokált konfliktus tekintetében, igen elko-
molyodva, igy nyilatkozott néhány nap előtt: „A pápa 
nem fél semmitől, még azoktól a további tulságoktól 
(excès) sem, melyekre a franczia politika vetemedhetik. 
Á Szentszék lelkiismerete tisztában van azzal, hogy min-
dent megtett, a mit lehetett, minden tiltakozás vagy 
ellenkezés elkerülésére. De a pápa nem feledkezhetett 
és nem feledkezhetik meg arról, hogy a franczia katholi-
kusok az ő gyermekei és hogy az egyház védelmeért 
Francziaországban épp ugy, mint minden más nemzet 
körében, a felelősség reá nehezedik." Ilyen az a lelki-
erősség, melyet Krisztus Urunk imája támogat. Azok 
a mesebeli hires atlaszi vállak szent Péter utódjának 
erős vállaihoz képest gyermekjáték. 

— A Szent-István-Társulat igazgató-választmánya 
1904. év május hó 28-án d. u. 4 órakor ülést tart. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki előterjesztések. 2. Bizottságok 
megalakítása. 3. A társulat üzleti vállalatainak rész-
vénytársaságokká alakítása. 4 Igazgatói jelentés. 5. Tit-
kári jelentés. 

— Lubrich-einlékünnep. A Szent-István-Társulat 
Tudományos és Irodalmi Osztálya, tagjának, Lubrich 
Ágostnak, a budapesti kir. magyar tudomány-egyete-
men a neveléstan volt tanárának, a Kerepesi-temetőben 
levő végső nyugvóhelyét síremlékkel kívánván jelölni, 
ezt elkészíttette és ez évi május 31-én kegyes megem-
lékezések között leleplezi. Az ünnepséget megelőzőleg 
délelőtt 9 órakor halotti szentmise lesz az egyetemi 
templomban. A siremlék leleplezése délelőtt 11 órakor 
lesz, ez alkalommal dr Giesweiv Sándor mond beszédet. 
Délután öt órakor osztályülés lesz a Szent-István-Tár-
sulat palotájának dísztermében, melyen Acsay Antal dr 
egyetemi tanár emlékbeszédet mond Lubrich Ágostról. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Dommi, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
idlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

, Additos tibi amnios auctoritate INostra exoptamus, quibub excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.' 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : A jeruzsálemi szent Sír és a szent Sír lovagjai. — Szentté avatások. — Egyházi tudósítások : 
B u d a p e s t : Magyarország és a Mária-tisztelet. - B é c s : Erélyes szózat, a milyen az osztrák katholikusok részéről eddig 
szokatlan volt. - Tárcza. Úrnapi körmenet lóháton Svájczban. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A Pázmány sirjának meg-

l-oszorúzása Pozsonyban. — Lubrich-emlékünnep. — Szives kérelem. — Irodalom. — Vegyesek. 

A jeruzsálemi szent Sír 
és a szent Sír lovagjai.* 

Ájtatos Hallgatók! 
Rövid néhány év a la t t másodízben t a n ú j a 

nemes Hontvá rmegye azon r i tka eseménynek, 
hogy a római Szentszék l egmagasabb elisme-
résének sugarai a ranyozzák meg határa i t . 

Másodizben történik, hogy te rü le tén a 
vallásos buzgalmat , az egyház és haza hű 
szolgálatát az apostolok fe jedelmének utóda, 
a római pápa ő szentsége, megtisztelő kitün-
te tésben részesíti. 

Néhány év előtt Kovács József, akkor a 
kemenczei kerüle t buzgó alesperese és Kis-
gya rma t községének nemesszivű lelkésze lön 
a szent Sír rendjének lovagkereszt jével feldí-
szítve. 

Ma a vármegye ügyeinek egyik tevékeny 
munkása az, a kinek hű ragaszkodásá t egyhá-
zához a dicsőségesen uralkodó X. Pius pápa 
ő szentsége ugyanazon megtisztelő czimmel 
ju ta lmazza . 

* Egyházi beszéd. Totovies Kálmán, a szent Sir 
rend lovagkeresztjével történt kitüntetése alkalmával, 
Ipolyságon, 1904. évi május hó 15-én mondotta dr 
Walter Gyula. 

Őszinte öröm h a t j a á t bensőmet, midőn ő 
eminencziája, a bibornok herczegprimás, kegyel-
mes főpász torunk magas megbízása folytán 
azon czélból van szerencsém e szent falak 
közöt t megjelenhetni , hogy Totovies Kálmán 
urnák a szent Sír rend lovagjává tö r t én t leg-
kegyelmesebb kineveztetését ünnepélyesen tudo-
másul ad jam. 

Ál ta lánosan ismert érdemeinek ez elisme-
rése annál nagyobb megtisztel tetés , minél 
magasabb a hely, ahonnan származik és minél 
kevesebben vannak, akik e k i tünte tés t saját-
j u k n a k val lhat ják. 

A legnagyobb megt iszte l te tés azonban, 
amelyet e k i tünte tés magában foglal, kétség-
kívül azon viszonyban rejlik, amely e lova-
gokat ahhoz az ereklyéhez csatolja, amelyet 
a kereszténység egyik legdrágább kincsének 
tekint . 

A legrégibb időktől fogva a leggyöngédebb 
t isztelet tel viseltettek a keresztények azon 
szent hely iránt, amelyben az isteni Üdvözítő 
halála u tán három napon át nyugodot t , 

Nemcsak Je ruzsá lem lakosai, hanem a 
közeli és távolabbi vidékek hivei is tömegesen 
zarándokol tak volt a szent Sírhoz, hogy fel-
új í tva le lkükben az (Jdvözitő keserves szenve-
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déseit, necsak hitükben szilárduljanak, hanem 
erőt és ki tartást is merítsenek azokhoz a meg-
próbáltatásokhoz és küzdelmekhez, amelyek 
minden halandónak osztályrészeivé lesznek a 
földön. 

A római uralom, amely a szent Földet 
hata lmába ejtette, nem csekély akadályokat 
gördítet t a kereszténység áhítatos kegyeletének 
megnyilatkozásai elé. 

Romba döntetvén Jeruzsálem városát, a 
pogányság győzelmének külső bizonyítékai 
gyanánt különféle szobrokat állított azokra a 
szent helyekre, amelyekhez az Üdvözítő szen-
vedésének emlékei fűződtek. 

Csalatkozott azonban a büszke hóditó, 
ha azt hitte, hogy sikerülni fog eltántorítania, 
vagy megtévesztenie azokat a jámbor hívőket, 
akik az isteni Megváltó mennyei tanításainak 
követésére buzdultak. 

Sz. Jeromos tanúsága szerint e szomorú 
időszak alat t is seregesen tódultak a keresz-
tények drága, szent helyeikhez, mert abban a 
meggyőződésben éltek, hogy ott kell Jézus t 
imádniok, ahol az üdvösség jele ragyogott . 1 

Midőn Nagy Konstant in uralkodása alat t 
a keresztények szabadon gyakorolhat ták vallá-
sukat és sz. Ilona császárné a palaesztinai 
szent helyeket gazdag templomokkal örökítette 
meg : jelentékenyen növekedett azon jámborok 
száma, akik a szent Földre zarándokoltak, 
hogy ott hitükről nyilt vallomást tegyenek és 
lerójják áhítatos tiszteletük adóját. 

Az az öröm azonban, amelyet a keresz-
tények Nagy Konstant in császár nemeskeblű-
sége folytán élveztek, nem sokáig ta r to t t . 

Már 614-ben II. Chosroës perzsa király 
foglalta el ismét Palaeszt inát és feldúlva 
Jeruzsálem városát, romba döntet te a hit és 
kegyelet azon hatalmas alkotásait is, amelyek 
a szent helyek boldogító emlékének fentar tá-
sára emeltettek. 

Pusztí tásainak a szent Sír temploma is 
áldozatul esett. Modesztus püspök buzgólko-
dása folytán néhány év alat t felépítették 
ugyan újra a keresztények, de csak azért, 
hogy az elhatalmasodó muhammedánoknak 
legyen mit szétrombolniok. 

A fatimídák és szeldcsuk törökök zsarnok 
uralmának súl}~os bilincseit több századon át 

1 Epist. 46. n. 9. 

vonszolták a keresztények. Szenvedéseik bor-
zalmai alat t szorongó kebellel sóhaj toztak 
azon forró vágyódásuk megvalósulása után, 
hog}7 a szent Föld felszabaduljon a nyomasztó 
kormányzás igája alól. 

Végre 1099. julius 15-én bouilloni Gottfried 
lelkes csapataival fényes diadalt ara to t t a 
félhold felett és megalapítot ta a — fájdalom 
csak nyolcz évtizedig ta r to t t — keresztény 
királyságot. 

Mindent elkövettek ez idő alat t a keresz-
tények, hogy az Üdvözítő által megszentelt 
helyeket méltó fénybe helyezzék. 

A viszontagságok azonban később sem 
szűntek meg. A szent Sír temploma azután 
is sok szomorú változásnak volt tanúja . Majd 
ellenségek dúlták fel. Majd az idő vasfoga 
éreztet te hata lmát . Majd elemi csapások pusz-

I tátották el. 
Hog}7 a drága ereklyét még ma is tisztel-

het jük, azt az isteni Gondviselés kegyes intéz-
kedésén kivül főleg az egyház azon kitartó 
gondoskodásának köszönhetjük, melylyel azt 
minden viszontagság ellen megvédelmezni és 
minden eshetőség daczára bir tokában megtar-
tani ügyek ez ett. 

A legrégibb időkben egyházi férfiakra volt 
a szent Sír őrizete és gondozása ruházva. 

A keresztes hadjáratok idején azonban 
bouilloni Gottfried külön lovagrendet alapított, 

I amelynek főfeladatát a szent Sír védelme 
képezte. A legvitézebb férfiak választat tak a 
rend tagjaivá, akik a szent Sír templomában 
a bouilloni Gottfriedtől származó karddal 
szoktak volt ünnepélyesen felavattatni. 

A szent Sír védelmének megtisztelő, de 
nem kevésbbé terhes feladata VI. Kelemen 
pápa rendeletére 1342 óta, miután a szent 
helyeket Róbert szicziliai király a muhamme-
dánoktól 1304-ben nagy pénzösszegen meg-
vásárolta, a Jeruzsálemben székelő szent 
Ferencz-rendü szerzetesek vállaira nehezedik. 

A lovagrend mindazáltal fennmaradt . 
Tagjai jelenleg azon férfiak soraiból válasz-
ta tnak, akik vagy az egyházi élet körében 
kifejtet t munkásságuk által, vagy a tudomá-
nyok és művészetek terén, vagy a közjótékony-
ság mezején szereztek kiválóbb érdemeket. 

Nem a harczi vitézség, nem a hősi bátor-
ság, nem a dicső fegyvertények minősítenek 
tehát ma a lovagi kitüntetés elnyerésére, 
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hanem a fenkölt gondolkozás és nemes cselek-
vés azon tulajdonai, amelyek az egyéni és 
társadalmi boldogulás út ja i t egyengetik. 

Nem kell a szent Sír lovagjainak ma 
táborba vonulniok, ellenséges fegyverekkel 
mérkőzniük és éltük koczkáztatásával har-
czolniok. 

Csak azoknak az igazságoknak érvényesí-
téseért kell odaadással küzdeniök, amelyeket 
a szent Sírban nyugodott isteni Üdvözítő 
hirdetett. Azoknak az erényeknek követésében 
kell buzgólkodniok, amelyek legtökéletesebb 
megtestesülését azon a kereszten szemléljük, 
amelynek diszes kis u tánza ta keblüket ékíti. 

Midőn egykor Bayard a szent Sír lovag-
jává üt te te t t , édes an}7ja e szavakat intézte 
hozzá : 

„Emlékezzél meg, fiam, állandóan arról, 
hogy szolgáld az Istent és 0 megsegít téged. 
Légy jóakaró minden embertársad iránt. Beszé- ( 

dedben légy nyilt. Cselekedeteidben őszinte. ! 
Kerüld a hizelgést. Ne áruld el a rád bizott 
t i tkokat. Hűségesen tar tsd meg adot t szavadat. 
Segítsd a szegényeket. Ne zárd el szivedet az 
árvák könyörgései elől. Ha igy élsz, bizton 
remélheted a jó Isten ju ta lmát ." 

Nincs, amit ez arany szavakhoz hozzá-
adhatnék. j 

Magukban foglalják közös feladatainkat . 
Kimerítik mindnyájunk kötelmeit. 
Röviden, világosan és szépen jelelik meg 

azokat a fegyvereket, amelyeket ki tar tóan 
forgatva, kiküzdhetjük a mennyei ju ta lmak 
soha nem hervadó pálmáját . Amen. 

S Z E N T T É A V A T Á S O K . 
DECKETUM 

Tunquíiien. 
Beatificationis seu Declarationis Martyrii Ven. servorum Dei 

Fraiicisci Gil De Federich, Matthaei Alonso Leziniana, 
Hyacinthi Castaueda, Yincentii Liem a Pace 

Sacerdotum Ordinis Praedicatorum ab Idolorum Cultoribus in 
odium Catholicae Religionis interfectorum 

Super dubio 
„An constet de martyrio eiusque causa, itemquc de signis, 

seu miraculis, in casu et ad effectum de quo agitur ?u 

Catholicae Fidei nostrae, penes multos nutanti 
propter diuturnas ei structas incidias congestasque 
criminationes, magnum profecto robur accedit ex 
martyrum invicta constantia usque ad cruentam vitae 
iacturam pro Christi causa tuenda. „Armantur enim 
filiorum animi dum patrum recensentur triumphiu (EUCHER. 

LUGDUN., Horn, de SS. Petro et Paulo). Utque habet 
Cyprianus : „ Virtus est tanta martyrii, ut per earn credere 
etiam ille cogatur, qui voluit occidereu (Lib. V, ep. 1). 
Haec exempla fortititudinis eademque incitamenta vir-
tu tis pluries profecta sunt a strenuis Dominicianae 
Familiae alumnis, qui sacris expeditionibus cum fructu 
exaequante labores tamdiu operam navant. Eorum 
hodie Institutum nova martyrum acies illustrât ad 
Beatorum Caelitum honores propositorum. Hi sunt 
Yen. Dei Servi FRANCISCUS GIL DE FEDERICH, 
MATTHAEUS ALONSO LEZINIANA, HYACINTHUS 
CASTANEDA et VINCENTIUS LIEM A PACE. 

Horum priores duo, FRANCISCUS GIL DE 
FEDERICH et MATTHAEUS ALONSO LEZINIANA, 
Hispani ambo et in ipsa patria Fratrum Praedicatorum 
Ordinem adhuc adolescentes professi, at vehementi 
desiderio accensi longinquas easque barbaras terras 
peragrandi, ut orroris caligine obcaecatis Evangelii 
lucem afferrent, votique tandem compotes effecti ad 
religiosam Provinciám SSmmi Rosarii in Insulas Philip-
pinas transiere. Tunquinense dein iter aggressi in tot 
pericula se coniecerunt, tot adversa tulere, ut senten-
tiam confirmarent, „vix martyres effici nisi eos, qui a Deo 
multis prius aerumnis sunt exerciti et quasi praeparati ad 
martyriumu (CORN. A LAP., in ep. ad Hehr. XII, 2). 
Christiana religione iampridem in Tunquino proscripta, 
prior ethnicam crudelitatem expertus est FRANCISCUS, 
diutius tolerato squalore carceris, vinculorum pondéré, 
militum contumeliis diuturnisque vexationibus. Eum 
brevi MATTHAEUS est consequutus, cuius in appe-
tenda poena capitis singularis extitit aemulatio. Dam-
natus enim perpetuo carcere firmissime obtestatus est 
velle se se adiungi FRANCISCO cum eoque obtrun-
cari. Cuius voti ubi compos factus est, ambo Crucem 
manu gestantes ad supplicii locum tracti sunt. Ibi, 
Christi fidem iterato professi ceterosque adhortati ut 
eidem sincere adhaererent, unico ictu decollati ceci-
derunt XI Cal. Februar, an. MDCCXLV. 

Sex lustris ab hoc triumpho nondum exactis, 
aliud nobile par Dominicianae Familiae Fratrum, 
HYACINTHUS CASTANEDA, Hispanus, et YINCEN-
TIUS LIEM A PACE, Tunquinensis, no vis coronis 
Ordinem suum Ecclesiamque decorarunt. Horum alter, 
HYACINTHUS, quum annos quinque Apostolicum 
munus in Tunquino impigre sancteque obivisset, tan-
dem comprehensus ac biduo cibi potusque expers, hue 
illuc pertractus ad magistratum adducitur. Inde in 
arundineam caveam tam arctam depressamque detru-
ditur. ut neque standi locus esset neque cubandi. Haud 
ita multo post captus etiam laborum eius passionisque 
socius VINCENTIUS, non dissimili immanitate in simi-
lem foveam coniectus est. Mox ad regem deducti, in 
eiusque conspectu catholicam Fidem invicto animo 
professi capitali poena plectuntur. Ac HYANCINTHUS 
quidem, elevata Cruce, fusis precibus et recitato Apo-
stolorum symbolo, capite truncatus est VII. Id. No-
vembr. ann. MDCCLXXIII. VINCENTIUS autem, cui 
in eadem causa constituto oblata evadendi opportuni-
tas fuit, quod capitalis illa lex indigenas non afficeret, 
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sociae mortis aemulatione incensus pari exitus genere 
eodemque die Apostolatus sui cursum felicissime con-
summavit. De quibus Pius PP. VI paulo post, in 
allocutione habita Idibus Nov. MDCCLXXV, palam 
professus est, ex aequali causa, ex aequali supplicio 
aequalem consummati Martyrii palmam esse ab utroque 
report at am. 

Quatuor horum sacerdotum sanctitatis gloriosique 
interitus fama cito pervulgata, quum prodigiorum etiam 
iubar accessisset, super eorundem martyrio instituta 
est actio et canonicae inquisitiones, quum ordinaria, 
tum Apostolica auctoritate confectae. Quibus absolutis 
habitisque legitimis et validis, Summi Pontificis venia, 
peculiari PP. Cardinalium coetui commissa est Causa, 
cum voto etiam Consultorum Officialium, ut suam in re 
sententiam aperirent. Quo in conventu, habito undecimo 
Cal. Apriles volv. anni a Rmmo Cardinali Raphaele 
Pierotti proposito Dubio : „ An constet de martyrio eiusque 
causa, itemque de signis, seu miraculis, in casu et ad affe-
ctum de quo agitur?u, omnes qui aderant Emmi Cardi-
nales et PP . Consultores, suo quisque suffragio con-
stare censuerunt. Beatissimus Pater, audita a Rnimo 
Cardinali Aloisio Tripepi S. R. Congregationi Pro-
Praefecto de omnibus relatione, decretoriam sententiam 
suam aperire distulit, divini luminis praesidium a Patre 
luminum impensius deprecaturus. 

Tandem hodierna die Dominica secunda post 
Pascha, quae nomen habet a recurrente Evangelio : 
Ego sum Pastor bonus, idem SSmmus Pater, sacro pien-
tissime litato, nobiliorem aulam Yaticanam ingressus ac 
pontiûcio solio assidens, ad se accersivit Rmmos Car- | 
dinales Seraphinum Cretoni S. R. Congregationi Prae-
fectum eiusve vice et loco Aloisium Tripepi ipsius S. 
R. C. Pro-Praefectum et Raphaelem Pierotti Causae 
Relatorem, una cum Alexandro Verde S. Fidei Promo-
tore meque infrascripto Secretario, iisque coram solem-
niter edixit : „ Constare de martyrio eiusque causa, itemque 
de signis seu miraculis Ven. Dei Servorum FRANCISCI 
GIL DE FEDERICH, MATTHAEI ALONSO LEZI-
NIANA, HYACINTHI CASTANEDA et V1NCENTII 
LIEM A PACE in casu et ad effectum de quo agituru. 

Hoc autem Decretum publici iuris fieri et in acta 
SS. RR. Congr. referri iussit die decimo quinto Cal. 
Maias anno MDCCCC1V. 

SERAPHINUS Card. CRETONI, 
S. Pi, C. Praefectus. 

L. * S. 
f DIOMEDES PANICI, Archiep. Laodicen., 

S. Pl. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 31. Magyarország és a Mária-

tisztelet. — 
Mária havának utolsó napján nem mulaszthatjuk 

el m. t. olvasóink figyelmét újból felhívni arra a körül-
ményre, hogy ezidén az Immaculata jubileuma tőlünk 
magyaroktól méltán többet vár a Mária-tiszteletnek 
évenkint előforduló ajtatossági gyakorlatainál. Valami 
szokatlanra, valami ritka nagy megnyilvánulásra van 

szükségünk. Ott van például a Rómában őszre terve-
zett világkiállítás a Mária-kultusz tárgyaiból : köny-
vekből, szobrokból, képekből. Hogy méltóképp lesz-e 
Magyarország ebben a kiállításban képviselve, arról 
nem hallani semmit. A később tartandó római Mária-
kongresszuson hazánk az eddigi megállapodások szerint 
őszi kaíholikus nagygyűlésünk intézkedése alapján lesz 
képviselve. 

Egészen uj eszmét pendített meg középponti hely-
zeténél fogva igen alkalmasan az „Esztergom". Dr 
Tardos hívja fel a figyelmet a 40 év előtti sasvári 
Mária-zarándoklat nagyszabású akczióira és hatásaira. 
Maga a hgprimás vezette Nagyszombatból kiindulva. A 
zarándokok száma 120,000 főre emelkedett. Falcinelli 
nuntius látva e nagy tömeget, felkiáltott : „Ily zarán-
doksereget egyszerre még Rómában sem láttam soha." 
Tardos dr ehhez a magasztos emlékhez a következő 
lelkes buzdítást csatolja : 

„Negyven év múlt el azóta ! Még sokan élnek, 
kik a Mária-tisztelet e páratlan megnyilatkozásának 
szemtanúi voltak. De legtöbben már meghaltak. Vájjon 
meghalt e, kihalt-e velük az a gyermeki ragaszkodás, 
szeretet és tisztelet is a b. Szűz iránt? 

Negyven év nem rövid idő még egy nemzetnek 
életében sem s ez a hosszú idő bizony sokat horzsolt le 
abból a hivő pietásból, mely akkor oly impozánsan 
nyilatkozott meg e búcsújáratban. 

Törvénykönyvünk is sok paragrafussal szaporodott 
azóta s ezek között van olyan, mely a Mária-tiszte-
letnek is rovására esik, mely a Máriát-tisztelő szellem 
megfogyatkozásáról tanúskodik. Titkos és nyilvános 
társulatok szövetkeztek egymással a kereszt elleni 
harczra, jól tudva, hogy ha sikerül e szent jelvényt a 
szivekből kitépni, kivész a tan, a szellem is, mely 
hozzá fűződik, mely belőle sugárzik. A Máriás pénzek 
régiséggyüjteményekbe kerültek és lelketlen emberek 
a Mária-tiszteletet is lomtárba akarják szorítani. 

Mily jó volna a még sok lélekben élő szikrát ily 
megható felvonulással lángra éleszteni ? Mennyire szük-
séges volna ily impozáns, világraszóló vétót kiáltani a 
hithideg, hitközömbös korszellem ellen ? S mennyire 
kötelezve is volnánk engesztelésre -azért a sok, nagy 
botlásért, azokért a merényletekért, melyeket a kereszt, 
az oltár ellen az utolsó évtizedekben nemzetünk 
elkövetett ? 

Legyen tehát ez a jubileumi év a régi Mária-tisz-
telet ujjáélesztője, legyen ez az év a köteles hála lero-
vása, a katholikus öntudatnak nagyszerű megnyilatko-
zása! Gondolkodjanak az intéző körök erről és rendez-
zenek egy ily impozáns búcsújáratot valamely Mária-
kegyhelyre, hogy nemzetünk, megengesztelve az igaz-
ságosan haragvó Istent a közelmúltért, bizalommal néz-
hessen a sötét, bizonytalan jövőbe!" 

Pártoljuk az eszmét ! = 
Bécs. Erélyes szózat, a milyen az osztrák katholiku-

sok, részéről eddig szokatlan volt. — (Vége.) 
Az a becstelenségi nyilatkozat, mely a bécsi had-

testparancsnok tilalma szerint a „lefokozott" tisztet 
egész életére megbélyegzi, a legélesebb ellentétben áll 
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a törvénynyel. Ha már az is törvény- ós jogellenes, 
hogy a tisztet a törvény megtartásáért „lefokozással" 
büntetik, egyenes kigúnyolása a törvénynek és jognak, 
ha ezenfelül a törvény lelkiismeretes megtartása a „le-
fokozott" tiszt egész életén nyilvános szégyenfolt marad. 
Nem létezik ember egy jogállamban, mely a katonai 
szabályzatnak jogosultságát elismerné a törvénynek 
ilyetén kigúnyolására. Ily szabályzat csak zsarnok 
katona-államban gondolható el, a melyben a katona-
ság az uralkodó osztály, a többi állampolgár csak 
pária. A „lefokozott" tisztet éltefogytáig sújtó becste-
lenségi nyilatkozat azonban a társadalmi életnek nyilt 
megzavarását is jelenti. Bizonyság erre a bécsi hadtest-
parancsnok rendelete. Ha e tilalom szellemében az 
volna a szabály, hogy minden tiszt kerülje vagy hagyja 
el azokat a társaságokat, a hol ilyen lefokozott tisz-
tekkel, de nagyrabecsülendö emberekkel és polgárok-
kal találkozhatnék, a tiszteknek nemcsak társadalmi 
neveletlenségeket kellene elkövetniök azon házak höl-
gyeivel és uraival szemben, hanem a különíéle cziva-
kodások is napirenden volnának. 

Nekünk katholikus állampolgároknak azonban köte-
lességünk tiltakozni azon sérelem és gyalázat ellen is, 
mely a Ledóchowski grófot sújtó becstelenségi nyilat-
kozattal a katholikus egyház törvényét éri. Ledóchowski 
gróf mint meggyőződéses és lelkiismeretes katholikus 
cselekedett, s ezért élvezi az ugyanoly meggyőződéses 
katholikus pármai herczeg tiszteletét és minden hitéhez 
hű katholikus legőszintébb becsülését. Ha most a bécsi 
hadtestparancsnoknak rendelete Ledóchowski grófot 
tényleg hitvány embernek bélyegzi és miatta a minden 
katholikustól nagyrabecsült pármai herczegi házat is 
kiközösíti, mi katholikusok ebben mélyen sértő élt 
látunk a katholikus meggyőződés és a katholikus lel-
kiismeret ellen irányulni. Persze, a katholikus érzés 
iránt a protestáns Üxküll grófnak nem lehetett helyes 
érzéke. 

A bécsi hadtestparancsnok nyilatkozata fölött mi 
katholikusok nem térhetünk egyszerűen napirendre. 
Nem tűrhetjük tovább, hogy a katonai hatóságok a 
párbajt az isteni, egyházi ós állami törvényekkel ellen-
tétben a tiszti becsület próbakövévé tegyék. A katonai 
hatóság nem régen hivatalosan kimondta a delegácziók-
ban, hogy a tisztikar el fogja hagyni a párbajt, mi-
helyt a „társadalom" elhagyja. Nyilt kijelentése volt 
ez a katonai bátorság csődjének. A tisztikar csak 
maradjon szépen hátul a helyett, hogy első sorba állna 
az elismert erkölcstelenség ellen vívott nemes küzde-
lemben. Mi több : 'ez a nyilatkozat egyszersmind az 
igazságnak lovagiatlan megcsonkítása volt. Nem igaz, 
hogy a „társadalom" a maga egészében ragaszko-
dik a párbajhoz; a társadalom nagy része utálja és 
elveti a párbajt. Ha már katonai hatóságunk egyszer 
nagy bátran a „társadalomra" bizza az első lépést, 
miért nem engedi, hogy a tisztikar követhesse a társa-
dalom józan és lelkiismeretes részét? Ma azonban ez 
a nyilatkozat a bécsi hadtesparancsnok rendeletének 
világításában a delegácziók kigúnyolásaként tűnik fel. 
Talán csak elhihetjük, hogy a pármai herczeg ő kir. 

fensége is némileg oda tartozik a „társadalomhoz". 
Hol marad hát a tisztek „követése" ? Ha a katonai 
hatóság arra szorítkoznék, hogy a párbajok megbün-
tetésében némely esetben enyhítő körülményeket is 
tekintetbe venne, ezt értenők. Minket katholikusokat 
az sért a legmélyebben, hogy a cs. és kir. katonai 
hatóság elvben is ragaszkodik a párbajhoz, azt minden 
tisztnek becsületbeli kötelességévé teszi, és azt a tisz-
tet, a ki adott esetben hű marad katholikus meggyő-
ződéséhez, elvből becstelennek bélyegzi holta napjáig. 

A katholikus népnek szent és sérthetetlen joga, 
hogy ha fiai a tisztikabátot hordani akarják, nem kö-
telesek az isteni, egyházi és állami törvénybe ütköző 
bűntényt „becsületes" cselekedetnek tartani és alka-
lomadtán elkövetni. A katholikus népnek szent joga, 
hogy legnemesebb fiait, kiket a császárnak szentel, a 
cs. ós kir. katonai parancsnokság ne hozza a rettene-
tes helyzetbe, katholikus meggyőződésük ellen pár-
bajt vívni és súlyos vétekkel terhelve menni át az 
örökkévalóságba, Isten Ítélőszéke elé. A katonai pa-
rancsnokság is egyes emberekből áll, kiknek mindegyike 
Istennel szemben engedelmességgel és felelősséggel 
tartozik. Igenis felelősséggel tartoznak ők is, mely alól 
Isten nem fog felmentést adni. 

A katholikus nép a trónnak leghívebb és leg-
biztosabb támasza; de teljes szabadságot követel 
magának és fiainak, megadni Istennek, a mi Istené. 
Es a katholikus nép nem fog megnyugodni, míg 
Ausztriában * is újra tiszteletben nem fog állni Isten 
törvénye, — még a cs. és kir. tisztikar előtt is. Ele-
tünket és vérünket császárunknak, illetve királyunknak, 
de lelkünk és meggyőződésünk egyedül az Istené ! 

T Á R C Z A . 
Urnapi körmenet lóháton Svájczban. 

Svájczbanés Németországban ősidőktől fogva szo-
kásban vannak az áldozócsütörtöki mezei körmenetek. 
A körmenet utjának hosszúsága ós az utak elhanya-
golt állapota a résztvevők jórészét már régtől fogva 
arra birta, hogy a körmeneten lóháton jelenjenek meg-
Ily körüllovaglások Luzern kanton több helyén még 
ma is szokásban vannak. A szentségetvivő pap vala-
mint a mennyezet hordozói is lóháton vesznek részt a 
felvonulásban. Legnagyobbszerű és leglátogatottabb ily-
nemű körmenetet a történelmi nevezetességű szempachi 
tó partján fekvő Beromünszter községben láthatjuk. A 
bazelluzerni vasúti vonal mellett fekvő nagy község-
nevét az ottani kanonokrend alapítványától vette. Az 
alapítvány lenzburgi Bero gróf adománya s régebben 
a Habsburgok védelme alatt állott. 

É hitközség körmenetein oly fény és pompa 
nyilvánul meg, melynek párját nemcsak Svájczban, 
hanem egész Európában sem találjak. Az ünnep elő-
estéjén már megérkeznek a vidék híveinek ájtatos 
zarándoklatai. Az ünnep reggelén 4 órakor összegyűlnek 
a hivek ezrei az első ünnepélyes istentiszteletre. Öt 

* És Magyarországban. Szeri'. 
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órakor megindul a körmenet a harangok ünnepélyes 
zúgása között. A menetnek sajátos jelleget kölcsönöz 
a lovasok felvonulása, kiknek száma az időjárás és 
egyéb körülményekhez képest 300 és 350 között válta-
kozik. Legelöl lovagol a vezető hirnök, kezében 
viszi szent Mihálynak aranynyal és ezüsttel diszített 
képét. Ezt követi a káptalan zászlótartója és a hatal-
mas zenekar. A körmenet fénypontja a legméltóságo-
sabb Oltáriszentség. A körmenetet vezető pap, ki a 
szentséget viszi, gazdagon himzett palástban, fehér ló 
hátán ül. Mellette két oldalról lovagol az assistentia. 
A segédlet, az ünnepi szónok s a mennyezetet vivők 
dúsránczú hullámzó bíborpalástban lovagolnak. Az ala-
pítvány os káptalan négy legfiatalabb tagja értékes 
prémes köpenyegükben követik a Szentséget, a többi 
papok és hivatalos személyek pedig fekete palástban 
vesznek részt a körmeneten, természetesen szintén ló-
háton. Erre következik a többi lovas, végül a gyalo-
gosok hatezret is kitevő nagy sokasága. 

Ha az időjárás megengedi, 7 órai utat is megtesz-
nek s az elindulás helyére csak délután három óra táj-
ban térnek vissza. Több községen vagy mellett kell elha- | 
ladniok, melyek mind ünnepi díszt öltenek, gazdagon 
díszített házak, diszes diadalivek emelik az ünnepélyes-
ség fényét. Az első utjokba eső magaslaton, melyen át j 
kell haladniok, megállanak. A szentséget vivő pap egy 
diadalív alatt foglal helyet, az ünnepi szónok leszáll 
lováról s megtartja első beszédét (a reformáczio idejé- j 

ben itt mindig az Oltáriszentségről kellett szólni.) 
Senki sem száll le lováról, a domb oldalán s lenn a 
síkon a hivek szorosan egymás mellett állva figyelnek 
a szónok szavaira. A beszéd után Máté evangéliumának 
kezdő és az áldás szavait éneklik. Még három állomást 
tartanak, melyeken a többi evangéliumokból olvasnak 
egy-egy részletet. Miután a pap a Szentséggel ünnepélyes 
áldást adott, megindul a menet. Imádság, ének vagy 
zene váltakozó hangjai mellett vonulnak át Svájcz 
egyik legáldottabb és legbájosabb fekvésű vidékén. 
Útjuk gazdag gabonaföldeken és gyümölcsöskerteken 
át vezet, szemük a hegyek és tavak fönséges szépségé-
ben gyönyörködhetik. Hasenhausen nevü majornál a 
gazdák csoportja csatlakozik a menethez, kiknek veze-
tője régi fogadalom szerint a papnak mezei virágokból 
font diszes koszorút nyújt át, melylyel feldíszítik a 
szentségtartót. Ezen a helyen aztán a nép sokféle 
szükségleteiért néhány miatyánkot mondat. 

Az első nagyobb plébánián, Rickenbachban tartják 
az első ünnepi szentmisét, a szónok pedig újból be-
szédet mond. A mise és szentbeszéd után tizenegy óra 
tájban a résztvevők lepihennek és megebédelnek, dél-
után egy óra tájban hazafelé indul a menet. Az útba 
eső egyik majornak ezelőtt az volt a kötelessége, hogy 
mindazoknak, kik lóháton vettek részt a menetben 
vajaskenyérrel szolgáljon, melyet aztán a hivők az 
itt egybegyűlt szegények közt osztottak ki. Manap már 
megszűnt ez a szokás. Az utolsó állomást egy festői 
magaslaton tartja a menet, hol szt. János evangéliu-
mából olvasnak egy részt és szent Vendelt mint a gaz-
dák védőszentjét ünneplik. Végre nyolcz-tíz órai menet 

után délután három óra tájban visszaér a körmenet s 
harangok zúgása közepette és zene hangjai mellett 
vonul be a kiindulás helyére. Ünnepélyesen lengenek a 
lobogók s a művészi diszitésü szent képek a menet fö-
lött, mígnem Beromünszter egyházi kincsekben gaz-
dag templomának csarnokába érnek. A templomot a kör-
menet távolléte alatt már megtöltötték a messze 
vidékről is összegyűlt ajtatoskodók és kíváncsiak. A 
kíváncsi tömegben igen sok protestánst találunk, kiket 
az ünnepség fénye Aargau, sőt a távolabb fekvő Bern 
és Zürich kantonokból is nagy tömegben vonzott ide. 
Ok csak a külső fényt látják, nem érzik és nem fogják 
fel a külső pompa mély és fenséges értelmét. Luzern 
katholikus lakossága ezt a körmenetet a legszebb 
vallásos népünnepnek tartja. Innen ez alkalommal a 
szentségek buzgó és tömeges látogatása és az ünne-
pen résztvevők nagy sokassága. Ájtatos komolyság és 
nemes méltóság uralkodik a meneten elejétől végéig. 
A gazdag és szép ország tavaszi díszben pompázó 
mezején imádság és ének közt elvonuló menet, a 
virágzó vetések közt az áldástosztó Oltáriszentség előtt 
leboruló hivek — oly képet nyújtanak, mely felejthetetlen 
benyomást gyakorol a néző lelkére. 

Bizonyossággal meghatározni nem lehet, hogy 
mikor kezdődtek ezek a körmenetek ; annyi bizonyos, 
hogy 1420-ban már szokásban voltak, mert ebből az 
évből egy okmány a körüllovaglás más útját szabja 
meg, mint a melyet eddig betartottak. Egy 1789-ből 
származó okmány 3,500 résztvevőt említ. Az 1799-iki há-
borús évben 3120 gyalogos résztvevő mellett 324 lovast 
látunk, 1825-ben 8460-an gyalog és 302-en lóháton 
jelentek meg a körmeneten. Egyizben 380-ra rúgott a 
lovasok és 8460-ra a gyalogosok száma. S. K. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
A Pázmány sír jának megkoszorúzása Pozsonyban. 

Katholikus irók és hírlapírók zarándokoltak fel 
Pozsonyba, hogy ott f. hó 29-én Pázmány sirját meg-
koszorúzzák és a Párvy Sándor szepesi püspök által 

! az O.-Pázm.-E.-nek ajándékozott páratlan szép serleget 
felavassák. 

: 

Az ünnepély első része a dómban folyt le, ahol 
Pázmány Péter biboros érsek hamvai porlanak. A sir-

j nál dr Kiss János egyetemi tanár tartott magasan 
szárnyaló emlékbeszédet Pázmányról, kiemelve hatását, 
melyet korára, sőt még a jelen időkre is gyakorol. 
Majd Sziklay János budapesti szerkesztő szavalta el 
hatalmas ódáját „Pázmány síremléke előtt4* czimmel, 
lelkesítő hatást keltve. Közben a főgimnázium ének-
kara több alkalmi éneket adott elő. Végül diszes óriási 
koszorút helyeztek el Pázmány sírkövére. A templomi 
ünnepélyt, amelyen Pozsony előkelősége vett részt, 
díszebéd követte. A banketten Pozsony polgármestere 
üdvözölte a kath. írókat, s bátor szóval emelte ki a 
katholiczizmus érdemeit Pozsonyt is nagygyá a keresz-
ténység és a magyarság tette. A Pázmány-serleget dr 
Margatits Ede egyetemi tanár, az egyesület elnöke 
avatta fel gondolatokban gazdag beszéddel. A keresz-
tény törekvések mai állapotát hazánkban körvonalazta. 
Szavai sok keserű képet idéztek fel. Minden téren 
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tekintélyes erők küzdenek igazainkért, de csak fele 
czélt érhetnek el, mert a támogatás csekély. Epen azok 
részéről nem találunk kellő pártolásra, akiknek lelke-
sedéssel elől kellene járniok. A kath. harczosoknak 
legnagyobb ellenségeik önmaguk sorából kerülnek ki. 
A katholikus táborban áskálódás, bizalmatlanság és 
irigykedés honol. Ezzel a jelennel szakítanunk kell 
s a szeretetet először magunk körében meghonosítani. 
A nagyhatású beszéd élénk figyelmet keltett s hisz-
szük, hogy viszhangra fog találni az egész országban. 
Az ünnepi napot díszülés zárta be, amelyen Mar-
galits Ede dr megnyitó beszéde után Dedek Crescens 
Lajos tartott ünnepi megemlékezést Pázmányról. Az 
ünnepély Cziklay Lajos, az O.-P.-E. világi alelnökének 
beszédével ért véget. 

Lubrich-einlékünnep. 
Két részben folyt le tegnap, május hó 31-én: a 

temetőben, a hol síremlékének leleplezése volt, és a 
Sz.-Istv.-T. dísztermében, a hol a társulat Tud. és 
írod. 0. nevében dr Acsay Antal egyet, magántanár, 
Lubrich legkiválóbb tanítványainak egyike, mondott 
emlékbeszédet Pázmány egyetemén a keresztény nevelés-
tudomány utód nélkül maradt elhunyt ny. r. tanára 
felett. A sírnál a rokonságon és barátokon kívül, kik-
nek élén az egész emlék-ünnep lelke, Csaplár Benedek 
k. t. r. áldozópap, a M. T. Akadémia 1. tagja állott, i 
megjelentek dr Heinrich Gusztáv ei. R. M., dr Breznay \ 
Béla hittudomk. ei. dékán ós dr Bal/agi Aladár bölcsé-
szetk. ei. dékán a tud. egyetem részéről, dr Margalits 
Ede és dr Sziklay János az 0 . Pázm. E. részéről és 
többen az iskola ós nevelésügy előkelő gondozói köré-
ből. A síremlék testszinű márványkőből készült. 
Közepén van elhelyezve a boldogult arczának bronz-
ból öntött domborképe. Dr Giesswein Sándor, a 
Sz.-I.-T. lelkes alelnöke a sirnál Lubrich puritán katho-
likus keresztény szellemének megfelelő szavakkal és 
imával avatta fel a síremléket, hirdetve, hogy Lubrich 
életében nem a tagadás és rombolás szelleme, hanem 
az alkotó és fentartó Isten szelleme, a Szentlélek tüntette 
fel hatásait. Ez volt reggel 11 órakor. Délután 5 órakor 
következett Acsay Antal dr emlékbeszéde a Sz.-I.-T. 
dísztermében, a hol szintén diszes közönség volt 
jelen. Acsay Antal dr nagyszabású korrajz keretében 
hiven mutatta be Lubrich életét és működését. Ez 
az emlékbeszéd forrásmunka lesz és marad a keresz-
tény neveléstudomány történetében. 

Szíves kérelem 
a Religio- Vallás mélyentisztelt olvasóihoz ! 

Alulirt a szalézi egyetemes főnök megbízásából 
f. é. szeptember elsőig a fővárosban tartózkodom (VIII. 
ker. Német-utcza 16.) hogy szalézi előadásokkal érdek-
lődést keltsek az Olaszországban három év óta szegény-
séggel küzdő szalézi magyar papképző-intézet iránt, 
melynek pedig egyedül van fentartva gyógyilni a pusztulás-
nak indult magyar nép azon sajgó sebeit, melyekkel semmiféle 
orvos nem törődik vagyis megmenteni a magyar nép 
elzüllés veszélyének kitett gyermekeit. 

Már 5 magyar növendékpapunk van, azonkívül 
21 növendékünk, akik rendszeres oktatásban részesül-
nek és Don Bosco szellemében példásan neveltetnek. 
De a legnagyobbrészt ingyenes növendék tartása sokba 
kerül ; az olaszok nem segítnek minket. Pedig még 
szeretnénk levinni vagy 20 példásviseletü de szegény 
növendéket. Az Ur Jézus nevében kérem a magyar 
nép minden barátját, segítse elő adományával e szegény 
magyar nép ügyét. A segélyt hozzám lehet küldeni 
fentjelzett lakásomra, de aki akarja elküldheti Don 
Ruának (via Cottolengo 32 Torino). Ez esetben azonban 
ajánlom, hogy megemlíttessék, hogy az adomány a 

cavagliai magyar intézetnek szól. A segély küldhető 
egyenesen Cavagliába e czimre : „Szent István intézet, 
Cavaglia, Biellese, Italia." Ez talán a legjobb lesz. Bis 
dat, qui cito dat ! Dr Zafféry Károly. 

I R O D A L O M . 

Dr Commer E. Monna Italia. Jasper Frigyesnél, 
Wien. 1904. Nagy 4° 16 1. Ára: ? 

Nem éppen ritka jelenség volt a múltban, hogy 
elismert nagynevű tudósok a költészet terén is mara-
dandót alkottak. Ott vannak a híres egyházatyák pom-
pás himnuszaikkal, ott van szt. Ambrus fenséges „Te 
Deum"-jával, aquinói szt. Tamás az ő „Pange lingua"-
jával, vagy a közelmúlt időkből XIII . Leo pápa nagy-
szerű költői műveivel. 

Annál ritkább azonban az az eset manapság, hog}* 
valaki rendes, tudományos elfoglaltságai mellett a köl-
tészetet is műveli, sőt mondhatni, tökéletességre viszi. 
S ezért adózunk bámulattal Commer Ernő dr prelátus-
nak, a bécsi egyetem kiváló tanárának, ki hosszú mű-
ködése alatt már nem egy müvei gazdagította a theolo-
giai és filozófiai irodalmat.* 

Jelen ékes költeményét az Itália s annak fővárosa, 
Róma iránt érzett rajongó szeretete íratta meg. Eléje 
üdvözlő verset állított, melyben az u j trienti érseknek, 
dr Endrici Coelestinnek mutatja be hódolatát fennen 
szárnyaló szavakban, kívánva, hogy az angyali doktor 
szellemében s a tridenti atyák bölcseségével kormá-
nyozza uj nyáját. 

Maga a „Monna Italia" négy részre oszlik. Ezek 
elsejében mindig uj meg uj változatos formákban ihle-
tett ajakkal énekli meg Olaszország természeti s mű-
vészi szépségeit : Lombardia éghajlatát, a Vezúv és 
Aetna borzasztóan fenséges vidékeit, a lagúnák bűvös 
városát, „mely az Adriának ékessége s menyasszonya? 
s a tengerek hatalmas lírnője!" — S a leírást ezzel 
a hatásos részlettel fejezi be : 

Doch über sieben stolze und heilige Hügel 
Am Tiberstrande leuchten die sonnigen Flügel 
Mit heisser Liebesglut and ergiessen den Segen 
Auf dieses Volkes weiten und ruhmvollen Wegen : 
Monna Italia, — Rom ist dein Herz ! 

A következő szakasz a pogány, a keresztény s a 
j művész Rómának s Itáliának van szentelve. A pogány 
I Róma ereje, hatalma markáns vonásokban, gondolat-

gazdagsággal, hatásos kifejezésekkel van jellemezve. De 
a porbaomlott czézári Róma helyét elfoglalja a krisz-
tusi Róma, mely az ő szelid jóságában ellentéte a 
népeket igázó, félelmetkeltő zsarnok Rómának. A ke-
reszténység talaján támadtak a vitézség, a tudomány 
és művészetek legnagyobb hősei : egy szt. Benedek, 
Nagy Károly, a nagy assisi — „a trubadúr, ki a sze-
génységet választotta menyasszonyának s annak szép-
ségét dicsőité". 

Ott van a hősök sorában az aquinói, „a legna-
gyobb mester", ott Dante, a Summa ihletett megének-

* Egyik legjobb munkája a „System der Philosophie", — 
egészen tomisztikus alapon. Szerkeszti a jóhirü „ Annales philo-
sophiae et theologiae speculativae" német folyóiratot. 
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lője. Majd egymásután lépnek fel Cimabue, Giotto, Fra 
Bartolomeo, Michelangelo, Rafael, Tiziano, s az arezzoi 
benczés, Guido. Odább Kolumbus s a többiek, kik a 
kereszténység talaján tették Itáliát a „népek anyjává". 

A harmadik rész a szomorú jelennel foglalkozik: 
Mutter, wo sind deine Kinder? 
"VVer hat frevelnd sie geraubt? 

kérdezi a költő, s a felelet rá : 
Deine Kinder sind nicht mehr ! 

Kutatja, keresi a bús anya gyermekeit, végül is 
megtalálja őket: 

Ach, o Mutter, arme Mutter, 
Deine Kleinen, die da weinen, 
Sind verkauft in Sklavenketten ! 

mert elr bolták tőlük a szegénynek vigaszát, a hitet. 
Plasztikus kifakadások után sürgeti az elalélt Itáliának 
ébredését; ajánlja neki : 

Kehr zurück zu deinem Vater. 
Dem gefangnen, echten König: 
Lass ihn frei und friedlich herschen, 
Lass ihn segnen dein Geschick — 
Von des Vaiikanes Hügel ! 

O Italia, Schmerzensreich! 

Az utolsó részletben álmát, jövendőlátását adja 
elő. Itália legmagasabb bérczén feszület van felállítva > 
baljának sebéből patakár zuhog alá. Villámok czikkáz-
nak, a föld háta borzong a félelemtől, az Abruzzok 
szirtjei megremegnek, a vizek kicsapnak medrükből, a 
vulkánok tüzet okádnak. Minden élőlény futva mene-
kül e rémes utolsó Ítélet elől s a szorongatott bűnös 
nép irgalomért kiált az éghez — A pápa azonban a 
kereszt jelével megáldja a földet: az égen megjelenik 
a hét szentség szivárványa, s élet váltja fel a halált. A 
nép Te Deumot zeng a Pétertéren s a papkirályt a 
Quirinálba viszi, hogy onnan megáldja a várost s a 
földet. A népek ismét Itáliába vonulnak s szent béke 
uralg mindenfelé. 

* 
* * 

Szándékosan ereszkedtem kissé mélyebben e remek 
költemény vázolásába, hogy annak elolvasása iránt 
kedvet keltve, nagyszámú jeles műfordítónk közül vala-
melyik erre hivatott tegye magyar nyelven is élvez-
hetővé ezt a szép gyöngyöt. Verselés, tartalom, külső 
kidolgozás mind elsörendűek benne, — az őszinte lel-
kesedés meg, a mely minden sorát áthatja, épenséggel 
páratlan. Megérdemli szerző, hogy mindenki tisztelettel 
hajtsa meg fejét előtte. Alleram Gyula. 

VEGYESEK. 
— Állandó lelkigyakorlatok. Télen szórványosan, 

tavasz nyiltával sűrűbben keresik fel rendházunkat 
egyházi s világi férfiak egyaránt, hogy itt csendes el-
vonultságban 3, 5 esetleg több napos lelkigyakorlatot 
tartsanak. Három év alatt eddig 393 személy fordult 
meg itt. Kezdetnek mindenesetre szép szám, azonban 
mikor fog oly nagy arányokat ölteni, a mint azt b. e. 
XIII. Leo pápa hozzánk magyarokhoz intézett levelé-
ben annyira ajánlotta és a most dicsőségesen uralkodó 
X. Pius pápa ő szentsége a Szeplőtelen fogantatás 

jubileumát elrendelvén, a lelkigyakorlatok és missziók 
tartását is bevonta az ünnepségek közé. Vannak, a kik 
szivesebben jönnek lelkigyakorlatokra olyankor, mikor 
többen jelentkeznek. Ez óhajra tekintve, ezennel kö-
zöljük tehát, hogy május 30, julius 4., augusztus 1., 
augusztus 29.. oktober 3. este fognak kezdődni ily na-
gyobb lelkigyakorlatok E mellett egész éven át csak 
ugy, mint eddig, minden hétfőn uj csoport kezdődik, a 
mikor azok jöhetnek, a kik szivesebben tartják kisebb 
csoportban, vagy épen egyedül. Minden egyes személy 
külön szobát és ellátást kap a rendházban. Külön kert-
jök van Breviáriumon kivül nem kell hozni más köny-
vet. A lelkigyakorlatokat mindig egy Pater vezeti. 
Csak arra kérjük az urakat, hogy levélben idejekorán 
jelentkezzenek. Budapest, 1904. május 11. VIII., Mária-
utcza 25. Riesz Ferencz S. J . házfőnök. 

— Katholikus orvosok nemzetközi egyesülete 
alakult meg Rómában a f. é. ápril 7—12-én tartott 
orvosi kongresszuson. A világraszóló egyesület alap-
szabályai a következők: 1. Czélja az egyesületnek: a 
régi keresztény hagyományok felújítása. 2. Erre szol-
gáló eszközök : erényes élet, komoly orvosi tanulmá-
nyozása főleg azon kérdéseknek, melyek a hittel függ-
nek össze ; lelkiismeretes tanulmányozása az erkölcs-
tannak és alapvetésül a bölcseletnek; teljes hódolat az 
egyházi tekintély iránt. 3. Az egyesület tagjai a ke-
resztény spiritualizmust vallják, politikai vállalkozások-
tól tartózkodnak. 4. Az egyesület védőszentje sz. 
Lukács. 5. Az egyes országok ily szellemű egyesületei 
egymástól függetlenek. 6. Az összeköttetést köztük és 
a közös kongresszusok összehívását egy közös (római) 
vezetőség tartja fenn. 7. A főgyülések lehetőleg Rómá 
ban tartandók. 8. A római tagok tartják fenn a külön-
féle országokban levő egyesületek közt az összekötte-
tést levelezések és a felmerült szükségekhez miért útba-
igazítások által. 

— Si non e vero, e ben trovato ! Ha nem is 
igaz esetleg, kitűnően találó az az anekdota, melyet a 
„Gaulois" Loubet elnök római utjának emlékeiből emelt 
ki. Midőn az elnök ur Margherita királynénál volt láto-
gatáson, a vallásos és szókimondó királyné igy kezdte 
a társalgást : „Ah, ön az tehát, a ki a feszületeket az 
igazságszolgáltatás termeiből kihordatja?" Loubet kel-
lemetlenül meglepődve ezt hebegte: „Nem én, asszo-
nyom, nem én; ezt az én kormányom teszi." „Ah igen, 
már ismerem ezt a dolgot", viszonzá a királyné, „Ön 
mossa a kezét; volt egy ember, a ki régen ön előtt 
ugyanezt cselekedte". 

Apró hirek. Zágrabban ő felségének f. évi április 
12-én kelt engedelmével a salvatoriánus szerzetesek 
telepednek le. — A hírneves jaaki templom felszentelését 
junius hó első felére tervezték. A felszentelést, mert a 
portálét nem tudták kellő időre elkészíteni el kell 
halasztani és csak szeptemberben fog vógbemenni. — 
A budapesti egyetemi ifjúság v Szent-Imre-Kör"-ének 
évzáró közgyűlése május hó 28-án este folyt le ifj. 
Mailáth György gróf elnöklete mellett, dr Glatt fel der 
Gyula t. elnök vezetése alatt, a ki nagy elismeréssel 
nyilatkozott a tisztikar ezidei működéséről, melynek 
egyik kiváló eredménye a „Keresztény Magyar If jú-
ság" czimü egyetemi hetilap. A szünidei bizottság 
elnöke Miklós Alajos tanárjelölt. 

Ájtatos hagyomány. 
Grivnik Péter Amerikából Ariim Mihály becherói plébános 

o. képviselő utján 10 koronát hagyományozott Kr. U. sirjánál 
mondandó szentmisere. Május 30-án a jeruzsálemi szentferencziek-
nek küldtük el. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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nPerge alacriter m cuepw tuo : praeuare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenda. 
xdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

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

Additos tibi animos auctoritate Rostra exoptamus, quibus exeitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.' 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Lubrich Ágost egyetemi munkássága. — Szentté avatások. — Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : 
A Szent-István-Társulat nagyszabású irodalmi akcziója a magyar katholikus nép érdekében. — B u d a p e s t : Don Bosco és az ő 

világraszóló csodálatos müvei. — Irodalom. L'ordine nell' Inferno Dante. — Hivatalos. —• Vegyesek. 

Lubrich Ágost egyetemi muukássága.* 

Lubrichnak az egyetemen töl töt t évei 
munkásságának extensivitását illetőleg nyomo-
kat hagytak hát ra a magyar nemzeti műveltség 
fejlődésében. A gyakorlati alkotás teréről, fájda-
lom, visszalép mindjárt 1872. deczemberében, 
midőn Trefort ministertől azt kérelmezi, hogy 
a közoktatási tanács jegyzői tisztétől mentse 
őt fél ; de megmaradt számára a két legerősebb 
fegyver a jövőben is: az egyetemi tanszék és 
az irói toll. 

A küzdelmekben kifáradva, összes szellemi 
tevékenységét arra fordítja, hogy ennek a 
kettőnek, édes hazája műveltségének előmoz-
dítása érdekében, derekasan megfeleljen. 

Volt idő a művelt Európában, midőn az 
egyetemek a tudományos életnek kizárólagos 
góczpontjai voltak. Százakra menő hallgatóság 
jelenlétében ta r t ják a XIII . év következő 
századoknak egyetemi tanárai előadásokat, az 
élőszó erejével terjesztik a tudomány igazsá-
gait. Az ifjúságon kivül a férfikor elején sőt 
delén is álló egyének vannak hallgatóik sorá-
ban, kiket a tudomány és a műveltség szeretete 
hozott a tanulók padjaiba. 

d é b ő l . 
* Részlet Acsay Antal dr máj. 31-iki emlékbeszé-

Későbbi időben, a könyvnyomtatás föl-
találása u tán is megmarad t az egyetemi tan-
székeknek ez a tekintélye; az élőszó erejét és 
fölényét elismerik az emberek az irott művek-
kel szemben. Az azonban tagadhata t lan , hogy 
az egyetemek többé nem kizárólagos gócz-
pontjai a tudományos műveltségnek ; az iroda-
lomnak, a tudománynak irott termékei vannak 
most a sajtó u t ján hatással" az egész emberi-
ségre. 

Az egyetemi tanár az if júság szellemének 
fejlesztésére, tökéletesítésére és megnemesíté-
sére ma is mindenkinél fontosabb tényező. 
Nem az egyedül kötelessége, hogy szaktárgyá-
nak anyagát előadja,, — erre a czélra, csak-
ugyan elég az iljuság kezeiben nyomtatásban 
vagy kéziratban meglevő tankönyv, — hanem 
az, hogy a tananyag keretében megismertesse 
az if júságot a kort irányító eszmékkel, elvek-
kel és törekvésekkel; hatással legyen ez uton 
az ifjúság eszére és szivére egyaránt. Ebben 
a fölfogásban az egyetem teljesíti a nevelés 
munkájában a legfontosabb föladatot, midőn 
a tudományos igazságokkal fejleszti az értel-
met, az eszmék és az elvek cultusában pedig 
az egész lelket, értelmet, akaratot , szivet 
egyaránt. Igy há t az egyetem is nevelőintézet, 
mely a jövő társadalom vezéreiben a tudo-
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mányt megbecsülő, az erkölcsi charakter t 
mindenek elé helyező nemzedéket akar a 
nemzetnek és emberiségnek szolgálatára képezni. 

En ismerem jóformán Európa kulturnem-
zeteinek egyetemeit. Nyitott szemekkel vizs-
gáltam azoknak külső és belső életét, személyes 
tapasztalásaim alapján törekedtem behatolni 
az egyetemeket igazgató szellemnek a meg-
ismerésébe. Es én azt állítom, hogy egyes-
egyes nemzet szellemi életének egyik elsőrangú 
fontosságú hőmérője az, hogy milyen viseleté-
ben és szorgalmában az egyetemi ifjúság, 
hogyan becsüli az meg az egyetemet, helyisé-
gében, intézményeiben, tanító személyzetében. 

Lá t t am én Németországban összevagdalt 
arczú egyetemi hallgatókat, kik az if júság 
páros viaskodásában kaptak sebeket, de azt is 
lá t tam, hogy ugyanezek az egyetemi polgárok, 
mikor az „academicus quadrans" után pár 
perczczel mentek végig az egyetem folyosóján? 
lábujjhegyen és levett kalappal jár tak ott, 
hogy az előadást ne zavarják. Ha pedig az 
előadás megkezdése után léptek be az előadási 
terembe, az aj tónyitásában és becsukásában, 
valamint lépteikben annyira csendesek voltak, 
hogy belépésüket csak az vehette észre, aki 
az előadásra nem figyelt. 

Párisban, még az ősrégi Sorbonneban, 
tapasztal tam, hogy a baccallareatusi szigor-
latok alkalmából föltet t kalappal jöttek be a 
tanulók a terembe és azt folytonos beszélgetés 
közt fönn is tar tot ták. 

Az egyetemi tanulóság lelkének megnyi-
la tkozását látom én ezekben, mely a népiélek-
nek egy fontos részét alkotja. Azt vonom le 
belőle következtetés gyanánt , hogy a franczia 
nemzet az enervació stadiumába jutot t , mely-
ben az emberek másokkal és önmagukkal 
szemben egyaránt közönyösek, a germán nép 
pedig férfikorának teljes erejében nagy gon-
dot fordít arra, hogy a tudományos és a lelki-
műveltségnek birtokába jusson. 

A magyar nemzeti élet egész vonalán 
arra kell törekedni mindenkinek, hogy minden 
intelligens ember először ő maga szerezze meg 
ezt a tudomán3^os és lelkiműveltséget, másod-
szor közreműködjék arra, hogy mások is 
megszerezzék azt. Ennek a czélnak a meg-
valósításában mindenkiénél fontosabb az egye-
temi tanárnak a munkássága, aki liivatásszerűleg 

teljesítheti az ifjúsággal és a nemzettel szem-
ben ezt a föladatot. 

Lubrich az egyetemi tanszéken a lelki-
műveltség terjesztésére fordította fő gondját. 
A keresztény erkölcsön alapuló világnézetnek 
az if júság lelkébe átültetése és a hazafias, 
magyar nemzeti gondolkodásnak, érzésnek, 
törekvésnek a megteremtése illetőleg megerő-
sítése lebegett mindig szeme előtt. A napi 
fontosabb eseményekből kiindulva adta elő 
rendesen ezekre vonatkozó meggyőződését, az 
érvelésnek világosságával, szerető szivének 
egész melegével. 

A szívnek még előadásában is nag}r szerepe 
van ; az if júságnak szeretete mindig kicsillám-
lik szavaiban, egész lényét ez az érzés veszi 
hatalmába. Nem kérkedik ezzel sohasem, sőt 
nem akarja, hogy azt megtudják ; azért látszó-
lag komoly, magába, zárkózott . Legdrágább 
kincsének ta r t ja az ifjúság szeretetét, melyet 
szivében féltékenyen őriz; azt gondolja, hogy 
elveszíti becsét és jelentőségét, ha mások is 
megtudják, ha a vásári zajban dobra ütik ezt. 
Ivivüle egyedül azok az egyetemi hallgatók 

; ismerték lelkének ezt a gyöngyét, akiket 
anyagilag és erkölcsileg gyámolított . De ezek-

I nek is megparancsolta, hogy szivük mélyébe 
rejtsék el a hálának az érzelmeit is, senkinek 
ne szóljanak. Sem a jótéteményről, sem az ő 
hálájukról. Hazafias meggyőződését azonban 
nyíltan, határozot tan megvallotta mindig. Poli-
tikában, társadalmi fölfogásában exclusive, 
kizárólagosan keresztény és magyar; ez a 
ket tő nála egybeolvad, teljesen elválasztha-
tatlanúl, eloszthatatlanúl. A megtestesült Jézust 
tekinti ebben is példán}Tképeül ; mint benne az 
isteni és emberi természet az egy személyben 
teljesen, elválaszthatatlanul, eloszthatatlanúl 
egybeolvad, az ő személyében is igy alkot 
egységet ez a kettő : keresztény és magyar. 

A tudományos műveltség Lubrichnál a 
lelkiműveltség után következik. Egyetemi elő-
adásaiban gondot fordít hallgatói tudománj 'os 
műveltségének fejlesztésére, de első mégis a 
lelkiműveltség megteremtése. Négykötetes neve-
léstudományát és háromkötetes neveléstörté-
nelmét használja egyetemi előadásaiban, a 
m e z e k b e n megállapított elvekhez szívósan 
ragaszkodik. Az irodalomban megjelent szak-
munkákra nem igen hivja föl hallgatóinak a 
figyelmét, nem tesz említést a paedagogia-
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tudományban jelentkező ujabb fejleményekről, 
az eszmékben, elvekben és törekvésekben föl-
lépő változásokról. A meglevőhöz ami köny-
veiben van, kelleténél jobban ragaszkodik, 
conservativ magában a tudományban is. 

Pedig melegen óhaj tot tuk volna, hogy a 
tudomány haladásának figyelemmel kisérésével 
annak vívmányait fölhasználj a a tudományos 
műveltségnek terjesztésére egyetemi előadá-
saiba. Azért óhaj tot tuk volna ezt, mivel ezzel 
erősíthette volna taní tványaiban a lelkiművelt-
séget, a lélek életében az annyira nagyfontos-
ságú összhangot. Ezt az összhangot háromnak 
együttes uralma valósítja meg az egyéni- és 
a népiélekben egyaránt : a vallásnak, a tudo-
mánynak, a művészetnek az uralma. A vallás-
erkölcsi nevelés keretében nemcsak megfér a 
tudományos és a művészeti nevelés, hanem 
annak egyenes követelménye a ket tőnek vele 
egyrangú elismerése és alkalmazása. Minden 
tanár sokat tehet erre nézve már a középis-
kolában is a valláserkölcsi, értelmi és művészi 
nevelés keretében, de legtöbbet az egyetem 
paedagogia-tanára, kinek épen a leendő gimná-
ziumi tanárokra lehet nagy befolyása. 

Az egyetemi ifjúság soraiban, természe-
tesen, különféle tehetségek vannak ; az ész-
nek felíogó és feldolgozó ereje nem egyforma 
mindegyiknél. Lehetséges, hogy a mélyreható 
tudományos fejtegetéseket nem értik meg 
közülök sokan; de ez nem lehet ok arra, hogy 
a tanár abbahagyja tudományos magyaráza-
tait . Mindegyik tanárnak, a paedagogiai taná-
rának első sorban, az ifjú lélek tanulmányozása 
alapján meg kell találni az előadó fejtegetés-
nek azt a módját , melylyel taní tványainak 
értelmébe férkőzhetik. Ez a legbiztosabb esz-
köze annak is, hogy a tudományos törekvések 
i ránt szeretetet ébresszünk tanítványaink lel-
kében, kik, ha maguk nem is tudósok, nagyra 
tudják becsülni a tudományos munkásságot 
mindenkinél. 

Az igaznak ez a cultusa a szépnek cultu-
sában éri el legmagasabb fókát, mely a mű-
vészi szépnek szeretetében talál kielégítést. 
Minden művészet alkalmas erre ; költészet, 
zene, festészet, szobrászat, műépítészet, melyek-
ben a szép eszméje különböző alakban, de 
egyenlő jelentőséggel nyilatkozik rneg. 

Végső eredményében a tudományos igaz-
ságnak és a művészi szépnek ugyanaz a czélja: 

az erkölcsi jónak megerősítésére, uralomra 
emelése az emberi lélekben. 

Lubrichnak volt érzéke annak fölösmerése, 
hogy az egyéni- és a néplélek összhangja meny-
nyire fontos az emberiség életére és fejlődé-
sére, és hogy ennek az előmozdításában mily 
fontos tén}^ező a tudomány. Nem elégszik 
tehát meg azzal, hogy a „Neveléstudományt"-
és a „Neveléstörténelmet", az utóbbit három 
kötetben, 1874-ben és 1876-ban közrebocsássa, 
1883-ban közrebocsát ja Társadalomtudomány 
czimű művét, 1890—93-ban pedig hat kötetben, 
202 ív ter jedelemben Természet bölcseletét. 

Korának szellemi mozgalmai, az irányító 
eszmék adják kezébe az irótollat, mikor a k é t 
műnek a megir ásáb fog. 

A XIX. század folyamán erősen előtérbe 
lép a szocziális társadalom fontosságának és 
szükségességének köztudata . Határozot tan ta-
nítják, hogy az embernek nem az a köteles-
sége, hogy kizárólagosan önmaga érdekében fejt-
sen ki tevékenységet, hanem inkább az, hogy 
embertársai jó voltának előmozdítására fára-
dozzék. Mindenütt egyesült erőről beszélnek, 
hangosan hirdetik, hogy az egyes embert, a ki 
magában gyönge, az egyesült erők erőssé te-
szik. Egyes ember jogának és szabadságának 
meg kell hajolni az összességnek joga előtt, 
mely összességet a társabalom embereinek az 
összetartozása alkotja, kiket nem külső, hanem 
belső kapcsok kötnek össze egymással, és igy 
az egyes ember nemcsak külsőleg, mondjuk 
jogilag, hanem erkölcsileg benne él a társa-
dalomban. Ez a szoczializfnus az individualiz-
musnak helyére lép a XIX. század folyamán, 
mely még nem tökéletes, messzire áll at tól a 
szoczializmustól, melynek lényegét a benne 
élő ember eszméinek, törekvéseinek és érzel-
meinek azonossága alkotja. Ezek az eszmék, 
törekvések és érzelmek nemcsak megvannak 
a társadalom mindegyik individiumának lelké-
ben, hanem ezek kormányozzák annak belső 
és külső életét. Összhangban van az ember-
ben az individuum, az ens morale és az ens 
sociale^ egyes ember erői érvényre ju tnak a 
társadalomban. Ez az" érvényesülés az igazi szo-
czializmus fölfogásában nem a jogra támasz-
kodik, nem egyes ember jogait tolja előtérbe 
a társadalomban, hanem az erkölcsi alapra, az 
egyéni és a társadalmi erények uralmára. A tár-
sadalmi Organismus az egyéni organismushoz 
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hasonlóan alakúi ki, a fősúlyt a munkára fek-
tetik és nem az előjogokra. 

Ez a szocziális élet sem az egyéni jogot, 
sem az egyéni szabadságot nem semmisíti 
meg; ellenkezőleg mind a kettő számára biz-
tosítja a munkálkodást . Ebben a társadalom-
ban egyenlők lesznek az emberek a munká-
ban, amennyiben mindegyiknek dolgozni kell, 
de nem lesznek egyenlők a működési körben. 
Mint az egyéni szervezetben látjuk, hogy a 
vér-légzés és emésztés szervei a lelki erőkhöz 
hasonlítva alárendelt fontossága működést fej-
tenek ki. ilyennek kell lenni a társadalmi szer-
vezetben is a tá rsadmat föntar tó szervek éle-
tének. Az a fontos ebben a társadalmi szerve-
zetben, hogy a legkisebb ember is tudja, vagy 
legalább érezi, hogy ő az összességnek, a tár-
sadalomnak, közelebbről a hazának munkás 
tagja, annak életéhez van kötve az ő élete is, 
azért annak a boldogságáért és jóléteért kell 
neki elsősorban élni. veszély esetében meg-
halni. 

Messzire állunk még attól, hogy ez a 
fölfogás uralja az embereknek eszét, szivét, 
egész lelkét. De ha megvalósul igazán a szo-
cziális élet, kizárólag igy valósulhat az meg. 
Hosszú küzdelmek és fáradságos munkák elő-
zik ezt meg, mely utóbbiban részt vehet 
mindenki, a ki szivén viseli az emberiség fej-
lődését. 

Lubrich is az utóbbi czimen irja meg Tár-
sadalomtudományát , hogy a kérdés tisztázá-
sával közreműködjék az emberiség fejlődésé-
nek előmozdítására. 'Nem arra törekedett , hogy 
ebben a munkájában eredeti művel gazdagítsa 
az irodalmat, hanem arra, hogy a szocziális 
kérdések fölszinre ju tása alkalmából, midőn a 
közvéleményt, a tudományt , sajtót, szóval az 
egész közéletet ezek uralják, tájékoztató, 
hasznos könyvet adjon az olvasók kezébe. 

Szivének vérző szenvedései között készül 
Társadalomtudománya ; szeretett teleségének 
évekig tar tó betegsége alatt. 1 Mindent meg-
tesz, hogy visszanyerje egészségét hitvese, a ki 
nélkül, érezi, ő félember. Orvostól orvoshoz 
megy, fürdőhelyeken megfordul vele ; de sem 
a férj szeretete, sem az orvosi tudomány nem 
mentik meg az életnek a szeretett hitvest. 

A kik lát ják ez alkalommal Lubricliot, e 
1 Neje 1878-tól 1886-ban bekövetkezett haláláig 

súlyos tüdőbajban sínylődött. 

; szavakban törnek ki : „nem szóval, nem is Írás-
ban, hanem cselekedettel muta t ja meg Lub-
rich azt, hogy ő keresztény bölcselő." 

Tán ez indítja Lubrichot arra, hogy utolsó 
nag}7 irodalmi művében a nyilvánosság előtt 
még egyszer bemutassa magát a keresztény 
bölcselő tiszteletreméltó köntösében. Eddigi 
műveiben is ha tározot tan keresztény bölcselő 
Lubrich; de azokban a gyakorlati bölcselet 
foglaltatik, Természetbölcseletében pedig az 
elméleti bölcseletet szólaltatja meg. 

A középkor szellemóriásának, Aquinói sz. 
Tamásnak, örökbecsű bölcselete, a legújabb 
vívmányok földolgozásával, van összefoglalva 
ebben a hatkötetes munkában. 

A XIX. század utolsó tizedeiben a keresz-
tény, közelebbről a scholasztikus bölcselet 
kiváló művelőkre talál Európa kulturnemze-
teinél. A szellemi élet mindjobban közeledik 
az evangéliumhoz, a tudomány is vallomást 
tesz arról, hogy testvéries közösségben óhajt 
maradni a Szentirással, különösen az evan-
géliummal. Az egyház, mely nem régiben ve-
sziti el földi hatalmát , XIII . Leo személyében 
olyan pápát nyer, ki a szellemnek nagyságá-
val, a tudománynak fényes világosságával kor-
mányozza az egész világot. Első teendői közé 
tartozik Aeterni Patr is cz. encyckliájában a 
keresztény bölcselet művelését sürgetni és 
aquinói sz. Tamás t a keresztény tudományos-
ság mintaképének állítani minden keresztény 
tudós elé. 

Ujabb bölcseleti i rodalmunknak maradandó 
alkotása Lubrich Természetbölcselete, mely 
nagyon sokat foglal magában és alkalmas 
arra, bogy a bölcseleti gondolkodást széles 
körben, magában a társadalomban, elterjeszsze 
és erősítse. A tudománynak, napjaink köve-
telménye szerint, nem szabad a tudósok, az 
iskola szűk körében maradni, ki kell annak 
menni az életbe, és ott teljesíteni befolyását 
az emberek gondolkozására, érzés- és törek-
vésvilágára. Amit eddig a költők teljesítettek, 
midőn minden művelt embernek volt egy 
kiválasztott poétája, akit naponkint olvasgatott, 
azt kellene a mai változott viszonyok között 
a tudománynak teljesíteni. Bizonyos tudomány-
szak iránt kell érdeklődni a művelt társadalom 
tagjainak, és az érdeklődés alapján annak 
tanulmányozásába mélyedni bele. Nem azért, 
hog}r tovább fejleszsze mindegyik a tudományt , 
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arra gondolni nem lehet, az már a szaktudó-
sok feladata, hanem azért tanulmányozzák a 
művelt társadalom emberei, hogy az ő benső 
világuk igazgatásában fölhasználják a tudo-
mány igazságait is. A tudomány teremti meg 
ez esetben a vallással és a művészettel együtt 
a léleknek az összhangját, melyben egyes 
embernek értéke és boldogsága rejlik. 

Bizonyos bölcseleti műveltségre szüksége j 
van ennek a czélnak megvalósíthatása érde- 1 

kében minden embernek, ki a művelt értelmi-
ség osztátyába tartozik, hogy ennek segítségével 
megalkossa mindegyik magában az öntudatos ; 
értelmi életet. Ez az öntudatos értelmi élet j 
a királyi zsoltáros szavai szerint: da mihi 
intellectum et vivam, alapját képezi az öntu-
datos erkölcsi életnek, mely a tudomány 
taní tása szerint az embernek végczélja. 

Lubrich Természetbölcseletének tar ta lmi 
kivonata meggyőzhet mindenkit arról, hogy ez 
a czél lebegett az évek terheivel nemtörődő 
tudós szemei előtt, mikor belekezdett Termé-
szetbölcseletének írásába. 

S Z E N T T É A V A T Á S O K . 
DECRETUM 

Abyssinen. 
Beatificationis seu Declarations Martyrii Ven. Servorum Dei 

Agatliaiigeli Vendomensis 
et Cassiani Nannetensis 

Ex Ordine Franciscalium Capulatorum in odium Catholicae Reli-
gionis a schismaticis intei'fectorum 

« Super dubio 
„An constet de martyrio eiusque causa, itemque de signis, 

seu miraculis martyrium ipsum illustrantibus in casu et 
ad effectum de quo agitur.u 

Qui asperrimo vitae genere atque incruento quo-
dam probati martyrio christianae perfectionis consilia 
in coenobio sectantur, dum inimicis Crucis Christi 
videri soient inutiles, iidem saepenumero in proximo-
rum salutem sui sanguinis prodigi reperiuntur. Qui, si 
nihil aliud efficerent quam ut eloquentia factorum 
suaeque exemplo fortitudinis communem socordiam 
moresque depravatos arguerent, iam vel hoc ipso de 
causa religionis et humanitatis essent optime meriti. 
Hoc laudis genere Franciscales Capulati ílorent, quorum 
et sacrae expeditiones aequant históriáé molem, et effusus 
late cruor iuge semen est christianorum. Ex ea Fami-
lia martyrum album habet etiam scripta nomina AGA-
THANGELI et CASSIANI, qui, ob catholicae Fidei 
testimonium, in Aethiopia mortem crudelissimam oppe-
tierunt. 

Yen. Dei Servus AGATHANGELUS, in paterna 
domo Franciscus Nurry, Yendome in urbe Galliae 

ortus est die X X X I mensis Iulii a. MDXCVIII. Eo 
nondum bilustri, Nanneti prodiit in lucem, die XV 
mensis Ianuarii an. MDCVII, futurus illi in apostolatu 
et in passione socius, Consallus Vaz Lopez Netto, cui 
postea nomen CASSIANUS. Uterque claris piisimisque 
parentibus usi sunt, non ad rem sibi gloriamque am-
plificandam, sed ad maturanda consilia sanctitatis. 
Docti ab infantia timere Deum et ab omni culpa ab-
stinere, late pervadentis corruptionis esse potuerunt 
expertes, Tobiaeque similes, „cum irent omnes ad vitu-
los aureos, ipsi pergebant soli in Hierusalem ad tem-
plum Domini" (Tob c. L, v. V). Quae morum inno-
centia utrumque disposuit ad perfections vitae insti-
tutum amplectendum in Familia Capulatorum Francis-
calium, qui iam tunc in Gallia, ut novis erroribus sese 
opponerent, versabantur. 

In eo domicilio virtutis, aucti sacerdotio ac do-
ctrina, qua pares forent errantium saluti procurandae, 
saorarum expeditionum atque martyrii desiderio flag-
rare coeperunt. Quem quidem gloriosum exitum parum 
abfuit ut praeoccuparet CASSIANUS, grassante pestis 
contagio in urbe Rhedonensi ; sed non obiit martyr 
caritatis qui Fidei martyr erat moriturus. Itaque, ut 
convaluit, in Aegyptum missus est, deinde Cairurn, 
ubi AGATHANGELUM invenit, annum iam ibi com-
morantem sacrisque illis expeditionibus praepositum. 
Inde simul Aleppum profecti sunt, ubi et ad catholicos 
in fide retinendos et ad Coptos praesertim in unitatem 
revocandos nervos omnes adhibuerunt. 

Interim, quum rescivissent atrox in Aethiopia 
flagrare odium in catholicum nomen, eo se contulerunt, 

; incommodis obiecti plurimis, maxime vero „periculis 
j in falsis fratribus". Nam, opera lutherani cuiusdam 
j hominis vaferrimi in suspicionem adductus episcopus 
i Abyssinus, quocum antea Yenerabiles Dei Servi con-
I iunctissime egerant, edictum provocavit, quo catholici 
j viri religiosi comprehenderentur omnes, quicumque in 
I Aethiopiam pedem inferrent. Qua comminatione ipsi 

nimirum petiti AGATHANGELUS atque CASSIANUS, 
ignari perfidiae, vix ingressi Dibauriam, illico vinculis 
obstricti proiiciunter in carcerem. lade in urben Goudar, 
ad quadrupedum caudas alligati, usque ad locum sup-
plicii trahuntur. Ubi postquam flexis genibus Deo gratias 
egerunt exuti vestibus ad truncos appensi sunt, suis-
met iugulandi funibus ; quorum crassitudine remorante 
mortem, ingenti lapid*um iactu petiti eorumque obruti 
acervo, invictas animas Deo reddiderunt die YII mensis 
Augusti an. MDCXXXVIII . 

Innocentem horum sanguinem multa signa sunt 
prosequuta, inter quae praesertim, ipso martyrii ves-
pere distinctae visae luces e lapidum rimis, quibus 
iacebant gepulta corpora, prodeuntes, seque in unum 
veluti ardentis columnae corpus attollentes. Neque 
corusca ilia saxa muta fuerunt, quorum in conspectu 
plures illico sunt ad catholicam veritatem conversi, 
deprecantibus profecto etiam post obitum sanctis mar-
tyribus Eum, „qui potens est de lapidibus suscitare 
filios Abrahae". His de causis factum est, ut de utri-
usque religiosi viri martyrio institueretur actio, et cano-
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nicae inquisitiones auctoritate primum ordinaria, deinde 
Apostolica fierent. Quibus peractis habitisque legitimis, 
de Summi Pontificis P I I PAPAE X venia, peculiari 
purpuratorum Patrum et S. R. Congregationis Prae-
sulum Officialium coetui res est commissa, qui suam 
sententiam proferrent. Quo in coetu, habito die XXI I 
Mártii hoc labente anno MDCCCCIV Rmmus Cardina-
lis Dominicus Ferrata Causae Relator dubium ad di-
scutiendum proposuit „An constd de martyrio eiusque 
causa, itemque de sign s seu miraculis martyrium ipsum 
illustrantibus in casu et ad effectum de quo agitur11 ; et 
quotquot aderant Emmi Cardinales et PP. Consulto-
res, latis suffragiis, constare censuerunt. Nihilominus 
SSmmus Dominus, auditis omnibus, quae a Rmmo 
Dnno Cardinali Aloisio Tripepi S. R. C. Pro-Praefecto 
ad Ipsum relata sunt, a supremo iudicio abstinendum 
duxit, superni luminis opem in re tam gravi implora-
turus. 

Tandem hau die XVII April, eademque Dominica 
II post Pascha, titulo Boni pastoris, idem SSmmus 
Dominus, sacris pientissime operatus ad se arcersivit 
Rmmos Cardinales Seraphinum Cretoni S. R. Congre-
gationi Praefectum eiusve loco et vice Aloisium Tripepi 
Pro-Praefectum, et Dominicum Ferrata Causae Rela-
torem una cum S. Fidei Promotore Alexandro Verde 
meque infrascripto Secretario, iisque adstantibus solem-
niter pronunciavit : „Ita constare de martyrio eiusque causa, 
itemcpie de signis, seu miraculis, martyrium ipsum illustran-
tibus in casu et ad effectum de quo agitur, ut procedi possit 
ad uHeriora.Li 

Hoc autem Decretum in vulgus edi et in actis SS. 
RR. Congregationis referri iussit clecimo quinto Cal. 
Maias anno MDCCCCIV. 

SERAPHINUS Card. CRETONI, 
S. B. C. Praefectus. 

L * S 
f DIOMEDES PANICI, Archiep. Laodicen., 

S. B. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 4. A Szent-István-Társulat nagysza-

bású irodalmi akcziója a magyar katholikus nép érdekében. — 
A Sz.-I.-T. közgyűlése elhatározta, hogy Magyar-

ország kath. népét irodalmi hatásának körébe vonja 
be, nagyobb arányokban mint eddig történt. E hatá-
rozat foganatosítására a társulat elnöksége a követ-
kező felhívást bocsátotta ki és küldötte szét : 

Ftlhivás a magyar kathohkusokhoz ! 
A Szent-István-Társulat Magyarország katholikus 

népének kezébe jó könyveket kívánván adni és egyszer-
smind a népet állandóan a maga körébe csoportosítani : 
új alapszabályaiban „pártoló tagoku neve alatt népies 
tagságot léptetett életbe. 

A Szent-István-Társulat pártoló tagjai évenként 
két korona tagdíjat fizetnek. E csekély összegért a tagok 
megfelelő mennyiségű népies olvasmányt kapnak, még 
pedig vallásos könyveket, oktató és hasznos ismerete-
ket terjesztő könyveket, mulattató könyveket és nap-

tárt, összesen mintegy 40 nyomtatott ívnyi terjedelemben. 
Ezenkívül a pártoló tagok abban a kedvezményben is-
részesülnek, hogy a Szent-István-Társulat bármely kiad-
ványát a választmány által megállapítandó mérsékelt 
áron kapják. 

A kik az idén, 1904-ben, pártoló tagok, azok kap-
ják az Újszövetségi Szentírás történeti könyveit, tudni-
illik az Evangéliumokat és az Apostolok Cselekede-
teit kötve. Továbbá kapnak egy, a falusi népet igen-
igen érdeklő oktató könyvet a gyümölcsfa-tenyésztés-
ről, egy szórakoztató könyvet és 1905-re szóló nap-
tárt. Mindezeket az őszszel küldi szét a társulat ; a 
jövő évtől fogva azonban a tagilletmény egy része 
kivételével már tavaszszal kapják könyveiket a pár-
toló tagok. 

A ki a Szent-István-Társulat pártoló tagja akar 
lenni, az vagy magánál a Szent-István-Társulat-nál 
jelentse szóval vagy írásban (levelezőlap is elegendő), 
vagy a jelen gyűjtőívbe jegyezze vagy jegyeztesse be 
nevét, a mikor is az iv birtokosa fogja az ivet a Szent-
István-Társulat-hoz beküldeni. 

A ki pártoló tagnak véteti föl magát, az csak egy 
évre kötelezi magát ; azonban ha a naptári év végéig 
kilépését be nem jelenti, a kővetkező évre is pártoló 
tagnak tekintetik. 

Manapság, mikor a népet annyi gond gyötri s 
gondjait annyi izgató igyekszik gonosz módon kizsák-
mányolni s a népet eltántorítani - a Szent-István-
Társulat vállalkozását kész örömmel kell, hogy fogadja 
Magyarország katholikus népe és e nép őszinte bará-
tai s hivatott vezetői. 

Felhívjunk ezért mindenkit: a nép fiait és a nép 
vezetőit egyaránt, hogy tömegesen lépjenek be a 
Szent-István-Társulat pártoló tagjaiul és gyűjtsenek 
minél több tagot. Minél nagyobb lesz a tagok száma, 
annál több kedvezményben részesülhetnek. 

A kihez gyűjtőivet küldtünk, vállalja piagára azt 
az Isten és ember előtt nemes fáradságot és gyűjtsön 
minél több pártoló tagot! Az iveket, mihelyt megtel-
tek, de minden esetre folyó év juUus l-ig, a befolyt 
tagdíjakat pedig szeptember l-ig méltóztassék a Szent-
István-Társulat-hoz visszaküldeni. A tagilletményi köny-
veket a pénz beküldése után adjuk. 

Azon buzgó egyéneknek, kik akár a jelen gyűjtő-
íven, akár egyébként legalább tíz tagot jelentenek be 
egyszerre, egy ajándékkönyvvel kedveskedünk. 

Kívánatra gyűjtőiveket tetszés szerint való meny-
nyiségben küldünk. 

Tegyünk meg mindent, a mire csak képesek va-
gyunk, magyar katholikus népünkért ! 

Budapest, 1904. április havában. 
A Szent-István-Társulat elnöksége. 

Budapest, jun. 1. Bon Bosco és az ö világraszóló 
csodálatos művei. — 

A „Religioa-ban nem igen kell ismertetni Don 
Boscot ós az ö világraszóló csodálatos műveit, mert 
Don Bosconak kortársa lévén, azon frissében Írhatta 
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meg a legcsodálatosabb eseményeket, melyek Don 
Boscoval összefüggésben voltak. Hogy azonban e lap 
igen tisztelt ifjabb olvasói, kik talán nem ismernék 
Don Bosco műveit, tájékoztatva legyenek: elmondom 
főbb vonásaiban Don Bosco szalézi rendjének hivatását. 
Don Bosco látván Turin utczáin a czéltalanul csatan-
goló és a végromlásnak kitett gyermekcsoportokat, 
arra a gondalatra jött, hogy összegyűjti őket és a saját 
felügyelete alatt mindenféle szép szórakozással, majd 
pedig a hittan elemeinek tanításával és egyéb foglala-
tossággal fogja a gyermekeket a vasárnapok és ünnepek 
megszentelésére vezetni és ahelyett, hogy a már rom-
lott gyermekek közé keveredve szintén elveszszenek 
örökre a becsületes emberekre nézve, megnemesűlnek 
ós a társadalom hasznos tagjaivá lesznek. Csodálatos 
mű ez ! Hatását immár három világrész érzi, mert 
mintegy 300 rendházban és ugyanannyi ünnepi ora-
tóriumban kb. 600.000 gyermeket nevelnek Don Bosco 
fáradhatlan fiai. Vájjon Budapesten a Fenyő Sándorok 
és kosaras asszonyok hazájában nincsenek ilyen koborló, 
veszendőbe induló gyermekek? Aránylag egyetlen 
európai városban sincs annyi, mint éppen szerencsét-
len fővárosunkban ! I t t tehát szükség van Don Bosco 
mentő művére ! De hányan vannak, akik ezt nem 
ismerik?! Sokan, nagyon sokan! Tudva ezt dr Zajféry 
Károly a Don Bosco társaságának eddigelé egyet-
len magyar papja, idejött f. évi április 10-én és itt 
marad szeptember 1-éig, és fáradhatlan buzgalommal, 
kitartó lelkesedéssel ismerteti, hirdeti a XIX-ik század 
legcsodálatosabb művét! Egyúttal a jobbak szivéhez is 
szól, hogy segítsék azt a 27 magyar ifjút, kik valóban 
hősi elszántsággal mentek ki Itáliába, hogy az ottani 
sanj'arú egyházi viszonyok közt a Don Bosco társasá-
gában papokká képeztetvén, Don Bosco utmutatása 
szerint saját honfitársaikat mentsék meg a legújabban 
felvetődött mindenféle veszedelmektől. Dr Zafféry itteni 
tartózkodása alatt eddig negyvenkét prédikáczióban, 
konferenczián ismertette Don Bosco műveit. A kon-
ferenczián kezdetben kevesen vettek részt, de később 
oly nagy volt az érdeklődés, hogy a konferencziák 
helyisége igen kicsinynek bizonyult az érdeklődők hatal-
mas tömegének befogadására ! Beszélt a Józsefvá-
rosi Katholikus Körben, a Belvárosi Katholikus Kör-
ben, a Budai Kath. Körben, a Sz. Imre Körben, a 
Kath. Legényegyletben stb. és a főváros környékén is 
több helységben. Az itt való tartózkodás hátralevő 
idején úgyszólva minden napjaié van foglalva egy, sőt 
több szentbeszéd és konferenczia tartására. Igy például 
május 29-én vasárnap három szentbeszédet ós egy 
konferencziát tartott a lankadhatatlan szalézi pap. Azok-
nak, akik e lap olvasói közül a szalézi társaság ügyei-
ről bővebb értesítést óhajtanának, szívesen áll rendel-
kezésére dr Zafíery Károly szalézi áldozár naponta 
reggel 8 —10-ig d. u. 2—5 ig VIII. Német-utcza 16. sz. 
a. levő lakásán, ahova esetleges kegyes adományaikat 
is elküldhetik a nagyérdemű olvasók. —e r. 

I R O D A L O M . 

Lord ine íiell' Inferno (Ii Dante. I r ta : Giuseppe 
Chesani. I. rész. 8 ' 160 1. Verona, 1Í03. Tipografia e 
cartoleria Antonio Gurisatti. Ara : 3 lira. 

Nagy vigasztalására szolgál az embernek az iro-
dalmi szemfényvesztések e termékeny korában, ha oly 
egyénekkel találkozik, kik a tudományok szentelt csar-
nokába, mint inaugurált papok s nem mint haszonleső 
napszámosok lépnek be, — kik magasztos hivatásuk s 
nemes czéljuk tudatában komoly szorgalommal s követ-
kezetes önfeláldozással előbbre viszik a tudás zászlaját. 
Le a kalappal az ilyenek előtt, mert meg van erre az 
abszolút érdemök,. — s mert manapság oly igen-igen 
kevesen vannak. 

Chesaninak e néhány hónappal ezelőtt megjelent 
munkája élő czáfolata annak a nézetnek, hogy a 
Danteologia napjainkban a stagnálás stádiumában van. 
Kemény fába vágta szerző fejszéjét,-— olyan kérdésbe, 
a melyben a Dante-ismerők közt eddigelé a legmesszebb-
menő véleményeltérések voltak, s a melyet -— Dante 
szellemén eh s intenczióinak megfelelőleg — a tudósok százai 
eddig meg nem oldottak. Lássuk azért közelebbről ezt a 
tartalmas munkát, melyhez fogható a szakirodalom terén 
még kevés látott világot. 

Három részre oszlik az érdemes mű : az első a 
Dante-poklabeli bűnfelosztások rendszereinek történetét 

, adja, a második kilenczvenhat lapos rész huszonegy 
fejezetben a Pokol XI. énekét magyarázza, melyben 
Dante maga fejti ki a pokoli bűnök osztályozásában 
követett alapelveit; a harmadik s egyúttal utolsó rész 
birálat alá veszi az eddig e tárgyban megirt sziszté-
mákat. 

Az első részben szerző nem kevesebb, mint kilencz-
venkét Dante-mű áttanulmányozásának eredményéről 
számol be s vagy félszáz jelentősebb irónak nézeteit 
mutatja be a pokoli bűnök osztályozását illetőleg. Az 
egész érát két részre osztja: az elsőben a Rosetti előtt 

I működött irókat vagy megjelent kódexeket tárgyalja, 
a másodikban a többieket a legújabb korig. Nem puszta 
felsorolás azonban ez, hanem önálló feldolgozása az 
illető nézeteknek. Mint jeles felfogást mutatja be a 
Berthier-ét, ki ügyesen osztályozta a csalók bolgiáit. 
Hasonló elismeréssel reczenzeálja Lubin ós A. Bartoli 
nézeteit is. Igen értékes a nézetek előadása után a 
rövid rekapituláczió. melyben azoknak áttekinthető képét 
adja. 

A második rész Chesani munkájának legönállóbb 
résztelete s egyúttal úttörő is. Az Inferno XI. énekének 
22—110. sorait veszi bonczkés alá s Dante subtilis 
filozofiai distinkezióit Aristoteles Ethikája, Cicero De 
officiis-a s Szt. Tamás Summája odavonatkozó tételei-
vel veti össze. Tekintetbe veszi a többi nagy közép-
kori bölcselőknek, szt. Bonaventurának, Duns Scotus-
nak stb. elméleteit is. Általában feltűnő jártasságot 
mutat a skolasztika tanainak ismeretében; a morális-
hoz tartozó pontoknak, mint a szabad akarat kazuiszti-
kájának feldolgozásában pedig valóságos bravúrral jár 
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el. Kimutatja, hogy Dante az Infernoban nem Aristo-
teles-Szt.-Tamás alapján áll, kik az összes halálos 
bűnöket az àxçcc6ia (incontinentia), v.ay,ía (malitia) és 
ftrjQLÓzijs (bestialitas) szerint három főcsoportba osztot-
ták, hanem inkább Cicero nyomában jár. Eredmény 
gyanánt mondja ki, hogy Dante az erőszakosság és a 
csalás két főkategoriájába sorozta az összes bűnöket: 
az előbbibe számitva az eredeti bűnt, az önmegnem-
tartóztatást s az állatiasságot, — az utóbbiba a rossz-
akaratból, gonoszságból (malitia) származó vétkeket. 
Napnál világosabban kimutatja, hogy a Danteisták azért 
nem tudtak eddig közös megegyezésre s az Inferno 
teljes megértésére jutni, mert a malitia-t hamisan ma-
gyarázták s a fraus-tól megkülönböztették, pedig Dan-
tenál ez csak két különböző szó egy és ugyanazon 
fogalom kifejezésére. Tévedtek azok is, kik azt vélték, 
hogy a bűnök a hét főbűn szerint vannak a Pokolban 
büntetve, vagy mint "Witte, Nicolini, Ronzoni és má-
sok, az állatiasság vétkét teljesen kizárták a felosz-
tásból. 

A harmadik részben kimutatja szerző az osztályo-
zási rendszereknek hiányait, hibáit Ü koncziliálja őket 
a saját felfogásában, mely — szerintem — feltétlenül 
a legészszerűbb s leghelyesebb. 

Szerző valóban nagy szolgálatot tett a Danteolo-
giának jelen müve megirásával ; a maga nemében töké-
letes munkát végzett, — megérdemli, hogy érdemeit 
Dante összes tisztelői elismerjék, művét pedig elolvas-
sák. Készemről csak azt mondhatom, hogy fokozott 
érdeklődéssel várom a II. részt, mely teljes egészszé 
lesz hivatva kiegészíteni a magas nivón álló munkát. 

Alleram Gyula. 

BIVATALOS. 
— Konkurzus. A győri kisebb papnevelő-intézetbe 

való felvétel julius hó 1-én fog végbemenni. Folyamod-
hatnak a főgimnázium IV. osztályát legalább jó ered-
ménynyel végzett tanulók. Felvételre a szükséges ok-
mányokkal felszerelve junius hó 30-án kell jelentkezni 
a kisszemináriumi rektornál, aki minden érdeklődésre 
készséggel bő felvilágosítással is szolgál. 

A székesegyházi énekes és zenész fiuk felvételére a 
székesegyházi karnagy pályázatot hirdet : A pályázók 
a székesegyházi karnagynál, Fránek Gábornál tartoznak 
jelentkezni, e hó végéig. írásbeli folyamodásukhoz 
mellékeljék iskolai és orvosi bizonyítványaikat. A fel-
vett fiuk ingyenes élelmezésben részesülnek a kisebb 
papnevelő-intézetben. 

— Koukurziis. A Veszprém-egyházmegyében a papi 
pályára lépni óhajtó ifjak fölvételi vizsgálata folyó évi 
julius hó 1-én a délelőtti órákban történik meg Vesz-
prémben, a püspöki palotában. A fölvételt kérő ifjak-
nak keresztlevéllel s érettségi bizonyítványnyal ellátva, 
folyó évi junius hó 30-án kell jelentkezniük az egyház-

megyei irodában és sehol másutt, a hol orvosi vizsgálat-
nak is alá kell magokat vetniök. Miheztartás végett 
szíveskedjenek a tdö lelkész urak erről az érdeklődőket 
értesíteni. 

VEGYESEK. 
— Rómából irja tudósítónk ; hogy mikor X. Pius 

pápa meghallotta, hogy kit választott meg a dömés-
rend főnökévé, ezt mondotta : „Nagyon jól van ! Cor-
mier atya szentéletü ember. 0 szent Domonkos rend-
jével sok jót fog tenni-'. 

— Samassa érsek Nyíregyházán és Nagyváradon 
járt e napokban. Amott az ő papi jubileumának emlé-
kére épített nagyarányú u j templomot tekintette meg, 
Nagyváradon pedig az ő legkiválóbb neveltjét, Szmre-
csányi Pál dr püspök urat látogatta meg. 

— A strassburgi egyetem kath. theologiai kara, 
mely ezidén első esztendejét éri, a strassburgi eg\^ház-
megye érdekeivel kiváló jelentős szövetséget vállalt az 
által, hogy tagjai valamennyien munkatársai lettek a 
tudomány és hitélet mivelésében fáradó „Strassburger 
Diöcesanblatt"-nak. A szerkesztőséget is a kar egyik 
tagja, dr Albert Lang vállalta el. 

— A kath. sajtó Japánban. Tudvalevő dolog, 
hogy a Japánok az emberi művelődés minden terén 
lázas tevékenységet fejtenek ki. Az irodalom, a sajtó 
ebben az előre törekvő országban nagy becsülésben 
részesül. A kath. hitterjesztők buzgón felhasználják a 
japánok olvasni, tanulni vágyó kedvét szorgalmasan 
irnak czikkeket a főváros lapjaiba. Ezenkívül röpira-
tokat adnak ki és terjesztenek szét. Ilyenek például a 
következő czimüek : „A mérsékletesség erénye", rAz 
eszményi ember", „Katholikus tudósok a XIX. század-
ban", „Az evangelium és a társadalmi kérdés". A val-
lási kérdések itt a tömegeket még nem ragadták meg. 
Csak kiváló elmék foglalkoznak most még vele. De 
hogy a keresztény vallás hódít, az tény. 

j A budapesti központi papnevelő-intézetnek 
halottja van. Almássy Lajos II. éves beszterczebányai 
növendék pap hosszas betegeskedés után Szélnyén, özv. 
mostoha anyjánál, hová márcziusban üdülés végett az 
intézetből távozott, május 30-án tüdővészben, a hal-
doklók szentségeinek ajtatos felvétele után Teremtőjé-
hez költözött. Áldás poraira. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapoku cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint, a 
„Beiigio- Vallás"1 alakjában, 5/2 ivet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. A lap terjedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerít az előfizetési ár 
felemelésére. A ki tehát csak az mE. Kr. Z."-at járatja, az a lapot, 
újévtől kezdve, évi 4 korona árban kapja. A ki mindkét lapot, a 
..Religio-Vallás"-1 és az „E. Kr. L "-at együtt kivánja járatni, az 
az „E. Kr. L.a-at kedvezményes áron, 2 koronáért szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „K,eligio"-ra az 
eddigi árban 20 koronával, a vele járatott „E. Kr. L."-ra 2 kor. 
pótlékkal tehetni meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint, 
i/4, i/2, 3/4 és egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb eljárás az egész évre járó 
előfizetés egyszerre való törlesztése, .még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Rudapest, 1901. Nagy Sándor kcnyvnyomdáiából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 



j Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

\ szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
j félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
{ Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., 
j hova a lap szellemi 
I részét illető minden 
ï küldemény czimzendö. 

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

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. 

Budapesten, junius 8. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

, Ptryt alacmer m cuepio tuu : prueaare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendai 
xdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis. qui open tuo <uffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus.' 

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

, ldditos tibi amnios auctontate .Nostra exoptamus. quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezére+zmék és tanulmányok: Koldulásról és koldusokról. — Immaculata: Emléksorok a budapesti egyetemi Mária-Con-
gregatio zászlószenteléséhez. — Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : Hatalmas lépés előre a keresztény munkásügy és keresztény 
tömörülés ügyében. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Főpásztori buzditás imára esőért. — M c K e e s p o r t : A kivándorlás gyógyit-

hatlansága. — Tárcza. Szalézi missiók Amerikában. — Irodalom. — Vegyesek. 

Koldulásról és koldusokról. 
— Irta: dr Zubriczky Aladár. — 

I. 

Más a szegény, más a koldus. Szegény az, 
a ki kisebb-nagyobb fokban szükséget szenved ; 
koldus az, a ki végső szükségében máshoz for-
dul anyagi segítségért. Keresztény szempont-
ból mindakettő szánalomra méltó, de magában 
véve egyiknek állapota sem megszégyenítő. 
Sőt a kereszténység mindkettő fölé aureolát 
tűzött . 

Gondoljunk csak az isteni Üdvözítőre, a 
kiről Dante (Paradicsom 11, 70.) oly remekül 
mondja, hogy míg Mária a kereszt tövénél 
állott, addig a szegénység utolsó csókot kapot t 
Jézus elhaló aj káról. Gondoljunk Umbria nagy 
szentjére, a ki a modern ember lelkére sem 
téveszti el megbűvölő hatását ; arra a kister-
metű, gyönge testalkatú, finom arczú, átlátszó 
bőrű, fekete szemű tüneményes jelenségre, 
assisi-i sz. Ferenczre. Imádkozik és imádságá-
ban a szegénységet királynőnek lát j a, 3) kinek 
a lábainál fekszik az egész világ és a kit 
mégis megvet az egész világ, de Krisztus 
jegyesként magához veszi s ő hű marad Krisz-
tusához a jászoltól a keresztig, a kereszttől az 

idegen sirig. Ennek a királynőnek akar ő is 
lovagja lenni és Krisztustól csak egy kincset kér, 
a szegénységet : „hogy nekem s enyéimnek 
örökre az legyen osztályrészesünk, hogy sem-
minek se legyen az ég alatt , és idegen vagyon-
ból szegénj^es, megszorított használat ta l ten-
gessük életünket, míg testünk a földön ól." 
(Opusc. ed. Joann . de la Haye 19). 

Épen ezért a katholikus egyház szemében 
a szegények mindig drága kincs voltak, mer t 
híveinek jó része a szegények la j tor já ján emel-
kedet t az égbe. Rómának nagy vértanúja, sz. 
Lőrincz, nemcsak saját meggyőződésének adot t 
kifejezést, hanem az egész egyház igazi érzel-
meinek volt tolmácsa, mikor a kincsekre sóvár 
pribékeknek Róma szegényeiben muta t t a meg 
Róma kieseit. „Aquo cum quaererentur thesauri 
Ecclesiae, promisit se demonstraturum. Se-
quenti die pauperes duxit. Interrogatus, ubi 
essent thesauri, quos promiserat, ostendit pau-
peres, dicens: illi sunt thesauri Ecclesiae." 
(Ambr. 'De off. min. 2. 28.) Sz. Bernát is szépen 
irja Vilmos apá tnak : „A mennyekországa a 
szegényeké, és királyi dolog tetszés szerint 
boldogíthatni barátainkat ." Krisztus az utolsó 
Ítélet fejtegetésénél nem hiába helyezte az 
ítélet t i tkát épen a szegényekhez való viszo-
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ny úrikban és nem hiába azonosította m a g á i 
ugyanakkor valóban isteni allegóriában a világ 
összes szegényeivel. S hogy ez az allegória 
nála több volt mint szép kifejezés, rhetorikai 
eszköz, megmuta t ta máskor is, mikor azt 
mondta : „Szegények mindenkor vannak vele-
tek, én pedig nem mindenkor vagyok veletek". 
(Ján. 12, 8). 

Ezen a ponton óriási különbség mutatko-
zik pogány és keresztény felfogás között még 
napjainkban is. Az egyik világnézet megnyug-
szik tétlenül Malthusn&k borzasztó szaván: „A 
természetnek nagy lakmáján számukra nincsen 
teríték. A természet azt parancsolja nekik, 
hogy pusztuljanak, és ezt a parancsolatot nem 
is késik az életbe átültetni." (Principles ot 
population.) A keresztény világnézet pedig 
ragaszkodik Jézus Sirach fiának szavához: „Ve-
szítsd el inkább a pénzt atyádfiáért és bará-
todért , és ne rejtsd azt kő alá, hogy ott vesz-
szen . . . Zárd az alamizsnát a szegény szivébe 
és az megszabadít téged imádságával minden 
gonosztól" (Eccli. 29, 13—15). 

De különbség van szegénység és szegény-
ség, koldulás és kuldulás között. Sz. Tamás 
világosan kijelenti, hogy az alamizsnánál ex 
par te recipientis requiritur, quod necessitatem 
habeat (II—II. 32. 5.). Más helyen pedig azt 
mond ja : ad mendicandum potest homo ex duo- I 
bus induci : uno modo ex cupiditate habendi ' 
divitias vel victum otiose, et tolis mendicitas 
est Illicita ; alio modo ex necessitate vel utilitate : 
ex necessitate quidem, sicut cum aliquis non 
potest aliunde habere, unde vivat, nisi mendicet ; 
ex utilitate autem, sicut quum aliquis intendit 
ad aliquid utile perficiendum, quod sine ele-
emosynis fidelium facere non potest, sicut 
pe tuntur eleemosynae pro constructione pontis 
vel ecclesiae, vel quibuscumque aliis operibus, 
quae vergunt in utilitatem communem . . . et 
hoc modo mendicitas est licita. (II—II. 187. 5.) 

Ebből látszik, hogy a koldulás csak azon 
föltétellel szabad, ha más eszközzel, közönsé-
gesen munkával, akár a magán-, akár a köz-
szükségen segíteni nem lehet. Más szóval vilá-
gos, hogy a szegénység lényeges elemét képező 
szükségen első sorban más eszközökkel, kivált ' 
munkával kell segíteni és csupán ennek lehe- ! 
tetlensége vagy elégtelensége esetén pótlék 
gyanánt koldulással. A koldulás tehát csupán j 
kisegítő szerepet játszhatik a rendes társa- ' 

dalmi életben, és az egészséges társadalmi 
szervezésnek arra kell iparkodnia, bogy a kol-
dulás lehetőleg megszoríttassék. Teljesen el-
tüntetni nem lehet, mivel például oly gazdag 
államban, a minő Poroszország, 1888-ban 
Soetbeer számításai szerint (Conrads Jahrbücher 
1889, 418 1.) egy-egy lélekre az összvagyonból 
csupán 329 márka, Wolfnak (Sozialpolitik, 333 1.) 
kedvezőbb számításai szerint csupán 500 márka 
esik. Vegyük hozzá, hogy a vagyon tényleg a 
legnagyobb mértékben aránytalanul oszlik meg 
a lakosság között és a jótékonyság minden 
erőlködése mellett is messze elmarad a fönnebbi 
nivellálástól. Eszményi nivellálás mellett többé-
kevésbbé mindenki koldus volna; a tényleges 
állapotok mellett pedig föltétlenül sok, igen 
sok koldusnak kell lennie. (Folytatjuk.) 

I M M A C U L A T A . " 
Emléksorok a budapesti egyetemi Mária Congregatio 

zászlószenteléséhez. 
Az egyetemi hallgatók Mária-congregatiója X. 

Pius szentséges Atyánk szavára — mely a szeplőtelen 
fogantatás dogmájának félszázados jubileuma alkalmá-
ból az egész világon fölhangzik — gyermeki hódolat-
tal hallgatva, a maga részéről is ékes emlékkel akart 
hozzájárulni a jubileumi mozgalomhoz azzal, hogy 
zászlót szentelt és a zászló körül csoportosulva, az 
Immaculata rendszeres csapatához szegődve, fölvette 
azon eszmék harczát, a melyek az Immaculata nap-
nál ragyogóbb ruhájára irvák. 

Az Immaculata a természetfölötti élet rövid össze-
foglalatja. 

Az Immaculata a kegyelem remekmüve, annak a 
kegyelemnek, mely a természetfölötti élet vére, nedve, 
forrása, éltető harmata ; annak a kegyelemnek, mely a 
boldogságos Szűznek legfőbb ékessége és Istennek 
legdrágább ajándéka. 

Az Immaculata dogmája a keresztény katholikus 
világnézlet csoportosítása. Isten, Megváltó, lélek, kegye-
lem, mennyország, örökkévalóság, eredeti bűn és kár-
hoza t . . . Mindezen fogalmakat az Immaculata dogmája 
uj szempont alatt állítja oda a keresztény világnak, 
szemléltetőleg megvilágítja és Isten szolgálóleányának 
szűztiszta ártatlan képében bemutatja. 

Az igazság képe vonzó, egyszerű, boldogító, min-
den szenny nélkül való, fölemelő és vigasztaló. S az 
Immaculata ragyogó fényben tündöklő igazság és 
azért glorifikácziója a keresztény katholikus igaz-
ságnak. 

Eredeti bűn nélkül fogantatott, mert Isten anyjá-
nak készült, a ki a Szűz testéből és véréből formálva 
testét, az isteni eszmének alakot adott. 

* Újból megnyitjuk ezt a rovatot. Szerk. 
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Eredeti bűn nélkül fogantatott, mert a Megváltó 
anyja lett, a ki az Immaculata szivének oltárán mutatta 
be első áldozatát és az Immaculata fájdalmai közt 
lehelte ki világmegváltó lelkét. 

Eredeti bűn nélkül fogantatott, mert a kegyelem 
csatornájának kellett lennie annak, a ki a kegyelem 
forrását magába fogadta. 

Eredeti bűn nélkül fogantatott, mert arra volt 
hivatva, hogy a Szentlélek arája és az angyalok király-
néja legyen. 

Eredeti bűn nélkül fogantatott, mert arra volt 
kiszemelve, hogy a Sátán országát összerombolj a, a 
bűn szerzőjét megszégyenítse ós az Isten országának 
itt a földön rendszerezett hadserege legyen. 

Az Immaculata ragyogó fénye széttépi a tévedé-
sek ködét, mely a mai korban az igazság egét elta-
karja és az emberiség égi látóhatárát elhomályosítja. 

Az istentelenség, anyagelviség, érzókelviség, önis-
tenítés mily abszurdumok az Immaculata fényében ; s 
azért nem illik a modern pogány világnózlet programm-
jába, de annál jobban a katholikus egyház, a Mária-
congregatio, a természetfölötti élet programmjába, a 
mely programmnak hirdető lapja akar lenni azon zászló, 
a melyet fölszenteltünk. 

Kedves congreganisták! Lebegjen szemeitek előtt e föl-
szentelt zászló, mint a természetfölötti élet jelképe, az isteni 
hit, remény és szeretet pajzsa, a keresztény katholikus egyház 
tanainak szennynélküli törvény táblája, a mennyországba 
vezető ösvény utmutatója, Boldogasszony Anyánknak oltalmazó 
palástja és a tévedések és kísértések ellen irányuló küzdelem-
nek győzedelmes fegyvere. 

E jelben győzünk: a zászlón ragyog a kettős 
kereszt, az egyház, az apostoli királyság és a magyar 
korona jele és disze, a kereszt tövében az isteni Anya, 
Magyarország Nagyasszonya és szent Imre, a keresztény 
magyar ifjúság ifjú, szűzies lovagvezére. 

Szeretet és önfeláldozás, munka és küzdelem, 
állhatatosság és végkitartás Istenért, a katholikus 
egyházért és az ezredéves keresztény hazáért legyenek 
jelszavaink és becsületet fogunk szerezni fölszentelt 
congregatiós zászlónknak ! 

Budapest, 1904. május 8. 
Kománk István S. J. 

praeses. 
FELHÍVÁS 

Férfiak jubileumi zarándoklatára Mária-Besnyőre. 
„Ét vigyok a Szeplőtelen Fogantaid'. 

Katholikus férfiak ! 
A kath. világ jubileumot ül, 50-ik évfordulóját annak, 

hogy az egyház a szeplőtelen fogantatás hitágazatát 
kimondotta. 

Ez ünneplés különféle módozatai közt főhelyet 
foglal el a Mária-kegyhelyekre vezetett zarándoklat. 
És külföldi hitsorsosaink ugyancsak kitesznek maguk-
ért : minden országban, minden vidéken óriási zarán-
doklatokat szerveznek. Nos, Mária országában ne 
tüntessenek a magyarok Nagyasszonya mellett? Őseink 
Mária-tiszteletét annyi kegyhellyel áldotta meg az isteni 
Gondviselés, és mi ne tudnánk nemzeti kegyhelyeinkért 

lelkesülni? Nem mernénk Nagyasszonyunkhoz elzarán-
dokolni ? 

Hogyis ne. Ha dicső elődeink a szeplőtelen fogan-
tatás védelmére felesküdtek, mi meg — az alul jelzett 
Mária-gyülekezetek — a szeplőtelen fogantatás meg-
vallására zászlót bontunk. 

Mária-Besnyőre zarándoklatot tervezünk, Bóta Ernő 
Jézustársasági atya vezetése alatt. * 

Fel tehát kath. férfiak ! Az éledező kath. szellem 
hadd lángoljon föl szivünkben ! Sorakozzunk Mária 
zászlója alá ! Elvárja ezt tőlünk a magyarok Nagy-

j asszonya. Szerezzünk magunknak egy jó napot, egy 
kis lelki vigaszt, úgyis eléggé küzdelmes az életünk ! ! 

E csupán férfiakból álló zarándoklat f évi jun. 
26. vasárnap reggel gyülekezik Jézus Szive Templomában 
illetőleg sorakozik a templom előtt elterülő Scitovsky-
téren s pont hét (7) órakor indul el innen a tem-
plom elől. 

Mária-éremmel mellünkön, Mária-zászlókkal előt-
tünk, Mária-dalokkal ajkainkon és zenekar kiséretóvel 

I vonulunk a keleti pályaudvarhoz s ugyanígy térünk 
aznap este vissza a templomba. 

Besnyőn az állomástól a templomig szent olvasót 
imádkozunk. Mi búcsúsok külön tartunk szentmisét és 
szentbeszédet, délután pedig letenyót ós zsolozsmát. 

A kik a szentségekhez is óhajtanak járulni, azok 
meggyónhatnak szombat d. u. 4—8 óra s vasárnap 
reggel 5— lf.,7 óra között Jézus Szive templomában 
vagy künn az ajtatosság előtt. A szentáldozásban a kegy-
kép oltára előtt fognak részesülni. 

Jegyeket előre kell váltani junius '20-ig, még 
pedig menettérti jegy és kiadások 1 kor. 60 fillérbe 
kerülnek. 

Ebéd egy koronás vagy két koronás. 
Jegyek válthatók VIII., Mária-utcza 25. sz. alatt a 

sekrestyében s több helyen a városban. 
Ságh József, Köcsky Gábor, Szerbetits István, 
a Tisztviselők az iparosok az iparos ifjak 

Mária-gyülekezetének főfelügyelői. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 6. Hatalmas lépés előre a keresztény 

munkásügy és keresztény tömörülés ügyében. — 
Május havának vége és junius hónak eleje két 

nagy eseményt irt be a keresztény Magyarország 
történetének évkönyvébe. Megindult a magyar k eresz-
tén}r munkásnép és munkásegyesületek központi vezető 
lapja, az „Igaz Szóu május 22-én; junius 6-án pedig a 
budapesti Kath. Munkáskör közgyűlésén nagy zászló-
bontása volt a magyarországi keresztény szocziális 
akcziónak, ** A vallástól elrugaszkodott szocziáld emo-

* Több pap csatlakozása nagyban emelné a zarándoklat 
hatásosságát. Fel kell karolni a főváros egész papságának ezt a 

zarándoklatot, mert ily szerény kezdetből fejlődött ki pl. Bécsben 
a kath. férfiak nagy zarándoklata Mária-Czellbe. 

** Hagyjuk ezt a szót „soczializmus" a szocziáldemokra-
cziának • mi nevezzük a mi ügyünket ker. szocziális akcziónak, 
vagy tiszta magyarsággal keresztény társadalmi munkásságnak. 

SztrJc. 
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kraták a keresztény munkásoknak ezt az első népgyülé-
sét Budapesten meg akarták akadályozni működésében ; 
de hát a dolog nem sikerült. E bevezetés után átadjuk 
a szót az illetékes tudósitónak amint következik : 

„Fényes lefolyása volt a gyűlésnek. A katholikus 
munkáskör és a keresztény munkásegyesület férfi és 
nőtagjai párosával vonultak be a Józsefvárosi tem-
plomba „Veni Sanctéra". Onnan ugyancsak testületileg 
vonultak a gyűlés helyszínére, a Mária-Terézia-tér 16. 
szám alá, ahol már sok száz ember várta a gyűlés 
kezdetét. Nemzeti zászlókkal, virágokkal és czimerek-
kel díszített emelvényen foglaltak helyet a szónokok. 

Sándor ff y Ede elnök nyitotta meg az ülést. Magyar 
és tót nyelven üdvözölte a megjelenteket és hatásos 
beszéddel fejtegette a keresztény szocziálizmus és 
czocziáldemokráczia között való különbséget. Nem 
szabad mindent elejteni, amit a szocziáldemokraták 
követelnek. Ami igaz, igaz marad bárki mondja. A 
kereszténység alapjáról azonban sohasem szabad letérni, 
akárhogy mesterkednek a zsidó népbujtogatók. Beszéde 
végén a katholikus munkáskör működését és czéljait 
ismertette. 

Megjelent a szónoki emelvényen Frohászka Otto-
kár egyetemi tanár. A lelkesedés egyszeribe elragadta 
az egész tömeget. A tudós pap puszta megjelenése 
felvillanyozta az egész hallgatóságot. Bátor, mély és 
igaz beszéde csak fokozta a tiszteletet, melylyel a 
keresztény munkásság legigazabb barátját elhalmozza. 
Az érdekes beszédből közöljük a következő részletet : 

„Mozgunk. Törtetünk. Nagy gondolatok mozgat-
nak bennünket. A szocziáldemokraták is jólétet, hala-
dást és emelkedést követelnek a munkásosztálynak. Ez 
a kívánság visszhangra talál az én lelkemben, (Éljen-
zés a szocziáldemokraták részéről.) Több jót, ember-
ségesebb megélhetést ós egy erkölcsösebb életet köve-
telek a munkásságn k. Maradiak, sötétenesek, kerék-
kötők nem vagyunk. A jobbágyság felszabadult az ő 
marha sorsából. Fel fogjuk szabadítani a negyedik 
rendet, a bérmunkásokat is. De hogyan ? Nem ugy, 
hogy neki megyünk a falnak, hanem okos megfonto-
lással, valláserkölcsi alapon, a munkások művelődése 
alapján. Műveltekké kell tenni a munkásokat is. Az 
ipartudás és a mesterségismeret és a szellemi kincsek-
ben való gyarapodás a kulcsa anyagi, társadalmi és 
politikai érvényesülésünknek. 

Legyetek erkölcsösebbekké, tanuljatok, szervez-
kedjetek munkástestvérek és öletekbe hull a szebb 
jövő, a boldogabb élet. Az uj társadalomban akkor a ti 
gondolataitok fognak megtestesedni. Erős meggyőződós, 
gerinczes férfiak, az elvekhez való hűség, a küzdelem-
ben való kitartás és a fegyvertársak összetartása szük-
séges a győzelemhez. A mi igazságunk fényes nap, 
amely elfogja oszlatni az előítéletek sötét felhőit. Bíz-
zunk abban, hogy idővel a mi ellenségeink is megér-
tenek bennünket." (Lelkes éljenzés.) Végül a keresztény 
munkásság uj lapját, az vIgaz Szótu ajánlotta Prohászka 
Ottokár. 

E gyújtó hatású beszéd befolyása alatt többen 
szólottak a tárgj'hoz. A választás megejtése után végül 

Sándorífy Ede a következő határozati javaslatott ter-
jesztette elő: 

A budapesti Katholikus Munkáskör közgyűlésén 
megjelent keresztény munkások a következő határo-
zati javaslatot fogadták el: 

1. Szükségesnek tart juk oly katholikus vagy ahol 
ez nem lehetséges, általános keresztény munkásegye-
sületeknek ós szakszervezeteknek alakítását, amelyek-
ben a keresztény munkásság erkölcsi cs anyagi támaszt 
nyerne az ő nehéz sorsában és keresztény, valamint 
hazafias érzületében nemcsak nem sértetnék, de abban 
istápoltatnék. 

2. A keresztény munkásosztály számára kívánunk 
annyi egyesülési és szervezkedési szabadságot, mint 
amennyit a szocziáldemokráczia hivei kivannak meg a 
maguk számára. Éppen azért, tekintettel arra, hogy a 
szocziáldemokraták a legnagyobb mértékben terrorizál-
nak minden olyan munkást, aki csak szervezeteiken 
kivül akarná keresni boldogulását: mi az ilyen erősza-
koskodás ellen határozottan tiltakozunk s ellene a keresztény 
munkások összetartó erejében és szervezésében keresünk 
védelmet. 

3. Minden irányzatnak sajtóra van szüksége. A 
keresztény munkások lapja az „Igaz Szó". Ennek a 
megerősítését, terjesztését és olvasását ajánljuk minden 
keresztény munkásnak. 

Az előterjesztett javaslathoz Huszár Károly lap-
szerkesztő és Grammantik Ágoston szólottak hozzá. A 
népgyűlés egyhangúlag magáévá tette a javaslatot. Egy 
munkásleány ügyes szavalata és a szépen sikerült 
dalárda éneke után a legnagyobb rendben oszlott szét 
a gyűlés. Este tánczvigalom volt az egyesület hely-
ségében. 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori buzdítás imára 
esőért. — 

Desseívjfy Sándor csanádi püspök ur, a ki papságának, 
híveinek, barátainak, ismerőseinek lelkes üdvözlése közt 
f. hó 3-án érte el születésének 70-ik évfordulóját, apos-
toli tapintattal eltalálta, a mire szüksége van e napok-
ban ennek a földmivelésből élő országnak : Isten áldá-
sára, esőre. Esőért esdeklő imára felhívó főp. szózatá-
nak teljes szövege ime — ez : 

Krisztusban Kedves Papságom ! 
A nép között forogván, legjobban fogja érezni, 

legjobban fogja tudni Sámuel próféta szavait: „Mi 
lelte a népet, hogy sir ?" 1 Sir a népünk, mert nincs 
esője, nem leszen kenyere. Ezen bajnak a vigaszát 
előírja ugyanazon Sámuel próféta: „Segítségül hivom 
az Urat, és menydörgéseket ad és esőket." 2 Valóban, 
Krisztusban Kedves Papjaim, itt az ideje, hogy ezen 
meggyőződéseimet a néppel a szószékről közöljétek, 
hogy itt lenne már az idő feltekinteni az egekre, az 
Istenhez fordulni és kérni, hogy könyörüljön az ő 
népén. Elbizakodván önmagában és megfeledkezve az 
Úr jóvoltáról, ós megzavarodván az ő keresztény hité-
ben, megfeledkezett az Istenről, az ő rendeléseiről, 

1 I. Sám. II. 5. 
2 I. Sám. 12, 7. 
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mely abban áll, hogy mindenki elösmerje az Urat, a 
jóban és rosszban egyaránt, mert az Uré minden, és 
minden bajainkban csak ő tőle nyerhetünk erőt, vigaszt 
és támogatást. Útmutatással szolgál erre nézve az 
ó-szövetségi Szentírás, hogy mint kelljen az Úrhoz 
fordulnunk, ha tőle oltalmat, segítséget és kegyelmet 
akarunk, a kik szükségeinkben áldást osztó kezeinek 
támogatására annyira rászorulunk : „Ha rendeléseim 
szerint jártok és parancsaimat megtartjátok és azokat 
megcselekszitek, esőt adok nektek idejében ; és a föld 
megadja termését ós a fák megtelnek gyümölcsökkel" 3 

és Mózes által szólván az Ur a választott néphez : „Ha 
engedelmeskedtek parancsaimnak, melyeket én ma 
parancsolok nektek, hogy szeressétek Uratokat, Istene-
teket és szolgáljatok neki teljes szivetekből és teljes 
lelketekből, korai és késői esőt ad földetekre, hogy 
begyűjtsétek a gabonát és bort és olajat, és a szénát 
a mezőkről a barmok táplálására és hogy magatok is 
egyetek és megelégedjetek. Vigyázzatok, netalán meg-
csalattassék szivetek és eltávozzatok az Úrtól ós idegen 
isteneknek szolgáljatok és őket imádjátok ; és az Úr 
megharagudván, bezárja az eget, hogy eső ne essék, 
se a föld ne adja termését és csakhamar elveszszetek 
a jeles földről melyet az Úr ad nektek."4 

Mintha nekünk szólna az Úr a fenti szavakban 
szolgája, Mózes által, a kik míg törvényeinek enge-
delmeskedtünk, áldásában és szeretetében fokozottabb 
mértékben részesedtünk és most, a mikor mintegy 
távolodunk tőle és elhagyni kezdjük utait, a mikor 
idegen isteneknek, a világnak és a földi javaknak szol-
gálunk, szükséget szenvedünk és velünk együtt bar-
maink. A jótékony eső elmarad, az egek csatornái 
zárva vannak, és földeinket a terméssel együtt a szá-
razság emészti. Míg ellenben az Istent szeretők és az 
ő törvényeit követőknek Izaiás próféta szavaival felel 
az Úr : „És eső adatik vetésedre, a hol csak elveted a 
földön és íöldtermésed kenyere igen bőséges leszen és 
kövér." 5 

Megerősíti az Úr eme és az ó-szövetségben ki-
mondott szavainak fontosságát és érvényességét a szá-
zadok története, hogy a míg az Istent szeretők szívük-
lelkükkel az Úr törvényei szerint éltek, testi és lelki 
vígságban részesedtek; hogy a föld javaiban való ré-
szesedés által örüljön a lélek és jobban emelkedjék fel 
mindenek Alkotójához, minden jó örök forrásához ép-
pen azáltal, mert javaiban részesült, „hogy az Isten 
jót tévén, az égből esőt adván ós termékeny időket és 
eledellel és vígsággal betölté szíveinket," olvassuk az 
postolok cselekedeteiben. ü 

Krisztusban Kedves Híveim ! Ha én, a ti püpö-
kötök és Krisztusban szerető atyátok, gyarlóságomban 
részvéttel vagyok sorsotok iránt, mennyivel inkább 
részvéttel van irányatokban a mennyei Atya és részí-
teni fog mindama jóban, a mi lelketek és tes-
tetek javára szolgál. Hisz' az ő sz. Fia, Jézus 
Krisztus tanított bennünket az Úr imádságában, hogy 

3 Lev. 26, 3—4. 
4 Deut. II, 13-18. 
5 Izai. 30. 23. 
6 Ack. Ap. 14. 16. 

a mindennapi kenyérért hozzá folyamodjunk. Kövessük 
azért sz. Jakab apostol szavait, melyeket az ó-szövet-
ségi Illés próféta példáját idézvén mondott : „Illés 
hozzánk hasonló ember volt, alávetvén szenvedések-
nek, és imádkozván imádkozott . . . a 3 esztendei szá-
razság után . . . és az ég esőt adott és a föld megadta 
termését." 7 Alá vagyunk vetve a különféle szenvedé-
seknek, megpróbáltatásoknak, de ha imádkozunk, meg-
hallgattatásra találunk. Könyörgésetek által remélem) 
az Úr hatalma, az ő sz. Fiának kegyelme és a mi jó 
anyánknak, Máriának közbenjárása által megnyílnak az 
elzárt egek csatornái és a földet elborítja a jótékony 
eső. És mindez történni fog, mert Istent hívtátok segít-
ségül és meghallgat benneteket az Úr, mivel ő benne 
hittetek,8 teljes szivetekből, teljes lelketekből és min-
den erőtökből. 

A miért is rendelem, hogy mindaddig, míg az 
egek csatornái meg nem erednek, a napi sz. misébe a 

I rendes oratiók után bevétessék az „oratio ad peten-
I dam pluviam" és a sz. mise után a nép nyelvén az 
i evangéliomos könyvben levő imádság egy Miatyánk és 

Üdvözlégygyel előimádkoztassék, és meghagyom Krisz-
j tusban Kedves Papságomnak, hogy a körlevelemből a 
! népnek szóló részt a népnek adandó alkalommal fel-

olvassa, illetve a nép nyelvére fordítva előadja. 
Temesvárott, 1904. junius hó 4-én. 

Sándor, püspök. 

McKeesport. A kivándorlás gyóyyithatlansága. — 
Ez alatt a czim alatt a „Magyarok Csillagáéban 

a következő figyelmeztetéseket olvassuk : 
A magyar amerikai kivándorlást otthon azért 

nçm tudják megorvosolni, mert ehhez rendesen olyan 
emberek fognak hozzá, a kik a kérdést alaposan nem 
ismerik. 

Mi elhiszszük, hogy mindaz, a ki ezt a kérdést 
otthon gyógyítani akarja, telve van az ügy iránt jó 
indulattal, csak azt nem hiszszük el, hogy ezek a kér-
dést alapjában ismernék ; mert hiszen azok az úgyne-
vezett tanulmányutak, a melyeket itt egyesek néha 
kormánypénzen végeztek, a semminél alig érnek többet. 

Hiszen vendéglői szobákból, dinom-dánomokból, 
kirándulási utakból, ünnepi bankettekből, az egyes 
helyeknek futólagos átnézéséből, na meg a mindig diís 
fehér asztaloknál látott, hallott és tapasztaltakból, az 
itt folyó életnek alapját, lényegét, természetét kiismerni 
nem lehet. 

Ezt átélni, tanulmányozni kell s igy magából abból 
a levegőből kell azt megismertetni, a melyben annak 
minden egyes porczikáját átélte az ember. 

S mi azt kérdjük most már, ki szentelt ennek 
eddig Amerikában még hosszú éveket? Talán azok, a 
kik innenről otthonra honmentő tervekkel lépnek elő ? 

Óh dehogy! Hisz azoknak terve egytől egyig 
abban csúcsosodik ki, hogy igen ám, de ehhez magyar 
kormány ! pénz kell, tehát magyar kormány fizess, mert 
hisz Amerikában mi üzleti világot élünk. 

' Jac. 5, 17, 18. 
s I. Paral 5. 20. 
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Sőt talán ez még hagyján lenne, ha az ilyen hon-
mentők a maguk eredeti, tehát egyenesen az ő lelkük-
ben megtermett tervekkel lépnének elő ; mert akkor 
azok egyikéből másikából mégis csak lehetne alapos 
meghányás-vetés után csinálni valami jó dolgot, ámde 
itt meg az is ám a baj, hogy tiz otthon előterjesztett 
terv közül legalább is kilencz feltétlenül plagizált terv 
Amerikából. 

S ez az, a mi megakasztja itt az egészséges 
eszmék megvalósíthatásának a fejlődését, mert valamint 
mindig fanyar az a gyümölcs, a melyet érés előtt 
szednek le, ugy bármily életre való legyen is egy 
jó terv, az mindig csak fiaskót fog vallani, akkor, ha 
azt nem kellő helyen, időben és módon alkalmazzák. 

Igy például gyönyörű, nagy és életre való terv 
volt az amerikai magyar kivándorlásnak törvény utján 
való rendezése ; ámde azok, a kik óhajtották ezt, ma 
valósággal megborzadnak attól a szörnyszülöttől, a mi 
abból részint a kivándorlási törvény egyes paragrafu-
saiban nyert kifejezést, részint pedig a Cunard Lin evei 
megkötött szerencsétlen és igazán rabszolgakereskedés-
szerű szerződésben. 

S itt egy ujabb bizonyság áll ebben előttünk 
arra nézve, hogy minden szent ügy sirba bukik akkor, 
ha annak hátterét üzleti érdek fedezi. 

És ez az, a miért mi oly sokat foglalkozunk az 
amerikai magyar közélet ferde kinövéseinek nyesege-
tésével; mert magyar szivünknek igazán fá j tudni azt, 
hogy Magyarország eme betegségét — a kivándorlást 
értjük — ép azért nem lehet meggyógyítani ; mert 
annak lehetőségét itt, magában Amerikában, igen sok-
szor a félrevezetett magyar kormány pénze teszi 
lehetetlenné. 

Eggyel e kérdésben azonban számolni kell otthon, 
s ez az, hogy a magyar amerikai kivándorlást addig, a 
meddig hazánkban vagy földdel nem kötik meg a 
magyar népet, vagy pedig gyárakat és bányákat nem 
nyitnak ennek ; azután meg addig, a meddig Magyar-
ország helyre nem állítja a hajdan világszerte híres 
magyar bortermelést és meg nem nyitja a többi mel-
lett annak számára azt az amerikai piaczot is, a melyen 
a Hungarian Yine-nek már csak a puszta hire is való-
ságos forradalmat képes csinálni, az amerikai kivándor-
lást meggyógyítani nem lehet. 

Nem pedig főként most már, a mikor onnan egye-
nesen kormányfedezet mellett kezdődött el a kiván-
dorlás s igy a minek folytán még olyanokkal is meg 
fogják ennek révén ismertetni az amerikai életet, a 
kiknek ez előbb még csak eszükágában sem volt. 

Mert lia egyszer otthon, az a tizenkétféle adóval 
megterhelt s e mellett semmi ingatlannal nem biró, 
azután még Amerikához képest, valljuk meg az igazat, 
botrányosan roszszul fizetett magyar munkás megkós-
tolja Amerika dollárfizetését és tudatára ébred annak, 
a minek eddig a magyar kivándorló itt híj jávai volt, 
hogy tudniillik a magyar kormány jóvoltából most 
már mindenfelé ép ugy van magyar pap, magyar tem-
plom, magyar tanító, meg magyar iskola mint otthon ; 
ezt ugyan, ha csak jobbra nem fordul Magyarország 

gazdasági állapota, nem lesz erő a mi visszatelepítse. 
A második generatiót pedig semmi sem ! 

Ne ránk költse tehát Magyarország az ő pénzét, 
sem pedig arra, hogy ő itt egyes olyan embereknek 
adjon magán és igy később ép Magyarország érdekei 
ellen fordítható üzletek alapítására pénzt, a kik Magyar-
ország királyának egyszer már itt Amerikában lees-
küdték a hűséget, de otthon azért ez eskü daczára is? 
mégis jobb magyaroknak akarnak feltűnni báró Podma-
niczky Frigyesnél, hanem oda fordítsa, hogy az Ame-
rikában ma sokfelé parlagon heverő milliókkal Magyar-
országban alapítson gyárakat, bányákat nyisson és 
igy pezsgő iparéletet létesítsen. 

Ez majd igen, de csakis ez: meg fogja oldani az 
amerikai kivándorlás kérdését, vissza fogja telepíteni a 
máig ide szakadt magyarokat és ott u j életet teremt 
majd. De biz e nélkül, hiába jön ki ide akár ezer gróf 
Dégenfeld József, meg millió hivatalos konzuli biztos 

I is; Amerika magyarsága fele részben Magyarországra 
nézve örökre el fog veszni. 

I T A R C Z A , 
Szalézi inissiók Amerikában. 

— Dr Zaffér y Károly szalézi pap tudósítása. — 
Magasztos és vigasztaló a hivőre nézve a kép, 

melyet most bemutatunk és mely nyilvánvalóvá tesz] 
az örök életet, mit az isteni alapító a katholika egy-
háznak biztosított. Egy ünnepélyes pillanatban a mi 
isteni Megváltónk az apostolokat és bennök az ő utó-
daikat azzal bizta meg, hogy hirdessék az egész világ-
nak. Menjetek — úgymond — és tanítsatok min-
den nemzeteket. És ez ünnepélyes pillanat óta az 
Egyház nem szűnt meg soha a hosszú századok folya-
mán, a világ minden részébe szétküldeni a szeretet 
valódi apostolait, akik bejárják az egész világot és 
feliángoltatják azt a szent tüzet, melyet a mi Urunk 
Jézus Krisztus hozott le a világra. 

Csodálatos az a lelki összhang, mely e tekintet-
ben mindig áthatotta és ma is áthatja az Egyház 
összes szentjeit és szolgáit; de különösen kell ezt 
mondanunk a szerzetesrendek alapítóiról, ezen szent 

î hadseregről, mely a katholika vallás eloharczosait fog-
lalja magában és annak legtündöklőbb dicsőségét 
képezi. Az egyház minden időben kimutatta az ő szol-
gáiban azt a drága kiváltságot, melyet az isteni ala-
pítótól kizárólag ő nyert, a mely kiváltság abban áll, 
hogy a föld minden népét és nemzetét azon igaz útra 
oktassa és vezesse, mely ut maga az Isten. Innét az a 
csodálatos termékenység, mely a katholikus apostol-
sággal a világ minden részében elválaszthatlanul össze 
volt kötve ; innét az a fönséges vágy és magasztos 
lelkesülés a missiók iránt, a mit mindenkor éreztek az 
evengeliom lelkes munkásai, hogy Jézus Krisztusnak 
megnyerjék vagy megtartsák a lelkeket, feláldozván 
ezért cserében nyugalmokat, kényelmüket, sőt saját 
életöket. A vagy mi mást tartalmaznak az Egyház 
tizenkilencz százada történetének lapjai, mint ama 
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magasztos hőskölteményt, mely az ö vitézeinek, hősei-
nek izzadságával, vérével lett megírva. 

A szalézi társaság nem foglalhatott ugyan még e 
dicső történelem alapjain egy szerény helyet; de Don 
Boscot is a családapa küldötte, hogy dolgozzék az ő 
szőllejében ; azért ő is átérezte az apostolság gondjait, 
aggodalmait, és átruházta azokat az ő fiaira, akik 
drága kincs gyanánt őrzik és ápolják ez érzelmeket. 

Nagyszerű és magasztos volt az a küldetés, 
melyet Don Bosco az iskolák és műhelyek alapí-
tásával betöltött, megmentvén ezzel annyi sok fiút, 
a kik az utczákon és piaczokon a vallás és erkölcs 
minden nyomát nélkülözve bolyongtak ; de mindez 
nem volt elégséges a szeretet azon benső tüzének 
oltására, mely az ő bensejét égeté és fogyasztá. Az 
igazi szeretet soha sem mondja, hogy elég, és mind- ; 
azt, amit a szeretett egyén javára tesz, kevésnek i 
találja. Don Bosco szerette az Istent, és Isten- ! 
ben minden embert testvéreként szeretett minden 
kivétel nélkül. Don Boscot megindította az a gondolat, 
hogy annyi sok testvérünk, épp ugy mint mi, Jézus 
Krisztus drágalátos vérével megváltva, nem ismeri 
Istent és saját lelkét; nem ismeri a küzdelmet és 
érdemet, a megváltást és az örök életet, meg van 
fosztva azon szerencsétől, hogy az értelmes, becsületes 
és munkás emberek közzé tartozzék ; egyszóval, hogy 
hiányzik nála a hit, az az isteni tűz, az a tündöklő 
világosság, mely képes szétoszlatni a titok legsötétebb 
árnyait, melynek fényénél a legalacsonyabb sorsú kol-
dus, a hegyek legtudatlanabb lakója érti Isten bölcse-
ségének, tudományának, jóságának titkait ; hiányzik 
nála az áldott a varázsszó, mely leárasztja a halandóra 
az isteni kegyelem bőségét, mely végre az ő legerősebb 
támasza e nyomorult élet fáradalmaiban, Ínségében, 
viszontagságaiban. Megindította ez Don Bosco szivét, 
aki ez okból aggódva és türelmetlenül várta, hogy 
üssön az óra, midőn az isteni Gondviselés hivása foly-
tán fiaiban, akiket fáradalmaiban apostolokká változ-
tatott át, sikra szállhat, hogy hirdethesse az örömhírt és 
Jézus Krisztus aklába terelhessen annyi barbár népet, 
melyek még mindig, daczára az emberiség előhaladá-
sának, a halál árnyékában és a pogányság sötétségében 
rejtőznek. 

Sok nép kiván sürgetöleg szalézi missionáriuso-
kat. De mindezek közt van különösen egy, mely han-
gosan kiált segélyért és a legnagyobb erővel bilincseli 
magához Don Bosco szivét ; mert ez a legszerencsétle-
nebb nép, és leginkább ellentétbe tette magát Jézus 
evangeliomának szelíd törvényével, ettől erős falakkal 
elzárván kapuit és embertelenül feláldozván azon me-
rész missionáriusokat, akik hozzája merészeltek. Ez a 
nép nem más, mint Patagonia népe, azon működési 
tér, melyet Don Bosconak álomban mutatott meg az 
Isten, melyet ő látatlanul is annyira ismert, hogy mi-
dőn e vidékekről volt szó, úgy beszélt róla, mint ha 
azt részeiben beutazta volna; ismerte annak folyóit, 
tavait, erdőit, hegyeit . . . semmi sem volt előtte isme-
retlen: a legnagyobb pontossággal leirta az utakat, a 
népeket, a lakosok szokásait és jellemét, és ezer egyéb 

részletet, minőkről a legjobb útleírások sem adnak 
jelentést. Es ez annyira való volt, hogy a lyoni föld-
rajzi társaság aranyéremmel tüntette ki azt az érde-
kes, kimerítő és pontos előadást, melyet a nevezett 
társulat kérésére 1883-ban tartott. Midőn könyes sze-
mekkel olvasta az első levelet, melyben az Ő missio-
náriusai ama vidéket leírták, igy kiáltott fel : ,,Ez azon 
ország, melyet álmomban láttam, ismerem azt minden 
részletében u 

Midőn Don Bosco az oratóriumban először kezdett 
beszélni a missiókról, szavai leirhatlan lelkesedést kel-
tettek. Áldozópapok, kispapok, világiak egyaránt siet-
tek jelentkezni. Es ez a lelkesedés nem volt szalma-
tűz ; sokan nagyobb mértékben kezdtek ragaszkodni a 
szalézi társasághoz, és mihelyt megengedték tanulmá-
nyaik és koruk, azonnal beléptek a társaságba és mis-
siókba kívánkoztak. 

Sok tanuló és kézműves szentelte magát a kül-
földi missióknak ; de még mindig leirhatlan nagy a szük-
ség. Ha kétszer, vagy tízszer annyian volnának is a 
szalézi missionáriusok, mint amennyien vannak, nem 
volnának ekkor sem elégségesek azon igények kielégí-
tésére és kérelmek teljesítésére, melyeknek meg kellene 
felelniök. Nemcsak Amerikából jönnek nagyszámú kér-
vények, de Afrikából, Ázsiából és Ausztráliából is. 

A missionáriusok küldése 1875-ben vette kezde-
tét, és azóta nem mult el év, hogy legalább egy csa-
pat missionárius ne küldetett volna, de némelykor 
kettő, három is. 33 nagyobb expeditió történt, némely 
expeditió 50 egyént és ennél többet számlált. 

Jelenleg megközelíti az ezeret a szalézi missio-
náriusok száma, akik több mint száz helyen működnek. 
Vannak missionáriusok Argentínában, Uruguayban, 
Paraguayban, Braziliában, Chiliben, Columbiában. 
Equatorban, Peruban, Mexicoban, Venezuelában, Pam-
pas, Patagonia, a Tűzföld vadai közt az Ivaros-ok közt. 
Már három missioház lett alapítva Afrikában és ugj'an-
annyi Ázsiában. 

* * 

De foglalkozzunk röviden az egyes missiókkal. 
Először is leírjuk a patagoniai missiót, azután folyta-
tólag beszélni fogunk a többi missiokról is, melyeket 
Jézus Krisztus helytartójának kegye a szaléziakra 
bizott az ő szeretett atyjok és alapítójok halála után. 

Jelenleg két szalézi püspök, mint apostoli hely-
nökök és egy főpap mint apostoli missiofőnök kormá-
nyozzák az amerikai missiókat. (Folytatjuk.) 

I R O D A L O M . 
— AZ EGYETEMI MÁRÍ A- CONGREGATIO 

ÉRTESÍTŐJE Budapesten, 1904. évi május hó 22-én. 
Negyedik füzet. Kézirat gyanánt. A Stephaneum nyo-
mása. Budapesten, 8-r. 21. 

Történeti nevezetességüvé teszi e füzetet a Con-̂  
gregatio zászlószentelési ünnepségeinek leírása, mely P . 
Komárik István J. t. praeses Emléksorai után követke-
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zik és 13 oldalt foglal el a füzetben. Benne van dr 
Kohl Medárd fölsz. püspök ur fölszentelési beszéde is, 
mely nagy hatást tett a templomban volt ünneplő kö-
zönségre. A Congregatio jótevőinek felsorolása után 
következnek személyzetiek a Congregatio védnökeiről, 
tisztikaráról, rendes tagjairól, jelöltjeiről Vivat, floreat, 
crescat! 

VEGYESEK 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint X. Pius 

pápa május hó 31-én fogadta Voltolini gróf titkos ka-
marását magánkihallgatáson, a ki ö szentségének a 
baj oroszági fogyasztási és kölcsön-szövetsógek országos 
egyesületének kiadványait mutatta be. 0 szentsége 
nagy tetszéssel fogadta ezt a bemutatkozást és kijelen-
tette, hogy mivel tapasztalata szerint is ily egyesüle-
tek a népre igen jó hatást gyakorolnak, Ő nem szüíit 
meg a hasonló czélból alakított velenczei kölcsönpénz-
bank főrészvényese lenni. 

— Örömhír. Balaton-Füredről azt az örvendetes 
hírt kaptuk, hogy ő emja, kegyelmes főpásztorunk egész-
ségi állapota csendes nyaraló helyén szemlátomást javult. 

— Tisztújítás az egyetemen. A budapesti Tudo-
mányegyetemen mind a négy fakultás tanári kara meg-
tartotta tisztújító ülését, amelyen megválasztották az 
1904—1905. tanévre a dékánokat és kiküldötték a 
rektorválasztókat, akik e hó 8-án, a koronázás évfor-
dulóján Heinrich Gusztáv dr, ministeri tanácsos lelépő 
rektor helyébe ezúttal a hittudományi kar tanárai 
közül a jövő tanévre uj rektort választanak. Az uj 
dékánok és a rektorválasztók a következők: A hittu-
dományi kar részéről dékán: Kiss János dr., a hittudo-
mányra előkészítő bölcseleti tanára ; rektorválasztók : 
Székely István dr, Kanyurszky György dr, Kiss J á n c : 
dr, Karácsonyi János dr. A jog- és államtudományi kar 
részéről dékán: Szentmiklósy Márton dr, a római jog 
tanára ; rektorválasztók : Kováts Gyula dr, Concha 
Győző dr, Szentmiklósi Márton dr, Magyary Géza dr. 
Az orvos-tudományi kar részéről dékán : Genersich 
Antal dr, a kórboncztan tanára ; rektorválasztók : Dol-
linger Gyula dr, Lenhossék Mihály dr, Pertik Ottó dr, 
Bókay János dr. A bölcsészettudományi kar részéről 
dékán: Lóczy Lajos dr, a földrajz tanára; rektor-
választók: Török Aurél dr, Medveczky Frigyes dr, 
Mágócsy-Dietz Sándor dr, Szinnyey József dr. A rektor-
választó tanács 1904 5-re dr Demkó Györgyöt, az egyház-
jog ny. r. tanárát választotta meg egyhangúlag. Viva!! 

— Az Ur Jézus Szent Szivének felajánlt óbudai 
Jó Pásztor-templomában Jézus Sz. Szive ünnepén f . hó 
10-én, pénteken, délelőtt 9 órakor nagyságos és főtiszte-
lendő doktor Steinberger Ferencz apátkanonok, a köz-
ponti papnevelő kormányzója, ünnepélyes infulás — 
nagy sz. misét tart és azután a legméltóságosabb Oltári-
szentséget nyilvános imádásra kiteszi. Délután óra-
kor litánia lesz, utána pedig ft Kulcsár István Jézus-
társasági atya magyar szent beszédet mond. Ez ünnep a 
templomnak és a Jó Pásztor rendjének egyik legfőbb 
elsőrangú ünnepe. Nyolczada alatt a templomban a 
legméltóságosabb Oltáriszentség naponkint délután 1/22-
től a l/24 órai litánia végéig imádásra kitétik. 

— Bérmálások. Dr Széchenyi Miklós gróf győri 
püspök ur jun. hó 5-én Rákosról Német-Keresztúrra 
ment, hogy ott a bérmálás szentségét kiossza. — Dr 
Hornig Károly veszprémi püspök úr május 28-án 

Enyingre érkezett ós ott 29-én osztotta ki a bérmálás 
szentségét. Május 3-án ő exclja Zirczre ment és ott 
4-én a zirczi és esztergári híveket bérmálta meg. 5-én 
Olaszfalu és Lókút, 6-án Porva, Bakonynána és Bor-
zavár hivei részesültek a bérmálás szentségében. Va-
sárnap nagy tisztelgés volt ő excja előtt s Vajda Ödön 
apát ur díszebédet adott magas vendége tiszteletére. — 
A nagyváriidi 1. sz. egyházmegyében dr Szmrecsanyi Pál 
püspök ur f. hó 12-én kezdi bérma-körútját Tenkén. — 
A kalocsai főmegyében, Majorosi/ János íölsz. püspök 
úr f. hó 5-én kezdte meg bérmautját Priglevicza-Szent-
ivánon. Kiséri útjában dr Horváth Győző érseki tit-
kár. — Az esztergomi főmegyében e napokban szaka-
datlanul folyik B bérmálás Nyitramegyének a Vág völ-
gyébe eső részében, u. m. Vágujhelyen, O-Turán, Hrá-
dekán, Krakovánban, Pöstyénben, Vittenczen, Szeni-
czen. A bérmálást itt dr Kohl Medárd fölsz. püspök 
ur végzi. 

— Jézus szentséges Szivének ünnepe táján sok-
felé nagyobbszabásu ajtatosságokat rendez a papság 
buzgósága. Kitűnik e tekintetben, Kalocsa, a hova ezer 
meg ezer vidéki ember szokott összegyűlni, a Jézus-
társaságiak templomába. Az ajtatosság három napra 
ter jed: péntekre, szombatra, vasárnapra. — Esztergom-
ban novéna lesz Jézus szentséges Szivének tiszteletére a 
szab. kir. városi templomban, a hol f. hó 9-étől 17-éig Bóta 
Ernő Jézus-társ. atya fogja a kilencznapos ajtatosságot 
vezetni. — Nyitrán a Mária-hegyi templomban f. hó 
9—17-ig lesz kilenczed, melyre a híveket Kottesovszky 
Alajos Mária-hegyi lelkész igen helyesen újság ut ján 
is figyelmezteti és meghívja. 

— Állandó lelkigyakorlatok. Télen szórványosan, 
tavasz nyiltával sűrűbben keresik fel rendházunkat 
egyházi s világi férfiak egyaránt, hogy itt csendes el-
vonultságban 3, 5 esetleg több napos lelkigyakorlatot 
tartsanak. Három óv alatt eddig 393 szeinély fordult 
meg itt. Kezdetnek mindenesetre szép szám, azonban 
mikor fog oly nagy arányokat ölteni, a mint azt b. e. 
XIII . Leo pápa hozzánk magyarokhoz intézett levelé-
ben annyira ajánlotta és a most dicsőségesen uralkodó 
X. Pius pápa ő szentsége a Szeplőtelen fogantatás 
jubileumát elrendelvén, a lelkigyakorlatok és missziók 
tartását is bevonta az ünnepségek közé. Vannak, a 
kik szivesebben jönnek lelkigyakorlatokra olyankor, 
mikor többen jelentkeznek. Ez óhajra tekintve, ezen-
nel közöljük tehát, hogy julius 4., augusztus 1 
augusztus 29., oktober 3. este fognak kezdődni ily na-
gyobb lelkigyakorlatok. E mellett egész éven át csak 
ugy, mint eddig, minden hétfőn uj csoport kezdődik, a 
mikor azok jöhetnek, a kik szivesebben tartják kisebb 
csoportban, vagy épen egyedül. Minden egyes személy 
külön szobát és ellátást kap a rendházban. Külön kert-
jök van Breviáriumon kivül nem kell hozni más köny-
vet. A lelkigyakorlatokat mindig egy Pater vezeti. 
Csak arra kérjük az urakat, hogy levélben idejekorán 
jelentkezzenek. Budapest, 1904. május 11. VIII., Mária-
utcza 25. Riesz Ferencz S. J . házfőnök. 

— Apró hirek. A győri egyházmegyében X. Pius 
pápa Lacza Gyula lébeny-szentmiklósi plébánost tb. 
kamarásává, Szentiványi János püspöki titkárt pedig tb. 
káplánjává nevezte ki. —Aváczi egyházmegye területén 
levő Rákospalotán „Templomszépitő-Egyesület" ala-
kult, a melynek eddig már 400 tagja van. Nem ártana, 
sőt igen jó lenne másutt is. — A nagyváradi sz. József 
finevelő intézet kormányzójává a megyés püspök Radnai 
Farkas legk. kinevezett beszterczebányai püspök utód-
jául dr Karsch Lollion kanonokot nevezte ki. 

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

Rudapest, 1901. Nagy Sándor kcnyvnyomdáiából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Koldulásról és koldusokról. 
— Irta: dr Zuhriczlaj Aladár. — 

II. 
Józan jótékonysági politika mellett a fen-

tiekből következőleg arra kell iparkodni, liogy 
a nemzeti vagyonnak az a része, mely a 
jobban szituált osztályokból a szegényebbekbe 
szivárog alamizsna alakjában, tényleg oda 
jusson, a hol igazi szükséglet van. A nemzetek 
vagyona kevés ahhoz, hogy a munkát lanságot 
istápolja akkor, mikor a fölmerülő szükség-
letet munkával is el lehetne tüntetni . A nyomor 
oczeánja erőszakosan pusztít az emberiség 
part jain és viharai egész földrészeket nyelnek 
el. Az emberiségnek ugy kell ellene védekez-
nie, mint a hollandoknak a Zuider-tó ellen. 
Nincs pénzünk azokon a pontokon, a hol csak 
a munkát lanság miatt van nyomor ; oda kell 
a pénz, a hol a munkaképtelenség vagy a 
munkahiány miat t üti föl fejét. Ez a dolognak 
fizikai oldala és ez oly világos, mint a meny-
nyire világos az az elv, hogy mindenki addig 
nyújtózkodjék, a meddig a takarója ér és a 
mennyire világos saját pénztárczánk józan 
kezelése. 

De a dolognak fizikai oldala mellett 

erkölcsi oldala is van. A munka az emberi 
élet erkölcsi egészségének lényeges alapfölté-
tele. Ellenben a munkaképesség daczára kono-
kul folytatot t munkát lanság, mely szemtelenül 

követelődzik mások pénztárczájával szemben, 
egyrészről a legundokabb önzés, tehát máris 
erkölcstelenség, másrészről a lelki elzüllésnek 
melegágya. Az ilyen munkát lanságot alamizs-
nával támogatni , lehet kényelemszeretet és 
lágyszivűség, de semmi szin a la t t erkölcsileg 
megengedet t dolog. Az erkölcsi erények vezére 
az okosság s ez föltétlenül t i l t ja az erkölcsi 
züllésnek könnyelmű pártolását . A munkát-
lanság nem érdemel részvétet és még kevésbbé 
praemiumot, vagyis alamizsnát. Az ilyen eset-
ben nyúj to t t alamizsna egyenesen idegen bűn-
ben való részvevés. 

Sz. Pál munkára liivja föl a kereszténye-
ket, mikor azt mondja : „Nem ettük ingyen 
senki kenyerét, hanem munkával és fáradság-
gal, éjjel-nappal dolgozván, hogy köztetek 
senkit se t e rhe l j ünk . . . mikor nálatok voltunk 
is, azt hagytuk nektek, hogy a ki nem akar 
dolgozni, ne is egyék. Ugyanis hallottuk, hogy 
némelyek közöttetek nyugtalanul élnek, mit-
sem dolgozván, hanem csak hivalkodván. 
Azoknak, kik effélék, meghagyjuk és könyör-
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günk az Úr Jézus Krisztusban, hogy csendes-
séggel munkálkodván egyék kenyerőket." (II. 
Thessal. 3, 8—12). 

A Didache, ez az őskeresztény irat, a 
melyet alig két évtizede födöztek föl és a 
mely az I. keresztény század végéről szárma-
zik, a következő szép tanácsot ta r ta lmazza : 
aÏQïjTca íÓgaGáöxco r] éXarjpoGvvrj 6ov slg tág %siQág Gov, 

{lépőig av yvág xívt dág — i r v a v a n : i z z a d j o n a z a la-
mizsna kezedben, mig megfontoltad, kinek 
adjad. Az dQ^zca (irva van) szó muta t ja , hogy 
Agraphával van dolgunk, vagyis oly mondás-
sal, a mely a kanonikus evangéliumokban nem 
fordul elő, ámbár régi irók az Úr szavaként 
idézik. Ilyen Agrapha Reschnek gyűjtemé-
nyében körülbelül 60 szerepel (Agrapha, ausser-
kanonische E v ang elienfragmente, Leipzig, 1889.). 
Az, a melyet a Didachéból idéztünk, más régi 
íróknál is előfordul és igen szépen fejezi ki 
véleményünket az alamizsnálkodás tekinte-
tében. 

A szentatyák csodákat műveltek a szegény-
ügy terén. Alamizsnás sz. János alexandriai pat-
r iarka szegényjegyzékében 7500 szegény szere-
pelt. (Bolland. Acta Sanct. J an . 23. II. 499). 
J ános diakónus, N. sz. Gergely életirója még 
200 év múlva is lá t ta a pergrande volument, a ; 
melybe a nagy pápától istápolt szegények voltak j 
bejegyezve, és ugyancsak ő beszéli el, hogy 
a nagy pápa gyilkossággal vádolta magát , 
mer t Rómában valaki éhen halt. (Joann. Diac. 
Vita s. Greg. VI. 39.). Sz. Basiliusnak charitativ 
intézményeiről nazianzi sz. Gergely ugy beszél 
mint egész városról. Es ennek daczára ugyan-
ezek a szentatyák kiméletlenül élesen beszél-
nek a hivatásszerű koldusokról. Sz. Basilius 
a kóborlóknak és feslett embereknek adot t 
alamizsnáról mint ebek elé dobott konczról 
szól. (Sermo 4. de eleem.) Ugyancsak ő manap 
is ismert állapotokat fest, mikor i r ja : „Nem 
mindenki tud ja az alamizsnát helyes módon 
elosztani a szegények között. A ki azon embe-
reket a jándékozná meg, a kik a gyönge női 
szivek megindítására mindenféle mesékkel és 
mondásokkal állanak elő, vagy nyomorék és 
sebes tagjaikat mutogat ják üzletszerűen, az 
nem tenne velük jól. Ez a bőkezűség csak 
megerősítené őket romlottságukban." (Horn. 1. 
in psalm. 14.). 

Sz. Ambrus is nagyon jól ismerte az ala-
mizsnára jogosult szegény és a sportszerű 

koldus között való külömbséget. Abban a szép 
munkában, a melyet Cicero nyomdokain, de a 
kinjúlatkoztatás fényében haladva, a milanói 
papság erkölcsi irányítására irt, kemény sza-
vakkal itéli el a szegénység élősdieit és farizeu-
sait, a gazszegényeket. „Megjelennek az erő-
sek és a kiknek más okuk nincs mint a csavar-
gás ; és a szegények segédforrásait ki akarják 
apasztani, költségöket meg akar ják rabolni; 
a csekélységgel be nem érik, hanem többet 
kivánnak, ruháik körülhordozásával hajliász-
szák a szavazatokat (analógia a klasszikus világ 
szavazatkeresőivel) és származásuk fitogtatá-
sával verik a magasba keresetük diját. A ki 
könnyen hisz nekik, hamar kimeríti a szegé-
nyek táplálására szánt összeget. Legyen tehát 
helyes mérték az osztogatásban, hogy se ők 
ne távozzanak üresen, se a szegények megél-
hetése ne kerüljön csalók zsebébe. Az legyen 
a szabály, hogy az emberiesség se valljon 
szégyent, és az igazi szükség se maradjon 
támasz n é l k ü l . . . Azt kell észrevenned, a ki 
nem lát téged ; azt kell fölkeresned, a ki 
pirulva búvik előled." (De off. II. 16.). 

Sz. Jeromos a maga túlzásra hajlandó ter-
mészetével, a melyben van valami tertulliáni 

I vonás, még élesebben i r : „Félig-meddig szent-
I ségtörés a szegények részét nem szegények-

nek ju t ta tn i ." (Ep. ad Pamach. — L. Ratzinger. 
Az egyházi szegényápolás története. I. 157.). 

(Folytatjuk ) 

Jézus szivének országa. 
— Junius 10-re. — 

Az úrnapi ajtatossághoz szépen fűződik Jézus 
szentséges Szivének ünnepe ; mindkettő ugyanazon Jézus 
istenségének és végtelen szeretetének megnyilatkozása 
magában, és ünneplése részünkről. 

Az Ur kebelén nyugvó János s az oldalsebébe 
ujját nyujtóTamás érzik szivének lángoló hevét, mely-
nek behatása alatt a hitre tért apostol felkiált: „Uram 
és Istenem 

Századok lefolyása után 1675. évi űrnap nyolczadá-
ban ismét megjelenik Jézus szentséges Szive hű szol-
gálójának, boldog alakokki Margitnak a paray-le-moniáli-
kolostorban, mely fényes lángot lobogtatott s ragyogóbb 
volt a napnál. Ezen égi jelenés napjainkban a katho-
likus egyház egén valóban mindent éltető csillagzat ; 
az Ur szive megjelent, hogy égi szeretetének lángjával 
u j életre élessze a kihűlt föld szinét, megnyissa az 
isteni kegyelem dús forrását s magához ölelje és 
áldásával tetézze a hálátlan emberiség szivét. 

Az Úr jótékony országa a kisdet Paray-le-Moniál-
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ban kezdődött s azóta az egész világ ünnepli hitünk 
fenséges nyilatkozataiban ezen dicső megjelenést, 
melyre kiárad malasztjának bősége. „A nap keltétől 
annak nyugtáig dicséretet zengedeznek nevének." 
„Énekeljetek az Úrnak, mivel nagyokat művelt, hir-
dessétek ezt a föld kerekségén." A századok halhatat-
lan királya szivében felállította országlásának trónját 
s elhatározta, hogy ebben leljék a nemzetek az utat, 
igazságot s életet s ebből élvezzék a megváltásnak 
soha el fonnyadó gyümölcsét. 

Ezen igazság meggyőz bennünket arról, hogy 
az emberi társadalom üdvét egyedül Jézus isteni szivé-
nek országa képezi. Ki vonhatja ma kétségbe Üdvözi-
tönk boldog Margitnak tett kinyilatkoztatásainak hite-
lességét? 

Halljuk ezért a szentséges Sziv kegyeltjének ünne-
pies szózatát : „Jézus imádandó szive forrón óhajtja, úgy-
mond, hogy minden szívben tiszta szeretetének oltára 
épüljön s megsemmisüljön abban a gonosz lélek uralma." 

Továbbá az Üdvözítő kijelenté, hogy ezen ájtatos-
ság „szeretetének utolsó fellángolása", hogy üdvözítse 
a „századok végén a világot", végre ugy tünteti fel 
ezen u j országot, mint korunk részére fenntartott 
„második megváltást." 

Olvassuk át a paray-le-moniáii szűz iratait s 
lássuk mily királyi hódolatot követel Jézus az ő szent-
séges Szive iránt. 

Óhajtja, hogy az egész egyház tekintetét feléje 
irányozza, s a tiszteletére szentelt napon a hivők 
az ő hódoló szeretetében egyesüljenek ; továbbá az űrnap 
nyolczada után következő péntek legyen ezen kivá-
lasztott nap ; valamint a hónap első pénteki napja 
különlegesen legyen emlékének fentartva, a melyen a 
hivők bünbánólag vegyék magukhoz az ő szent testét 
s a szent miseáldozatban emlékezzenek meg szivének 
keserves szenvedéséről. 

Üdvözitőnk főleg a keresztény családokat hívja 
fel, hogy magukat isteni szivének szenteljék s ajánl-
j ák ; házaikban tegyék ki tiszteletre szentséges szivé-
nek a képét s minden családtag viselje mellén ezen 
győzelmi jelvényt. 

A nemzetektől kívánja, hogy országukat ünnepé-
lyesen szent szivének tiszteletére szenteljék s zászlóju-
kat szivének képe ékesítse. 

Yégre az összes emberiségtől, hogy viszont szeresse 
és vigasztalja haláláig kínzott ós megsebbzett szivét 
s főleg az Oltáriszentségben rója le a hála és szeretet 
adóját irányában. „Tüzet jöttem bocsájtani a földre s 
miegyebet akarok, mint hogy az lángra gyúljon." 

Az isteni Üdvözítő nemcsak jótéteményeivel akarja 
boldogítani az embereket, hanem „az ő gondját képezi, 
hogy mindazon természetfölötti kincsekkel gazdagítsa 
tisztelőit, melyeknek letéteményese az 0 isteni szive". 

„Ezen kincsek : a hála, szeretet, irgalmasság, meg-
szentelés és üdvözülés." 

Vajha a bűnösök hozzá közelednének, a kinél van 
a bocsánat mérhetlen tengere ; vajha hozzá sietnének 
hűséges követői, kik nála fellelik az életet, a lélek 
békéjét s a szentek bölcsességét. „0 az élet könyve; 

amely tartalmazza a szeretet tudományát ; Ö a tiszta 
szeretet iskolája, a melyben az alázatos és ártatlan 
szívűek megtalálják a valódi boldogságot;" ő a lelkek 
éltető napja s az isteni kegyelem örökké világító for-
rása ; végre, a kik az erények magaslatán állanak, 
ezeknek ö a szeretet olvasztókemenczéje, édes illatú 
nyughelye s kimondhatlan örömök és édes szeretetnek 
mélysége. 

Cor arca legem continens 
Non servitutis veteris 
Sed gratiae, sed veniae, 
Sed et misericordiae." 

Róma a világegyház fővárosa már ötven év óta 
serkenti a hívőket a szentséges Sziv tiszteletére s hagyta 
jóvá a paray-le-moniáli jelenségeket, oltárokra he-
lyezve az isteni titkok alázatos s meghitt szolgálóját. 

IX. Pius pápa nyíltan kifej ezé, hogy a társada-
lom üdvét egyedül Jézus szivében találhatja, melynek 
ünnepét 1854. évben az egész egyházban általánosította 
s 1875. évben jóváhagyta az egyetemes felajánlást. 
Boldog emlékű XIII . Leo pápa 1899. julius 28. Jézus 
szive ünnepének elsőrendű kettős jelleget adományoz, s 
engedélyezi, hogy minden hónap első péntekén Jézus 
szivéről ünnepélyes szent mise mondassók. 

1896. julius 11-én az imaapostolság szabályait 
megerősíti. 1899. április 2-án pedig jóváhagyja a szent-
séges Szív letenyéjét és zsolozsmáját. 

1899. évi május 25-iki nevezetes főpásztori kör-
levelében pedig ünnepélyesen kihirdeti Jézus szentséges 
Szivének országát, e szívnek felajánlja az egész emberi-
séget a föld összes népét uj s dicső zászló köré vonja 
e szavakkal : 

„Midőn a kereszténység első századaiban az egyház 
a római császárok járma alatt görnyedt: egy if jú ural-
kodó az égen meglát keresztet, mely a közeli fényes 
győzelemnek előkészítő hírnöke. Napjainkban ime sze-
meink elé feltárul más áldott isteni jel, Jézus legszen-
tebb szive, melyen kereszt foglal helyet s a lángok 
között fényesen tündököl. Ez összes reményünk hor-
gonya, innét kell az emberiségnek kérnie s várnia az 
üdvösséget." 

„Vexilla Regis prodeunt 
Fulget Crucis Mysterium" 

Szentséges atyánk X. Pius pápa az isteni sziv 
országának lánglelkű apostola s önfeláldozó buzgalomú 
munkása. 

Még mint Sarto bíboros egy Paray-le-Moniálból 
érkező magas személyiség előtt igy nyilatkozik : 

A földi hatalmasságoknak nem kell tiltakoz-
niok többé thálátlanság s jogtalanság ellen, a mióta a szent-
séges Szív megjelent boldog alakokki Margitnak sbizta-
tólag mondá neki e reményteljes szavakat: „Uralkodni 
akarok a szivek fölött s a gonoszlélek s társainak ellenzése 
daczára is megalapítom szivem országát." Véssük 
mélyen emlékezetünkbe ezen szózatot. Én összes 
erőmmel s minden eszközzel fogok törekedni Jézus 
Krisztus szent szivének országát terjeszteni, fej ezé be 
lassú, nyomatékos hangsúlyozással Velencze Jézus 
nyájának legeltetésére hivatott érseke. 

Kövessük egész odaadással Jézus Krisztus földi 
47+ 

W 
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helytartójának buzdító szavait s ragyogó példáját, kinek 
ajka által jelenté ki nekünk, hogy Jézus lelkeinken 
az 0 szive hatalmával akar uralkodni, melyet a világ-
nak, mint az üdvösség és jóság egyedüli forrását ki-
nyilatkoztatta. 

Adja az Úr Jézus, hogy isteni szivének lángja 
hevítse kebleinket, szelleme hassa át intézményeinket 
s vezérelje, áldja drága hazánkat. 

Egyedüli óhajunk, hogy az ő szivét ismerje, 
imádja és szeresse az egész emberiség. A szentséges 
Szív országának kiválasztott apostolai azok, kiket legna-
gyobb titkának részeseivé tett, midőn hallották édes igéit : 

„Jam non dicam vos servos 
sed amicos meos, quia 
omnia cognovistis. . . . " 
„Vos amici mei estis, si 
feceritis, quae ego praecipio vobis." 

Ily érzelemmel áthatva, mély imádással köszöntünk 
téged, Jézus szentséges Szive, ki a bűnösöknek egyetlen 
reménye vagy ! 

Légy üdvöz, oh legszentebb Szív, mely a szeplő 
nélkül fogantatott Szűz legtisztább szive alatt nyugodtál ! 

Peczkó Antal. 

Hogy ülte meg a Jézus-társasági kalocsai 
érseki főgimnázium 

a koronázás évfordulóját? 
Vagyis : 

„A PÁPAI S MAGYAR KORONA." 
Hódolati ünnepély. 

1904. évi június hó 7-én. 

Műsor : 
1. Báthory Mária. Megnyitó. Tharassy Antaltól. Előadta 

a sthephaneumi fúvózenekar. 
2. Ej és fény. Oda. P. Rosty Kálmántól S. J . Szavalta 

Pinterovits Jenő V. o. St. n. 
3. Tu es Petrus. Kar-dal. Sztára Józseftől. Énekelte a 

főgimnázium férfikara. 
4. Róma s Magyarhon. 

Történeti képsorozat 1 felvonásban, 
irta : P. Rosty Kálmán S. J. 

Személyek : 
Sión Király Károly VII. o. np. 
Hunnia Gonczlik Kálmán VII. o. np. 
Asztrik, kalocsai érsek . . . Kemenes István VI. o. St. n. 
Béla herczeg Kenedi Imre VII. o. t, 
ísagy Lajos király Petöcz Károly VII. o. St. n. 
Hunyadi János György Mihály VII. o. t. 
Mátyás király Róka Lajos VI. o. t. 
Tomori Pál, kalocsai érsek . . Horák István VII. o. np. 
Petneházy Dávid Zborovszky Béla VI. o. St. n. 
Eszterházy Vincze gr., ezredes Schneider Andor VI. o. St. n. 
IX. Pius pápa Schäffer Ferencz V. o. np. 

5. Tavaszi dal. Strauss Jánostól. Előadta a stephaneumi 
fúvózenekar. 

6. Az Új nap, X. Pius. Óda. P. Rosty Kálmántól S. J . 
Szavalta Kemenes Károly V. o. St. n. 

7. Pius-dal. Zenéje Griegtől, szövege P. Hörl Gyulától 
S. J . Zenekar-kisérete Sztára Sándortól. A Bariton-
szólót énekelte Csincsek Antal VIII. o. t., a Tenor-
szólót Deák Leó és Róka Lajos VI. o. t., a karokat 
a főgimnázium férfikara. 

8. Pajzsos Anagramm-játék. 
Alapmondat: Pastori supi-emo salutem! 

Vezér: Pinterovits Jenő V. o. St. n. Zászlós: Dobosffy 
Aurél V. o. St. n. Dobos: Goszthony Mihály IV. o. 
St. n. 

Pajzsvivők : Baintner Géza II. A. o., Bercsényi László 
I. A. o., Ciuta Győző II. B. o., Elek Tibor III. o., 
Farkas Lajos II. A." o., Ghillány Árpád I. B. o.. 
Govrik György II. A. o., Grósz Ödön II. B. o., Kiss 
Tibor II. A. o., Knotz Ottó III. o., Körmendy István 
II. B. o.; Kunz Titus I. A. o., Lederer Tibor II. B. 
o., Nagy Pál I. A. o., Perényi Szilárd I. A. o., Rónay 
Dénes II. B. o., Rónay Endre II. A. o., Sauerborn 
Károly III. o., Soóváry Zénó II. A. o., Szalay Kál-
mán II. B. o., Szerviczky György III. o. St. növen-
dékek. 

9. Souvenir de Zaandijk. Anagramm-induló. Torellitől. 
Előadta a stephaneumi fúvózenekar. 

10. Magyar király-induló. Szövege Várady Antaltól, 
zenéje Huber Károlytól. A stephaneumi zenekar elő-
játéka után énekelte a főgimnázium férfikara; zongo-
rán és harmoniumon kisérte Sztára Sándor VIII. o. t. 
és Kilián Géza VIII. o. St. n. 

A stephaneumi fúvózenekar közreműködő tagjai voltak: 
Becsey Oszkár V. o. n., Birkás István V. o. n., Bol-
váry-Zahn György IV. o. n., Fiáth Ádám II. o. n., 
Forster Imre IV. o. n., Frint Antal V. o. n., Gatter 
János III. o. n., Goszthony Mihály IV. o. n., Haksch 
Károly V. o. n., Huber Kornél V. o. n., Jókay Imre 
IV. o. n., Kuluncsics József II. o. n., Markovics Dezső 
III. o. n., Petőcz Károly VII. o. n., Piller Imre V. o. 
n., Révész Sándor III. o. n., Rónay Gyula V. o. n., 
Schneider Andor VI. o. n., Schwab Károly IV. o. n., 
Szabó Imre III. o. n., Tripolszky Imre IV. o. n., 

Zborovszky Béla VI. o. n. 
Kezdete este 5 órakor. 

Az Uj nap. X. Pius. 

Hitetlen ostrom! mind hiába vívod 
A győzhetetlen Róma szirtfalát ! 

A szent vezér, kit Isten karja hívott 
Bizton kiküzdi végdiadalát . . . 

Kétezred éven fénylik a tiára 
S örök babért fon mártír homlokára. 

A gőgös ármány oly sovárgva leste : 
Hogy sírba dől Leo, e gyönge ősz . . . 

S ő él, miként derengő nyári este, 
Nagy szelleme tévely-borút legyőz, 

0 bűvös alkony, tündökölj sokáig . . . 
Szálljon sugárod föl a menny fokáig! 

S uj fény közéig! Te poiriárka, mint nap 
Ragyogsz Pius, kék Ádria egén, 

Tőled Velencze ú j tavaszi színt kap, 
Viriíl a gyermek, enyhül a szegény . . . 

Hálás magyar buesús nép lángol érted : 
Ki ősi Gellért sírján hajt most térdet. 
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Napod kisüt s búvik a rút vakandok, 
Mely titkon áskál trón s oltár alatt, 

Zord műve : vér, országos síri hantok, 
Míg pörölyóvel égbe tör falat . . . 

De im Pius e szörnyet eltiporja, 
E démon-árnyat űzi fénybiborja. 

Halad e nap s a gyári munka rabja, 
Ki Mammon undok lánczát tépi már 

S a dinamitot bősz kezébe kapja : 
Hisz nincs reménye ! élte bús, sivár ! 

Im térdre hull Pius atya szavára 
A mennybe néz, hol munkabére várja. 

E nap leszáll az elbukott családra, 
Mely szent frigyét a porba gázolá . . . 

Gyermekreményit bízva gaz s csalárdra : 
Míg Róma — Ráchel őket gyászolá ; 

De bölcs Pius! Te ú j tavaszt teremtél: 
S erényvirággal nő a házi szentély. 

lm infulád Pius ! ily égi nap volt 
A patriárka trón sugárain . . . 

Szent püspök-élted mint jordáni hab folyt 
Erény s malasztok gazdag árjain; 

S most? öt világrész küld feléd imákat 
S fon ősz fejedre szende mirtusz-ágat. 

Napod zenithre hág ! a Vatikánon 
Tiára tesz rá pápa koronát . . . 

Sugára hajnalt hirdet a világon 
Uj éltet önt e gyáva koron át : 

Atrezg az álnok bölcselet homályán 
S a forradalmi gőg daczos dagályán. 

Aranyfüzért nyújt most a Szűz anyának, 
Melyet elődöd, szent Pius kötött 

S „Szeplőtelen" díszt ajkai adának 
Neki, — kit ős bűn sohasem födött; 

Ez égi tant kétezer éve valljuk : 
S most ötven éve, megujulva daljuk ! 

Szegény fogolylyá tőn habár az ármány : 
Atyaszerelmed' nem vehette el, 

Mely népek ezrét nagy szivedbe zárván 
Hálás fiákként minket is kegyel, 

Kik, könnyes ajkkal csókolok bilincsed'.: 
Áldásod esdjük, — ezt az égi kincset. 

0 áldd meg őt, a nemzet ősz királyát! 
Mint Nagy Lajos s Hunyad, — 0 hű fiad . . . 

Derítse békéssé a kor viszályát, 
Legyőzve, ki hon s trón ellen riad ; 

Ma vette föl Szilveszter koronáját : 
Löveld reá az „ós erény" korányát ! 
0 áldjad, óvjad István árva népét : 

Mint óvta annyi pápai előd, — 
Hogy hordja híven ősz apái képét 

S mint ők, a hitből nyerjen új erőt ; 
Ha Pióma napja áld a magyar égen : 
Ugy nagy, dicső lesz újabb ezred éven! 

Bosty Kálmán S. J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 6. Egy kis megérdemelt ostorsuhog-

tatás a szegedi katholikusok felett. — 
Bánffy Dezső báró o. képviselővé történt szegedi 

megválasztását a „Kalocsai Néplap" f. hó 5-iki számá-
ban bírálat alá fogta és érdeme szerint megrótta. A 
megrovás tanulsága körülbelül az egész magyar 
alföld katholikusságának, sőt még másoknak is szól és 
ezt mondja: „Szégyelni való jelenség (katholikusok 
részéről ez a választás), mert szomorúan jelzi a délvi-
déki katholikusok kétségbeejtő szervezetlenségét s a vezetésre 
hivatottak keleti, bűnös tétlenségét". 

Kemény ítélet. Lássuk a megokolását. Érdemes 
azt elolvasni az egész országban. Mert, tisztelet a ki-
vételeknek, politikailag „szervezetlenség" uralkodik az 
egész országban — a katholikusok felett. Halljuk a lel-
kes „Kalocsai Néplap "-ot. 

„Ha, úgymond, Zichy Nándor gróf, a katholikus 
vezórférfra, Debreczen sz. kir. város I. választókerüle-
tében képviselő-jelöltnek lépne fel. s Eötvös Károly 
volna a főkortese, a magyar protestáns világ menten a 
gályarabságok szomorú . napjainak visszatértéről be-
szélne s jeremiádokban átkozná a „pápások vakmerő-
ségét". 

Pedig Szeged városában épen az történt. 
Bánffy Dezső, a kálvinhitűek főgondnoka jutott 

mandátumhoz, Hock János katholikus pap főkortes-
kedése mellett. S a magyar kath. világ még csak ana-
thémát sem mondott Szeged városára. 

Debreczen lakossága túlnyomóan református, bár 
a kellő (vagy nem kellő ?) számú zsidóság mellett a 
katholikus hitközség is elég népes ottan. A harmincz-
ezer lélekkel nagyobb Szegeden nemcsak számbelileg, 
hanem aránylag is sokkal több a katholikus, mint 
Debreczenben a református. 

Szegedet hát legalább is olyan joggal mondhatjuk 
a legkatholikusabb magyar városnak, mint Debreczent 
a legkálvinistábbnak. A lakosság ősi hagyományai, a 
város legjelesebb intézményei ott ép ugy katholikusok, 
mint itt reformátusok. 

Nemzetiségét illetőleg színmagyar mindkettő. 
Szegeden a délvidéki ráczság, Debreczenben a hajdú-
sági németek gyarapították a magyar elemet a korábbi 
századokban. Történelmi múltja, jelentősége mindkettő-
nek nagy. Szegedé tán még nagyobb. S telve van 
mindkettőé vallási vonatkozással. 

Debreczenben az öreg templom nagyharangját oly 
áhítattal hallgatják a kálvinisták, mint amily buzgó 
áhítattal keresik föl Szegeden a török hódoltságot túl-
élt barátok-templomának legendáshírű Mária-képét az 
alvidéki katholikusok. Egyszóval a debreczeni czívis . . . 
református, a szögedi p ó g á r . . . katholikus. 

Csak hogy a debreczeni czívis Isten ellen való 
véteknek tartaná: a katholikus Szent-István-Társulat 
elnökét küldeni föl képviselőjeként az országházba-
Hanem még tán a főkortesét is agyonkókányozná. 

A szögedi pógár ellenben vig muzsikaszó mellett 
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adja le szavazatát a református főgondnokra és fökor-
tesének szokott tisztelettel talán még kezet is csókol. 

Hanem azért mégis a szögedi pógár a türelmet-
len, mivelhogy katholikus és a debreczeni czívis a 
türelmes, mert ő református. A szögedi pógár szenved 
vallási elfogultságban és benne bujkál az üldözési haj-
lam, a debreczeni czívis keble ellenben békés testvéri 
érzelmeket takar. 

Vagy talán Bánffyt, személyének ellenállhatatlan 
varázsa avagy a közös politikai elvek csodás találko-
zása emelte diadalra Szeged városában ? 

Hát a személyi varázst illetőleg maguk a szegedi 
választók nyilatkoztak legjellemzőbben, mikor megval-
lották, hogyha igazi Bánffy-választást rendezett volna 
ott a kormány julius 2-án, akkor Bánffyt meg nem 
választhatták volna. Más szóval ők nem az igazság és 
törvény emberének tartják Bánffyt. Hanem olyannak, 
a ki képes az igazság és törvény eltiprására, sőt jártas 
is abban. 

A személyi varázszsal hát csak igy állunk, de az 
elvek közösségével sem vagyunk máskép. Mert ha a 
reá szavazó 4 táblabiró, 12 mérnök, 2 törv. biró, 2 
járásbiró, 4 albiró, 18 városi hivatalnok, 72 vasutas, 
51 bankhivatalnok, 16 orvos, 36 ügyvéd s még mint-
egy 100 kereskedő történetesen mind zsidó vagy refor-
mátus volna is, ezeknek összes száma nem több 317-nél, 
holott Bánffy 933 szavazatot nyert. Hatszáztizenhat 
szavazat tehát a törzsökös szegedi lakosok szinkatholi-
kus soraiból került ki, akiknek politikai meggyőződése 
a Bánffy programmjának szükségkép ellene mond. Hisz 
nem titok, habár Szegeden nem is dicsekedett vele, 
hogy Bánffy pár év óta az 1848-iki törvény olyatén 
végrehajtását követeli, mely a katholikusok egyházi és 
iskolai vagyonát tetemesen megrontaná. Vájjon fölte-
hető, hogy ez az öncsonkitó politika melegen ápolt 
meggyőződését képezné nemcsak egy-két félkegyelmű 
strébernek, hanem 616 józan kath. polgárnak? Nem. Itt 
politikai elvek szerencsés találkozásáról szó nem 
lehet. Nagyobb szerepe volt az ellenszenvnek, melylyel 
a másik jelölt ellen viseltettek. Szerepe volt a boszu-
nak, mely a vasutasokat sorakoztatta a kormány je-
löltje : Rónay ellen. Az politikai elvközösség csak egy 
kis töredéket, a Bánffy uralmának visszatérésében re-
ménykedő zsidókat hajtotta az ő zászlaja alá. 

Mindegy, a református főembernek a kath. Szeged 
nem mutatott utat, mint Zichy Nándorral tette volna a 
kálvinista Debreczen. Sőt a maga képviseletével bizta 
meg Bánffy Dezsőt, a mi türelmetlenség szempontjából 
ugyan módfelett imponálhat, egyébként pedig szé-
gyelni való jelenség, mert szomorúan jelzi a délvi-
déki katholikusok kétségbeejtő szervezetlenségét a 
vezetésre hivatottak keleti, bűnös tétlenségét." 

Esztergom. Főpásztori rendelet esőért való ima 
ügyében. — 

A hosszabb idő óta tartó esőhiány és szárazság 
borús sejtelmekkel tölti el hazánkat. Remegve gondol 
már ma mindenki azokra a szomorú következményekre, 
amelyeket a terméketlenség előidézhet. Hogy a súlyos 

csapásoktól Isten jóságos kegyelméből megmeneked-
hessünk, ügyekezzünk buzgó imák által megengesztelni 
haragját. 

Elrendelem ennélfogva, hogy mig az ég csatornái 
meg nem nyílnak és áldásos esőt nem kapunk : minden 
misébe vétessék az esőért való ima; mise végén pedig a 
hívekkel három Miatyánk és Üdvözlégy Mária mon-
dassék. 

Ezeken kivül felkérem a ft. lelkész urakat, hogy 
a fentebbi czélból körmeneteket tartani szíveskedjenek. 

Datum in Balatonfüred, 8. Junii. 1904. 
Claudius 

Card. Aeppus. 

Róma, jun. 6. Jellemző esetek és nyilatkozatok. — 
Jellemző eset az olasz szabadkőműves nagymes-

ter és a szabadkőműves Oombes-féle franczia minis-
terium közt lefolyt pajtáskodó levélváltás. Ferrari 
olasz szabadkőműves nagymester táviratban üdvözölte 
Combest „erélyes és bátor magatartásaért" — a Vati-
kánnal szemben. Ferrari őszintén bevallja ebben a 
táviratában, a mit sokáig titkolt és most is még sok-
szor letagad a szabadkőművesség, hogy t. i. ő „az 
antikatholikus gondolkodásnak régesrégi előharczosa". 
Vajha ezt a katholikusok, világszerte, végre-valahára 
tudomásűl vennék ! 

Combes köszönő levele „nagy meghatottságáról 
beszél, melyet benne az a körülmény keltett, hogy 
attól az olasz szabadkőművességtől kapott üdvözlő 
levelet, a mely az „emberi személyiség (sic) felszabadí-
tásában oly hathatósan működött közre". Ebből az 
üdvözletváltásból Combes azt következteti, hogy a két 
országot a legigazibb barátság kötelékei fogják össze-
kötni a jövőben is „rendületlenül". A két ország „a 
haladásnak és felvilágosodásnak ugyanazon eszményeit 
követi". Combes „félelem nélkül" tekint a jövőbe, a 
midőn az „emberi intelligenczia, minden szolgaságtól 
megszabadúlva, nem fog más vezért követni mint a 
tudományt, és nem törekszik majd más czélra, mint a 
népek boldogságára". 

Az ördög is ilyen frázisokkal bolondította el ős 
szülőinket. 

A másik jellemző esetet és nyilatkozatot a jövő 
alkalomra hagyom. Mára ennyi elég. 

I R O D A L O M . 

— EMLÉKSOROK a szeplőtelen fogantatás hit-
ágazata ünnepélyes kihirdetésének jubileumára. Össze-
állította Tréfán Leonárd szentferenczrendi áldozár, a 
„Szent Ferencz Hírnöke" szerkesztője Marosvásárhe-
lyen. 1904. 32 1. 

Aranyos kis könyvecske. Tartalma : A bold. Szűz 
szeplőtelen fogantatása. A jubileumi év. Jubileumi ima 
a szeplőtelen Szűzanya tiszteletére. Szent kilenczed a 
szeplőtelenül fogantatott Szűzanyja tiszteletére. Lerottói 
litania. Egy füzet ára 24 fillér, 50 db 10 kor. Kapható 
szerzőnél Marosvásárhelyen. Gyönyörű a füzet kiállí-
tása. Maga a boríték elején és hátulján levő szentkép 
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megéri a füzet árát. Lelkipásztorok, ifjúsági intézetek 
elüljárói szebb ajándékot ily olcsó pénzen alig állít-
hatnának ki. 

A Szent-István-Társul at ú j népiratkái. A Szent-
István-Társulat népiratkáinak sorozata több hasznos és 
érdekes kiadványnyal gazdagodott. Első sorban említ-
jük A kassai vértanúk élete és halála czimü kis tanul-
mányt. (202.) Hennig műve nyomán elbeszéli irója a 
három kassai vértanú életét, festi az akkori kort, meg-
ismerteti borzalmas halálukat, valamint megdicsöítteté-
süket, melyben részük volt mindjárt haláluk után, de 
a mely csak most válik teljessé, a mikor boldoggá-
avattatásuk pöre eldűlt és X. Pius pápa azt kihirdet-
vén, nemsokára a boldoggá-avatás szertartásos befeje-
zése is meg fog történni. A magyar katholikus nép 
örömmel fogadhatja ezt a kis történetet, melyben három 
állhatatos lélek, a régi római martírokkal egyenlő erejű 
és dicsőségű hitvalló magasztos példáján épülhet. A 
füzet ára csak 12 fillér. — Ember Györgytől két csinos 
és mélyhatású elbeszélés van a következő füzetben. 
(203. sz.) Czimeik : Szegény leány keresztje és boldogsága, 
és Mariska, a derék szivű leány. Az elsőben egy jóra-
való munkáscsaládnak az isteni kegyelem által való 
boldogságra jutását rajzolja a szerző egyszerű, világos 
és kellemes színekkel; a második elbeszélés alakja egy 
magára hagyatottságában el nem csüggedt leány, a ki 
midőn munkájával és takarékosságával Isten dicső-
ségét szolgálja, egymaga erejéből fölszereli kis tem-
plomukat, megtalálja jutalmul a földi szerencsét is. E 
füzet ára 16 fillér. — A gonosz beszéd átka, vagy Pál 
János szomorú esete czimű elbeszélést (204. sz.) V. Pász-
tor József irta. Érdekes elbeszélés keretében intő pél-
dát tár a nép elé a különösen falun kedvelt pletyka-
ság veszedelmességéről. Ara 8 fillér. — Isten nem ver 
bottal. Irta Horváth János. (205. sz ) 1846-ban történt 
esetet mond el, melyben egy hamisan esküvő társaság 
rettentő bűnhődése vonul el szemünk előtt. Akkor még 
hajón szállították a sót Erdélyből a Maroson, Tiszán, 
Dunán át. Egy sószállító zsidó rossz hajóját rávitette 
egy tönkre, a hajó rakományával elsülyedt, a hajósok 
pedig pénzért megesküdtek, hogy a sószállító hajó 
teljesen jókarban volt, mire a kincstár az egész kárt 
megtérítette. Csakhamar azonban a zsidóval együtt 
mind a tiz hajóst nagy szerencsétlenség érte ; az 
utolsó életben maradott, de megnémult bűnös írásban 
vallotta meg az elöljáróságnak gonoszságukat. E füzet 
ára csak 6 fillér. Nagyon is szükséges lenne erősen 
terjeszteni a nép között. Megrendelhetők a Szent-
István-Társulat könyvkiadóhivatalában : Budapest, VIII, 
Szentkirályi-utcza 28. szám. 

— Megjelent a Stimmen aus Maria-Laacli. Katho-
lische Blätter. Jahrgang 1904. Zehn Hefte M 10.80 
(oder zwei Bände zu je M 5.40). Freiburg im Breisgau. 
Herdersche Verlagshandlung. 

Az 5. füzet tartalma: Das Rundschreiben Pius' X. 
zur Zentenarfeier Gregors des Grossen. (J. Blötzer S. J.) 
— Verbrechen oder "Wahnsinn ? (V. Kathrein S. J.) — 
Gehirn und Seele. Mit 2 Figuren. II. (Schluss.) (J. 
Bessmer S. J.) — Die Weltkarten Waldseemüllers. (W. 

M. Peitz S. J.) — Die Sternenfahrt des Gilgamesch. 
Kosmologische Würdigung des babylonischen National-
epos. Mit 2 Karten. II. (Schluss.) (F. X. Kugler S. J.) 

Rezensionen : Mannens, Theologiae dogmaticae in-
stitutiones. Tom. I—III (J. Bessmer S. J.) ; Häbler, 
Die Religion des mittleren Amerika (A. Huonder S. 
J.) ; Sven von Hedin, Im Herzen von Asien (J. Spill-
mann S. J.) ; Feldigl. Maria Magdalena (H. Wiesmann 
S. J.) — Empfehlenswerte Schriften. — Miszellen: Ver-
legenheit in der norwegischen Staatskirche ; Die Kirche 
in unseren Gärten. 

Megrendelhető Herdernél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 

— Megjelent a Literarische Rundschau für das 
katholische Deutschland. Herausgegeben von Dr G. 
Hoberg, Professor an der Universität Freiburg i. Br. 
Dreissigster Jahrgang : 1904. 12 Nummern à 16 S. 4° 
M 9. Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshand-
lung. — Durch die Post und den Buchhandel. 

Tartalma a 6. számnak : BiUot, De inspiratione 
sacrae scripturae theologica disquisitio. (Schade.) Hen-
necke, Neutestamentliche Apokryphen. (Belser.) — Ache-
lis u. Flemming, Die syrische Didaskalia. (Funk.) — 
Denifle, Luther in rationalistischer und christlicher 
Beleuchtung. (Albers.) — Seitmann, Zur Wiedervereini-
gung der getrennten Christen. (Weber.) — Janssens, 
Summa Theologica. Tom. IV, Pars I. Tom V. Pars II . 
(Dörholt.) — Pruner, Katholische Moraltheologie. 3. 
Aufl. II. (Schluss-)Bd. (Mayer.) — Freisen, Staats- und 
kirchenrechtliche Stellung der Katholiken in Fürsten-
tum Lippe. (Knecht.) — Willner, Des Adelard von 
Bath Traktat De eodem et diverso. (Stölzle.) — Weisz, 
Die Erziehungslehre der drei Kappadozier. (Krieg.) — 
Bach, Jakob Balde. (Knepper.) — Servaes, Heinrich 
von Kleist. (Eckert.) — v. Betten, Westtälisches Wirt-
schaftsleben im Mittelalter. (Linneborn.) — Doebner, 
Annalen und Akten der Brüder des gemeinsamen 
Lebens im Lüchtenhofe zu Hildesheim. (Linneborn). — 
Paul, A History of modern England. (Zimmermann.) — 
Sheehan, Lukas Delmege. Ubersetzt von A. Lohr. 
(Starschinyi.) — Barry, Der Zauberknoten. Ubersetzt 
von J . Szelinska. (Starschinyi.) — Albing, Moribus pa-
ternis. 2. Aufl. (Starschinyi.) — Helmling, Hagiogra-
phischer Jahresbericht für die Jahre 1901. u. 1902. 
(Kirsch.) — Holzapfel, St. Dominikus und der Rosen-
kranz. (Bihlmeyer.) — Amann, Schwester Euphemia 
Dorer. (Fischer.) — v. Liebenau, Auf der Höhe des 
Lebens. (Rosier.) — Jörgensen, Eva. Ubersetzt von H. 
Gräfin IIolstein-Ledreborg. (Starschinyi.) — Nachrichten. 
— Büchertisch. 

Megrendelhető Herdernél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 

BIVATALOS. 
Konkurzus. A nyitrai egyházmegye nagyobb és 

kisebb papnevelő-intézeteibe a felvétel f. é. julius 1-én 
lesz megtartva. Jelentkezhetnek a 4, 5, 6, 7 és 8-ik 
gimnáziumi osztályt végzett tanulók, a kik kereszt-
levéllel és iskolai bizonyítványnyal június 30-án délelőtt 
az egyházmegyei irodában megjelenni kötelesek. 

VEGYESEK. 
— Római tudósításunk szerint X. Pius pápa f. 

hó 4-én külön értekezletet tartott Oreglia di S. Stefano és 
Vannutelli Szerafin bibornokokkal. Hogy franczia ügyek-
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ről tárgyaltak, abból következik, mert a franczia nem-
zeti templom rektora mgr d' Armaillacq is hivatalos volt. 

— X. Pius első és eddig egyedüli kinevezett 
pápai gróf ja magyar ember, Lippay gróf festőművész, 
a ki ő szentségének f. hó 4-én nyújtott át három arcz-
képet: ő szentsógeét magáét, Ferencz Ferdinánd főher-
czegét, ós Körber dr osztrák ministerelnökeét. 

— Örömhír. Csúszka György kalocsai érsek úr 
tudvalevőleg a húsvéti ünnepek alatt megbetegedett. 
Gondos orvosi kezelés odáig vitte a dolgot, hogy ő 
exclja már kikocsikázva szabad levegőn is kereshet 
erősödést. 

— Személyzetiek a 1. sz. nagyváradi püspöki 
udvar köréből. Radnai Farkas püspöknek a besztercze-
bányai püspöki székre történt legkegyelmesebb kinevez-
tetése folytán a káptalan egy gazdasági dékánsága megüre-
sedvén, egyik dékánná Fetser Antal apátkanonok válasz-
tatott meg, minek folytán oldalkanonoki minősége meg-
tartásával Szmrecsányi Pál dr. váradi püspök úr az egy-
házmegyei hivatal irodaigazgatói tisztétől felmentette s 
egyben az egyházmegyei hivatalban a következő elő-
léptetéseket tette : Dr. Szemethy Géza pápai t. kamarás, 
titkárt, szentszéki jegyzői tisztétől felmentvén, iroda-
igazgatótitkárává, Mayer Antal pápai tb. káplán, püs-
pöki szertartó, egyhm. levéltárnok s szentszéki aljegy-
zőt egyéb tisztségei meghagyása mellett szentszéki 
jegyzővé s Rrém Lőrincz actuariust püspöki könyvtár-
nokká is kinevezte. 

— Jubileumi ünnepség. A szatmári Hám-konvik-
tus és a kir. kath. főgimn. ifjak Mária kons egácziója 
e hó 18. és 19-én esteli fél 8 órakor díszelőadást ren-
dez az Immakuláta jubileuma emlékére. Es pedig 18-án 
az ifjúság, 19-én a meghívott közönség számára lesz 
az ünnepély megtartva. 

— A magyar szent-ferencziek tertiáriusai Csúszka 
György kalocsai érsek ur vezetése alatt az Immaculata 
jubileumának jelen évében, szeptember 29-én esti 8 
óra 30 perczkor történendő indulással Budapestről, 
zarándok-utra kelnek Assisi-ba ós Rómába. A zarándok-
út költségei oda és vissza vasúton és hajón I. o. 285 
kor., II. o. 233 kor., III. o. 114 kor. Jelentkezéseket 
elfogadnak ft. Tréfán Leonárd, a „Szent Ferencz 
Hírnöke" szerk. Marosvásárhelyen, vagy Dobozy János 
plébános Dávod-on Bácsmegyében. 

— Érdekes és tanulságos munka fog legközelebb 
megjelenni a világhírű freiburgi Herder-féle czég kia-
dásában Rist Márk Jézus-társasági atya tollából. Hite-
les okmányok, levelek és jelentések alapján a nevezett 
atya megírja a történetét annak a fáradságos, önfel-
áldozó lelkipásztori szolgálatnak, melyet a Jézus-tár-
saság német tagjai az 1866-iki és 1870/1-iki háborúk 
idején a csatatereken és a kórházakban teljesítettek. 

— A németországi püspökök értekezlete ezidén, 
úgy mint mindig, sz. Bonifácz, Németország aposto-
lának sírjánál lesz Fuldában, még pedig aug. 23—25-én. 
Elnökölni fog a kölni érsek. Főtárgyak: az Immaculata 
jubileuma és az akatholikusoknak kath. temetőkben 
való eltemetésének ügye. 

— Szent Antal búcsúja. A belvárosi Ferencziek 
templomában f. hó 13-án ülik meg Szent Antal ünne-
pét, amelyen az istenitiszteletek sorrendje a következő : 

6, 7 és 8 órakor csendes mise, 9 órakor ünnepélyes 
nagymise papi segédlettel, tartja Bakács János belvá-
rosi plébános. A mise alatt Szautner Zsigmond, a 
belvárosi templom karnagyának vezetése alatt férfikar 
fog latin misét énekelni. Utána szentbeszéd, tartja 
Palascsák Pál domonkosrendi áldozópap. Végül ünne-
pélyes liliomszentelés lesz a boldogságos Szűz szeplő-
telen szent szivének oltáránál, szintén papi segédlettel, 
tartja a zárdafőnök, ezután a szentelt liliomok kiosz-
tása ; 11 és fél 12 órakor csendes misék, délután 3 
órakor litánia. 

— Iglón dr Benvaldszky apát, szentszéki ülnök, 
iglói plébános tiszteletére, harminczötéves papi, közel 
negyedszázados esperesi és tanfelügyelői és tizéves 
iglói plebánosi működésének emlékére az ottani Kath. 
Kör, római katholikus iskola s az egész iglói társadalom 
az ünnepélyek hosszú sorozatát rendezi, melyre a meg-
hívót köszönettel vettük. Jún. 18-án este műkedvelői 
előadás lesz a kath. iskola dísztermében, 19-én sz. 
mise s Te Deum lesz a templomban. Ugyanaznap isko-
lai ünnep után a testületek és egyesületek üdvözlése, 
majd 1 órakor társasebéd és este 9 órakor szerenád 
következik, melylyel a Kath. Kör lepi meg az ünne-
peltet. 

— Állandó lelkigyakorlatok. Télen szórványosan, 
tavasz nyiltával sűrűbben keresik fel rendházunkat 

I egyházi s világi férfiak egyaránt, hogy itt csendes el-
vonultságban 3, 5 esetleg több napos lelkigyakorlatot 
tartsanak. Három év alatt eddig 393 személy fordult 
meg itt. Kezdetnek mindenesetre szép szám, azonban 
mikor fog oly nagy arányokat ölteni, a mint azt b. e. 
XIII . Leo pápa hozzánk magyarokhoz intézett levelé-
ben annyira ajánlotta és a most dicsőségesen uralkodó 
X. Pius pápa ő szentsége a Szeplőtelen fogantatás 
jubileumát elrendelvén, a lelkigyakorlatok és missziók 
tartását is bevonta az ünnepségek közé. Vannak, a 

; kik szivesebben jönnek lelkigyakorlatokra olyankor, 
mikor többen jelentkeznek. Ez óhajra tekintve, ezen-
nel közöljük tehát, hogy julius 4., augusztus 1., 
augusztus 29oktober 3. este fognak kezdődni ily na-
gyobb lelkigyakorlatok. E mellett egész éven át csak 

; ugy, mint eddig, minden hétfőn uj csoport kezdődik, a 
mikor azok jöhetnek, a kik szivesebben tartják kisebb 
csoportban, vagy épen egyedül. Minden egyes személy 
külön szobát és ellátást kap a rendházban. Külön kert-
jök van. Breviáriumon kivül nem kell hozni más köny-

I vet. A lelkigyakorlatokat mindig egy Pater vezeti. 
Csak arra kérjük az urakat, hogy levélben idejekorán 
jelentkezzenek. Budapest, 1904. május 11. VIII., Mária-
utcza 25. Riesz Ferencz S. J . házfőnök. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint, a 
„Religio-Vallás* alakjában, l/2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. A lap terjedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerít az előfizetési ár 
felemelésére. A ki tehát csak az „E. Kr. L."-at járatja, az a lapot, 
újévtől kezdve, évi 4 korona árban kapja. A ki mindkét lapot, a 
,,Religio- Vallás11-1 és az „E. Kr. L "-at együtt kivánja járatni, az 
az „E. Kr. L.u-at kedvezményes áron, 2 koronáért szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio"-ra az 
eddigi árban 20 koronával, a vele járatott „E. Kr. L."-ra 2 kor. 
pótlékkal tehetni meg. Melv összegek, az eddigi szokás szerint, 
i/4, i/0)

 3
; i és egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 

nézve legegyszerűbb s íegczélszerübb eljárás az egész évre járó 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904. 

„Perge alacriier m cuepio tuo : praeiiare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
ailabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suff'raganiur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

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

.Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus. excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Koldulásról és koldusokról. — Nemzetközi női kongresszus. — Immaculata. A boldogságos 
Szűz szeplőtelen fogantatása. — Egyházi tudó sit ások : B u d a p e s t : A közoktatásügyi költségvetés bizottsági tárgyalása. — V e s z -
p r é m : A székesegyház ujjáépitése. — A u s z t r á l i a : A katholikus vallás a legújabb világrészben. — Tárcza. Szalézi missiók 

Amerikában. - Irodalom. Decretum. — Vegyesek. 

Koldulásról és koldusokról. 
— Irta: dr Zubriczhy Aladár. — 

III. 

Azok a képek, a melyeket a szentatyák 
az ő koruk koldusairól festenek, valóságos 
typusok, rajzai az „örök emberinek" a bűnbe-
esés óta. Az emberi természet, a romlot t is, 
nem tagadja meg magát . Ezek a koldusok 
jogi utódai annak a római népnek, a mely 
sóvár szemekkel leste Ostia kikötőjében a 
Siciliából, Afrikából, Egyptusból jövő ingyenes 
gabonaszáll í tmányokat. Dolgozni nem akart , 
ingyen akar t élni és tömege oly nagy volt, 
hog37 a panem et circenses üvöltésére a 
palatium megremegett , szive mélyéig, a császár-
nak szentséges személyéig. Másrészről ilyesfajta 
koldusoktól az emberiség máig sem tudot t 
szabadulni. Sőt ujabban a társadalmi viszo-
nyok különös alakulása a koldusok táborát 
igen megszaporította. Róma proletároknak 
nevezte azokat, a kiknek birtokuk a 11,000 
as-on alul maradt. Ezek csak gyermekeikkel 
lehettek az államnak hasznára. Sőt egyik 
osztályuk capite censi nevet viselt. Ezeknek 
birtokuk 1500 as alat t maradt . A proletár 
fogalma azóta még lej ebb csúszott és azokat 

jelenti, a kik von Hand zum Mund élnek és 
hozzá ezt is mások kegyelméből kivánják 
tenni. A munkától irtóznak. Dologtalan, renyhe 
életük a legnagyobb veszedelmet rejti magá-
ban, úgy saját erkölcseikre, mint a társadalom 
egészségére és közbiztonságára nézve. Megél-
hetésüket ravasz számítással a hiszékeny embe-
rek könnyelműségére és jó szívük túl tengésére 
alapítják. Ok a társadalom élősdiei, a kik 
kiszipolyozzák az életnedveket azok elől, a 
kik mások íölöslegét igazán megérdemelnék. 
A mi a,z igazi szegény fején aureola, az övé-
kén Kain-bélyeg. 

Ne tévesszük őket össze a keresztény 
világ szerzeteseivel, kiknek élete össze van forrva 
a szegénységi fogadalommal, és a kolduló 
rendekkel sem, a kik koldulásból élnek. A 
régi szerzetesekről halljuk csak sz. Jeromost: 
„Az egyiptomi klastromoknak az a szokásuk, 
hogy munkát lanul senkit be nem fogadnak, 
nem annyira az életszükségletek, mint inkább 
a lélek üdvössége miatt, hogy veszélyes gon-
dolatokkal ne foglalkozzanak". (Ep. 4. ad 
Rusticum). Sz. Ágoston külön munkát irt De 
opere monachorum, a melyben a kézimunkára 
sarkalja őket. Azt mondja, hogy összes szer-
zetesi kötelmeiknek megfelelhetnek a m u n k a 
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mellett , sőt csak igy fogják teljesíteni az 
apostol munkaparancsola tá t . Az egyház köz-
érzületének ad kifejezést, mikor keményen 
megszólja a gyrovág szerze teseket : „Tam 
multos hypocri tas sub habitu monachorum 
usquequaque dispersit callidissimus hostis, 
c i rcumeuntes p rov inc ia s . . . omnes petunt , om-
nes exigunt au t sumptus lucrosae egestatis, 
au t s imulatae pre t ium sancti tat is ." Til takozik 
az ellen, hogy valaki őket szenteknek nézze : 
„Caeterum quis fe ra t homines contumaces 
saluberrimis Apostoli monitis resistentes, non 
s icut infirmiores tolerari , sed sicut et iam san-
ctiores praedicar i?" Sz. Benedek szabályának 
a lapgondola ta szintén a munka és az engedel-
messég. A 48. szabály például kijelenti, hogy 
a munka az üdvösségnek e lengedhete t len föl-
tétele. H a a szabályzat nem volt volna igazán 
ebben a szel lemben tar tva , le lkesedhete t t 
volna-e ére t te oly nagyon Guizot, használhat-
t ák volna-e Medici Cosmus és más törvény-
hozók mintakép g y a n á n t ? És az elévülhetet len ! 
érdemek, melyeket a benczés-rend Európa 
anyagi és szellemi művelődése körül m a g á n a k 
szerzett , nem eleven bizonyítékai-e a benne 
ura lkodó munkakedvnek és t e remtő erőnek? 

Vegyük sorra a kolduló rendeke t î Ezêk- | 
nél a kéz imunka há t t é rbe szorul ugyan, de 
helyébe lép teljes erejében a szellemi munka. 
A kolduló-rendek egyikének, a dömésrendnek 
tag ja , a ki a rend kele tkezésének első szaza-
d á b a n élt, aquinói sz: Tamás i lyenféle módon 
magya rázza a kolduló rendek jogát a hivek 
a lamizsná i ra : „Négy szempontból é lhetnek a 
szerzetesek a hivek alamizsnáiból mint őket 
megillető dologból: 1. ha a püspökök tekin-
t é l y é v e l prédikálnak; 2. h a az oltár szolgálatában 
állanak, mer t „kik az ol tárnak szolgálnak, az 
o l t árról vesznek részt", (I. Kor. 9, IB); igy ren- j 
del te az Ur azt is, hogy a kik az evangéliu-
mot hirdetik, az evangéliumból é l jenek; miért 
s sz. Ágoston azt m o n d j a : „Ha evangél is ták, 

megvallom, joguk van a hivek adományából 
élni : ha az oltár szolgái, a szentségek kiszol-
gál ta tói , akkor nem mél ta t lanul tu la jdon í t j ák 
maguknak ezt a jogot, hanem jogosan", (De 
opere monach. cap. 21.); és pedig azért , m e r t 
a sz. mise, bárhol mu ta t t a t i k is be, a hivek 
k ö z ö s t u l a j d o n a ; 3. ha a Szentírást tanulmányozzák 
az egész egyház közjavára, mint Je romos 
m o n d j a : " J u d a e á b a n máig szokás, nemcsak 

nálunk, hanem a zsidóknál is, hogy a kik 
éjjel-nappal az Úr törvényét t anu lmányozzák 
és más osztályrészük, mint az Úr, nincs a 
földön, azoka t támogassa a synagogák és az 
egész világ szolgálata". (Contra Vig. cap. .5.) 
4. h a előbbi birtokaikat a klastromnak ajándékozták, 
élvezhetik a k las t romnak adot t a l amizsnáka t . . 
El lenben azoknak, a kik szükség és nyú j to t t 
haszon nélkül aka rnak a hivek alamizsnáiból 
élni, ezt tenniök nem szabad, azér t mondja sz. 
Á g o s t o n . . . „ H a n e m akarnak dolgozni, ne 
is egyenek, mer t nem azér t a lázkodnak meg 
a gazdagok a jámborsághoz, hogy mint 
szegények gőgösek legyenek ; nem illik, hogy 
abban az életben, a hol senátorok lesznek 
dolgosak, munkásemberek té t lenekké vál janak, 
és a hová birtokos urak gyönyöreik elvetésé-
vel vonulnak vissza, ot t élvező parasztok 
lak janak ." (II—II. 187. 4.) 

Ez nagyon is világos beszéd. A kolduló 
rendek tö r téne te pedig megmuta t t a , hogy 
megérdemel ték a népek alamizsnáit . „A sze-
génységnek hódoltak, koldusok voltak ; ez-
által az akkori szektáknak a gazdaggá 
let t egyházzal szemben megnyilatkozó ellen-
séges érzületét csil lapították és a népnek, 
mely szegényT, aszket ikus és apostoli lelkeket 
kívánt, k ívánságai t kielégítették. Az első sorok-
ban je lentek meg mint ú j csapat , munkálkodva 
a népok ta tá sban és le lkipásztorkodásban, ele-
venen szemléltetve a keresztre feszí tet t Meg-
váltót , és fölülmúlva az ere tnekeket erkölcsi 
t i sz taságban és önmegtagadásban ; nem zárkóz-
t ak el a világtól mint a kar thausiak, nem esett 
rá jok árnyék mint a benczésekre ; példájukkal , 
szavukkal és te t te ikkel közvetetlenül belenyúl-
tak a közéletbe. Valami uj lovagi in tézmény 
éledt föl bennök ; nyugalom és küzdelem, el-
mélkedő és tevékeny élet, hit és szeretet, okos 
mérséklet és lángoló lelkesedés ölelkeztek 
náluk szerencsésen." (Hergenröther, Kirch.-
Gesch. II. Aufl. I. 858.) 

Ki merné az ő munkás és önmegtagadó, 
megszente l t és megszentelő szegénységüket a 
modern proletárokéval egy sorba áll í tani?! 

A modern proletároknál ez a n é v k é t s z e r e s 
értelemben igaz. Nemcsak azért , mer t gyer-
mekeiken kivül mással a hazának nem igen 
szolgálhatnak: hanem azért is, mivel gyerme-
keiknek nagyobb számával mintegy kárpátolni 
á t szanak azt, a mit e tek in te tben a gazda-
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gabb osztályok fizikai vagy erkölcsi hiányok 
mia t t mulasz tanak . 

A népesedési s ta t iszt ika e t ek in te tben igen 
érdekes ada tokka l szolgál. Berti l lon Jakab fran-
czia statistikus k imuta t ta , hogy a gyermekek 
száma legnagyobb a legszegényebb néposztály-
nál és fokozatosan fogy a gazdagabbak felé. 
A nagy városok lakosságát hat csoportba osz-
t o t t a : igen szegények, szegények, középosztály, 
jómódúak, gazdagok, igen gazdagok. Egyes 
nagyvárosoknál 1000 nőre, a kik 15 — 50 év 
között i korban voltak, évente k iszámítot ta a 
születések számát , a melyek minden nagyváros-
nál az igen szegényektől az igen gazdagok 
i rányában rohamosan fogynak. Parisnál a szá-
mok a köve tkezők : 108, 95, 72, 65, 53, 34; 
Berlinnél 157, 129, 114, 96, 63, 47 ; Bécsnél 200, 
164, 155, 153, 107, 7 1 ; Londonnál 147, 140, 
1 0 7 , 1 0 7 , 8 7 , 6 3 . (Vége köv.) 

Nemzetközi nöi kongresszus. 
Az „International Council of Women" jelenleg 

Berlinben tartja kongresszusát, kapcsolatban a „Deut-
scher Frauenbund" üléseivel. Az utolsó nagygyűlés 
1899. évben volt Londonban, a mikor azt határozták, 
hogy nemzetközi sajtóirodát szerveznek a nő jogainak 
megvédésére és egyszersmind kimondották, hogy öt 
évenkint összegyűlnek. 

Négy szakosztályra oszlik a kongresszus, a mely-
nek czimei kijelölik egyszersmind működési terük ha-
tárait és a következők : „Fruenbildung, Sociale Bestre-
bungen und Interessen, Frauenrecht, Frauenwohl." 
Kitetszik ezekből, hogy e jelzések az egész nőikérdést 
foglalják magukban. 

E nemzetközi kongresszus működését, feladatát 
tekintve, különösen két dolog ragadja meg az ember 
figyelmét : az általános lelkesedés és egyetértés és a 
nemzetközi egyesülésből származó haszon. 

Húsz állam — közte Ausztrália is — küldte kép-
viselőjét e kongresszusra. Természetes, hogy a külön-
böző államok és nemzetek különböző politikai és gaz-
dasági viszonyai, különböző szükségleteket hoznak fel-
szinre és különböző igényeket teremnek. Es ezen tar-
kaság és különféleség mellett mégis mily békés meg-
egyezés és harmónia. Norvégiában, Svédországban, 
Ausztráliában a nő sokkal több és kitérjedettebb poli-
tikai jogokkal rendelkezik, teljesen más a társadalmi és 
közjogi helyzete és mégis mily szépen megfér az orosz 
nővel, a kinek állama, országa még nem érett a poli-
tikai szabadságra. Ezeket a különböző nemzeteket ösz-
szetartja az egy ideál — a politikai egyenjogúság — 
után való törekvés. A kongresszus összes ülésein főké-
pen a nők szavazati jogáért való küzdelem van a napi-
renden. Azt látom mindebből, hogy a nők mozgalma 
nem divat dolga, nem fanatizmus, nem feltűnési visz-
keteg többé, hanem komoly munka. Az oly mozgalom, 

a mely már öt évdizedet átélt, a nélkül, hogy csök-
kent volna, sőt mindinkább emelkedett, az már nem 
szalmaláng, hanem a lelkesedés tüze, a mely a lelke-
ket teljesen elfoglalja és az emberi természetben bírja 
gyökerét. Az utolsó öt év alatt a mozgalom nem csak 
szélesebb mederben folyik, hanem mélyebbé és prakti-
kussá is lett. Helene Lauge, Mima Caver, Gauck-Kühne 
asszony, Hainisch Marianna, Dr Anita Augsburg kezes-
kednek erről. Ily alkalmakkor összejönnek a világ 
minden nemzetségének képviselői, és ha igaz, hogy „több 
szem többet lát," akkor itt azt lehet mondani, hogy 
„minden szem mindent lát", mert ez a nemzetközi 
kongresszus tényleg az egész világot öleli magába. 
Mennyit tanulhat itt egyik nemzet a másiktól, mennyi 
hasznos újítást, intézkedést, berendezést sajátíthatnak 
el. Ha a művészet, tudomány, technika, haladás, kultúra 
minden terén egyik nemzet tanulmányozza a fejledteb-
bet, az előrehaladottabbat, mennyivel könnyebb ez a 
munka, ha az összes nemzetek képviselői kicserélik 
eszméiket. Mennyi üdvös reformot, mennyi életrevaló 
eszmét pendít meg egy ilyen „világgyülés." Sok, a 
női kérdés megoldásához szükséges intézményt csak 
ily alkalmakkor ismerünk meg. A mit egy nemzet 
csak nehezen tud behozni, az másutt nagyon könnyedén 
megy. Az akadályok és nehézségek eltávolításának 
módját — módszerét — megismerteti a kölcsönös meg-
beszélés. Nálunk még nagyon fejletlen, kezdetleges a 
cselédek, munkásnők ügye. Amerikában rég túl vannak 
a sok cselédmiserián. Magyarország képviselői a nem-
zetközi nő-kongresszuson figyeljenek és tanuljanak. 

Az egyház sem zárkózik el a női kérdés helyes 
megfejtésétől, sőt a lehető legjobban, legideálisabban 
és egyszersmind legpraktikusabban törekszik segíteni. 
Az egyház volt mindig az a kultur-tényező, a mely az 
igazság, méltányosság és szeretet alapján oldotta meg 
a legnehezebb szocziális kérdéseket. Ilyen a női kér-
dés. Ilyen a munkásnők, cselédek kérdése. Ilyen a 
művelt nő kereseti és tanulmányi kérdése. A nők és 
gyermekek gyári munkája, éjjeli elfoglaltsága kell 
hogy az egyháznak mindenről gondoskodó és mindenre 
őrködő szemét magára vonja. A kártékony foglalkozá-
sok, mint például a gyufagyártás, ólommal és czinkkel 
való munka felhívják az egyházat is, hogy óvó szavát 
ezek ellen felemelje. A nemzetközi női-kongresszus 
számára tehát művelődési és ethikai szempontból az 
egyházat tartom egyik főtényezőnek. Természetes, hogy 
az ellentétes és túlzott törekvések között épen az 
egyháznak ju t az a feladat, hogy a „juste milieu"-t 
kijelölje és betartsa és a férfiakkal és nőkkel szemben 
egyenlő mértékkel szabjunk és ugyanazon követel-
ményekkel lépjünk fel. 

Áll ez különösen a nők tanulmányairól, közép-
és felsőiskolai kiképeztetéséről. Ha a nő valamely szak-
mában ugyanazon kötelességeket ugyan oly módon teljesíti, 
méltán megilleti őt a jog. annak az állásnak megfele-
lőleg. A múlt héten tanúja voltam egy vizsgálatnak. 
Valamely előkelő budapesti család leánya letette a 
főgimnázium hatodik osztályának tárgyából a vizsgá-
latot. Ennek a leánynak kenyérkeresetre nincs szüksége, 
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"tanul ambiczióból, mert tehetsége van. Nem volna 
lelketlenség és igazságtalanság, ha ily nőket a felsőbb 
tanulmányokból kizárnánk? A vizsgálaton, a melynek 
én is kérdező tanárja voltam, alig lehetett a felelésben 
visszatartani e leányt; fáradtságot nem ismerve végig 
eg}T huzamban kiállotta fényesen a vizsgálatot, a „terem-
tés számos urát" elhagyva maga mögött. 

A mikor Miss Susanne Antony 1848-ban a nőmoz-
galom kezdeményezésére vállalkozott, egy gyűlés alkal-
mával kővel megdobálták ; ma pedig a világ összes 
nemzeteinek képviselői csokrot adtak át az ősz vezér-
nek ragaszkodásuk ós összetartásuk jeléül, dokumen-
tálva evvel azt, hogy nem elég csak passive, rejtekben 
erényeket gyakorolni, hanem csak akkor érünk el 
valamit, ha a tett mezejére, a világba kilépünk és — 
aktíve cselekszünk. Dr Gallovich Jenő. 

I M M A C U L A T A . 
A boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása. * 

„Egészen szép vag}7 Mária, eredeti 
bűnnek szennye nincs Tebenned." 

Sz Ágoston mondja: ..Midőn bűnről van szó, 
Máriáról az 0 sz. fia iránti tiszteletből kérdés ne 
legyen." (Lib. de nat. et grat. c. 36.) Hasonlóképpen 
irnak és beszélnek Máriáról a többi sz. atyák is, erős 
hittel vallván, hogy fönséges hivatása és istenanyai 
méltóságára való tekintettel, nem férhetett hozzá a 
bűnnek legkisebb szeplője sem. 

Hogy az anyaszentegyház ősidőktől fogva meg-
becsülhetetlen kincsét, vigasztalását birta e hitében, 
erről tanúbizonyságot tesz a történelem és a tapasz-
talat. A boldogságos Szüzet kezdve az első keresztények 
véres küzdelmeitől, minden kor gyermekeinek mély 
tisztelete és hódolata vette körül. Ott találjuk képeit 
a katakombák falain, szeplőtelen sz. Szivének szépsége 
pedig a Krisztusért meghaló vértanú-szűzek eszmény-
képe volt. S a keresztény élet fejlődésével lankadha-
tott-e a buzgalom Jézusnak sz. Anyja iránt? Bizonyára 
nem. Mert a jó keresztény lélek Máriában mindenkor 
vigasztalóját találta föl, szeplőtelen fogantatásában 
büszkeségét, dicsőségét. Oly nagy a kitüntetés, mely-
ben 0 részesült, hogy e dicsőség sugarai fényt árasz-
tanak reánk is. Es jól esett mindenkor e vigasztaló 
fény sugarait élvezhetni. Szeplőtelen fogantatása és 
mindazon tulajdonok, a melyekkel ékeskedik, Istennek 
nagy kegyelme, melyben részesült: az élet viharos 
tengerén utazó halandónak minden időben vezér-
csillaga volt. 

Nem csoda tehát, ha a kereszténység ősidejében 
ugy mint a középkorban, egészen napjainkig, a szeplő-
telen Szűzanyának, mint ilyennek tisztelete soha meg 
nem szakadt. 

Sz. Ildefonz toledói érsek Spanyolhonban már a 
7-ik zászadban kötelezővé tette a boldogságos Szűz 
szeplőtelen fogantatásának megünneplését, s e szép 

* Mutatvány Tréfán Leonárd sz. Fer. r. áld , a Szent 
Ferenci Hírnöke szerkesztőjének „Emléksorok" czimű remek 
füzetkéjéből. Szerk. 

szokás Angol-, Franczia- és Németországban is elter-
jedt úgyannyira, hogy XI. Kelemen pápa már 1707-
ben ez ünnepet az egész világra kiterjesztette. 

Szent-Ferencz-rendjében kezdettől fogva ünnepet 
szenteltek a szeplőtelen Szűzanya tiszteletére, s mig 
sz. Bonaventura magasztos himnuszokkal dicsőiti isten-
anyai méltóságát és kiváltságait, addig a Mária-
doktornak nevezett Duns-Skót János lángelméje meg-
ragyogtatja az egész világ előtt a szeplőtelen fogan-
tatás magasztos hittitkát. 

A sz. Domonkos-rend ragyogó disze, aquinói sz. 
Tamás mély bölcselettel bizonyítja, hogy „az isteni 
Gondviselés tervében a malaszt arányban van kinek-
kinek rendeltetésével akként, hogy az Isten kit minő 
állapotra választ, azt a rendeltetéséhez megkívántatott 
kegyelmekkel is megajándékozza." Mária rendeltetése 
és hivatása páratlan, kiváltságos ; a kegyelem, melyben 
Ádám ivadékai között részesült, szintén páratlan : 
kitüntetése kiváltságos. 

Halhatatlan emlékű Pázmány Péterünk mondja : 
„Kétféleképp szabadíthat meg engem valaki a rabság-
tól : vagy megoltalmaz, hogy rabságba ne essem, vagy 
kivált rabságomból. Nagyasszonyunkat Krisztus váltsága 
megoltalmazta, hogy rabságba ne essék ; egyebeket 
eset után szabadított meg." Es e szavakat a magyar 
nemzet szivéből, ősi hitéből merítette. Mária országa 
mindenkor kitüntette Pátronája iránti mély tiszteletét, 
s a szeplőtelen Szűznek diadala, melyet a sátán fölött 
kivívott, — lelkesítette az igaz hitért folytatott nehéz 
küzdelmekre. 

Nekünk tehát magyaroknak minden más nemze-
tek fölött leginkább van okunk arra, hogy ez évben 
ünnepeljünk, s a szeplőtelen fogantatás hitágazatának 
jubileumát Nagyasszonyunk dicsőítésére, ősi hűségünk 
kifejezésére és lelkünk üdvének előmozdítására föl-
használjuk. 

S ha e füzetkével, melyet elöljáróim kegyes 
engedélyével Mária hűséges gyermekeinek kezébe adok, 
— a jubileumi ünnepség örömét, áhítatát előmozdít-
hatom : áldassék és dicsértessék a boldogságos Szűz 
szeplőtelen fogantatása ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 12. A közoktatásügyi költségvetés 

bizottsági tárgyalása. — 
Ez is napirendre került iijra, úgy mint minden 

esztendőben, s vele a hires tengeri kigyó, az „összes 
iskolák államosítása" is megjelent a látóhatáron. 
Ez a jelszó sokaknál már oly megrögzött meg-
győződés, mint a megátalkodott zsidóknál a „feszítsd 
meg" kiáltás volt. A templomi szószék nyelvéről 
is oly otthonossággal beszélnek a Komjáthy Bélák 
ós a vele egyvivásu honatyák, mintha Krisztus Urunk 
épp csakis rájok bízta volna azt, hogy mily nyelven 
kell az Isten igéjét az embereknek hirdetni. Egyébiránt 
álljon itt izleltetöül a bizottság szombati üléséről a 
következő tudósítás : 

Justli Gyula kifogásolja a központi létszámnál a 
személyz etszap oritást. 
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A népoktatásra nézve az utána félszólalt Komjáthy 
Bélával együtt azon nézetben van, hogy a czélt elérni 
csak ugy lehet, ha az összes népiskolák államosittatnak. 

Hegedűs Lóránt javasolja, hogy az állam a magyar 
tanitóknak a külföldön magyar iskolában töltött szol-
gálati. idejét, mint a magyarság érdekében tett missio-
náriusi szolgálatot, kétszeresen számítsa be a nyug-
díjba. 

Szederkényi Nándor szerint oly egyházat, amely 
magát idegen nemzetűnek vallja, nem kell segélyezni, 
hogy az idegen nácziónak propagandát ne csinálhasson. 

Neményi Ambrus a személyzetszaporitást okolta 
meg, de azért arra kérte a ministert, hogy uj fizetós-
telen állásokat ne rendszeresítsen. 

Bedő Albert felszólása után 
Teleld Sándor gróf : Bizonyítja azt a haladást, me-

lyet a közoktatásügyi tárcza a múlttal szemben tett. 
Kéri a ministert, hogy az ország keleti részeiben levő 
nagy népességnek gyakorlati oktatásáról, valamint az 
ott élő és veszélyeztetett magyarság védelméről gon-
doskodjék. 

Jlerzeviczy Albert minister: Bemutatja a berendelt 
és a fizetéstelen tisztviselőkről szóló kimutatást s kéri 
azt a jelentésbe befoglalni. A vásárlandó telekre nézve 
annyit jelezhet, hogy szándéka a parlament közelében 
helyezni el a ministeriumot, ugy hogy az összes hiva-
talok ott elhelyezhetők legyenek. A népoktatás terén 
utal a legutóbbi szaktanácskozásra. Ami az eszközök 
csekélységét illeti, az ő javaslata csakugyan a mini-
mumát képezte annak, amit a magyar nyelv érdekében 
tennünk kell ; mélyen fájlalja, hogy a nemzetiségek 
még ezt is megtámadták, de azért a retorzió terére 
nem kiván lépni s csak azt kivánj 8. 81 törvénybe be-
venni, ami biztosítja a magyar állam érdekét és a ma-
gyar nyelv jogát. Az 1868. évi törvény elvül kimondta, 
hogy minden gyermek anyanyelvén oktattassék. Ezt az 
elvet az államnyelv érdekében korlátozni kell, de egé-
szen megtagadni nem lehet. Az egyházak éppen erre 
az elvre támaszkodnak, amikor az anyanyelvet kíván-
ják tannyelvül. Keresztül kívánja vinni, hogy mindenki 
a magyar nyelvet a uépiskolában megtanulja, de ennél 
tovább nem mehet. A tankönyvekre nézve teljesen 
elég, ami a törvénytervezetben van. 

Budapest környékének németségére nézve meg-
jegyzi, hogy az állam a maga körében a mit tehetett, 
megtette állami iskolák felállításával. Nem hiszi, hogy 
a magyarság terjedésének akadálya a főváros lakossága 
volna. 

A fővárosi egyházak szónoklatának nyelvét figye-
lemmel kiséri s ezen kérdéssel foglalkozni fog. 

'A középiskola egységesítésére nézve kijelenti, 
hogy ezt a kérdést sürgősnek nem tartja, de foglal-
kozni fog vele. Ez a reform szorosan összefügg a pol-
gári iskolák reformjának kérdésével is s elsőbbrendű 
feladatnak ezt tartja, mert ez fogja a reáliskola jövő 
helyét kijelölni s ezért ezzel a kérdéssel behatóan fog-
lalkozik. Terve az, hogy a polgári iskolákat hét osz-
tályúvá kell fejleszteni, minek elvégzése bizonyos kisebb 
hivatalokra képesítene s az önkéntességi jogot is meg-

adná. A középiskolák tandíjának leszállítását nehéznek 
tartja, mert igy is nagy a tódulás ezekben, a mit csak 
elősegítene a tandíj-leszállítás. 

A jogi szakoktatás reformjára előadja, hogy állás-
pontja az, hogy a kötelező jogdoktorátus nem czél-
szerű, s az elődje által ebben az irányban elkészített 
törvényjavaslatot magáévá teszi és annak beterjesztése 
már csak attól függ, hogy mikor fogja az igazságügy -
minister a maga javaslatát a birák és ügyvédek képe-
sítésére nézve beterjeszteni. A tandíj leszállítását az 
egyetemen még aggályosabbnak tartaná. 

Az 1846-iki törvénynek a papok magyarnyelv 
tudására vonatkozó intézkedését igyekezik végrehajtani. 

A kisdedóvási törvény végrehajtását szivén viseli. 
A leányiskolák szaporítása kívánatos. Végül kijelenti, 
hogy a külföldi iskolákban töltött tanítói működés a 
nyugdíjigénybe ujabban már betudatik. 

Ezután a központi igazgatás tétele megszavazta-
tott, majd pedig rövid vita után elfogadták a költség-
vetés többi részét is. 

Veszprém. A székesegyház újjáépítése. — A „V. 
H."-ban a következő örvendetes híradás jelent meg: 

A hála és öröm vegyes érzelmeivel vettük és 
adjuk kegyelmes főpásztorunk legutóbbi adományának 
hirét, mely szerint a legutóbbi napokban százezer 
koronát helyezett el az egyházmegyei alapítványi hiva-
talnál, a veszprémi székesegyház átalakításának és ki-
bővítésének költségeire. A székesegyház átalakítását az 
egyházmegye 900 éves jubileumára 1909-re óhajtja esz-
közöltetni ő nagyméltósága. Tekintve az elhelyezett 
összeg nagyságát, mely csak első részlete a tervbe vett 
költségeknek, tekintve a szent czélt, mely bizonyára 
kedves lesz Istennek és embereknek, egyházmegyénk-
nek ós városunknak, a legmélyebb hódolattal kell meg-
hajolnunk kegyelmes főpásztorunk magasztos tervei és 
áldozatkészségének ez ujabb megnyilvánulása előtt. 
Vajha, az Isten tiszteletére, az emberek vigasztalására, 
egyházmegyénk örömére, városunk díszére épülendő 
székesegyházban is sokáig imádkozhassanak a hálás 
hivek ő nagyméltósága testi-lelki jóvoltáért, kinek bő-
kezűségét annyi emlék őrzi már, de legfényesebben 
fogja hirdetni az u j székesegyház. 

Ausztrália. A katholikus voilas a legújabb világ-
részben — óriási lépésekkel haladt az első század alatt 
előre. Az egyház csak szabad cselekvést kiván, mert 
biztos benne, hogy ha megismerik az emberek, feléje 
fordúlnak a lelkek. Azért nincsenek Európa némely 
országának területén visszatérések az intelligenczia 
körében a kath. egyházba, mert az emberek nem isme-
rik az egyháznak a szellemét. Angolország és Hollandia 
a megtérések nagy számát az intelligenczia körében 
annak köszönhetik, hogy az angol és a hollandus 
papság szakadatlan folytonosságban tartja a protestáns 
gondolkodó világ körében a keresztény igazság kere-
sésének a szomját az által, hogy szakadatlanul ostro-
molja a protestáns vallás jogosultságában való meg-
nyugvás alaposságát. A katholikus hódítás főalakja 
Ausztráliában Moran Patrik bibornok, sidneyi érsek, a 
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kit igazán valláskülömbség nélkül tisztelnek az ausztrá-
liaiak. Az ő főegyházmegyéjében 500,000 lakosra 
150,000 katholikus esik. A plébániák száma 80, a 
templomoké 168. Az ifjúság oktatása az egyház kezé-
ben van. 

T Á R C Z A. 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Zaffér y Károly szalézi pap tudósítása. — 
Közép- és északi Patagonia apostoli helynöksége. 

Don Bosco éppen azon módokat forgatta elméjé-
ben, melyeket ama félreeső vidékeken az ő nemes 
vágya alkalmazni fog a lelkek megmentésére, midőn 
az isteni Gondviselés a kedvező alkalmat erre megadta. 
Az argentínai köztársaság konzula Savonában, Gazzolo 
ker. János, meglátogatta Yarazze olasz városban a 
szalézi kollégiumot és édes benyomást szerzett magá-
nak azon áldásos nevelésről, melyben itt az ifjak része-
sülnek ; ennek folytán elhatározta, hogy tárgyalásokat 
fog kezdeni Don Boscoval avégett, hogy szalézi papo-
kat nyerjen az általa képviselt köztársaság javára. Ez 
okból a szalézi művek központját, Turint kereste föl ? 
itt előadta az ő nemes eszméjét Don Bosconak, és az 
Isten szolgája, aki itt az isteni Gondviselés szerető 
kezének működését látta, nemcsak helyeselte azt, 
hanem haladéktalanul Rómába sietett, hogy erre 
kikérje Jézus Krisztus helytartójának áldását, akinek 
tanácsa nélkül soha semmi munkába nem fogott. IX. 
Pius pápa atyai jósággal fogadta őt, meghallgatta 
annak ajkairól az előadott tervet, felismerte annak 
egész horderejét. Ugyanis fiatal áldozópap korában 
meglátogatta Plata köztársaságait az elődje, XVI. 
Gergely pápa által Chilibe küldött pápai követ mellett 
mint titkár működvén ; amiért is ismerte a helyzetet. 
Azért igazi öröm nyilvánítása közt áldotta meg és 
hagyta helyben e tervet és lángoló szavakkal lelkesí-
tette a szaléziakat, hogy vállalatukban ne csüggedjenek, 
habár sok nehézséggel fog kelleni megküzdeniük, 
melyek utjokba fognak gördülni. 

A konzul a maga részéről ez ügyben irt Buenos-
Airesbe, ahonnan a szalézi ak lelkesedést mutató leve-
leket kaptak Aneyros Erigyes érsektől és más kiváló 
egyéniségektől; ezek közöl többen, akik már előbb 
tudomással bírtak a szalézi társulat magasztos czéljá-
ról, szorongva várták a pillanatot, midőn hazájukban 
meghonosítva láthatják e művet. 

Midőn már minden elő volt készítve, útnak indult 
18 75. évi november 11-én az első, tiz szalézi papból 
álló raj Cagliero János atya vezetése alatt ; és habár 
előttük egy teljesen ismeretlen, és nehézségeket s 
veszélyeket rejtő ut nyilt meg, mégis lelkesedve és 
megelégedetten indultak útnak, miután magukkal 
vitték az angyalszivű IX. Pius áldását, aki kegyes 
volt őket, elutazásuk előtt, külön audienczián fogadni, 
és az ima kíséretében ott volt velők az a mosolygó 
remény, melyet az ő szeretett atyjoknak prófétai 
szavai keltettek az ő leikökben. 

Deczember 14-dikén érkeztek Buenos-Airesbe, 
ahol őket mint a béke és szerencse angyalait fogadták. 
Első dolguk volt házakat nyitni a fővárosban és St. 
Nicolasban az arroyok városában, a mely Pampas és 
Patagonia határán fekszik ; ez igen előrelátó intéz-
kedés volt a missió sikerének biztosítására, a mi által 
biztos menhely lett nyújtva a missiónáriusoknak, ahova 
visszavonulhattak, ha az első kísérletek nem sikerül-
nének, és ahonnan ez esetben más tervvel indulhattak 
ki, hogy újból megkezdhessék a működést, 

Mielőt azonban elbeszélésünket tovább folytatnók, 
alkalomszerűnek látjuk a mi szíves olvasóinknak némi 
fogalmat nyújtani e vidékekről, még pedig azon ismer-
tetések alapján, melyeket a mi missiónáriusaink irtak 
az ő számos leveleikben. 

Patagonia három részre oszlik, úgymint : éj szakira, 
középre- és délire, az első a déli szélesség 36. és 42. 
foka közt terjed el a Rio-Negro és Chubut folyók 
közt, és magában foglalja Rio-Negro és Neuquen terü-
leteit a Cordillerákig ; a másik a 42. foktól a 46-ig 
terjed, Chubut és Deseado közt és Chubut területét 
képezi ; a harmadik Deseadotól egészen a Magellán-
szorosig terjed a 46. és 53. fok közt, mely rész Santa-
Cruz területe név alatt ismeretes. Patagonia földjét a 
Cordillera hegyláncz választja ketté. E hegyláncz az 
Ancles-hegyeknek folytatása, mely hegyek mint tud-
juk Eszakamerikától Délamerikáig húzódnak és víz-
választékot képeznek, még pedig a nyugoti a Pacifiic 
partjáig terjed, a másik, a keleti, az atlanti tengerbe 
adja vizeit. Az egész terület változatos képet nyújt a 
szemnek. Egyik oldalon meredek sziklák, óriási, örökös 
hóval födött hegycsúcsok, meredek és alig járható utak, 
sürü sötét erdők láthatók, az ellenkező oldalon pedig 
végetlen kiterjedésű, terméketlen, hideg, puszta és 
száraz síkságok az ő sürü bokraikkal, káka növényeik-

! kel és nádasaikkal és nagyszámú salétromos tavaikkal, 
j melyek némely helyen egy végetlen kiterjedésű és 
. partot nem érő tenger kristály felületéhez hasonlítnak. 

Következéskép művelhető föld csak a Cordillerák tövé-
I ben található, ahonnét az utas szeme folyton majd a 

sürü erdőkön gyönyörködik, ahol tapasztalt vezető 
nélkül könnyen eltéved az utas; majd zöld rétek képét 
élvezi, majd végre beláthatlan földterületekre néz, 
melyekbe a természet egész pompáját és megmérhetlen 
kincseit helyezte. A középső terület is külömböző pon-
tokat nyújt, ahol valóságos oázisokat képeznek a víz-
esések, patakok és folyók, melyek a hegyek közt fakad-
nak és a völgyben elvesznek ; e völgyek átalában 
nagyon termékenyek és egészséges levegővel birnak, 
különösen Rio-Negro, Chubut és Neuquen földjei, 
melyek mindennemű növényt megteremnek. Az atlanti 
tenger partjai is szolgáltatnak néhány jó földet, habár 
ezek nem is oly gazdagok és nem oly kapósak, mint 
az előbbiek. Patagonia éghajlata átalában véve hideg, 
mert majdnem szakadatlanul tombolnak azon az oragán 
szelek, felhőszakadások és borzasztó viharok. Már több-
ször próbálták meg a loyolai vezér fiai e hálátlan tere-
ken áthatolni, de mindig közvetlen eredmény nélkül. 
Mindazonáltal az ő nemes áldozatkészségöknek és e 
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műveletlen földet öntöző sok véröknek kell köszönni, 
hogy e nép, mely ugy látszott, hogy soha sem fog 
megszelídülni és nem fogadja magába az evangeliomi 
műveltség magvát, az Isten végetlen irgalmából, mint 
látni fogjuk, a halhatatlan Don Bosco fiai által dicsé-
retes eredménynyel téríttetik. 

Mialatt kedvező alkalom kínálkozott a missiónári-
usoknak az ország bensejének átutazására, ezek arra 
szánták magukat, hogy tanulmány tárgyává teszik az 
indiánok hagyományait, szokásait, hogy megtanulják 
az ő nyelvöket, és nagyban törekedtek megnyerni a 
szomszédos indiánok fiainak szivét, hogy annál köny-
nyebben férhessenek az atyák szivéhez és előkészíthes-
sék az ő lelkök műveletlen földjét arra, hogy készsé-
gesebben alávessék magukat Jézus Krisztus megváltó 
hite igájának. 

1878. évi május 7-én Buenos-Aires felé hajóra 
szálltak Costamagna és Rabagliati atyák, az egyház-
megye átalános püspöki helynöke Espinosa és Lavino 
lazarista atya által kisértetve. Bahia-Blancanál kel-
lett kikötniök és innét lóháton utazniok Patagoniába ; 
de oly borzasztó vihar keletkezett, hogy a fel-
tornyosuló hullámok által csapkodott hajó elveszté 
egész kormányát és csak az ég csodája folytán mene-
külhetett meg a tenger falánk torkától. Miután a hajó 
siralmas állapota nem engedte meg a továbbutazást, 
a missionáriusoknak Buenos-Airesbe kellett menniök, 
miután tizenhárom napot borzasztó aggodalmak közt 
és halálos félelemben töltöttek. Ezen első kísérlet rossz 
sikere legkevésbbé sem vette el kedvöket, ellenkezőleg 
még növelte bátorságukat és még inkább éleszté ben-
nök azon isteni szeretetet, mely őket ama vadak meg-
térítésére indította, a kik éppen ez időben üldöztetés-
nek voltak kitéve; rájok épp úgy vadásztak, mintha 
ártalmas állatok vagy a puszták vadai lettek volna. 

A következő (1879.) év tavaszán egy másik expe-
ditió vállalkozott a szárazföldön, és ennek vállalata a 
Segítő Szűz Mária pártfogása alatt a leghizelgőbb 
sikert érte el. A missionáriusok, Espinosa, Costa-
magna és Botta, Carhuéba, Pampa központjába jutot-
tak, ahol néhány napot töltöttek, és abban az édes 
vigaszban részesültek, hogy jó nagyszámú indiánt ok-
tathattak a hitben és keresztelhettek meg és tanács-
kozhattak Grandé Manuellel és Eripaylával, a néptörzs 
főnökeivel. Utjokat folytatva átkeltek a Rio-Colorado 
folyón és 15 napi kinos utazás után május '24-én elér-
keztek Choele-Choelbe, mely a Rio-Negro folyó part-
ján fekszik, mely folyó Pampast Patagoniától elválasztja; 
igy történt, hogy Don Bosco fiai éppen a Keresztények 
Segítsége, a szalézi müvek pártfogója ünnepén érkez-
tek Patagonia nagykiterjedésű földjére, mely után any-
nyira sóhajtoztak. Costamagna atya tíz napig maradt 
Choele-Choelben, az indiánokat a hitre oktatván, a kik 
közül 83 felnőttet és 22 fiút keresztelhetett meg ; ós 
junius 3-dikán Patagoniába ment ő is, a hol utazása 
véget ért ; ide 12-dikén érkezett, átmenvén előbb Ge-
neral-Mitrén és Conesán, a hol szintén valami 50-et 
megkeresztelt. Buenos-Airesbe visszatérvén Costa-
magna atya megtett minden szükséges intézkedést 

és 1880. évi január 15-ikén e fővárosból nyolcz szalézi 
pap, és négy Mária-leány indult útnak, akik az első 
missióházat alapították. A patagoniak községe a Rio-
Negro folyó mindkét partján terült el és több részt 
foglalt magába, melyek : a Carmen de Patagones 3500 
lélekkel ; Guardia-Mitre 17 mértföldnyire a patagonok-
tól, több mint 1000 lélekkel; Conesa 34 mértföldnyire 
a patagonoktól 800 indiánnal Catriel törzséből és 
Choele-Choel, 70 mértföldnyire a patagonoktól 2000 
lakossal, akik vegyesen keresztények és indiánok. 
Mindezen helyek a Rio-Negro folyó északi partján 
vannak ; a déli oldalon pedig, vagyis a patagoniai 
területen van Mercedes vagy Viedma Patagonia fővá-
rosa 1500 lakossal, és innét 8 mértföldnyire Xaveri 
szent Ferencz gyarmata, több mint 400 lentermelő 
indiánnal. Ezen roppant kiterjedésű területen kisérlet-
ték meg a szalézi missiónáriusok az ő első apostolkodá-
sukat, és innét terjesztették művöket ama végetlen 
tájakra, mindenüvé elvivén a hitnek világosságát és 
Jézus Krisztus szeretetének szent tüzét. (Folytatjuk.) 

I R O D A L O M . 

DECRETUM 
Feria VI. die 3 lunii 1904. 

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum 
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a SANCTIS-
SIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPA X Sanctaque 
Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorum-
demque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in uni-
versa christiana republica praepositorum et delegatorum, 
habita in Palatio Apostol,ico Vaticano die 3 lunii 1904, 
damnavit et damnai, proscripsit proscrïbiique, atque in 
Indicem librorum prohibitorwn referri mandavit et man-
dat qnae sequuntur opera : 

Ciro Al vi, S. Francesco d'Assisi. Romanzo. Milano-
Palermo-Napoli 1903. 

Albert Houtin, L'Américanisme. Paris 1904. 
Anton Yogrinec, Nostra maxima culpa! Die bedrängte 

Lage der katholischen Kirche, deren Ursachen und 
Vorschläge zur Besserung. Wien und Leipzig 1904. 

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta 
opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quo-
cumrpie idiomate, aut in posterum edere, aut édita legere 
vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum veti-
torum indictis. 

Carolus Denis et Michael Georgel Decreto S. Congre-
gationis. edito die 4 Decern bris 1903, quo eorum 
quidam libri notati et in Indicem librorum prohibi-
torum inserti sunt, laudabiliter se subiecerunt. 

Quibus S ANCT1SSIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPAE 
X per me infrascriptum Secretarium relatis, SANCTI-
TAS SUA Decretum probavit, et promulgari praecepit. 
In quorum fidem etc. 

Datun^ Romae die 3 lunii 1904. 
ANDREAS Card. STEINHUBER 

Praefectus. 
Loco * Sigilli. 

Fr. THOMAS ESSER, Ord. Praed. 
a Secretis. 

Die 6 lunii 1904 ego infrascriptus Mag. Cursorum testor 
supradictum Decretum affixum et publicatum fuisse in 
Urbe. Henricus Benaglia, Mag. Curs. 
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VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint X. Pius 

pápa f. hó 2-án fogadta a szerzetesrendeknek. ama 
tagjait, kik a XIII . Leo által közhasználatra megnyi-
tott vatikáni okmánytárat, részint mint alkalmazottak, 
részint mint búvárok és kutatók használják. 15 ilyen 
szerzetes jelent meg a szentséges atya előtt: 6 J.-társa-
sági, 3 kapuczinus, 2 dominikánus, 1—1 benczés, kar-
tauzi, minorita, karmelita. A világhírű Denifle mutatta 
be őket. 

— Örömhír. Gróf Csdky Károly váczi püspök úr, 
mint a „V. K." irja, 3 heti karlsbádi kúrájából, Gross-
mann Ferencz titkár és dr Rapcsák Imre udvari orvos 
kíséretében, teljesen megjavult és felfrissült egészségi 
állapotban érkezett vissza székvárosába. 

— Hármas ordinatio. Veszprémben a megyés 
püspök úr f. hó 24-étöl kezdődőleg fogja feladni a 
kisebb és nagyobb egyházi rendeket saját növendék-
papjainak, a pécsi és azirczi cist. r. kispapoknak. 

— Legujabb pápai intézkedés a római papneve-
lésre nézve — az, mely „Sulla disciplina dei Chiericiu 

czim alatt abban a levélben foglaltatik, melyet X. Pius 
pápa Respighi bibornokhoz, az ő római püspöki helyet-
teséhez intézett V. vagyis szent Pius napján olasz 
nyelven. Ez a pápai rendelet 8 pontból áll, melyeknek 
veleje az, hogy papjelölt vagy fölszentelt pap Rómá-
ban nem tanulhat theologiát, csak a ki valamely pap-
nevelő-intézetnek tagja, és pappá szentelni nem lehet 
csak azt, a ki négy évig tanult theologiát, a köteles 
vizsgálatot letette és legalább 3 évig élt papi serai-
náriumban. 

— Az elkereszténytelenedés a franczia nemzet 
halála. Mutatja ezt az elnéptelenedés rohamos növek-
vése azokban a departementokban, a hol az elkeresz-
ténytelenedés a nép között leginkább el van terjedve. 
Bretagne és az éjszaki megyék, a hol SZÍVÓS a népnek 
ragaszkodása a keresztény valláshoz, a családok ter-
mékenysége is nagyobb. A szabadkőműves okosság 
most azt hiszi, hogy ha követi a régi pogány Róma 
példáját és adót vet ki a gyermektelen családokra és 
a házasságkerülő kéjenczekre s a befolyó összeget a 
lokgyermekű családokra fordítja, ez által megmenti a 
hazát. Szó sincs róla. Pénzzel jó erkölcsöket nem 
sehet teremteni. Megmutatta ezt a züllésnek indúlt 
római birodalom szomorú példája. 

— A spanyol katholicziznmsnak nagy halott ja 
van. Mult hó 18-án meghalt Cámara y Castro H. sala-
mancai püspök szent Ágoston rendjéből, a ki tudomá-
nyának fényét az egész egyház felett ragyogtatta. 
Tudományos folyóiratot is alapított, tanár korában, 
„Revista Augustiniana" czímmel, a melynek jelenleg 
„Ciudad de „Diosu a czime. A kath. tudósok müncheni 
kongresszusán 1900-ban az isteni hit s az emberi tudo-
mány összhangjáról értekezett. Mint salamancai püspök 
kath. egyesületek szervezésével készítette elő a hitélet 
nagyobb virágzását. Emlékezete áldásban marad. 

— A Fraknói-dijak nyertesei. A Praknói-féle 
nagy római dijak nyertesei közül Grünwald Béla festő-

művész és Danikó József szobrász már elfoglalták 
helyeiket a római magyar művész-otthonban. A har-
madik művész Hegedűs László festő csak e hónap 
közepén utazik Rómába, ahová lemegy Frahiói Vilmos 
cz. püspök is, aki fejedelmi bőkezűséggel gondoskodik 
a magyar művészekről. Damkó szobrász a püspök 
óhajtására magyar történelmi vonatkozású pápai sír-
emléket fog mintázni a lateráni templom számára. 

— A sarutlan karmeliták magyar rendtartomány-
főnöksége a rend növendékei közé való fölvételre pálya-
zatot hirdet. — Mindazon ifjak, kik a fegyelmezett 
szerzetesi életre magukban hivatást éreznek, s vala-
mely nyilvános jellegű gimnáziumnak legalább neg}^e-
dik osztályát kellő" sikerrel elvégezték, fölvételre szá-
míthatnak, ha ez iránt való kérelmüket az alább 
felsorolt okiratok kíséretében julius hő 10-ig a magyar 
karmeliták tartományfőnökségéhez (Budapest, VI. ker. 
Huba-utcza 12.) benyújtják. A kérvényekhez a követ-
kező okiratok melléklendők: 1. Keresztlevél, 2. nyilat-
kozat a szülők beleegyezése felől, 3. orvosi bizonylat, 
4. a hittanár vagy lelkiatya ajánlása, 5. a legutolsó 
iskolai bizonyítvány. 

— Állandó lelkigyakorlatok. Télen szórványosan, 
tavasz nyiltával sűrűbben keresik fel rendházunkat 
egyházi s világi férfiak egyaránt, hogy itt csendes el-
vonultságban 3, 5 esetleg több napos lelkigyakorlatot 
tartsanak. Három év alatt eddig 393 személy fordult 
meg itt. Kezdetnek mindenesetre szép szám, azonban 
mikor fog oly nagy arányokat ölteni, a mint azt b. e. 
XIII . I^eo pápa hozzánk magyarokhoz intézett levelé-

j ben annyira ajánlotta és a most dicsőségesen uralkodó 
X. Pius pápa ö szentsége a Szeplőtelen fogantatás 
jubileumát elrendelvén, a lelkigyakorlatok és missziók 
tartását is bevonta az ünnepségek közé. Vannak, a 
kik szivesebben jönnek lelkigyakorlatokra olyankor, 
mikor többen jelentkeznek. Ez óhajra tekintve, ezen-
nel közöljük tehát, hogy julius 4., augusztus 1., 
augusztus 29.. október 3. este fognak kezdődni ily na-
gyobb lelkigyakorlatok. E mellett egész éven át csak 
ugy, mint eddig, minden hétfőn uj csoport kezdődik, a 
mikor azok jöhetnek, a kik szivesebben tartják kisebb 
csoportban, vagy épen egyedül. Minden egyes személy 
külön szobát és ellátást kap a rendházban. Külön kert-
jök van. Breviáriumon kivül nem kell hozni más köny-
vet. A lelkigyakorlatokat mindig egy Pater vezeti. 
Csak arra kérjük az urakat, hogy levélben idejekorán 
jelentkezzenek. Budapest, 1904. május 11. VIII., Mária-
utcza 25. Riesz Ferencz S. J . házfőnök. 

Apró hirek. Belgium lakosságának a száma leg-
újabb összeszámítás szerint 6,985,219 lélekre szaporo-
dott. A szaporodás egy év alatt 89,140 lélek. Egy év 
múlva a lakosság száma tehát meg fogja haladni a 7 
milliót. A szaporodás nagyobb arányszáma a flamand, 
kisebb arányszáma a vallon lakosságra esik. A Pro 
paganda u j rektorává mgre Camassei helyett, a ki 
naxosi érsek lett a görög szigettengeren, mgre Boz-
zano neveztetett ki, a ki Kínában volt missionárius 
és legújabban a vigevanói egyházmegyében volt 
általános helynök. — A váczi székesegyház orgonája 
elkészült. Mikor a hangolás folyt, a kik hallották, azt 
mondták, hogy Vácz műremekkel szaporodik ebben az 
orgonában. — A budapesti egyetem hittudományi th. 
karában Kaminszky Sándor kassaegyházm. áld., th. tanár, 
f. hó 14-én cum applausu tette le a 3-ik szigorlatot. 
Ezidén 6 kitüntetés közt ez az egyedüli applausus. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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szerdán és szombaton, 
Előfizetési dij : 
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küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő 

Előfizethetni 
minden 

: kir. postahivatalnál : 
Ï Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Nagy Sándor 
§ könyvnyomdájában, 
î IV., Papnövelcle-utcza 
; 8. sz. alatt, hova a 
\ netaláni reclamatíók is, 
j bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

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

Budapesten, junius 18. 

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

SZ. I. Félév. 1904. 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeiiare praelia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
tdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicarn Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

, Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.® 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Koldulásról és koldusokról. — Egyházi tudósitások : B u d a p e s t : A katholikus központi 
kongrua-bizottság legutóbbi négy évi működéséről.— B u d a p e s t : A Keresztény Szövetkezetek Országos Központjának közgyűlése. — 
Tárcza. Szalézi missiók Amerikában. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. A Budapesti Keresztény Munkásegyesület. — 

Lrodalom. Colombière Kolos S. J. élete és lelki naplója. — Vegyesek. 

F e 1 h i Y á 8. 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Koldulásról és koldusokról. 
— Irta: dr Zubriczky Aladár. — 

IV. 
H a a legszegényebb néposztálynak a szüle-

tések révén történő rohamos szaporodása ellen-
sulyozóra nem találna, azzal volnánk fenye-
getve, hogy a legszegényebb néposztály pro-
letár-invasiót zúdítana nyakunkba, borzasztób-
bat annál, a melyet az amerikai politikai 
irodalom néhány évtizede sárga veszedelem, 
vagyis khinai bevándorlás alat t ért. De minő 
keserít dolog maga az ellenszer : medicina 
pejor morbo: maga a halál. A legszegényebb 
néposztálynak a születések révén való túltengését 
teljesen elemészti a lialál. A l e g s z e g é n y e b b n é p -
osztály tehát igazán közvetlenül a halál karjai 
számára szül. Pánsban például a születések a 
legszegényebb néposztálynál 31-06 ezreléket, 
a halálozások is ugyanennyit tesznek. Tehát 
a legszegényebb néposztálynak úgynevezet t 
természetes szaporulata tényleg semmi. A 
szegényeknél a természetes szaporulat már 

058, a középosztálynál 2-96, a gazdagoknál 
0'78 ezrelék. Csak a leggazdagabbak sorsa 
szomorúbb a legszegényebbekénél, mert a 
születés 13'61°/oo> a halálozás 13-63%0, t ehá t 
a természetes szaporulat helyett 0-02 ezrelékes 
hanyat lás mutatkozik. 

Ezek az adatok minden magyarázat nél-
kül is világosan muta t ják , hogy a legszegényebb 
néposztálynál az emberiség évente óriási veszteségeket 
szenved. Ezen a veszteségen mint előidéző okok 
erkölcsi és fizikai okok m ű k ö d n e k k ö z r e . A z 
erkölcsiekről hallgassunk. A fizikaiak közöt t 
minden-esetre első helyen szerepel a nagy 
kiterjedésű és mélységes nyomor. Ez a nyo-
mor nem akadályozza a szapora születéseket, 
de megakadályozza, hogy az életre hivott 
lények elérjék azt a kifejlődést, a melyet nor-
mális viszonyok közöt t el kellett volna érniök. 
Csak belekóstolnak a földi létbe s mint a 
kősziklára esett mag hamar elsenyvednek. Az 
anyagi természetben is sokszor meglep ben-
nünket a megfoghatatlan pazarlás, a melylyel 
sejtek, peték, tojások, csirák föllépnek, de 
létük betetőzését el nem érik. Megcsodáljuk 
ezt a termékenységet, talán kérdőjelet is te-
szünk mellé ; de elvégre is szellemnélküli teremt-
ményekről lévén szó, hamar megnyugszunk 
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raj ta . Nem igy az embereknél ; itt a probléma 
kínzóvá válik, mert szellemi lényekről van szó, 
s érezzük, hogy a félig kifejlett lények töme-
ges pusztulásáért némileg mi is osztozunk a 
felelősségben. 

S ha ez a felelősség egész sulylyal kezd 
ránk nehezedni, akkor átérezzük, hogy fölös-
legünket nem lehet megfontolás nélkül osz-
togatnunk, hanem oda kell vinnünk, a hol a 
nyomor igazán kinzó. „Izzadjon az alamizsna 
kezedben, míg megfontoltad, kinek adjad." 

A fönnebbi adatok tehát egyrészről a leg-
melegebb és igazán tet terős részvétet keltik 
bennünk a legszegényebb néposztály iránt, 
másrészről eleven ti l takozások a henye kol-
dusok támogatása ellen. Mikor se szeri, se 
száma az önmagukkal tehetet len szegényeknek, 
akkor nem szabad szóhoz ju t ta tn i a szemér-
metlen koldusokat. 

Pedig minő anomaliákat lá thatunk e téren ! 
Mig egyes városok rendőrileg megakadályoz-
zák a koldulást, addig a városba érkezett és 
ott megtelepült idegenekre semmi figyelemmel 
nincsenek. A koldus-rendészet (koldusbíró, 
rendőr) akárhányszor a szegényekre nagyobb 
sulylyal nehezedik, mint a koldusokra s mivel 
a rendőr nem állhat mindig a koldus háta-
mögött , nem is védheti meg hathatósan a kö-
zönséget a zaklatástól és jóhiszeműségének 
aljas kizsákmányolásától. Igy történik aztán, 
hogy az életben találkozunk koldusokkal, a 
kik nálunk gazdagabbak, mert emeletes házaik 
vannak és hagyatékuk gyakran vagyont ér. Igy 
hallhatunk ellesett beszélgetéseket, a melyek-
ben a koldusok kifejezik a maguk börze-filo-
zofiáját, melynek alapgondolata, hogy a koldu-
lás jövedelmezőbb mint a napszám. I g y l á t h a t u n k 
cselédeket, a ki nyáron, az alamizsnaosztás 
szünidejében, cselédek és jó cselédek; az ősz 
beálltával pedig kilépnek a munkából, m e r t m i n t 
cselédek 7—8 forintot keresnek havonta, mint 
segélyezettek pedig 10 forintra is fölviszik. 
Igy keletkeznek aztán egyes pontokon, kivált 
papi városokban, valóságos pensiopolisok, a 
koldusok Grácz-ai, a hová a meszsze kör-
nyék koldusai és kétes existentiái össze-
tömörülnek, hogy a papság zsebén élősköd-
jenek. Elég ennyi, ne folytassuk tovább. Min-
denki folytathat ja az érdekesnél-érdekesebb 
eseteket saját tapasztalatából. 

Ilyen tapasztalatok u tán a megfontolat-

lan segélyezés nem a felebaráti szeretet csele-
kedete, hanem könnyelműség; nem erény, 
mivel hiányzik belőle az okosság, hanem 
gyöngeség, tetézve kényelemszeretettel. A mint 
a kézpénz-fizetésnél a kezembe visszaszolgál-
t a to t t pénzt meg nem számítani talán elő-
kelő dolognak látszik, de nem mindig lelkiis-
meretes, mer t nemcsak veszthetek, hanem 
igazságtalanul nyerhetek is : ép úgy minden 
elém kerülő koldusnak válogatás nélkül alamizs-
ná t nyúj tani talán jószívnek, vag)7 fitogtatás-
nak jele, de vakmerőség is. H a tüzet vagy 
kést kér tőlem a gyermek, megtagadom. Miért 
adjak tehát valakinek pénzt, a kinél nyugodt 
megfontolás u tán látom, hogy csapszékben 
eliszsza, vagy ta lán kártyaasztalnál eljátsza? 

Kivált vigyázni kell a gyermek-koldusokkal 
szemben. 

Joly Henrik, a kinek bölcseleti előtanát 
: vagy tíz esztendő alat t a mi középiskoláink 

is használták és a ki u jabban a hagiographia 
terén szerez magának érdemeket, igen érdekes 
c z i k k e t i r t erről minap a Quinzaineben. El-
mondja, hogy Párisban, a jótékonyság utolér-
hetet len városában, nemrégiben egy koldusok-
ból álló „közkereseti" társaságot robbantot tak 
szét. A társaságnak Bulletinbe is volt, a mely 
elvül állította fel, hogy a koldusok közmeg-
győződése szerint csak a gyermekek közve-
títésével való koldulás kecsegtet manapság 
kiadó eredménynyel. Ez a Bulletin 1900. 
májusában a következő megdöbbentő közlé-
seket t e t t e : „A gyermekbérlésnek deczember 
és január a legjobb hónapja. Karácson és újév 
tá ján egy csecsemő, kivált ha beteges, 25—30 
f rankot ér. Ugyanekkor 1—5 éves gyermekek 
10 frankot, 5 éven felüliek 5 f rankot . . . Más, 
közönséges időkben ugyanolyan csecsemőnek 
ara, a ki karácsony idején 10—15 frankot ért, 
5 frankra, öt éven aluliaké 2 frankra, hideg 
napokon 3 f rankra száll alá . . . Átlagos sza-
bály szerint, lia a bérlet esti hat órakor, az 
irodák zárásánál történik, a bérlő tartozik 
estebédet adni a gyermeknek.". . 

A kisebb gyermekeket a nők karjaikon 
1 viszik az utczákra és terekre; a nagyobbakat 
' párosítva, eg)' fiúcskát és egy leánykát, küldik 

mindenfelé. Kiszabják nekik, mennyi pénzzel 
I kell visszatérniök, s ha sikertelenül térnének 
j vissza, kegyetlenül megverik őket. Az üzlet 
' érdekében képtelen mesékre és hazugságokra 
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t an í t ják őket. A többit megtanul ja a gyermek 
saját leleményességével. A gyermekek lassan-
kint bámula tos ügyességre tesznek szert a 
pirulás nélkül való hazudozásban, a ravaszság-
ban, a csalásban. E kolduló gyermekek föl-
keresik egymás társaságát , gyakran gyöngé-
debb viszonyok is keletkeznek és a fiá keresni 
kezd a leányra. Mivel a koldulás mellet t a 
pénz csak csurran-csöppen, jövedelmezőbb 
pénzforrások u tán kell nézni. A koldulás las-
sankint a bűnte t tek előiskolája lesz. A leányok 
csakhamar észreveszik, hogy bájaik jövedel-
mezőbbek mint virágaik, melyeket eddig „kis 
testvéreik" loptak számukra a sétányokról s 
adoga t tak ki é jszakákon a kerítés r acsai között . 
Igy az tán fiuknál és leányoknál egyarán t 
erkölcsi tönk tetőzi be a fizikai elsatnyulást . 

Parisban már 1896-ban a lakul t társaság a 
gyermekkoldulás meggátlására. Ez a t á r saság 
fokozatosan hanyat lot t , míg végre 1901-ben 
teljesen feloszlott. 

A törvényhozások is t e t t ek in tézkedéseket 
ebben az irán}7ban. Francziaországnak 1889 óta 
törvénye van, mely leifüggeszti a szülői hatal-
mat, ha a szülő gyermekét csavargásban és 
bűnben engedi fölnőni. Anglia is in tézkedet t 
ebben az irányban. Wurtemberg, Anhalt, Bréma, 
Baden, Poroszország is elrendelik hasonló eset-
ben a kénvszernevelést . Magyarországon 8 napig 
ter jedhető elzárással bün te t t e tnek azok, a kik 
16 éven aluli gyermekeket koldulásra külde-
nek, b iz ta tnak vagy másnak rendelkezésére 
bocsátanak. 

Poroszország 1900-ban eltért eddigi rend-
szerétől és a Zwangserziehung helyébe a Fürsorge-
erziehung-ot állí totta. A nevelés alkalmas csa-
ládban vagy erre berendezet t intézetben tör-
ténik; különös tekinte t te l vannak a gyermek 
vallási hovatar tozandóságára . A községek a 
felügyelettel Fürsorger-eket, esetleg nőket is, 
bíznak meg. A törvény indokolása kiemeli, 
hogy ha tha tós segítséget vár e té ren a társa-
dalomtól. A fölveendő gyermekek három cso-
portba t a r t o z n a k : romlat lan gyermekek, még 
nem bünte thető fiatal bűnösök," az erkölcste-
lenségben máris előhaladottak. A fölvételnek 
elégséges oka a házinevelésnek elhanyagolása 
és elégtelensége. (L. Bettelnde Kinder — von 
Justi — Hochland, 1904. május, 204—208.) 

Bárcsak nálunk is tör ténnék valami ebben 
az i rányban ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 17. A katholikus központi kongrua-

bizottság legutóbbi négy évi működéséről. — 

A katholikus központi kongrua-bizottság tegnap 
délután 5 órakor ülést tartott, melyen, Samassa József 
dr egri érsek elnökön és Timon Ákos dr ministeri 
tanácsos egyetemi tanár központi előadón kivül jelen 
voltak: Angyal József, Csekó Gábor, Dedek-Crescens 
Lajos, Forster Gyula dr, Kammerer Ernő, Mohay Sándor, 
Nedeezey János, Németh Péter, SmiaJovszky Yalér, dr 
Spett Vincze, Szabó Jenő, Széli Ignácz, Szmrecsányi 
Lajos, Tőry Gusztáv dr, Várady L. Árpád dr, Városy 
Gyula dr, Vavrik Béla dr, Walter Gyula clr. A jegyző-

j könyvet vezette Wolf Nándor dr ministeri fogalmazó. 

Timon Ákos dr terjedelmes jelentésben számolt be 
j a katholikus kongruaügy terén a legutóbbi négy év 

alatt kifejtett munkálatokról. A jelentés első részében 
foglalkozik a lelkészi és segédlelkészi jövedelmi össze-

' irások kiigazításával, az egyes lelkészségekben időköz-
ben beállott változásokkal és ezek alapján a kongrua-
szükségletnek mostani nagyságával. 

A központi előadó jelentésének második részében 
pedig beszámol a nagyobb egyházi javadalmak jöve-

! delmi bevallásairól, amelyeknek elsőfokú elbírálása a 
jövedelmi és kiadási tételeknek elsőfokon való meg-
állapítása a központi kongruabizottság hatáskörébe 
tartozik. Az összesen 65 nagyobb egyházi javadalom 
jövedelmi bevallásait a kongruabizottság által kiküldött 
tizenhetes albizottság tárgyalta és tekintettel az albi-
zottság által végzett nagy munka alaposságára, indít-
ványozza a központi előadó, hogy a központi kongrua-
bizottság ezen albizottság határozatait magáévá tegye. 

A központi előadónak tüzetesen megindokolt 
indítványait, ugy a kisebb, mint a nagyobb egyházi 
javadalmak jövedelmeinek megállapítására vonatkozó-
lag a kongruabizottság egyhangúlag magáévá tette és 
azokat határozatokká emelte. 

Ezek után az elnöklő érsek erőteljes vonásokban 
vázolja és méltányolja azt a nagy és lelkiismeretes 
munkásságot, amelyet a 17-es albizottság és különösen 
a központi előadó és a kongrua-iroda kifejtett és amely 
lehetővé tette, hogy a kongruabizottság országos jelen-
tőségű nagy feladatának első részét, t. i. a kisebb és 
nagyobb egyházi javadalmak jövedelmeinek megállapí-
tását, immár sikeresen megoldotta és kéri az ügyek 
további folyamatában a kongruabizottság tagjainak 
szeretetteljes támogatását. 

Erre Széli Ignácz államtitkár meleg szavakban ad 
kifejezést -a bizottság hálás köszönetének az elnök-
érsek iránt az ő fáradhatatlan ügybuzgó vezetéseért és 
továbbra is biztosítja őt a bizottság odaadó támoga-
tásáról. 

Budapest, jun. 16. A Keresztény Szövetkezetek Or-
szágos Központjának közgyűlése — f. hó 14-én folyt le a 
Szent-István-Társulat helyiségében a fáradhatatlan Zichy 
Aladár gróf elnöklésével. 

49 4 
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Magyarországnak és benne a magyarságnak fenn-
tartására és megerősítésére hazája minden igaz fiának és 
leányának valóságosan két kézzel kell közreműködnie. Dol-
gozni kell szakadatlanul és czéltudatosan az anyagi jólét 
fokozására minden téren. Ez az egyik kéz. A másik 
kéznek a szellemi téren kell szakadatlanul dolgoznia, 
hogy Magyarországban az emberek értelmesebbek legye-
nek, mint bárhol e világon és jó erkölcsökben edzetteb-
bek és szilárdabbak, mint a világ bármely nemzettsé-
gének az egyénei. Az ú j kornak erre a nem papirra, 
hanem a lelkekbe, nem tollal és téntával, hanem szel-
lemmel és élettel beirt nemeslevelére kell törekedni e 
hazában minden öntudatra serkent ifjúnak, férfiúnak, 
honleánynak és családanyának szakadatlanul. Ha ezt 
a törekvő, küzdő, alkotó, az önmegtagadások hősi cse-
lekedeteire is kész szellemet sikerül szunnyadásából 
felébreszteni, ébren tartani és lelkességében fokozni : 
akkor Magyarország a köz- és magánjólét tartós emel-
kedésére és a virágzásnak oly fokára fog képesülni, 
hogy igazán el fog majd lehetni mondani Széchenyi 
nagy mondását : „Magyarország nem volt, hanem lesz—" 
t. i. igazán nagy és megdönthetetlenül erős ! 

Mi a keresztény fogyasztó és hitelszövetkezetek 
terjedésének, szaporodásának, izmosodásának tényében 
kétségtelen, örvendetes jelét látjuk Magyarország anyagi 
és erkölcsi újjáalakulásának és megerősödésének. Sze-
rintünk, honfi és honleány, a ki a keresztény szövet-
kezetek ügyével szemben közömbös és hideg s azoknak 
terjedését s megerősödését teljes erővel nem igyekszik 
előmozditani, — az — a lelketlenség és hanyagság oly 
bűnében részes, a melyre nézve aligha lehet elfogad-
ható mentséget találni. S éppen azért, mivel mi a ker. 
szövetkezetek ügyére ilyen főbenjáró súlyt fektetünk, 
itt ébresztésre, ott buzditásra czélozva, örömmel közöl-
jük a K. Sz. 0. Központjának 14-iki közgyűléséről a 
következő jelentést: 

A Szent-István-Társulat disztermében gyűltek 
össze a keresztény szövetkezeti mozgalom vezérférfiai. 
Gróf Zichy Aladár, a szövetkezeti mozgalom fáradha-
tatlan vezérférfia melegen üdvözölte a közgyűlés tag-
jait, jelzi, hogy a szövetkezeti törekvések fölött nehéz 
felhők boronganak. De hiszi, hogy a multak eredmé-
nyeiből erőt fogunk meríteni a nehézségek leküzdésére. 
A szövetkezeti eszme ellenesei nagyon sokszor hangoz-
tatják, hogy ennek az eszmének a gyakorlatban való 
megvalósítása ártalmára van egy nagy kereseti osztály-
nak — a kereskedőknek. Hangsúlyozza, hogy ez nincs 
igy, mert a szövetkezés nem gátolja a kereskedelmet, 
hanem védelmet, erőt ad azoknak a szegényebb nép-
osztályoknak, amelyek erre a modern élet furfangjai 
között rászorulnak. A folyó évben lesz itt Budapesten 
a nemzetközi szövetkezeti kongresszus, amely egybe-
gyűjti a világ legelső és legavatottabb szövetkezeti 
férfiait. Tőlük bizonyára igen sokat fogunk tanulni 
erősitósül, jövendő küzdelmeinkre. Kiemeli, hogy a 
keresztény szövetkezeti szervezkedés a legbiztosabb 
megvalósítása ennek az eszmének. Végül bebizonyítja, 
hogy ha az erős angol kereskedelem nem keres a 
szövetkezeti mozgalomban ellenséget, ugy nálunk egé-

szen természetes, hogy a szegényebb osztályokat ezzel 
erősítjük. 

Wildfeuer Károly beterjesztette és felolvasta az 
igazgatósági jelentést, melyből kiemeljük a követke-
zőket : 

A lefolyt év a fejlődés és megszilárdulás tüneteit 
mutatja és erről bizonyságot szolgáltat a beterjesztett 
zárszámadásnak minden tétele. Emelkedett az árufor-
galom 150.000 koronával és ennek folytán az árukész-
let 25.500 koronával. Az alaptőke 587 üzletrészről 
668-ra szaporodott. A hitelezők tétele 279.000-ről 
213.000-re apadt. Az egyedüli kölcsön-számlatétel 
162.000 koronával emelkedett, ami a kézpénz-fizetések 
felvételébe és a nagyobbított árukészletbe lett befek-
tetve. Mind a két beruházás hasznos. 

Az összes veszteségrovatba tartozó kiadások 
tehát 42.000 koronával emelkedtek. A nyereségtételek 
között az áru-nyershaszon 44.000-ről 58.000 koronára, 
az időközi kamatjövedelem 22.000-ről 38.000 koronára 
szaporodott. Az áru-nyershaszon 2 százalékról 3 3 
százalékra emelkedett, de a mellett eladási aráink 
versenyképességben nagyot haladtak. 

Felállítottuk és szerveztük az ellenőri osztályt 6 
ellenőrrel és összes szövetkezeteink vezetésében a 
vidéki igazgatóságoknak nagyobb támaszt nyujtunk, az 
áru- és pénzkezelést hathatósabban ellenőrizzük. 

Alapszabályaink 36-ik §-a értelmében a tiszta 
nyeremény felosztására nézve azt javasoljuk, hogy a 
befizetett üzletrészek után 4 százalék osztalék czimén 
fizettessék, ami 2320 koronát kiteszen, a többi 5325 
korona 53 fillér pedig a tartalékalaphoz csatoltassék. 

A mult év folyamán megalakult szövetkezeteink 
száma 41, feloszlott 11, összes szövetkezeteink száma 
231. Aláírva az összes igazgatási tagok által. 

Következett a felügyelő-bizottság jelentése, mely 
a következőképpen szól : A felügyelő-bizottság a „Keresz-
tény Szövetkezetek Központja mint szövetkezet" 1903. 
üzletévi számadásait megvizsgálván, megállapította, 
hogy 1903. deczember 31-én a szövetkezet összes 
vagyona 1,116.779 korona 43 fillér, összes terhe 1,108.113 
korona 90 fillér, nyeresége 7645 korona 53 fillér ; a 
szövetkezet összes nyeresége a lefolyt üzletévben 
113.745 korona 79 fillér, vesztesége pedig 106.100 
korona 26 fillér. 

Az elénk terjesztett számadásokat az üzleti köny-
vekkel és a támogató okmányokkal összehasonlítottuk 
és ennek alapján meggyőződtünk, hogy a számadások 
helyesen állíttattak össze, miért is a számadásokat 
elfogadásra ajánljuk és a számadók részére a felment-
vény megadását indítványozzuk. (Aláírva az összes 
felügyelők által.) 

A közgyűlés megadta az igazgatóságnak a fel-
mentvényt. 

Az igazgatóság megbizatása lejárt. Az uj igaz-
gatóság tagjai lettek : 

Gróf Zichy Aladár elnök, dr Boromisza Tibor 
prelátus, dr Giesswein Sándor kanonok, gróf Mailáth 
Géza, gróf Mailáth György, Szentiványi Károly, ifj. 
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gróf Zichy János, dr Zlinszky János, dr Wildfeuer 
Károly, gróf Somssich Béla, gróf Wilczek Frigyes, 
Nagy Sándor. 

Giesswein Sándor kanonok köszönte meg a köz-
gyűlés bizalmát s biztosította az elnököt, hogy minden 
munkájában hűséges támogatói lesznek. 

Ezután következett az alap szabályok módosítása 
iránt benyújtott indítvány. A módosítás azt kívánja, 

1- a szövetkezeti központ működését terjeszsze 
ki a hitelszövetkezetekre is s 2. a központ hirdetéseit 
a „Szövetkezzünk" czimű keresztény szövetkezeti heti 
lapban tegyék közzé. 

Braun Mátyás szövetkezeti elnöknek aggályai 
vannak aziránt, hogy egységes kezelés alá vegyék a 
fogyasztási és hitelszövetkezeteket, amennyiben egyik 
a másikának akadályul szolgálhat. 

Szmtiványi Károly egyáltalán nem látja megokolt-
nak Braun aggodalmait, söt ellenkezőleg a fogyasztási 
és hitelszövetkezet kiegészíti és kölcsönösen támogatja 
egymást. Braun eloszlatva látja aggályait s igy az alap-
szabálymódositásokat elfogadták. 

Ezután gróf Zichy Aladár üdvözli Braunt, a keresz-
tény szövetkezeti eszme lelkes harczosát s lelkesítő 
szavakkal berekeszti a közgyűlést. 

T A R C Z A. 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Zafféry Károly szalézi pap tudósítása. — 

Közép- és északi Patagonia apostoli helynöksége. 
(Folytatás.) 

1881. évi május hóban Fagnano missiófőnök be-
hatolt Patagóniába és eljutott egészen Nahuel-Huapi 
tóig, mely a Cordillerák tövében van, ahonnét Limay 
folyó, a Rio-Negronak legnagyobb mellékfolyója ered. 
1883. év közepén Milanesio atya, más néven az indián-
a tya— igy nevezve a puszták szerencsétlen lakói javára 
tet t sok utazása és apostoli fáradozása miatt — a 
Cordillerák felé vette útját, és elérkezett egészen 
Roca-ig és Norquin-ig, mely helyek Neuquen területén 
vannak ; itt az örök élet javára gazdag gyümölcsöket 
aratott. Végre 1889. elején Savio és Beauvoir atyák 
elindultak Buenos-Airesből és 18 napi kínos utazás 
után elérkeztek Santa-Cruz-ba, a hol házat nyitottak 
és az ő apostoli utjokban eljutottak Rio-Gallegos-ig és 
Cabo Yirgenes-ig, melyek a Magellán szoros mellett 
vannak, vagyis Patagoniának legtávolabbi határát 
képezik. 

Ily módon a missionáriusaink rövid idő alatt 
átkutathatták északi Patagoniának legfontosabb és leg-
népesebb részét, továbbá Középpatagoniának egy ré-
szét a Rio-Negro torkolatától egészen Limay és 
Neuquen forrásáig, és a kettőnek összefolyásától Chili 
határáig és Mendoza argentínai tartományt. 

Hogy a Délpatagóniát és a Magellan-szorost ki 
lehessen puhatolni, a Santa-Cruzi házat alapították ; 
miután azonban ezek a missiók az apostoli missió-

főnökség alá tartoznak, ott fogunk rólok szólni, a hol 
a tűzföldi missiót ismertetjük. 

Hogy az a nagy jó, a mit a salézi missiók elő-
idéztek, még inkább növekedjék és biztosítva legyen, 
Őszentsége XIII . Leo, a ki igazi kitörő örömmel látta, 
hogy új népek térnek Jézus Krisztus aklába, helyben-
hagyta a tervet, melyet Don Bosco eléje terjesztett és 
1883-ban apostoli helynökséget alapított északi és 
közép Patagonia részére, annak igazgatását Cagliero 
Jánosra, az első amerikai missiócsapat főnökére bizván, 
a ki 1884. november 14-dikén magidai czimzetes püs-
pök lett és ugyanazon év deczember 7-dikén Turinban 
a keresztények Segítsége templomában püspökké lett 
szentelve. 

Ezen időtől fogva itt e missiók folyton, habár 
lassan, folytatták fejlődésöket. Es ha daczára a lefolyt 
évek számának és azon hihetetlen fáradalmaknak, 
melyet a missiónáriusok magukra vettek, aránylag 
csekély az eredmény, az nemcsak az evangeliumi mun-
kások csekély számának tudandó be, a kik oly nagy 
területen művelik az Ur szőllőjét, és nemcsak a segéd-
eszközök csekélységének, a mikre számíthatnak, és a 
helyi nehézségeknek és az indiánok ellentállásának, a 
kik az erdőkben szabad, bolyongó élethez vannak 
szokva ; hanem főleg ama részint titkos, részint nyílt 
és kegyetlen üldözésnek, melyet a szabadkőművesi 
szekták indítottak a szalézi missionáriusok ellen, mely 
üldözésről keserűen panaszkodik Cagliero püspök 
őméltósága, az ő 1897. évi ápril. 9-dikén a vallásügyi 
miniszterhez küldött jelenésében ; ezenkívül sok az 
előítélet, melyek e vidékeken és területeken uralkodnak. 

E rövid szemle befejezéseül leírjuk ezen apostoli 
helynökség jelenlegi állapotát és azon bőséges gyü-
mölcsöket, melyeket a keresztény műveltség termett. 
A viedmai ház (Carmen de Patagones) mely anyaházat 
képez és az apostoli helynökség székhelye, 1880-ban 
lett alapítva és csodálatos módon fejlődött. Magában 
foglal elemi iskolákat, ünnepi oratoriumokat, nevelő és 
tápintézeteket mindkétnemü ifjúság számára, a leány-
intézetet a Segitő Mária testvéreinek vezetése alatt, 
a kik egyszersmind varró és dolgozótermet nyitottak 
a leányok számára; a szalézi papok ezenkívül a plé-
bániát is igazgatják, a hol ájtatos társulatokat alapí-
tottak férfiak és nők részére, ezen ájtatos társulatok : 
az imaapostolság, a Mária-leányok társulata, szent 
Alajos, szent József társulata, katholikus munkáskör, 
páli szent Vincze egylete és egyéb társulatok, melyek 
mérhetlen jót eszközölnek és naponkint jobban meg-
szilárdulnak és fejlődnek. Van ezenkívül Viedmában egy 
földműves telepítvény és egy művész- és mesteriskola 
a hol Patagonia lakosainak és az indiánoknak fiai 
tisztességes mesterséget tanulnak és virágzó jövőt 
teremtenek maguknak. Eddig a következő mesterségek 
működnek : a szabó, czipész, kárpitos, lakatos, bádogos 
mesterség és a szobrászat és festészet. Végre Viedma 
város egy kórházat is bir, melyet a Segítő Mária 
leányai gondoznak, a kik egyszersmind a házi szolgá-
latokat is teljesítik. Hogy mily föfontosságu ezen intézet 
ama nagykiterjedésű területen, azt meg lehet érteni 
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Cagliero püspök őméltóságának e szavaiból: „A mi 
viedmai székhelyünkön, mely a missió központja, men-
helyet talál a keresetképtelen, ágyat a beteg, ruházatot 
a meztelen, táplálókot a szegény benszülött és munkát 
a szükségben szenvedő. A mi gyógyszertárunk nyitva 
van mindenki részére ; az orvosi segítség (mit egy 
szalézi atya, tisztelendő Garrone nyújt) készen áll min-
denkinek ; és a mit szeretettel a gazdag nyújt, azzal a 
szegénynek Ínségén lesz segítve. A kórház, egyetlen e 
területen, nem utasít el senkit, és habár szegény az 
ellátás, de bővelkedik Jézus Krisztus szeretetével. A 
Segítő-Mária-nővér a szenvedő ágyánál őrködik mint 
szeretetteljes anya ós meghozza tanácsát és segítségét 
úgy a gazdag házába, minta szegény gunyhójába ós 
az indián sátrába. A betegek ezrei, a kik majd a kór-
házban, majd a magánlakásokon nyernek ápolást, áld-
ják az isteni Gondviselést. Az indián halála óráján föl-
veszi a szent keresztséget és elragadja a mennyor-
szágot; a hitetlen bámulva csodálja a katholika szere-
tetet, a közönyös keresztény pedig megtér." 

A Rio-Negro hosszában, a Cordillerák irányában 
és e hegyláncz oldalain ezen helynökség több házzal, 
elemi iskolákkal és nevelő tápintézetekkel bir, nagyobb 
részt a mindkét nemű ifjúság számára. Ezen házak 
főbbjeinek helyei: Pringles, General Roca, Conesa, 
Choele-Choel, és Junin az Andesekben és Chosmalal 
Neuquénben. A Rio-Negrótól délre, Chubut területén, 
mely Közép-Patagoniát képezi, szintén több ilyen ház 
van, ezek közt a főház Rawsónban, e terület főváro-
sában van, mely, mint Viedma, nevelő tápintézeteket 
bir mindkét nemű gyermekek számára, továbbá ünnepi 
oratoriumokat, jámbor társulatokat ós egy kórházat. 

Mindezen megállapodott helyekről időnkint néhány 
áldozópap megy ki, akik ezer fáradság és nélkülözés 
közepett hatolnak át a duzzadt folyókon, meredek 
hegyeken, hogy fölkeressék az indiánok számos sátorát, 
a hitre oktatván és megkeresztelvén azokat, a kik még 
nem voltak megkeresztelve, és megerősítvén a hitben 
azon számosokat, a kik már ujjá vannak születve a 
viz és Szentlélek által. Bőséges gyümölcsöket arathat-
tak a missionáriusok ezen apostoli utazásaikban ; és 
ha nem is vagyunk képesek pontos számkimutatást 
adni, a mint óhajtanok, mégis tévedés nélkül állít-
hatjuk, hogy 15—20-000-re megy azon indiánok száma 
akik az Észak- és Közép-Patagoniát magában foglaló 
apostoli helynökség területén meg lettek keresztelve. 

(Folytatjuk.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
A Budapesti Keresztény Munkásegyesület f. hó 

12 -en délután tartotta évi közgyűlését. A tagok igen 
szép számmal jelentek meg. Szalánczy Andor alelnök 
nyitotta meg az ülést és lelkes beszéddel üdvözölte és 
bátorította a tagokat. Holler István felolvasván a jegyző-
könyvet, Gi es s wein Sándor dr. tiszteletbeli elnök 
tartott nagy hatást keltő ünnepi beszédet. A népsze-

rető főpapot rajongó szeretettel vették körül a mun-
kások. Beszédének különösen az a része gyújtott, 
melyben a keresztény szellem hiányából eredeztette a 
társadalmi bajokat. Giesswein kitartásra és művelődésre 
buzdította a jelenlévő munkásokat. Az igaz keresztény 
élet, a gazdasági szervezkedés meghozza a munkások-
nak is a jobb jövőt. Addig azonban még sokat kell 
küzdeni s ebben a küzdelemben első dolgunk legyen 
a keresztény munkásujságot, az „Igaz Szót" felvirá-
goztatni és elterjeszteni. Huszár Károly titkári jelen-
tése az egyesület örvendetes felvirágzásáról tesz tanú-
bizonyságot. Az egyesület legközelebbi czélja egy 
országos keresztény munkás-szövetség létesítése, egy 
keresztény munkásotthon létesítése a fővárosban, keresztény 
szocziális röpiratok kiadása, a vidéki kereszztény mun-
kásság felrázása és gazdasági szervezése hazafias, 
keresztény alapon. Szarka Ferencz péntárnoknak meg-
adta az egyesület a felmentményt. Következett a tiszt-
újítás. A hivatalos lisztát egyhangúlag elfogadta a köz-
gyűlés. A tisztviselők nagyjában a régiek maradtak. 
Legérdekesebb változás Kuncsik Jánosnak alelnökké 
való vegválasztása, a kinek eddigi szereplése reményt 
nyújt arra, hogy a következő évben csak haladni fog 
a ker. munkásegyesület. Holler István szerkesztő a 
keresztény munkások szaklapját, az „Igaz Szó"-t ismer-
tette és a buzgóbb terjesztés érdekében agitált. 
Prohászka Ottokár egyetemi tanárt nagy lelkesedéssel 
diszelnökké választotta az egyesület. A folyó ügyek 
elintézése után lelkes hangulatban oszlott szét a 
közgyűlés. 

I R O D A L O M . 

— Most jelent meg Colonibiére Kolos S. J . élete 
és lelki naplója. Kapható alulírottnál. 17 ív, ára fűzve 
1.50 korona. E. e. ss. 

Hattler művének* magyar átdolgozására ugyan-
azon gondolat vezetett, amely Hattlert lelkesítette, 
mikor Colombière életét megírta. Jézus Krisztus leg-
szentebb Szive tiszteletének, amely nálunk is szemmel 
látható üdvös eredményeket hozott ós még fog hozni, 
Colombière az apostola, ő ismertette azt meg a világ-
gal és azért, hogy ezt az ajtatosságot öntudatosabbá 
tegyük, kívánatosnak látszott, a szentséges Szív apos-
tolának életét, erényeit, munkásságát ebben a kis 

; munkában bemutatni. Colombière boldoggáavattatása 
! továbbá talán csak hónapok kérdése. Azt a szent 

örömet akartam hát előkészíteni, amelyet ez a boldoggá-
í avatás Jézus szentséges Szive minden tisztelőjében 
! kelteni fog. 

A munka kicsinynek látszik, mégis sok figyelmet 
kivánt. Mikor évek előtt először olvastam Colombière-
nek lelki naplóját, éreztem, hogy ezt a naplót nem 
elég egyszerűen közzétenni, annak olvasására rá kell 
vezetni az olvasót ós azért most, mikor ezt a híres 
naplót is egészen közölni akartam Colombière élet-

* Lebensbild des ehrwürdigen P. Claudius de la Colom-
bière S. J. nebst seinem geistlichen Tagebache." Freiburg in 
Breisgau. Herder. 1903. 
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rajzának keretében, nem elégedhettem meg avval, hogy 
Hattlernek munkáját a naplóval együtt lefordítom, 
hanem át kellett néznem az egész Colombiére-irodal-
mat, a boldoggáavatási apostoli eljárásban közzétett 
római dekrétumokat épen ugy, mint Charrier, Poup-
lard, Lüben atyáknak Colombiéreröl szóló kisebb-
nagyobb műveit. Es ezért a magyar átdolgozás terje-
delmesebb, mint a Hattler műve. Érintetlenül csak a 
naplót hagytam. Ezt olyan értékesnek tartom, hogy 
nemcsak arra ügyeltem, hogy semmi idegen gondolatot 
bele ne vigyek, hanem arra is, hogy egyetlen gyöngy-
szemet se ejtsek el Colombièrenek gondolataiból. Ezért 
kellett a franczia eredeti szöveget is állandó figyelem-
mel kisérnem. Ha itt-ott hézagok mutatkoznának a 
naplóban vagy ugrások a gondolatok között, az olvasó 
bizonyosan észreveszi, hogy ez azért van, mert Colom-
biére nem elmélkedéseket dolgozott ki, hanem csak 
gondolatait, Istentől vett sugalmazásait jegyezte fel. 

Láthatja az olvasó, hogy a fősúlyt a naplóra 
fektetem, ezt ajánlom gondos, üdvös figyelmükbe 
mindazoknak, akik nem azért olvasnak, hogy csak 
olvassanak, hanem méltó hasznot is akarnak meríteni 
olvasmányukból. Ez a napló a Szentlélek Úristen isko-
lájába vezet bennünket, ahol tökéletes, nagy lelkek 
nevelkednek, és ez a napló Colombiére szivének tör-
ténete. 

A Szentlélek Úristen iskolájában lett Colombiére 
a szentséges Szivnek apostolává. Megtisztult, a keresz-
tény tökéletességnek alapjától, a legalázatosabb önis-
merettől jó feltételek, rendkívüli megvilágositások, 
komoly meggondolások és erények utján jutott el a 
tökéletesség koronájához, az önmagát nem kereső, 
áldozatos, hősies szeretetig, az Istennel való tökéletes 
egyesülésig. Ezt az utat, a Szentlélek Úristen iskolá-
jának csodálatos működését beszéli el a napló. 
És őszintén beszéli el. Colombiére lyoni szent 
magányában senkinek sem tartozik számadással, csak 
az Istennek és önmagának, nem sejti, hogy valaha 
valaki olvasni fogja naplóját, hanem ír engedel-
mességből, a nehéz jövőnek gondolatával, az Isten 
iránt való hálaadás érzései között, és ir őszintén, az 
élet színeivel, tehát mindenkinek tanulságára. Apróra 
szedi lelke-szive minden indulatát. Beletekint az emberi 
szivnek legmélyebb rejtekeibe, látjuk, mennyire érzi a 
kísértések bóditó erejét, az önszeretet nyugtalan sugal-
mazásait ; nem titkolja, hogy előbb ellenkezett és 
bevallja, hogy megadta magát az isteni irgalmasság 
és gondviselő szeretet erejének; egyszer-másszor erő-
sen nyugtalankodik, sokat sir, de minél közelebb ju t 
naplója végéhez, annál jobban megnyugszik és felme-
legszik az Isten vigasztalásain, aki csakugyan csupa 
irgalmasság, erő és szeretet mindazon lelkek iránt; 
amelyek tökéletesen átadták magukat neki. 

És mindezt maga Colombiére beszéli el önön-
magáról. Ezt is megszívlelni valónak tartom. A szentek 
történetét mások irják, nem ők maguk, lelkük álla-
potait mások festik, nem ők maguk. És be kell 
vallanunk, hogy ez az irás sokszor nagyon erőtelen, a 
vonások igen halványak vagy nagyon túlzottak. Colom-

biére ellenben maga irta meg a maga történetét, az 
embernek azt a legigazabb történetét, a léleknek, a 
bensőnek teljes, őszinte történetét. Azért ebben a 
naplóban minden szó ós minden vonás értékes, hű ós 
tanulságos, amint írójának, Colombiére Kolosnak, 
Isten tiszteletreméltó szolgájának a szive egyszerű, 
csodálatosan alázatos, gyöngéd, Istennek tetsző, hozzá 
hűséges volt. 

Colombièrenek külső élete, ha leszámítjuk angliai 
tartózkodását, alig mutat valami feltűnőt. Ilyet, a világ 
szemében valami rendkívülit, hiába is keresnénk ebben 
a könyvben. De nem kell-e tudnia minden kereszténynek, 
hogy az életet széppé és Istennek tetszővé nem a 
ragyogó sziliek teszik, hanem a mindennapi köteles-
ségek megismerése, hűséges betöltése és az a komoly 
akarat, hogy mindig Isten előtt jár junk és az ő szent 
tetszését kiérdemeljük?! A Colombiére élete ilyen volt, 
rejtett, csodálatosan alázatos, de Istennek tetsző és 
minden alakulásában megragadó. 

Méltó tehát, hogy megismerjük és tanulságokat, 
üdvösséges hasznokat merítsünk belőle. 

Szatmár-Németi, 1904. márczius hó25-én, Gyümölcs-
oltó Boldogasszony ünnepén. Wolkenberg Alajos dr 

VEGYESEK. 
— A gregorián ének vatikáni kiadása ügyében 

tudvalevő dolog, hogy X. Pius pápa annak előkészí-
tését a solesmesi benczés apátság szerzeteseire bizta. 
Ámde a solesmesi apátság a franczia kulturharcznak, 
magyarán mondva vandalizmusnak áldozatul esett. 
Combes a nyomdát minden felszerelésével lefoglalta. A 
solesmesi benczések Angolországban, Wight szigetén 
kerestek és találtak menedéket. Ott készítik elő a gre-
gorián ének vatikáni, typikus vagyis minta-kiadását. 
Nagy segítségükre van ebben a munkában maestro 
Giulio Bas, a velenczei születésű franczia zeneértő, a 
kit a szentatya küldött a benczések segítségre Angol-
országba. 

— A magyar királyné kanczellárja tudvalevőleg 
örökös jogon a veszprémi megyés püspök. Báró Hornig 
Károly dr veszprémi püspök úr fehér márványból 
Stróbl Alajos művész által elkészíttette I. b. Erzsébet 
királyné mellszobrát és azt a püspöki palota fogadó-
termében f. hó 7-én helyeztette el. 

— A szent emlékű Hám János püspök boldoggá-
avatásának ügye, irja a H. Sz., ismét egy nevezetes 
lépéssel haladt előre. A második pör, processus de 
non cultu a napokban nyert befejezést. A kihallgatott 
tanuk ez uton értesíttetnek, hogy az ügyiratok publi-
catioja megtörtént s igy a titoktartás kötelezettsége 
alól a tanúk feloldoztatnak. Az ügyiratok másolati 
példánya, mely most van munka alatt, a bécsi pápai 
nuncius utján Rómába a sz. szertartások congregatio-
jához fog Jküldetni. 

— A szegedi fogadalmi templom terveinek 
pályázata felett minap itélt a Szeged város részéről 
kirendelt bizottság. A beérkezett harminczkét pályamű 
között az első dijra érdemest nem találtak. Ellenben a 
második, négyezer koronás díj nyertesei Reiner Károly 
és Aigner Sándor budapesti műépítészek lettek; a 
2500 koronás harmadik dijra pedig Török Ernő és 
Sándy Gyula ugyancsak fővárosi műépítészeket találták 
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érdemesnek. Ezenfelül még nyolcz 1000 - 1000 koronás 
dijat osztanak ki a kiválóbbak között. 

— A minister köszönete. A közoktatásügyi mi-
nister Lessenyey Ferencz dr szatmári kanonoknak, aki 
az eőrdarnai római katholikus iskola építkezési és fel-
szerelési czéljaira 6700 koronát adományozott és Wohl 
Aladár dr nagybirtokosnak, ki a mucsunyai római ka-
tholikus iskola építkezéséhez 1600 korona készpénzzel 
és számos építkezési anyag adományozásával hozzá-
járult, végül számos budapesti vendéglősnek, kik a 
fővárosi iskolák növendékeinek szabad asztalokat adtak, 
köszönetét és elismerését fejezte ki. 

— Templomszentelés a pécsi egyházmegyébe 
kebelezett Ofalun. Ezelőtt éppen félszázaddal Pintér 
József,, akkori czikói káplán pendítette meg az eszmét, 
hogy Ofalun templom épüljön, négy évig ő, azután 
mások gyűjtögették e czélra az adományokat, melyek 
a hetvenes évekig annyira felszaporodtak, hogy az 
alapkövet néhai Gajdosik János esperes benedikál-
hatta ugyan, de az alapfalak és torony felállítása után 
pénzhiány miatt hosszú időre megfeneklett az építkezés. 
E nagy bajon azonban Walter Antal praelátus és kápt. 
helynök segített nagylelkű pénzadományaival. Két 
izben már ezer-ezer koronát küldött az épitőbizottság-
nak és a templom felépült ; most pedig egy harmadik 
ezer koronás adományával, illetve alapítványával örök 
időkre biztosította az ófalui templom fentartását is ; 
és ennek következtében — miután a praelátus ur 
gazdag egyházi ruhákkal is megajándékozta az uj 
templomot — szt. Antal napján fényes egyházi ünnep-
ség keretében avatták fel azt. 

— A I I I . keresztény szocziális kurzus. Az egész 
országban élénk érdeklődés mutatkozik a szocziális 
tanfolyamok iránt, melyeknek termékenyítő hatását 
örömmel tapasztaltuk mindenfelé. Örömmel jelenthet-
jük, hogy julius derekán a III. keresztény szocziáiis 
kurzus is meg lesz tartva Budapesten. A tanfolyam 
előkészületei javában folynak. A tervezet három napra 
szól. Rövid egynehány nap leforgása alatt nyilvános-
ságra kerül az egész programm. 

— Thaly Kálmán és Incze pápa. A napokban 
egy képviselőházi inczedens alkalmából a következő 
közbekiáltás hangzott el : — Thaly Kálmán is volt 
Rómában és meglátogatta a pápasírokat! Mire Thaly 
daczosan rázta meg ősz fejét és igy válaszolt: — Igen, 
meglátogattam XI. Incze pápa sirját és valahányszor 
Rómába megyek, mindig meg fogom ezt tenni! A 
folyosón azután többen meginterpellálták az ősz kuru-
czot, a kiről tudvalevő, hogy mint keménynyakú kál-
vinista, nem nagy kegyelettel viseltetik a pápák iránt. 
Thaly azután a következőkben adta meg a felvilágo-
sítást: XI. Incze volt az, a ki Budavár bevétele után 
40.000 aranyat adott Magyarországnak a török elleni 
hadjárat folytatására. Ennek a pénznek — a mely a 
mai értékben millióknak felel meg — a segélyével 
tisztították azután meg az egész Dunántult és Hor-
vátországot a töröktől. És ennek köszönheti Nagyvárad 
is a török rabiga alól valói felmentését. Ezért minden 
magyar ember hálával kell, hogy legyen XI. Incze 
pápa iránt; ennek a hálának a lerovásául látogattam 
én meg sirját és jelentettem épen most ki, hogy min-
den római utamon meg fogom látogatni ! . . . 

— Őszinte szabadkőműves vallomás. A „Bulletin 
du Grand Orient de France" 1891. évi augusztus—szep-
temberi füzetében, a 433-ik lapon Bourgueil .\ testvér 

szóról-szóra ezt mondta: „Quels que soient les moyens 
que nous emploierons pour la (t. i. a szabadkőműves 
köztársaság megmentésére) sauver, nous le trouverons 
bons." Tehát a szabadkőművességnek minden eszköz 
jó a maga czéljának megvalósítására, vagyis a „finis 
sanctificat media" — bevallott szabadkőműves elv, és 
mégis másokat támadnak miatta, a mint ez most Hoens-
broech esetéből is kitűnik, a ki a jezsuiták nyakába 
akarja ezt az elvet akasztani és 2000 márkát akart Das-
bach káplántól nyerni, de a trieri bíróság, a költségek 
rárovásával, elutasította őt. 

— Villanyos világítás a pécsi sz. Ferencz-rendiek 
templomában. A pécsi villanytelep most végezte el a 
szent ferenczrendiek templomában a villanybevezetését, 
amely az eddig használt és nagy füstöt okozó gyer-
tyák helyett fogja a templomot fénybe borítani. A 
templomban összesen 43 izzó láng körte mindenik 16 
gyertyaerővel világít. A csillárok közül az egyik nyolcz, 
a másik tizenkét águ és oly fényt nyújt, mintha az 
egyiken 128 s a másikon 192 gyertya égne, ezenkívül 
huszonhárom fali kar 369 gyertya erejű fényt ad. A 
rendházban hetvenhét izzóláng világit, mindenik 16 
gyertyaerővel. 

— Meghivó. A néppárt elveinek terjesztése czél-
jából a rigyiczai kerületben, Bácsbaracskán 1904. jun. 
hó 26-án, vasárnap délután 2 órakor néppárti népgyűlést 
fogunk tartani a következő tárgysorozattal : Elnöki 
megnyitó. Tartja báró Kaas Ivor, orsz. képviselő. A 
néppárt működéséről az országgyűlésen. Tartja dr 
Darányi Ferencz, orsz. képviselő. A nép védelméről. 
Tartja Tjllman Béla, szerkesztő. Elnöki zárszó. Kelt 
Bácsbaracskán, 1904. junius 4-én. A rendezőség. 

— Felhívás. Alólirottak tudomására hozzuk Kis-
pest-Szt.-Lőrincz buzgó közönségének, hogy az épülő-
félben levő Rudolf-fogadalmi templom tornyára f. é. 
június hó 19-én (vasárnap) délután '/24 órakor alkal-
mazzuk föl a keresztet. Ezen ünnepélyre tisztelettel 
meghívjuk Kispest-Szt.-Lőrincz összes lakosait s egy-
ben kijelentjük, hogy fent jelzett napon a plébánián 
délelőtt 9 órától fogva egészen az ünnepély idejéig ki 
lesz téve egy ív, mely a kereszt gombjába fog örök 
emlékül eltétetni s melyre bárki ráírhatja nevét. Kérjük 
azokat, kik becses nevöket az ivre rávezetik, valamint 
összes polgártársainkat is, hogy amaz ünnepélyes alka-
lommal a szent czél javára szánt adományaikkal a 
magasztos ügyet támogatni kegyeskedjenek. Kivált r. 
kath. polgártársainkat kérjük e nemes támogatásra, 
mert hiszen a nélkül, hogy nagyobb terhet kellene 
magukra vállalniok, oly templomot kapnak, a minőnek 
párját nem csak a környékben, de távolabbi vidékeken 
sem találni. Kérjük az ünnepélyen való tömeges meg-
jelenést. Kispest-Szt.-Lőrincz, 1904. junius hó 5. Kis-
pesti róm. egyháztanács. 

f Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: Az Esztergom esperes-kerületi papság mély 
fájdalommal jelenti, hogy főtisztelendő Székely József 
süttői plébános stb. f. hó 16-án reggeli r/28 órakor 31 
éves korában, áldozó papságának nyolczadik évében, 
plebánoskodásának 5-ik havában, türelmesen viselt 
betegsége és a haldoklók szentségeinek példás buzgalmu 
felvétele után csöndesen elhunyt. Az engesztelő sz. 
mise f. hó 18-ikán d. e. 9 órakor lesz az Urnák a 
süttői templomban bemutatva, földi maradványai pedig 
10 órakor az ottani sírkertben a boldog feltámadásig 
elhelyezve. Esztergom, 1904. junius 16. R. I. P. ! 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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F e l h í v á s . 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

A magyar katholiczizmus életképessége. 
Berzeviczg Alber t vallás- és közokta tásügyi 

minister által néhány hét előtt szétküldött 
„Magyarországközokta tásügye az 1902. évben" 
czímű, 158 ivnagyságú oldalra ter jedő füze t a 
közművel tség és közokta tásügy táb láza tos 
adata in kivül t a r t a lmazza az összes bevet t 
vallásokat, illetőleg az egyházi és hitélet 1902. 
évi főbb ada ta i t is, nevezetesen : az egyházi 
hivatalok, az anya- és leányegyházak (hitköz-
ségek), a lelkészek, növendékpapok számát és 
egyházterület i eloszlását (katholikusoknál a 
kanonokok, férfi- és nőiszerzetesek számát is), 
továbbá az év folyamán megkeresztel teknek, 
megbérmál taknak (a keresztény vallásoknál) 
és egyházilag kö tö t t házasságok számát (az 
izrael i tákra nézve is) ; végre közli a különféle 
bevet t vallások közti át térésekre, nemkülönben 
a felekezetből való kilépésekre („felekezetle-
nek") és a felekezet leneknek valamely feleke-
zetbe való viszatérésére vonatkozó részletes, 
az 1896. évtől 1902. évig ter jedő időre is 
kiterjeszkedő adatokat . 

Épen az egyházpoli t ikai törvények életbe-
léptetése ó ta tö r t én t vallásváltoztatások és tel jes 
„kilépések", i l letőleg „visszatérések" azok, a 
melyek val lásmozgalmi szempontból legérde-
kesebbek, mer t ezekből világos képet kapunk 
a val lásmozgalom dinamikájáról és pszihiká-
já ró l : irányáról, kilengéseiről és tovafejlődé-
séről. 

Az ada tokná l a szorosan ve t t Magyaror-
szágot t a r tom szem előtt ; Horvá to r szág ada-
ta i t is közli ugyan a minister jelentése, de 
azoka t mellőzöm. 

1896-tól 1902-ig Magyarországon „áttérés" 
a lak jában e lhagyta előbbi val lását 42706 egyén 
(köztük 22560 nő). Ezen á t térések közöl a 
kath . egyház javára t ö r t én t 25595 áttérés, m é g 
pedig 16123 á t térés a lat in szer tar tású kath . 
egyház javára . A kath . egyház kárára volt 
12333 át térés (még pedig a lat in szert, egy-
házból 6419, a gör. szert, egyházból 5914). A 
többi 4778 á t térés sem pozitíve, sem negat íve 
nem érinti a kath. egyházat , ezen át térések a 
görögkeleti , az ágostai liitv. ev., az ev. ref. és 
az izraeli ta vallások közt mentek végbe. 

Világos ebből, hogy a kath. vallás hazánk-
ban a szegletkő, a melyre épül a jövő nemze-
dék vallásossága, mer t ő azon kő, a melybe 
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legtöbben belé botlanak, és az is a melyben 
legtöbben megbotránkoznak. 

Ha a kath. egyház javára tör tént áttéré-
seket részletesebben tekintjük, azt látjuk, hogy 
a latin szertartású kath. egyházba legtöbben az ev. 
ref. vallásból tértek át (3711 férfi és 4859 nő), 
vagyis a latin szert. kath. egyházba tör tént 
áttérések több mint 50°/0-a az ev. ref. vallás 
hiveiből került ki ; de azért szép számmal tér-
tek át a kath. vallásra az ágostai hitv. ev. val-
lásról is (3529 egyén, kik közül 1996 nő), az 
izraelita vallásról (1760 egyén, kik közül 902 
nő), a görög-keleti vallásról (1327 egyén, köz-
tük 669 nő) és az unitárius vallásról (611 
egyén, köztük 394 nő). A görög szert. kath. 
egyházba l e g t ö b b e n a görög-keleti egyházból t é r -
tek át (8664 egyén, köztük 4448 férfi). A többi 
vallásból a gör. kath. vallásra igen kevesen 
tér tek át, még legtöbben az ev. ref. vallásról 
(461 egyén, köztünk 255 nő). 

A kath. egyház kárára tör tént át téréseket 
vizsgálva közelebbről, azt látjuk, hogy a latin-
szertartású kath. egyházból 7 éven át az ev. 
ref. és az ág. ev. vallásra tértek át legtöbben 
(3297 az ev ref. és 1676 egyén az ág. ev. 
vallásra) vagyis épen azon vallásokra, amelyek-
ből legtöbb konvert i tája volt a kath. vallásnak 
(az absolut nyereség a kath. vallás részén volt). 
Ez azt mutat ja , hogy a hazában a latin szert, 
kath. vallás és a kétféle protestáns felekezet 
között legnagyobb a kölcsönös versengési 
áramlat : egyiknek vesztesége a másiknak 
nyeresége, ele a végleges t iszta nyereség eddig 
a kath. vallás részén van. (Épen ilyen viszony-
b a n v a n a gör.-kath. vallás a gör.-keleti valláshoz). 
A többi vallásra csak elenyésző csekély katho-
likus tér t át (684 a gör. keletire, 429 az 
izraelita vallásra, 160 az unitárius vallásra). 
A görög-szertartású kath. egyháztól pedig a leg-
több hivet (áttérés utján) a görög-keleti vallás 
hódítot ta el, számszerint : 4455 hivet; az ev. 
ref. vallásra is azért tekintélyes számban (916 
egyén) tértek át görög-katholikusok, a többi 
vallásra azonban csak néhányan (74 az ág. ev. 
vallásra, 99 az unitárius vallásra, 18 az izraelita 
vallásra). A gör.-szertartásról a latin-szertar-
tásra á t tér t katholikusok száma 252 (köztük 
107 nő). 

Ha a kath. egyház javára tör tént áttéré-
sek számától levonjuk a kath. egyház kárára 
tör tént áttérések számát, akkor megkapjuk a 

katli. egyháznak abszolút nyereségét k o n v e r t i t á k 
révén : a latin-szertartásu kath. egyház abszolút 
nyeresége (1896-tól 1902-ig terjedő 7 év alatt) 
9704 lélek, a gör.-szertartású egyházé pedig 
3558 lélek. 

A többi bevett vallás közül az említett 
7 évi idő alat t csakis az unitárius vallásnak volt 
még abszolút nyeresége (486 egyén), mig a görög-
ke le t i , a k é t f é l e protestáns és az izraelita vallás-
nak abszolút vesztesége volt és p e d i g : a gör.-keletinek 
5105 lélek, az ág. ev. vallásnak 1922 lélek, az 
ev. ref. vallásnak 4654 lélek, az izraelita vallás-
nak 1996 lélek. 

Ami a hitvallásból való teljes „kilépés"-
eket illeti, az adatok a következők : 1896-tól 
kezdve 1902-ig (bezárólag) felekezetlenekké let tek 
a latin-szert. kath. egyházból való kilépés u t j án 
3353-an, a gör.-szert. kath. egyházból 246, a 
gör.-keleti vallásból 5126, az ág. ev. vallásból 
2753, az ev. ref. vallásból 5439, az unitárius 
vallásból 13, az izraelita vallásból 90 egyén. 

Felekezetlen állapotból való visszatérés foly-
tán pedig n}7ert a latin-szert. kath. eg}Tház 
318, a gör.-kath. egyház 23, a gör.-keleti 
vallás 89, az ág. ev. vallás 112, az ev ref. 
vallás 150, az unitárius vallás 2, az izraelita 
vallás 44 egyént. 

H a tehá t az egyes vallásoknak az említett 
7 év alatt i t iszta nyereségét illetőleg veszte-
ségét ismerni akarjuk, akkor a felekezetlenek 
révén szenvedett abszolút veszteségeket le 
kell számítani a fenti abszolút nyereségi számok-
ból, illetőleg hozzá kell adnunk az ottani 
abszolút, veszteségekhez. 

1902. évben 1196 egyén lett Magyaror-
szágban felekezetlenné és ezek közül 923 
egyénnél az volt a „kilépés" oka, hogy a 
nazarénus vagy a baptista vallásra akartak 
áttérni ; 85 egyénnél az egyházi adók elől való 
menekülés volt az ok, bár az előbb említett 
923 egyén közül is 267 egyénnél ez az ok 
is egyidejűleg szerepelt. A lelkészszel való 
viszálykodást csakis 5 egyén hozta fel okul, 
mig a többi 183 egyént egyéb és ismeretlen 
ok indította arra, hogy felekezetlenné legyen. 

A felekezetből kilépők évi száma egyéb-
ként 1897-től kezdve állandóan apadóban van 
úgy általában, mint az egyes vallásokat tekintve. 
1896-ban 3990 egyén lett felekezetlenné, 1897-ben 
4935, 1898-ban 2520 egyén, 1899-ben 1361, 
1900-ban 1346, 1901-ben 1672, 1902-ben 1196. 
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Maximális év volt tehát az 1897. év. azóta 
apadás van. Az egyes vallásokat tekintve az 
1897. év maximális év volt a latin szertartású 
katholikusokra nézve (felekezetlenné lett 1013 
egyén), a gör.-keletiekre (felekezetlenné let t 
1328 egyén) és az ev. ref. vallásuakra nézve 
(felekezetlenné lett 1884 egyén), vagyis épen 
azon három vallásra nézve, a melynek hiveiből 
került ki a legtöbb felekezetlen. Az ág. ev. 
vallásra nézve az 1896. év volt a maximális 
év (755 lett felekezetlenné), míg a következő 
években hullámzóan süllyedő és emelkedő 
számokat muta t az ág. ev. vallásból lett fele-
kezetlenek száma. 

A felekezetlenek területi eloszlása is érde-
kes. Érdekes az, a mit a minister külön is 
kiemel, hogy a felekezetlenek túlnyomó szám-
ban nem a városok lakói közül kerülnek ki 
(Budapesten 7 év ala t t csak 288 egyén lett 
felekezetlenné), hanem a vidéki népességből. 
Még legtöbb felekezetlent muta tnak fel egyes 
alföldi városok (Hódmezővásárhely 535, Szeged 
151), míg Pozsonyban csak 2, Pécse t t 59, 
Székesfehérvárott 1, Debreczenben 45, Nagy-
váradon 35, Kassán 5, Szabadkában 35, Zom-
borban 29, Aradon 76, Temesvárot t 42 feleke-
zetlen akadt 7 év alatt . 

A megyék közül legtöbb felekezetlennel 
bírnak: Baranya (1023 egyén), Tolna (520), 
Bács-Bodrog (3939), Csongrád (235), Jász-N.-K-
Szolnok (265), Pes tmegye (1446), Békés (1421), 
Bihar (1619 egyén), Aradmegye (1114), Csanád 
(621), Temes (596), Torontál (2336). Baranyá-
ban a nazarénus vallás számlájára írhatók ezen 
kilépések, a többi alföldi megyében hihetőleg 
az agrár-szocziálisták (esetleg a nazarénusok) 
idézik elő a felekezetlenséget. 

Ha a fenti adatokat figyelemmel vizsgál-
juk, bennök vallásunk életereje, egyházunknak 
életképessége mellett statisztikai bizonyítékot 
látunk, amely életképesség a kath. hitéletnek 
napról-napra tapasztalható fellendülésével még 
szembetűnőbbé fog válni. 

Fenti abszolút nyereségekhez ha hozzá-
számítjuk a katholikusok perczentszerű évi 
szaporodását a tiszta kath. házasságok révén 
és kedvező arányú gyarapodását a vegyes-
házasságok révén, bizalommal tekinthetünk a 
jövő elé, hogy a számban mind előbbre jutó 
katholikus lakosságot nem fogiák e hazában 
„quantité négligeable"-nak, hanem döntő befo-

• ; 

lyású többségnek tekinteni. Az 1900. évi nép-
számlálás adatai szerint már Magyarország 
16.838.255 lakossága közül (Horvátország nincs 
beleszámítva) latin-szert. kath. volt 8.198.497, 
gör.-szert, katholikus 1.841.272, vagyis a latin-
szertartású katholikusok az összes lakosság-
felét tet ték, a katholikusok száma pedig együtt-
véve 10 millió fölé emelkedett . 

Pécs, 1904. jun. 13. 
Hanuy Ferencz dr. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsai fő megye. Majorosy püspök úr bérmautjá-

nak befejezése — Hódságon történt. 
Hódságon, a közép Bácska e hatalmasan fejlődő, 

anyagi és kulturális javakban gazdag községében, irja a 
K. N., az eddig látott pompa és tapasztalt lelkes öröm még 
fokozottabb mértékben nyilvánult a püspöki fogadásnál. 
Általános meglepetést és jóleső örömöt keltett nemcsak 
a bérmáló püspök urnái, hanem a község intelligen-
cziája s az egész lakosság körében az, hogy a tem-
plom bejáratánál egy fehérbe öltözött német leányka 
hibátlan magyar nyelven, tökéletes magyar kiejtéssel üdvö-
zölte őméltóságát. A kalocsai Miasszonyunkról neve-
zett iskolánénék hódsági zárdaiskoláját illeti ezért a 
legszebb elismerés. A leánynevelés szent feladatát a 
nemzeti szellem és nyelv buzgó ápolásával kapcsolván 
össze, mindannyiunk igaz hálájára érdemesek a jó 
nénikék, kik még csak hatodik éve működnek a szép-
tornyu Hódságon. — Este fáklyásmenetet rendezett a 
község Majorosy püspök úr tiszteletére. Nem sablonszerű 
tüntetés volt ez, rikácsoló pajkos fiatalsággal, hanem a 
tiszteletnek, kegyeletes ragaszkodásnak félreértheti en, 
őszinte szívből eredő megnyilvánulása. A fáklyavivők 

! élén kamjonkai Szemző Károly főszolgabíró, Bácsmegye 
daliás fiatal urainak egyik legnépszerűbb és legrokon-
szenvesebb vezéralakja, mögötte Szendy Károly, a köz-
ség kiváló jegyzője előkelő urakkal s a község legte-
kintélyesebb polgáraival. A fáklyahordozók 100 tagú 
csoportját ők alkották. Üdvözlő beszédet magyarul dr 
Szabó kir. körjegyző, németül Korén Ferencz kereskedő 
intéztek Majorosy püspök úrhoz. A fenkölt szellemű, 
meleg szavak híven tolmácsolták a vallásos és intelli-
gens lakossák érzületét. — Másnap 1011-en részesültek 
a bérmálás hiterősítő malasztjában. Őméltóságát, ki 
bérmautját itt fejezte be, a díszbe öltözött kísérettel 
százakra menő nép kisérte ki a vasúti állomáshoz. 

Fáradságos apostoli munkája után Majorosy János 
félsz, püspök úr pár napi üdülésre a Szabadka mellett 
fekvő kies Palics fürdőn maradt, mig a kíséretében 
volt érseki irodaigazgató, dr Horváth Győző egyenest 
Kalocsára tért vissza. 

Nagyszombat. A kassai vértanuk tetemeinek meg-
vizsgálása. — 

Ez évi január hó hatodika hazánkra nézve örökké 
emlékezetes eseményt fog jelezni a történelem évköny-
veiben. Ugyanis a S. R. C., — Super dubio „an constet 

50-
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de martyrio eiusque causa, itemque de signis seu mi-
raculis martyrium ipsum illustrantibus in casu et ad 
effectum de quo agitur." „Ita constare, ut procedi possit 
ad alteriora in casu ut ad effectum de quo agitur", — 
ezen a napon jelentette ki ünnepélyesen, hogy Isten-
tiszteletreméltó szolgáinak Körösi Márk esztergomi ka-
nonoknak, Pongrácz István és Grodecz Menyhért Jézus-
társasági atyáknak (az úgynevezett kassai vértanuk-
nak) vértanusága annak oka és az azt követő csodák, 
valamint erényeik hősiessége teljesen bizonyosak, ezért 
a további szükséges intézkedéseket bizton meg lehet 
tenni. 

Ezen rendelet kihirdetése ő szentsége X. Pius 
pápa jelenlétében a fényes s tágas konsistoriális terem-
ben ment végbe négyszáz meghívott jelenlétében, a 
mikor mons. Panici laodiceai érsek a szent szertartá-
sok titkára olvasta fel a három kassai vértanura vonat-
kozó határozatot, mely után a szent kongregáczió 
tisztikara, a hősök ügyvédjei s a küldöttségek tették 
hódolatukat a szentatya lábai elé. 

Ezután dr Kohl Medárd szamosátai felszentelt 
püspök űr állt elé s mondta el szépen megfogalmazott s 
rendkívüli szónoki hatással előadott beszédét, mely az 
ünnepélynek kimagasló részét képezte s reánk magya-
rokra s az összes jelenvoltakra a nyilvános hitvallás 
benyomását tette. 0 szentsége nyájas, leereszkedő mó-
don jutalmazta az ifjú püspököt, ki ő eminencziája 
kegyelmes főpásztorunk képviseletében jelent meg. A 
püspök úr beszéde ekképen hangzott : 

Beatissime Pater ! 

Liceat mihi praeprimis coram Sanctitate Yestra 
gratias divinae agere Providentiae, quae suavissima 
sua dispositione id effecit, ut fausto huic actui, quo 
S. V. suprema sua auctoritate decretum de martyrio 
Marci Crisini Canonici Strigoniensis, Stephani Pon-
grácz et Melchioris Grodecz, Sacerdotum e Societate 
Jesu confirmavit et promulgandum decrevit, assistere 
mihi concessum sit. 

Yenerabiles Martyres, quorum sacrae exuviae 
penes nos requiescunt ac religiose custodiuntur, sane 
jam a saeculis Catholicos Regni Hungáriáé exemplo 
suo animarunt atque excitarunt ad Eidem catholicam 
summo amore amplectendam et contra omnes adversa-
riorum impetus hostilesque incursus strenue et con-
stanter propugnandam. 

Luctuosis vero his temporibus Divinae benigni-
tatis argumentum reputandum est, quod per supre-
mum S. Y. judicium Yenerabiles Martyres novo splen-
dore refulgent atque multo altius, quam hucusque 
fecerunt, nunc incipiant praedicare, quam praeclara sit 
gratia fidem catholicam et habere et profiteri. 

Itaque gratias intimas agere mihi liceat Sanctitati 
Yestrae de novis honoribus, quibus circumdare dignata 
est gloriosos Martyres, de auxilio quod catholici Regni 
Hungáriáé per intercessionem et exemplum Martyrum 
gloriosorum accipient ; de honore etiam et solatio, 
quod accidit capitulo Metropolitano Strigoniensi, cuius 
membrum indignum me esse fateor, nec non inclytae 
Societati Jesu, quae in Regno Hungáriáé ad incremen-

tum catholicae rei etiam nunc magnis viribus contendit, 
de gaudio item quo Collegii Germanici et Hungarici 
Alumni perfunduntur, qui Collegam quondam veneran-
tes exemplum fortitudinis sibi constituent. 

Pro tanta igitur gratia et benignitatis testimonio 
certe fideli incumbentium officiorum implemento, firma, 
firmissima erga S. Sedem Apostolicam adhaesione stre-
nuaque jurium Ecclesiae defensione respondere sate-
gemus. 

Professio nostra sit : vivere et mori, imo aut vivere 
aut mori pro Ecclesia Romana Catholica, ejusque Ca-
pite, nec unquam ab eo, ejusque doctrina et praeceptis 
ne transversum quidem —- ut ajunt — unguem di-
scedere. 

Deus Optimus conservet Sanctitatem Yestram, 
quam diutissime incolumem. Vivat ! 

0 szentsége, a S. R. C. ez évi február hó 21-én 
keltezett decretumában, — Super dubio „an stante 
approbatione martyrii et causae martyrii signis seu mi-
raculis a Deo illustrati, tuto procedi possit ad sollem-
nem venerabilium servorum Dei beatificationem." „Tuto 
procedi posse ad sollemnem venerabilium servorúm Dei 
beatificationemu ,—kijelenti , hogy a három vértanúnak, 
Isten e dicső szolgáinak boldoggá illetve szenttéavatásá-
hoz az előkészületeket és szükséges intézkedéseket 
bizton lehet végezni. 

Hogy ezen vértanúk, kik Kassán 1617. év szep-
I tember 8-án az eretnekak által szörnyű kínzások köze-

pette a dicsőség méltán megérdemelt koszorúját mi-
! előbb elnyerjék az anyaszentegyházban s kiömlött 

vérök ékesítse Krisztus jegyesét : Nagyszombatban az 
Orzsolya szüzek karhelyiségében őrzött tetemeket vizsgálat 
tárgyává tette f. hó 27-én a méltóságos és főt. dr Kohl 
Medárd felszentelt püspök úr, mint az ország bíboros 
hgprimásának helyettese elnöklete alatt működő bizott-
ság, melynek tagjai voltak Jediicska Pál nagyszombati 
érseki helynök, dr Klinda Teofil esztergomi kanonok, 
Molnár László Jézus-társasági rektor, dr Christián János, 
konsistoriális orvos és Beceari Jézus-társasági atya XIII . 
Leo pápának névrokona, ki e czélra külön jött Rómá-
ból ide és a szent ereklyékből kitűnőbb darabokat vitt 
magával a pápa és bíborosok részére. Megható jelenet 
volt, midőn a koporsó felnyittatott s az egyes testrésze-
ken látni lehetett a kínzásnak jeleit. Igy az egyik kopo-
nyacsontban éles eszközzel ejtett betörés látható, a 
megmaradt bőrrészek pedig égetésnek jeleit mutatják. 
Ha a megejtett vizsgálat iratai Rómában tudomásul 
vétetnek, ezzel a szenttéavatási per be lesz fejezve s 
minden meglesz téve arra, hogy a canonisatio fényes 
ünnepségei megtarthatók legyenek, melyekre a magyar 
kis Róma közönsége már most is serényen készül, r. I. 

Yeszprénii egyházmegye. Bérmálás Teésen. — 
Felejthetetlen ünnepük volt e hó 12-én a teési, 

jásdi és szápári híveknek. Ezen a napon bérmálta meg 
őket dr Városy Gyula székesfehérvári megyés püspök 
úr ö méltósága. Az idő nagyon kedvező volt és igy 
a bérmálandók felvonulása nagyon szép képet nyújtott. 
Reggel 8 órakor a püspök úr ottani kastélyából a jelen-
levő papság kíséretében mennyezet alatt ment a tem-
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plomba. Az összes jelenlevők kettős sorban térdeltek 
a püspöki kastélytól egész a templomig. A templom 
bejárójánál gyönyörű diszkapn volt felállitva, a melyen 
már messziről lehetett olvasni az „Isten hozott" fel-
írást. A szentmisét a püspök ur mondotta nagy assis-
tentiával. Szentmise után a püspök ur az ő ismert 
ékesszólásával oly gyönyörű szentbeszédet tartott, hogy 
az összes jelenlevők sohasem fogják elfeledni e szép 
szavakat. Ezután megkezdődött a bérmálás szentségének 
kiosztása. Minden a legpéldásabb rendben történt. 
Bérmálás alatt a hivek a kántorok vezetése alatt 
szebbnél-szebb egyházi énekeket énekeltek. 703 volt a 
bérmálandók száma és 12 óra volt, mire a bérmálást 
elvégezték. Az „Úrangyala" elimádkozása után a püs-
pök úr áldást osztva, visszavonult gyönyörű kastélyába, 
a hol a küldöttségeket fogadta. Először a teési elöl-
járóság Sebestén József ny. esperes-plebánosuk veze-
tése mellett. Azután a jásdiak Hamvay Antal plébáno-
sukkal élükön, a kik megköszönték a püspök urnák 
azt a nagy kegyelmet, hogy a bérmálás szentségét 
nekik kiszolgáltatta. Megigérték, hogy a sz. Lélek 
kegyelmével hű és hitbuzgó katholikusok fognak 
maradni. Ezután a jelenlevő papság mutatta be hódoló 
tiszteletét dr Rédey Gyula apátkanonok ur vezetésével. 
Jelen voltak az apátkanonok uron kivül dr Klautz 
György püspöki titkár ós dr Yiszota th. tanár Székes-
fehérvárról, dr Szentes Anzelm esperes Zirczről, dr 
Simon György veszprémi püspöki titkár, Fülöp Antal 
esperes Suúrról, Unger Román olaszfalusi, Pálffy 
Ferencz szápári, Hamvay Antal jásdi plébánosok és 
Kasza Vilmos suúri káplán. A püspök ur mindegyikkel 
nyájasan társalgott, azután meghívta őket asztalához 
ebédre, a melyen részt vett a püspök urnái szintén 
tisztelgő tanítói kar is a teési elöljárósággal együtt. 
Ebéd után a gyönyörű parkot tekintették meg a 
vendégek, majd elérkezett a válás ideje és mindenki 
azzal távozott, hogy a mai nap emlékét soká nem 
fogja feledni. 

McKeesport. Pa. É.-A. E.-Á. Az első gör. kath. 
püspöki tanácsosok Amerikában. — 

A pittsburgi egyházmegye püspöke, irja a M. Cs.,f. 
évi május hó 25-én kelt rendeletével : főt. Dzubay Sándor 
leiseringi, főt. Szabó János pittsburgi south-sidei és 
főt. Szatala Jenő duquesnei gör. kath. lelkészeket, a 
pittsburgi róm. kath. egyházmegyében, a gör. kath. 
egyházi ügyek referenseivé s ezzel együtt a pittsburgi 
egyházmegye szent székének ülnökeivó kinevezte. 
Amerikában ez az első eset, hogy a gör. kath. papság, 
képviselői révén, tényleges résztvesz az egyházmegye 
kormányzatában. 

Mi rég tudtuk s rég megírtuk, hogy Amerikában 
csakis ez lehet az egyetlen ut és mód arra nézve, 
hogy rendezni lehessen az amerikai gör. katholikusok 
egyházi ügyét. 

Hála Istennek! ennyit már elértünk, s ezzel itt 
örökké vége szakadt annak az eddig tarthatatlan és 
szomorú állapotnak, a mely eddig az amerikai gör. 
kath. egyházak ügyét kivette a püspökök kezéből ós 
holmi félművelt néptribunok, avagy teljesen műveletlen 
emberek kezébe játszotta át. 

Amerikában ezután meg fog tehát szűnni az, a 
mi itt eddig divott, hogy egy pár főkorifeus kiűzte 
lazításával parochiájából a gör. kath. lelkészt s oda 

azt ültette be, aki neki tetszett, avagy az ő bűneit 
elnézte. 

Mert ha akadna is pap, a ki elfogadná az ily 
firmák meghívását, azt itt ép ugy felfüggesztené ez-
után a megyéspüspök, a mint egyik itteni szomszéd 
parochián csak nemrégiben függesztette fel az egyik 
gör. kath. lelkészt azért, mert ez oda a megyéspüspök 
tudta nélkül s akarata ellenére ment át papnak. 

Az a pap tehát, a ki a Mob karjaiba veti itt 
magát, viselheti a papi reverendát továbbra is de ha 
valahol a püspöki tilalom ellenére misézni, keresztelni, 
gyóntatni avagy esketni merészel, még a kath. hitből 
is. kizárja magát. 

S Amerikában ez kellett volna már régen, mert 
ha itt ez előbb meg van, akkor az amerikai gör. kath. 
egyház történetének annalesei díszesebbek lennének 
egy pár olyan lappal, a melyiket e nélkül oda hulló 
könnyekkel irt fel a fájdalom és örökített meg egye-
sek pénzvágya. 

T Á R C Z A. 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Za ff ér y Károly szalézi pap tudósítása. — 

Déli Patagonia és a Tűzföld apostoli főnöksége. 

Déli Patagoniának és a Tüzfölditek apostoli főnök-
sége, melyet ő szentsége XIII . Leo alapított 1883. 
november 26-dikán kelt brevéjével, és melyet Fagnano 
József ő méltósága kipróbált buzgóságára bizott, ma-
gában foglalja Dél-Patagoniát, a Malvina-Szigeteket ós 
a Tűzföld et azon szigetekkel együtt, melyek környezik. 

A Tűzföld a déli szélesség 52° 42' és 55" 11' közt 
fekszik és a csatornák, benyulványok, öblök, szigetek 
és félszigetek egész tömkelegét képezi ; magas ós hóval 
födött hegyek borítják, de annak képe változik a 
külömböző részek szerint. A nyugati és déli partok 
szárazak és szomorúak, inkább meg vannak áldva a 
természettől az északi és keleti partok. Az éghajlat 
általában hideg és az ég borult és viharos. A piemonti 
Santiago Bove, akit az argenti köztársaság megbízott 
e sziget kikutatásával, átvizsgálta partjainak egy cse-
kély részét, nemkülömben néhány szigetet 18S2. évben 
és arról biztosít, hogy a nyár legmelegebb napján a 
hőmérséklet soha sem mutat 12 foknál többet. A tél 
kétségtelenül nem oly szigorú, mint amilyennek általá-
ban hiszik, mert a déli földgömb ugyanazon fokon 
kevésbé hideg mint az északi, de azért azt lehet mon-
dani, hogy itt folytonos tél van, különösen a nagyon 
erős sarki szél miatt, mely majdnem mindig dühöng. 

A Tűzföld azért lett igy elnevezne Magellanes 
Ferdinánd által, mert sok helyen tüzeket látott, me-
lyeket a sziget vad lakói gyújtottak. Később azt hitték, 
hogy a sziget ezt a nevet az Ő számos tűzhányó 
hegyei miatt kapta, azonban úgy látszik, hogy az ily 
hegyek nem számosak ; aztán arra is rájöttek, hogy 
azon füst, mely az összes hegyekről fölszállani látszott, 
nem egyéb, mint köd, mely mintegy hirtelen félre-
vonult, midőn a nap a legmagasabb hegycsúcsokra 
veté sugarait, és ekkor ama formát vette magára. 

A Tűzföld majdnem egészen Chilihez tartozik és 
csak kelet egy része az argenti köztársaságé, mely ama 
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nagykiterjedésű fősziget déli pontján az Estados szige-
tet birja, mely 67 kilometer hosszú és 15 kilometer 
széles, nagyon jó növényzettel és becses erdőkkel és 
500—800 méter magas halmokkal. Ezt a szigetet az 
argentini köztársaság legújabban a számkivetés helyévé 
tette, ide kormányzót nevezett és egy világitó tornyot 
emelt. Kivéve ezen pontot és Hopparo területét kele-
ten. ahol az angolok egy kis telepitvényt alapítottak 
azok részére, akik bálnafogással foglalkoznak, hogy 
legyen hol kikössenek, továbbá az úgynevezett Usuaia 
protestáns missiót, az egész Tüzföldet vadak lakják. 

Ami Dél-Patagoniát illeti, melynek határait már 
megadtuk, im itt van annak leírása, melyet róla egyik 
hitküldérünk készített, aki e szigetet többször bejárta : 
rAltalában véve Pampas és Patagonia egy nagykiter-
jedésű síkság, mely a tengerrel vízszintezni látszik. 
Sok mértföldön lehet áthaladni anélkül, hogy egy 
cserjét vagy lakóhelyet lehetne találni ; minden ki van 
száradva ; a föld ólomszinű és homokos ; a fű amit 
terem, keményszáraz és oly szúrós, hogy az állatok 
sem tudják megenni. Hogy fogalmat alkothassunk, ma-
gunknak e földről, elég lesz emlékünkbe idéznünk 
azon neveket, amelyekre keresztelték e területnek öt 
részeit. A Punta-Arenastól a Surdo folyóig terjedő 
részt, melyet Laguna-Blancá-n át érni el, nyomorföld-
jének hívják, azt a részt, mely Sardo folyótól Coy-
Juletig terjed, pusztulás földjének, a Coy-Julettől a 
Santa-Cruz-ig terjedő részt, kétségbeesés földjének; a 
Santa-Cruztól a Corpenkaikeg és San-Julianig terjedő 
részt, a halál földjének hívják ; és e helyeken semmi-
nemű madarat sem lehet látni. Kevésbé szomorú terü-
let az, mely Pálcáiké és Cabeza de Martól Punta-
Arenasig terjed, és melynek neve méltányos föld. 
Santa-Cruz környékén a föld megátkozva lenni látszik." 

A szalézi missiónáriusok folyton arra gondoltak, 
hogy Patagoniában letelepedésök után kiterjesszék 
működésöket mindazon földekre, melyek a délsark 
közelében ismeretesek valának ; ezeket át akarták 
kutatni, hogy lakóikat az evangeliom édes törvénye 
alá hajtsák. 

1886-ban, mint már mondottuk, Savio és Beauvoir 
atyák letelepedtek Santa-Cruz-ban, a Magellán szoros 
mellett, igy fölállították az első hágcsót a Tűzföld 
elérésére, mely a missiófőnökség első állomása. 

Ugyanezen év végén és a következő év elején 
méltóságos Fagnano ur a Tűzföld felé vette útját, 
kikötött S.-Sebastianöbölben, mely a sziget északkeleti 
részén terjed, és bejárta a partot egész Tetisöbölig, 
mely délen terjed. Nagyok voltak a fáradalmak, melyek-
nek magát alá kellett vetnie ; de mindezt örömmel 
viselte, mert ez utolsó ponton azon kimondhatlan bol-
dogságban részesült, hogy ily félreeső területen az első 
szentmisét mondhatta és jó nagyszámú indiánt oktat-
hatott a hitre és keresztelhetett meg. 

1887. évi augusztus hóban lett alapítva az uj ház 
Puntarenasban, mely az apostoli főnök székhelye és 
igy a főnökség központja. Puntarenas a Brunswick-
félsziget földszorosán fekszik a Magellán tengerszoros-
ban, és e tengerszoros legfontosabb kikötője; minden 

nemzet gőzhajói megállanak itt; e hely egyszersmind 
Dél-Patagonia indiánjainak gyülőhelye, ahová álatbö-
röket hoznak cserébe czukorért, ruháért vagy szeszes 
italért. Ez okból választották missiónáriusaink e helyet 
az apostoli főnökség központjául; és egyéb előnyökön 
kivül azon bizonyára nem megvetendő előny is kínál-
kozik, hogy innét könnyű szerrel lehet átjutni azon 
különböző pontokra, melyeket a missió átkarol. 

Az a teljes elhagyatottság, melyben a különböző 
indiántörzseket látták a missiónáriusok barangolni a 
Tüzföldön, továbbá azon embertelen és vérengző 
kegyetlenség, melyben őket szívtelen kereskedők része-
sítették, arra indították ez atyákat, hogy nagyobb buz-
galmat és tevékenységet fejtsenekki azok megtérítésében, 
és különösebb figyelmet fordítsanak rájok, hogy enyhít-
sék azon rettentő erkölcsi és anyagi nyomort, melyben 
fetrengtek. De hogy ezen emberszerető és keresztényi 
művet végrehajthassák, mindenekelőtt el kellett távo-
litniok azon nagy akadályokat, melyek utjokba gördül-
tek, és a mennyire lehetett megszakítniok minden 
szövetkezést és érintkezést a vadak és a fehérek közt 
(amely utóbbiak közöl sokan, nem tudjuk mily jogon, 
magukat czivilizáltaknak nevezik) akik igen gyakran 
nagyban akadályozzák a missiónáriusnak kiválóan 
czivilizáló művét, és melyet a telhetetlen kincsszomj 
által hajtva a legnagyobb ellenségek módjára üldöznek. 

Azért a szalézi missiónáriusok sürgős jelentést 
tettek Chili köztársaság legfőbb kormányának, melynek 
hatósága alá tartoznak e déli vidékek, folyamodván, 
hogy jelölne ki nekik egy szigetet, amelyre senki 
semmifele jogot ne formálhasson ; hogy aztán itt egy 
művelődési központot lehessen alapítani az indiánok 
részére. A kormány teljesítette e jogos kívánalmat és 
1889-ben a szalézieknek 20 évre átengedte Dawson  
szigetét, mely Brunswick-félszigettől délre és a Tüz-
földtől nyugatra fekszik. Ugyanezen évben letelepedtek 
itt a szaléziak és később a Segitő Mária leányai ; 
templomot építettek, melyet Ráfáel arkangyalnak aján-
lottak, továbbá missióházakat, azután kiterjesztették 
működésöket minden irányban, hogy fölkeressék az 
indiánokat, akiket aztán a missió köré vontak és 
csoportosítottak ; a katekizmusból szent hitünk igaz-
ságaira oktatták és keresztényekké tették ; házakat 
építettek nekik, őket a munkához szoktatták és meg-
izleltették velők azon édes vigaszt, amit a tűzhelyhez 
kötött csendes ós nyugodt élet nyújt. Ezen gondosságot 
és fáradalmakat csak áldás kisérhette, Isten azt bőséges 
gyümölcsökkel jutalmazván, ugy hogy daczára az idő 
rövidségének sz. Ráfael missiója Dawsonban tényleg 
vidor, mozgékony városka, telve tevékeny élettel, mely 
nagy léptekkel halad a keresztény művelődés utján a 
virágzás felé ! A népség egy kis hegy lejtőjén lakik, 
zöldelő halmok között, közel a nyugodt és festői szép-
ségű Harrisöbölliöz a sziget északkeleti oldalán. Mintegy 
100 házat számlái, némelyek szép arányokban készítve, 
nyílt utakat és nagy tereket képezve. A mission áriu-
soknak ós a Segítő Mária leányainak nevelőintézetei 
tágas épületekkel vannak körülvéve, melyek kényel-
mesek és szellősek. Ezekben vannak elhelyezve az 
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iskolák, műhelyek, nyugalmas helyek az özvegy asszo-
nyok részére, mészárszék, sütöde, timárműhely, gőzfű-
rész, gyapjuszövő és más nyilvános hely. A templom 
elegáns és szép és képes néhány száz egyént magában 
foglalni. Azon széles téren, mely a templom előtt áll, 
egy nagy kereszt van felállítva, mely ugy tűnik fel, 
mintha át akarná karolni és önmagával elfödni az uj 
telepitvényt, mely az ő jótékony árnyában emelkedik. 
E térről egy hosszú fasor nyúlik az öbölig, melyhez 
egy kényelmes kikötő és harmincz méternyi széles 
kopárt lett építve. 

400-on felül van azon indiánok száma, akik a 
missióban laknak és annak munkáiban részt vesznek. 
A nevelőintézetben lakó fiuk rendesen megtartják az 
ő tanulási óráikat, hallgatják az iskolai előadást és 
végzik kézimunkáikat ; az asszonyok a házi munkával 
vannak elfoglalva; a nap néhány óráján át varrással 
foglalkoznak, aztán egyéb női foglalkozásra oktattatnak, 
férjeik és fiaik ruháit kimossák, kiigazítják; a férfiak 
pedig a missió különféle dolgait végzik, némelyek uj 
liázak építésével foglalkoznak, a nagyobb rész pedig 
az erdőben a fákat vágja, vagy pedig az utakat jár-
hatókká teszi az egész szigeten. Szent vallásunk szer-
tartásaiban mindnyájan részt vesznek, különösen pedig 
a szentmisében és az evangeliom magyarázatában 
vasár- és ünnepnapokon. A benlakó fiuk és leányok 
elég gyakran járulnak a szentségekhez és nagyobb 
ünnepeken a felnőttek is meggyónnak ós a szent áldo-
záshoz járulnak azok, akiknek meg van engedve. A 
téli hosszú estéken, a munka és ozsonna után mind-
nyájan az illető osztályokba gyűlnek össze és ott 
oktatást nyernek a keresztény hitben, az olvasásban és 
írásban. Azon újonnan jelentkező indiánok részére, 
akik még nincsenek felvéve az egyházba, külön a kereszt-
ségre előkészítő oktatás adatik. Az ügyesebb ifjak 
részére zenekar lett szervezve, mely csodálatos módon 
felvidítja a missiót és uj indiánokat vonz, miután már 
Puntarenasban is fényes diadalt aratott a zenekar és 
csodálatra ragadta mindazokat, akik azt hallották. 

A missió élete nyugodtan és derülten folyik, 
daczára a nehéz küzdelemnek és a nagy áldozatoknak, 
melyeket a szalézi papok és a nővérek folyton hoznak, 
hogy biztosítsák ezen missió jövőjét, mely minden-
esetre fényes lesz, ha az Ur nem fogja megengedni, 
hogy elérjék ördögi czéljaikat bizonyos czivilizált 
emberek, a kiknek jól esik az indián husa, és a kik 
meg nem tagadhatván ősapjukat, kemény harczot foly-
tatnak mindaz ellen, a mi Jézus Krisztus igazságának 
bélyegét hordja magán. 

De a missiónáriusok nem elégedhettek meg, de 
nem is kellett megelégedniük e telepítvénynyel, mely 
habár nagy is és kiváló jó helyzetben mégis van, 
távolról sem felelhetett meg azon nagy szükségnek, 
mely itt mutatkozik, és nem is helyezhette el mind-
azon indiánokat, a kik e mértföldekre terjedő ^vidéke-
ket kóborolva átbarangolják, a miért is mihelyt ki-
emelkedett, hog}7 úgy mondjuk, gyermekkorából Sz. 
Ráfael missiója és megizmosodva a haladás útjára 
lépett, Fognano őméltósága elrándult a Tűzföld belse-
jébe, hogy alkalmas helyet keressen egy új missió 
részére. J893 évi február 15-dikén indult útnak Daw-
sónból ; kíséretében voltak Beauvoir atya, egynehány 
kisegítő és az indiánok, a kik tolmácsok gyanánt sze-
repeltek ; és ugyanazon napon már partra szállottak a 
Tiizföldön és tábort ütöttek a Pico-Nose hegy lejtőjén, 
mely első gyűrűjét képezi azon hegyláncznak, mely az 
Almirantazgo csatorna hosszában terjed és délen Beagle 
csatornáig ér, mely hegylánczban kiemelkedő csúcsok 
a Sarmiento és a Darwin. Tiz napi utazás után, melyet 

nyugotrói kelet felé folytattak hegyeken és őserdőkön, 
megtalálták azt a helyet, mely az új missióra legalkal-
masabbnak látszott. E hely egy tó mellett van és 
mintegy 500 méternyire a Rio-Grande folyótól, mely 
úgy kiterjedésére, mint vizbőségére nézve a legnagyobb, 
és mely arra van hivatva, hogy a Tűzföld legnagyobb 
kapuja gj^anánt szolgáljon, mint ahogy a Rio-Negro 
Patagoniában szolgál. Nyugatról kelet felé folyik kissé 
észak felé hajolván mintegy öt mértföldnyi távolban, 
mielőtt az atlanti tengerbe ömlenék, tizenegy mértföld-
nyire a Sunday hegyfoktól, északra pedig hat mért-
földnyire a Pena hegyfoktól. Középmélysége apály 
idején 3 méter, dagály idején pedig kilencz méter, a 
tenger e helyen elég nyugodt. 

Miután minden előkészület megtörtént a missió-
nak az említett helyen végleges megalapítására, junius 
9-én, Jézus szentséges szive ünnepén Puntarenasból 
elindultak Beauvoir és Bernabé atyák három kisegítő-
vel és néhány munkással ; azonban a tenger veszedel-
mes állapota nem engedte, hogy kikössenek, a miért is 
vissza kellett térniök Sebastianig, a hol egy ideiglenes 
missióállomást szerveztek ; itt kénytelenek voltak négy 
álló hónapig vesztegelni, és eltűrni a hideg kegyetlen-
ségét, az időjárás zordonságát, éhséget és egyéb nem 
csekélyebb szenvedéseket. Végre elérkeztek az annyira 
óhajtott területre november első napjaiban; azonnal 
hozzáfogtak a missió felállításához, melyet Gyertya-
szentelőnek neveztek el azért, mert február hóban 
kezdte el működését e missió, mely hónapban Gyer-
tyaszentelő ünnepe tartatik. I t t is épp úgy építettek 
házakat és szerveztek mindent, a hogy sz. Ráfáelben 
láttuk. 

Oly nagy voit a Tűzföld minden pontjáról ide 
özönlő indiánok száma, a kik egyszersmind az uj missió 
körül letelepedtek, hogy 1894 május hóban 350-en 
voltak már és a missiót nagy veszélynek tették ki, 
mert ennek kellett gondoskodnia az ő eltartásukról 
azon csekély készlettel, a mivel rendelkeztek ; mert 
különben az indiánok e sivatagokon elpusztultak volna. 

A mi Urunk Istenünk 1896. évi deczember hóban 
iszonyú próbára tette ezt a virágzó missiót, megen-
gedvén, hogy az majdnem egészen lángok martaléka 
legyen ; alig maradván egyéb a lakók részére az üres 
helynél, anélkül, hogy e terjedelmes sivatagokban vala-
honnan segélyt várhattak volna. De daczára ily nagy 
viszontagságoknak, az indiánok hivek maradtak és nem 
hagyták el a missiónáriusokat, a kik lassanként, meg-
mérhetlen áldozatok árán, miket a nagy szükség miatt 
meg kellett hozniok, helyrehozták a szenvedett káro-
kat, helyreállították a missiót és eredeti állapotába 
visszahelyezték, ahonnét ismét egy viruló jövő mosoly-
gott feléje. 

A missió majdnem folytonos és néha nagy nehéz-
ségekkel küzd a miatt, hogy az indiánok érintkeznek 
a fehérekkel és más vad népekkel ; ezek igyekeznek 
elidegenítni őket a missiótól, a mi csak késlelteti azon 
rég óhajtott pillanatot, mely őket az evangeliom édes 
igájában látná. Az ördög nem nézheti nyugalommal, 
mint siklanak ki az ő feltétlen uralma alól e félreeső 
vidékek lakói, mely uralmat annyi századon keresztül 
gyakorolt e szerencsétlenek fölött; azért nem mulaszt 
el semmi alkalmat, hogy meg ne nehezítse a missióná-
rius működését, sok és nagy súlyú elemeket támaszt-
ván ellene, melyekkel, fájdalom, rendelkezik. 

A két missió részére a szaléziak több kisebb 
bárkát és egy árboczhajót szereztek be, mely utóbbit 
Segítő Máriának keresztelték el; és ha való tény is, 
hogy e hajók fentartása roppant költségekbe kerül, de 
legalább biztosságban tartják a missiót, mely e módon 
rendesen elláthatja magát a szükségesekkel; mert nehe-
zen lehet mindig hajókat látni a tengerszoroson azon 
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folytonos veszélyek miatt, melyekkel, a tenger e helyen 
fenyeget. E hajók személyzete nagyobbrészt indiánok-
ból áll, a kik közül sokan kiváló képességet mutatnak 
a tengerészet munkáiban. 

Ezen két missión és a Puntarenasban levő köz-
ponton kivül ez a főnökség fiók-missiókkal bir Santa-
Cruzban és Gallegozban, Dél-Patagoniában és a Mal-
vina-szigetek Stanley kikötőjében. Ezek a szigetek 
Angolországhoz tartoznak, mely skótokkal és Írorszá-
giakkal népesítette be ; körülbelül 2000-re rúg az ő 
számuk, a kik nagyobbrészt protestánsok ; ezek gyak-
ran meglátogatják a mi egyházunk szent szertartásait, 
odavonzatva a katholikus istentisztelet fényétől, és las-
sankint levetkőzik előitéletöket, a missiónáriusokhoz 
ragaszkodván, és igy alapos reményt nyújtanak arra, 
hogy nemsokára meg fognak térni. Adná Isten, hogy 
ezek a szegény tévelygők mentől előbb visszatérnének 
az Egyház keblére, melytől szerencsétlenségökre egy 
rossz órában elszakadtak. (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— A Jézus sz. Szive bucsuja, melynek legbuz-

góbb tisztelője világszerte a Jézus-társasági atyák, 
Kalocsán folyó hó 12-én páratlan fénynyel és áhí-
tattal végződött. Már f. hó 9, 10, 11-én népes zarán-
dokcsoportok érkeztek a magyar alföld minden részé-
ből templomi lobogók alatt, szent énekeket zengedezve. 
Legtöbben az idén is, mint más években, a jászok és 
kunok közül siettek Jézus szentséges Szive imádására. 
A Jézus-társasági atyák temploma három napon át 
telve volt gyónókkal. Naponkint ezernél többen áldoz-
tak. Szent beszédeket a bucsúsoknak magyarul Tamás 
János atya, németül Elsasser Gyula atya tartottak. A 
vasárnapi körmenetet a legméltóságosabb Oltáriszent-
séggel dr Valihora Ágoston apátkanonok vezette. Kürül-
belül 12 ezren vettek részt a körmenetben. Amerre 
elvonultak, a házak ablakai gyönyörűen voltak diszitve 
és kivilágítva. Több ablakban nagyértékü drága karos 
gyertyatartók, művészi ízléssel elhelyezett gyönyörű 
élővirág-koszorúk, csokrok s az előkelő lakók szobáinak 
minden éke és pompája. Az idei búcsú népessége és 
fénye sokak emlékezete szerint felülhaladta az eddigiekét. 

— Papszentelések. Székesfejérváron dr Városy 
Gyula megyés püspök ur folyó hó 21., 24. és '26 án 
fogja a székesegyházban Hálnék Béla, Molnár István 
és Szabó János, ki a központi-papnevelőben végezte 
tanulmányait, végzett theologusoknak a felsőbb rende-
ket feladni. Alszerpapokká 21-én, szerpapokká 24-én 
és 26-án áldozókká lesznek szentelve. — Yáczon 
gróf Csáky Károly püspök ur f. hó 15-én adta fel a 
subdiaconatust, 17-én a diaconatust és 19-én az áldozó-
papságot. 

— Szent István király napjának megünneplése. 
Minden évben előfordult, hogy a törvény által is nem-
zeti ünneppé nyilvánitott Szent István király napján 
egyes gazdaságokban csupa hecczből folytatták a gaz-
dasági munkát. A minister még elősegítette ezt az 
ünneprontást azon rendeletével, amelyben kijelentette, 
hogy a Szent Istvánnapi munkaszünet csak az ipari 
munkára vonatkozik s a mezőgazdasági munka Szent 
István napján is végezhető. A Nemzeti Szövetség csak a 
napokban kereste meg a kormányt, hogy a nemzeti és 
hazafias eszme emelése czéljából hasson oda, miként 
Szent István-napját minden községben minél szebben 
megünnepeljék. Most, irja a „Tiszántúl" egy másik 

dologról értesülünk, amely véget vet az eddigi rende-
zetlen állapotoknak. Ugyanis a minister körrendeletet 
intézett az alispánhoz, amelyben elrendeli, hogy Szent 
István napján nemcsak az ipari, hanem minden mező-
gazdasági munka is szüneteljen. 

— Változás a ciszterciták székesfejérvári rend-
házában. A mint értesülünk, Szenezy Győző a székes-
fejérvári cisztercita - rendi főgimnázium igazgatója 
legközelebb megválik állásától és a szent-gothárdi 
apátság perjeli állására lép elő, mely Laszezik Bernát 
lemondásával üresedett meg. A távozó igazgató helyére 
állítólag Czapáry László dr a székesfej érvári főgim-
názium kiváló tanára van kiszemelve. 

— Az Esztergom esperesi kerület papsága tavaszi 
gyűlését f. hó 15-én Doroghon tartotta, melynek 
főtárgya volt megbeszélni a módozatot, miként ünne-
pelje meg a kerületi papság az esztergomi főegyház-
megye szeretett érseki helytartójának Bultizár József 
püspök ő mgának gyémántmiséjét, mely f. évi julius 
15-ére esik. Továbbá a papi nyugdíjintézet közgyűlése 
számára a kerület képviselőinek megválasztotta Némethy 
Lajos esperesen kivül dr Fehér Gyulát. Továbbá intéz-
kedett a Szent-István-Társulat által a nép számára 
kiadott jó olvasmányok beszerzése iránt és örömmel 
vette tudomásul a korcsmai mulatságoknak, melyek a 
nép erkölcseit veszélyeztették, üdvös szabályozását. 
Tanácskozás után az egybegyűltek Pelezer Lipót espe-
res vendégszeretetében részesültek. 

t Gyászjelentés. A pozsonyi társaskáptalan a maga 
és az összes rokonság nevében szomorodott szívvel 
tudatja Méltóságos és Főtisztelendő horkai Horeczky 
Ferencz báró, Curcolai vál. püspök, a Pápa 0 Szent-
ségének házi főpapjának, Monostor sz. Páli prépost-
jának, pozsonyi sz. Mártonról czimzett tái>askáptalani 
prépostnak és főesperesnek, a koronás arany érdem-
kereszt tulajdonosának, Szakoleza sz. k. város dísz-
polgárának, stb., stb , életének 85-ik, áldozárságának 
49-ik évében, a haldoklók szentségének ájtatos felvé-
tele után, végelgyengülés folytán, június hó 16-án, 
délután 5 órakor, csendes és példás megadással történt 
gyászos elhunytát. Az ünnepélyes gyászmisét f. évi 
junius hó 18-án, délelőtt 10 órakor fogják a helybeli 
főtemplomban a Mindenhatónak bemutatni. A boldo-

! gult földi maradványait pedig f. évi junius hó 18 án, 
délután 5 órakor fogják a prépostlakból a sz. András-
temetőben lévő sírboltba temetni. Pozsony, 1904. június 
17-én. Adj Uram örök nyugalmat neki és az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

— Apró hirek. Igazi népnevelő országos intéz-
ménynek lehet tekinteni a néppártot, a mennyiben 
csakis ez a párt szokott igazán sűrűn és közvetetlenül 
érintkezni a néppel, hogy azt felvilágosítsa, tájékoztassa 
és politikai érettségre nevelje. Három ily népgyülésről 
érkezett jelentés e napokban. F. hó 12-én Igalon volt 
ilyen gyűlés Somogymegyében, 26-án pedig kettő is 
lesz egyszerre : Alsónyárásdon Pozsonymegyében, és 
Baracskán Bácsmegyében. Éljenek a rendezők és 
szónokok! Ok képviselik az életrevalóságot. — A hal-
hatatlan emlékű Lévay Imrének, a magyarországi katho-
likus körök kezdeményezőjének, egy másik történeti 
nevezetességű tettére figyelmeztet Sziklciy János dr a 
„M. À" jun. 19-iki Tárczájában. Vas Gereben emléké-
ről irva elmondja, hogy Lévay Imre volt az, a ki Vas 
Gereben hamvainak Bécsből hazaszállítására mozgal-
mat. gyűjtést indított; neki köszönhetjük tehát első 
sorban, hogy az irás művészetében a nemes magyaros-
ság képviselője hazai földben pihentetheti porhüvelyét. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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F e 1 h i v á s . 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

A népoktatásügyi reform. 
I. 

Május végén át egész junius 3-áig bezáró-
lag — országos tanügyi bizottság, junius 17-ike 
óta több napon át t isztán tanférfiakból össze-
állított szakbizottság tanácskozot t ama törvény-
tervezet fölött, melyet Halász Ferencz min. 
osztálytanácsos készített és Berzeviczy Albert 
minister szándékozik a törvényhozás elé ter-
jeszteni Magyarország népokta tásának több 
oldalon való megreformálása, azt mondják, 
megjavítása czéljából. 

Mindenekelőtt teljes készséggel elismerjük, 
hogy a tervezetnek nemcsak készítője és elő-
terjesztője, de az országos és szakbizottságban 
nyilatkozatra felhívott férfiak is kényes hely-
zetben nehéz feladat elé kerültek, mely az 
igazi bölcseséget is próbára képes tenni. 

Nehéz feladat a magyarországi népoktatás 
terén bármely irányban előbbre hatolni, való-
ban, több oknál fogva. Mert mi kívántatik az 
ifjúság nyilvános iskoláztatásának javításához 

á l ta lában? Nemde — kellő és az ország 
szükségleteinek növekvésével lépést tar tó anyagi 
és szellemi országos izmosodás. No s éppen ezt 
a két nagy kultúr-tényezőt, az anyagi gyarapo-
dást és a szellemi élet tisztulását, v a g y u n k k é n y -
telenek napról-napra panaszok tárgya gyanánt 
szerepelve látni nagyszabású közfelszólások és 
a haza sorsán aggódó komoly magánbeszélge-
tések során á t mind sűrűbben. 

A mi az anyagi oldalt illeti, Magyarország 
aránylag nemcsak szegény, de szerencsétlen 
is egyúttal. Szerencsétlen az anyagi javak 
terén a többi közt azért is, mert fiai az 
anyagi gyarapodásnak szélesebb alapokat 
vetni a megszokott elégtelen öröklötteknél 
és kiélteknél részint nem akarnak, részint 
nem is tudnak. Magyarországban tehát sem 
egyesek, sem községek, szóval sem a társa-
dalom, sem az állam nagy anyagi befektetése-
ket az iskolaügybe nem tehetnek. Minden 
meglevő krajczárnak, a mely a rengeteg 
katonai kiadások mellett kul túrára fordítható, 
úgyszólván, kiáltó szükség felel meg.* A pénz-

* Kaas Ivor báró és Horánszky Lajos épp most 
(jun. 24-én) mutatták ki az ország ijesztő szegénységét. 
A magyar földbirtok értéke 10 milliárd. Erre a birto-
kosok 5 milliárd jelzálog-terhet rakott, az állam 4 
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zel ennélfogva ebben az országban minden 
téren, a jövő kul túrá já t előkészitő iskolaügy 
terén is, szinte fukarkodni, gazdálkodni kell 
okvetetlenül mindenkinek. Megdöbbentő módon 
nyilvánul, az iskolaügy terén, az anyagi 
eszközökben való növekvő szűkölködés a 
hitvallások, az egyházak és felekezetek 
körében külömbség nélkül. Népiskolák, közép-
iskolák, főiskolák, Magyarország minden be-
vett hitvallása köréből, tömegesen nyúj t ják 
ki segélyre szorultságuk kezeit az állam pén-
zét beszedő és kiadó kormány felé. Az 
evangélikusok középiskolái például az 1904-ik 
évi országos költségvetésben 361,000, a refor-
mátusokéi 580,000 korona állami segitséggel 
szerepelnek. 15 közül 9 evang. gimnázium 
32—32,000 koronát kap évenkint az ország 
pénztárából. A reformátusok az iskolázás min-
den fokán egy körömnyivel sem állnak hátrább 
lutheránus hitrokonaiknál az ország pénzének 
igénybe vételében. Épp most készül a sáros-
pataki főiskola állami segitség kérésére. Mennyi 
megy a közpénztárból a hitvallások népokta-
tásának terére, a szakministerium kimutatásai 
évről-évre hiven feltüntetik. Szóval : az iskola-
ügy anyagi oldala az államomnipotenczia mal-
mára ha j t j a az áramlatokat országszerte. Ké t 
oknál fogva. Elsőben azért, mert szegén}7ség 
és szolgaság mint született ikertestvérek karon-
fogva szoktak a népek életében pályájukon 
végigfutni. Másodszor azért, mert Magyarország 
kormányai nem ismernek csak szabadelvű 
kultúrpolitikát, a mely csak kényszerűségből 
tűri maga mellett a valódi oktatásszabadságot 
és ha pénzt ad a hitvallásos nevelés-tanitás 
költségeire, az ország lakosainak zsebéből 
kiszedett közpénzt oktatásügyi autonom jogok 
ára gyanánt kezeli s a polgárok adóját az 
állami közoktatásügyi monopolium ut jának 
kiépitésére fordít ja ál lhatatosan és követke-
zetesen. 

Még kietlenebb a kép, melyet hazánk 
iskolaügyének szellemi oldala mutat . Magyar-
országnak tulajdonképpen nincsen egyetemesen 
kötelezőnek tar tot t , összhangzattal megfogal-
mazot t kultúr-ideálja. A keresztény eszményi 
irány ellen ujabban hatalmas szövetségest szer-
milliárd 600,000 korona adósságot csinált. Egész 
Magyarországban nincs annyi gazdag ember, Kaas 
I. b. szerint, mint jobbmódú országnak egy-egy nagyobb 
városában. (Magyarország, jun. 25.) 

zett magának a magyar szabadelvűség a bevett 
de be nem olvasztható zsidóságban. A magyar 
nemzeti eszmény pedig nem tud eléggé liódí-
tólag és megnyerőleg hatni : a nemzetiségi 
egyházak körében, azért nem, mert az ural-
kodó szabadelvűség „eg}'séges magyar nem-
zeti" oktatás czégére alat t dugárút rejteget, 
franczia szellemű laicizácziót vagyis a neve-
lésből a vallásnak kizárását ; a nemzeti-

I ségek-lakta községekre és vidékekre pedig 
I azért nem bir a magyar nemzeti eszmém* 

kellő megnyeréssel hatni, mert egyrészről 
a magyar sovének, kik közt sokszor zsidók 
viszik a főszerepet, nem képesek a magyar 
nemzeti zászlónak rosszhirbe-hozásától t. i. e 
zászlónak önkényes velleitások leplezésére való 
felhasználásától tar tózkodni ; másrészről pedig 
a nemzetiségek körében szintén szakadatlanul 
meghallgatásra számíthatnak az agitátorok, a 
kik iV] agyar orsz ág magyar állami jellegén 
rágódnak s a nemzetiségeket a magyarságra 
állítólag halált rej tegető fajrokonaik hadakozá-
sig menni kész segítségének álmaival kecseg-
tetik. 

Ilyen zilált anyagi és szellemi élet mellett 
valóban nehéz és kényes feladat az ország 
népoktatásának bármely irányban előbbrevitelé-
ről nemcsak szólni, hanem annak javára igaz 
közhaszonnal fáradni és munkálkodni. Annál 
értékesebb azonban a munka, mennél nehe-
zebb és mennél sikeresebb : ez kétségtelen 

Ez egyetemes áttekintés mint hát tér fel-
állítása u tán lássuk most már, hogy mit tervez 
a közoktatásügyi kormány, mit bocsátott 
országos és szakbizottság megbirálása és igy 
az országos közvélemény megvitatása elé. 
Ezt a tervet főbb vonalaiban okvetetlenül 
szemünk előtt kell ta r tanunk a végett, hogy 
Ítéletünk találó, vagyis tárgyilagos és igazsá-
gos legyen, megadva mindenkinek a magáét. 
Hogy pedig elfogultsággal senki se vádolhas-
son, a törvény-tervezet ismertetését szóról-
szóra átvesszük a „Prot. e. és isk. Lap "-tói, a 
mely a tervezetet a protestáns autonomia meg-
nyirbálása daczára melegen üdvözli és ajánlja. 

• 

„A javaslat első fejezete, — így a nevezett lap 
szórói-szóra — a tankötelezettséget reformálja. Ezt külö-
nösen a nagymértékű megokolatlan iskola-mulasztás 
tette szükségessé, a minek megakadályozására a javas-
lat pénzbüntetéssel sújtja azt a szülőt, gyámot vagy 
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gazdát, a ki a gondjaira bizott gyermeket iskolába 
nem járatja, vagy az iskolából ok nélkül visszatartja. 

A javaslat második fejezete, a mely a liai éven át 
tartó mindennapos és a három éven át tartó ismétlő-tan-
folyamról rendelkezik, azt a fontos újítást tartalmazza, 
hogy oly nem magyar nyelvű népiskolákban, a hol a 
növendékeknek legalább 20 százaléka magyar anya-
nyelvű, az idegen nyelv mellett, a magyar is kötelező 
tanítási nyelv. A nem magyar nyelvű népiskolákban a 
magyar nyelvet úgy kell tanítani, hogy a tanuló „az 
ő életviszonyainak megfelelően gondolatait magyarul 
tisztán és szabatosan ki tudja fejezni, továbbá, tudjon 
magyarul folyékonyan olvasni, helyesen írni és szá-
molni". A felekezeti* iskolák iskolakönyveit a kultusz-
ministérium megbirálhatja abból a szempontból, hogy 
nem tartalmaznak-e államellenes, alkotmányellenes vagy 
törvényellenes tanításokat. 

A javaslat harmadik fejezete a községi és felekezeti 
tanítók fizetését rendezi olyan módon, hogy a rendes 
tanítók és tanítónők fizetése legalább 800 korona, a 
segédtanítóké 600 korona. Az ötödéves korpótlék 100— 
100 korona. Ha az állam valamely községi vagy felekezeti 
tanitó fizetéséhez 120 koronát meghaladó állami segít-
séggel járul hozzá, a tanitó kinevezése a kultussminister 
jóváhagyásától függ. Ha az állami segítség 800 korona, 
az illető tanítót a kultuszminister nevezi ki. Fegyelmi 
eljárás alá kerül az a tanitó, a ki a magyar nyelv taní-
tását elhanyagolja, a ki az iskolában a kormány által 
tiltott iskolakönyveket használ, ha államellenes irányt 
követ, s végül ha kivándorlási ügyekkel foglalkozik. 
Allam-ellenes iránynak tekintendő, a javaslat szerint, 
különösen minden cselekmény, a mely az állam alkot-
mánya, nemzeti jellege, egysége, különállása vagy 
területi épsége, továbbá az állam nyelvének törvény-
ben meghatározott alkalmazása ellen irányul, történt 
legyen az akár az iskolában akár azonkívül. Minden 
tanító köteles esküt tenni, hogy hű lesz az alkotmány-
hoz, a népoktatási törvényeket megtartja és föllebb-
valóinak engedelmeskedni fog. 

A javaslat legfontosabb része a negyedik fejezet, a 
tanítóképzés reformjáról . A javaslat szerint a feleke-
zeti tanítóképzők alapvizsgálataira a kultuszminister 
kormány-képviselőt küld, a kinek kötelessége meggyő-
ződést szerezni arról, hogy a tanítójelölt a magyar 
nyelvet oktatóképességgel birja. Még sokkal szigorúbb és 
hatásosabb az állami ellenőrzés a tanitóképesítő szakvizs-
gálatnál. Ez a szakvizsgálat ezentúl csakis állami tanitó-
képesítő szakvizsgáló-bizottság előtt tehető. A felekezeti 
iskoláknál ebben a bizottságban egyenlő számmal van-
nak a minister által kinevezett ós a felekezeti főható-
ság által kinevezett tagok. Egyik elnökét a minister 
nevezi ki, a másikat az egyházi főhatóság. E ren-
delkezés azt czélozza, hogy ezentúl oly jelölt ne 
kaphasson tanítói oklevelet, a ki tökéletesen nem be-
szél magyarul. 

* Világos, hogy ez nem a mi műszavunk. Mit hitvallásos-
nak nevezzük az itt értett iskolát, mert mi katholikusok nem 
vagyunk felekezet vagyis szekta. Szerk. 

A javaslat ötödik fejezete az állami tanfelügyelet 
tökéletesítését czélozza, oly módon, hogy a minister a 
tanfelügyelők mellé szükséghez képest megfelelő számú 
iskolafelügyelőt alkalmazhat. Ezek szintén állami fel-
ügyeletet gyakorolnak az iskolákban. A törvénytervezet 
szerint a tanfelügyelő a tanítókat kisebb hanyagság 
vagy engedetlenség esetén tiz koronáig terjedhető 
rendbirsággal sújthatja." 

* 
* * 

íme, ez a kormány tervezete : a dió az 6 
héjjában. Jövőre fel törjük a diót s megvizs-
gáljuk az ő belét, vagyis a tervezet szellemét. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 21. A katholikus egyházi vagyon 

elkobzásának gondolata — különös — hogy éppen fél-
század és 10 év óta nem tud elpihenni. Szakadatlanúl 
szítják ezt a gondolatot az egy gyékényen áruló pro-
testáns vagyis ó-magyar és a zsidó vagyis uj-magyar 
honfitársak. Mind a ketten farkas-természetű jó barátai 
a kath. egyháznak. Legújabban a „Debr. Pr . Lap" 
tálalta fel ezt a régi föztet f. évi 25. számában Ujfalusy 
Béla „Gondolatok a két borsodi indítvány felett" cz. czik-
kében. A dolog megértéséhez szükséges tudni azt, hogy 
czikkiró az egyik „borsodi" indítvány alatt Borsodvár-
megye 1844-iki indítványát, a másik ilyen indítvány alatt 
pedig a jelenlegi felső-borsodi ev. ref. egyházm. lelkészi 
karának indítványát érti. Ennyit előrebocsátva, halljuk 
az atyafi okoskodását és különösen annak végmegálla-
podását, mely azt mutatja, hogy ebben az országban 
addig béke nem lesz, míg a kath. egyházi vagyont 
a zsidó és protestáns kisebbség el nem koboztatja, De 
halljuk már az atyafit ! 

„Szeretem, úgymond, összehasonlítani a multat a 
jelennel ; nem káros ez, sőt talán helyes, ha a multak 
ismeretéből, az abban szereplők jelleméből, az indo-
kokból, mik őket cselekvésre indíták, tanulságot merítve, 
összehasonlítás utján akarjuk megismerni önmagunkat, 
s megítélni, mit tegyünk a jelenben. 

Mikor a f.-borsodi ev. ref. lelkészértekezletnek a 
hazai ref. egyházmegyékhez pártolás végett megkül-
dött, a lelkészi fizetést emelni kivánó indítványát s a 
megkeresett egyházmegyéknek e tárgyban hozott hatá-
rozatait olvastam, eszembe jutott, hogy ebből a derék, 
ebből a minden izében igazi magyar vármegyéből, 
Borsodból, a mult század derekán az 1844-iki ország-
gyűléshez tétetett egy nagy fontosságú, az egész 
ország figyelmét nagy mértékben felkeltő indítvány, 
(némi rokonságban is áll a mai inditványnyal) (ime !), mely 
ha elfogadtatik, ha törvénynyé válik, aligha lett volna 
szükség az' 1848. XX. t.-cz. hozatalára, vagy ha igen, 
akkor ez oly alakban hozathatott volna meg, hogy ma 
végrehajtásának akadálya nincs ; igy nem lett volna oka 
a f.-borsodi egyházm. lelkészi karának indítványa 
megtételére. 

Tiszántúli ev. ret. egyházkerületünknek poraiban 
is áldott emlékű tanácsbirája, Kovács Ferencz, egyházi 
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és politikai társadalmi életünknek e kiváló tagja, mint 
fiatal ember az 1844-iki országg}7ülésen a nagynevű 
Klauzál Gábor követ mellett volt megyei irnok, s e 
jeles emberünk, élte utolsó perczéig egyházunk hü 
munkása, hogy az utódok abból tanuljanak, fiatalkori 
jegyzetei alapján kiadta az 1844-iki országgyűlés nap-
lóját ; e napló hű képét tárja elénk az akkori borsodi 
inditvány felett folytatott szép küzdelemnek. 

Borsodvármegye követei Palóczy László, Szemere 
Bertalan terjesztik elő megyéjük inditványát ; a klérus 
kezén levő nemzeti vagyonból (!) fedeztessék a róm. kath. 
egyház kiadása, dijaztassék a klérus tisztességesen, a fenn-
maradó jövedelem pedig fordíttassék a nemzet nevelésére. 

Ez volt az inditvány; itt meg kell jegyeznünk, 
hogy amint azt ma hivatalos adatok igazolják, a klérus 
kezén levő nemzeti vagyon csupán ingatlanokban har-
madfél millió kiterjedésű föld; azt sem kell hagynunk 
emlités nélkül, hogy a klérus alsóbb rétege ma is 
szegény, éppen ugy van rászorulva az állam segélyére 
mint a protestáns papság. 

Borsodvármegye inditványa felett nagy és szép 
küzdelem vivatott, ennek érdekességét emelte az, hogy 
a klérus kapzsisága (!) és álargumentumai (?) ellen a 
a katholikus világi elem jelesei (sajnos hogy katholiku-
sok voltak, és igy bizony jeleseknek csak protestáns 
szemüvegen át tekintve mondhatók) vették fel a har-
czot, Pázmándy Dénes Komárom, Perczel Mór Tolna, 
Klauzál Gábor Csongrád, Beöthy Ödön Bihar, Szent-
királyi Mór Pest, Vukovics Sebő Temesmegye követei, 
napnál világosabban kimutatták a borsodi inditvány 
jogos, a nemzetre szükséges voltát ; Vukovics Sebő, a 
későbbi magyar igazságügyi minister kimondá a nagy 
igazságot : „Mig egyik vallás szolgáinak szegénysége 
mellett a kath. papság hazánk területének oly nagy 
részét birja, addig vallási viszonosság nem lesz ; és 
kijelentem, hogy mig egyik vallás papja úr, a másiké 
szolgája az egyháznak, addig örök panasz lesz, ellen-
ben két szolga bátran versenyezhet, ugy meglesz a 
viszonosság." 

A borsodi javaslat, bár azt az akkori közélet 
jelesei pártolták, bár 22 törvényhatóság tette magáévá, 
a klérus és az azt támogató kormány nagy befolyása 
miatt törvénynyé nem válhatott; maga az 1848 iki 
törvényhozás, nem akarva, hogy a papi tizedről koránt-
sem hazafiságból (mily szűkkeblűség!), de kényszerű-
ségből lemondott klérus társul szegődjék az ellenünk 
felizgatott nemzetiségeknek, az 1844-iki elveket nem 
valósitá meg, elégnek tartá a XX. t.-czikkben irt 
elvi kijelentést ; tudjuk minő idők következtek, s 
midőn annyi szenvedés után a nemzet visszanyerte is 
önkormányzatát, még mindig nem érkezett meg az idő, 
mit Palóczy László a borsodi inditvány el nem foga-
dásakor e szavakkal jelzett: „a tárgy jelen állapotában 
a jövendő feltámadásig nyugalomba helyeztessék." 

A feltámadás napja még ma sem virradt reánk s 
mig ez be nem következik, az 1848. XX. t.-cz. végre-
hajtása alig lehető, de a betűszerinti végrehajtása 
nem is kívánatos, mert, ne kerülgessük a forró 
kását, mondjuk ki nyíltan, hogy mindaddig, mig a klérus 

kezén levő óriási nemzeti vagyon ffielt a magyar állam nem 
rendelkezik, az 1848. XX. t.-cz. anyagi részét végrehaj-
tani pénzügyi okok akadályozzák s teszik lehetetlenné 
és mondjuk ki nyíltan, hogy mindaddig, mig egyik 
hazai felekezetnek, nem főpapjai, kik évi százezrekkel 
rendelkeznek, nem érsekei és püspökei, kik között 

j — fájdalom — még ma is akad, ki hazai törvényhozó 
létére a törvényhozás nyelvét nem birja, de az utolsó 
kanonokok, kiknek ma — semmi teendőjök — abból 
a nagy nemzeti vagyonból sokszorta több évi jövede-
lemben részesülnek, mint a milyennel bírnak a hivek 
keserves filléreiből díjazott magyar protestáns püspö-
kök — viszonosságról szó sem lehet." 

Tehát : mindaddig mig a kath. papság kezén 
vagyon lesz, béke Magyarországban nem lesz. 

Apostoli királyság mellett igazán gyönyörűséges 
állapotok — usque ad fugám ! ? ? 

Belényes, jún. 18. Szmrecsányi püspök úr belényesi 
bérmálása mitd a római és görög szertartás hitbeli egysége 

fényes megnyilatkozásának alkalma. — 
Szmrecsányi Pál nagyváradi 1. sz. püspök úr első 

bérmautját egyházmegyéje keleti részében a kath. hit-
élet s a hazafias összetartás diadalutjának lehet tekin-
teni. Mindenütt magán viseli a bérmaút e kettős jelle-
get, de sehol oly megható közvetetlenséggel nem nyil-

! vánult a' püspöki bérmaút e két tulajdonsága, mint 
Belényesen, a hol a görög katholikus püspöknek resi-
dentiája, a hittestvéreknek főgimnáziumok, szóval kul-
turális czentrumuk van s a hol görögkeletiek és 
reformátusok is tekintélyes számban laknak. Szmre-
csányi Pál püspök úr megnyerő személyisége mozgásba 
hozott Belényesen mindent, a mi életrevaló és törek-
véses. Nagyváradi püspöktársa, dr Radu Demeter g. sz. 
püspök iir épp Belényesen tartózkodván, a katholikus 
testvériség melegségének teljes megnyilatkozásával 
vette körül bérmakörutján hozzá betért püspök-társát. 
Belényes városa lobogó-díszt öltött. 

A belényesi járás határánál Horváth Endre belényesi 
főszolgabíró üdvözölte az érkező egyházfejedelmet, a ki 
rendkívül szívesen fogadta a főszolgabíró üdvözletét. 
Pakola községig elébe ment az érkező főpásztornak 
dr Radu Demeter gör. kath. megyés püspök. Itt Szmre-
csányi Pál dr átszállt püspöktársa fogatára s azon ment 
be Belényes városába. A belényesi határszélen a róm. 
kath. hitközség nevében T. Thúry Ignácz hitközségi 
elnök, kir. közjegyző üdvözölte a püspököt, ki rövid, 
de szives szavakkal válaszolt az üdvözletre. A város 
szélén az elülj áróság és a tisztviselői kar tisztelgett. 
Illés Albert főbíró mondott itt üdvözlő beszédet. 

Sürün fellobogózott és szépen diszítet utczákon 
vonult be a menet a róm. kath. templom elé. Dr Radu 
püspök fogatát, melyen a róm. kath. főpásztor érke-
zett, 29 kocsi követte. A templom előtt egy díszesen 
hevenyészett oltár állott. It t a püspök karinget és 
stólát öltött, bement a 1. sz. templomba, néhány perczig 
adorált s aztán elhagyta a templomot. Kivül a gimná-
zium ifjúsága állt kétoldalt zászló mellett hosszú sor-
falat egészen a gör. kath. templom bejáratáig, ahol is 
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Antal Ágoston gör. kath. plébános fogadta baldachin 
alatt érkező püspökünket, kezében feszület, melyet a 
főpásztor áhítattal megcsókolt. A baldachinumot a város 
négy intelligens fiatalembere vitte. A püspök itt is be 
mewt a templomba, imádkozott, majd megáldotta a népet. 
Kijövet a templomból, Buteán János igazgató tanár 
tolmácsolta meleg szavakkal a gimnázium tanári kará-
nak üdvözletét, melyre kegyelmes főpásztorunk igen 
szívesen válaszolt. 

Erre a püspök ur ő excellentiája kísértével dr 
Radu Demeter gkath. püspök palotájába ment, hol 
rövid időre lakosztályába vonult vissza. Majd a tisz-
telgő küldöttségeket fogadta, igy a r. kath. hitközség, 
ag . kath. klérus, a g. kel. hitközség, a községi elöljáróság, 
a gimnáziumi tarári kar, az állami polgári leányiskola, 
önkéntes tüzoltóegylet, olvasókör, stb. tisztelgését. 

A bérmálásról magáról s az azt követő ünnepsé-
gekről a „Tiszántúl" folytatólag a következőket közli : 

Pénteken, f. hó 17-én, a reggeli órákban egész 
Belényes talpon volt. Óriási közönség állta el a Radu 
püspök palotájától a r. kath. templomig vezető utat. 
A püspök úr ő excellentiája fél 9 órakor vonult a papság-
gal a püspökpalotából a templomba, a diákság sorfala 
között. 0 excellentiája baldachin alatt ment, melyet 
előkelő férfiak vittek. A templomban a főpásztor csen-
des misét, majd szentbeszédet mondott az ő ékes 
nyelvezetén, melyben a bérmálás szentségének fontos-
ságát, magasztosságát méltatta. Végül a 146 jelentke-
zőnek kiosztotta a szentséget. 

A templomi ünnepély fél 11 órakor ért véget. A 
templomból a főpásztor a r. kath. plébániára ment, 
a hol villásreggelit szolgáltak fel neki, azután pedig a 
róm. kath. iskolát látogatta meg. 

Szállására visszatérve, küldöttségeket fogadott. 
Igy tisztelgett a g. kath. papság, Antal Ágoston főes-
peres, a járásbíróság tisztikara, a Belényesben idéző 
Bary József nagyváradi kir. törvényszéki elnök, a gör. 
kel. egyház Papp Vazul lelkész vezetése alatt, továbbá 
a református egyház, hivatalok, egyletek, társula-
tok, stb. 

A főpásztornak minden küldöttséghez volt néhány 
szívélyes, lebilincselő, szeretetteljes szava. 

Majd a tisztelgések után a püspök ur ő kegyel-
messége látogatásokat tett. Meglátogatta Horváth Endre 
főszolgabírót, a leányinternátust, Fényes járásbirót, 
Antal főesperest, Papp Vazul g. kel. esperest, a gör. 
kath. főgimnáziumot, hol dr Radu Demeter g. kath. 
püspök bemutatta egyházfőnknek a tantestület összes 
tagjait. 

Fél 3 órakor dr Radu Demeter g. kath. püspök 
fényes diszbeszédet adott vendége tiszteletére, melyen 
63-an vettek részt. A papságon s Belényes előkelősé-
gein kivül többen voltak jelen a vidék intelligenczi-
ájából. 

Az ebéden két pohárköszöntő volt. Az elsőt 
Radu püspök mondta ő excellentiájára, melyben szives 
szavakkal mondott köszönetet illusztris vendégének 
látogatásáért, melylyel nemcsak híveinek szerzett örö-

met, hanem egész Belényesnek. A szép pohárköszöntő 
elhangzása után tüntető ünnepléssel vette körül az 
egész társaság a püspök ur ő excellentiáját, ki magvas 
válaszában a szives vendéglátást megköszönve a haza-
szeretetet hirdette. Természetesen ennek a beszédnek 
is zúgó éljenzés volt a visszhangja. 

Öt órakor véget ért az ebéd. A püspök ur ő 
kegyelmessége és kísérete felkészülődött az útra. 

Fél 6 órakor indult el ő excellentiája Vaskóhra 
harangzugás közepette. 0 kegyelmességét Radu püspök 
is elkísérte egy darabig s utánok még huszonhat kocsi 
ment előkelőségekkel. Az elutazást is nagy közönség 
nézte a fellobogózott utczákon. 0 excellentiáját el-
árasztották virágokkal, melyek már alig fértek a 
kocsiban. 

Esztergom, 1Felhívás a magyar katholikus tanítói és 
lelkészi karhoz. — 

A magyarországi tanítók országos bizottsága az 
V-ik egyetemes gyűlést, megbízásból f. évi julius 3. és 
következő napjaira hivta össze. A bizottság felhívásá-
ban tárgysorozatul négy tételt állapított meg megvita-
tásul. nevezetesen : 1. A népoktatási törvény reviziója, 
kapcsolatban a szolgálati viszony szabályozásával ; 2. a 
fizetésrendezés; 3. a nyugdíjszabályozás; 4. a népne-
velési egyesületek megteremtése és szervezése. 

Mind a négy pont közvetlen érdekel bennünket 
és sok tekintetben arra irányulnak, hogy a népoktatási 
törvény reviziója és a népnevelési egyesületek által 
kivonjanak bennünket azon jogkörből, melyben szaba-
don mozoghatunk s melyhez való tartozandóságunkat 
nemcsak megvallani, hanem megvédeni is kötelessé-
günk, ha katholikus tanítók vagyunk. A fizetésrende-
zés és nyugdijszabályozás közös ügy, de a népoktatási 
törvény revizójának tendencziáiban vannak határvonalak, 
melyeken tulmenni a magyar katholikus tanítónak nem 
lehet. Bár egyenlő elbánást, egyenlő ellátást akarunk, 
de hitvallásos pedagógiai érzületünket és ebben meg-
nyilatkozhatásunknak, működésünknek függetlenségét 
nem áldozhatjuk fel, egyszerűen azért, mert mi kath. 
tanítók akarunk maradni. 

Nem vonjuk ki magunkat a törvény alul, mely a 
magyarság végleges hegemóniáját elérendő, egy nagy 
magyar nemzeti állam létesítésének nagy munkájával 
terheli meg vállainkat, de ennek megvalósulhatására 
legbiztosabb alapot a hitben találunk, mely egyedül a 
felekezeti iskolában bírja eredményes támaszát. 

Lehet a magyar nemzet egynyelvű, lehet szédüle-
tes tudása, hit nélkül azonban soha sem fog boldogulni a 
megpróbáltatás napjaiban. Küzdelemre, szenvedésre, igazi 
erkölcsi életre csak a hit ad erőt ós tápot. 

Nem daczolunk a törvénnyel, a tekintéllyel. Ha 
hívnak bennünket, szives készséggel ajánljuk fel tudá-
sunkat és segítő jobbunkat. 

Mi magyar kath. tanítók, mint századokra terjedő 
multunkban, ugy a jelenben és a jövőben is a leg-
magasabb nemzeti és kultureszme szolgálatában állva, 
teljesen alárendeljük magunkat a törvénynek és a ki 
bennünk kételkedni mer, megvetjük. 
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Ezeknek ünnepélyes kijelentésére van szükség az 
egyetemes gyűlésen, mi végből a jelen esetben semmi 
sem kivánatosabb, mint hogy a magyar kath. tanítók 
minél nagyobb számmal vegyenek részt az egyetemes 
nagygyűlésen és a vele párhuzamban tartandó kath. 
tanítók százas bizottságának ülésén. E tekintetben a 
lelkészi kar is sokat tehet, amennyiben a hitközségi 
pénztárból segítheti a tanítói kart a megjelenésre. 

Mert, hogy a megjelenésre szükség van, az is 
bizonyítja, hogy a jelen esetben az egyetemes gyűlés 
csak álarcz akar lenni egy, a hitfelekezeti iskolák ellen 
működő, professzionatus testület törekvésének, a mely 
testület az egyetemesség szent nevében az előadóit 
nem minden árnyalatból, csak a saját keretéből válasz-
totta ki. Feltűnő az az irányzatosság, hogy az előadók 
között kath. tanügyi szakférfiakat nem találunk ; a mi több 
a mellőzésnél. 

Ime tehát van okunk a megjelenésre, azért ismé-
telten csak azt mondom, minél tömegesebben jelent-
kezni, hogy ne egy pár százan, hanem egy pár ezren 
tiltakozzunk a mellőzés, a véleményünk, nézetünk és 
katholikus meggyőződésünk ellen folytatott küzdelem 
ellen ! 

Isten hozza tehát a magyar katholikus tanítóságot 
a királyi székváros falai közé. 

Bertalan Vincze. 

Róma, jun. 22. Ünnepélyes vitatkozás a theologiából 
sub auspiciis Bapae. — 

F. hó 9-én reggel 10 órától pont '/v, 1 óráig a 
szent Apollinarisról nevezett egyetemi rangban levő 
főiskola ünnepélyes vitatkozást tartott X. Pius pápa 
előtt a Vatikánban az alapvető és ágazatos hittudo-
mányból és a szentségekről szóló tanból. A pápát 10 
bibornok vette körül. Fényes papi közönség volt az 
ünnepélyen jelen. Védők hárman voltak. Az első 25 
tételt védett, a második .75-öt, a harmadik 42-őt. A 
támadást hat tanár végezte, köztük Lépicier szer-
vita atya, apollinarisi tanár, és Janssen sz. B. r. atya 
a sz. Anzelm-kollégiumból. A vita a püspöki hatalom, 
a pápai tévmentesség, a szeplőtelen fogantatás, Jézus 
Krisztus beöntött (infusa, nem szerzett) tudománya, 
a transsubstantiatió mibenléte, a házasság szentségének 
lényege körül forgott. A pápa ezt az igazi tudományos 
vitát (nem szóharczot) látható kedvvel hallgatta végig, 
egész odáig míg Angelusra meg nem kondult a harangszó. 
Ekkor térdreborult és váltakozva az ünnepi közönség-
gel mondta el az angyali üdvözletet. Zárószavaiban 
szivére kötötte a tanuló ifjúságnak, hogy tanulás köz-
ben ne feledje el az istenfélelemben való növekedést. 
Köszönetet mondott a bibornokoknak is megjelené-
sűkért. 

KATH. NEVELÉS- és TAMTÁSÜGY. 
Meghívó. 

A Magyar Kath. Tanítók Országos Bizottsága 
1904. évi julius 5-én Budapesten, a Szent István-Tár-
sulat palotájában g}^ülést tart, melynek tárgyai: 

1. Elnöki megnyitó. Tartja dr Steinberger Ferencz. 
2. A népoktatási törvény reviziója. 
3. A Magyar Kath. Iskolaegyesület tervezete. 
4. A tanitói nyugdíjtörvény reviziója. 
5. Titkári jelentés. 
6. Pénztári jelentés. 
7. Indítványok. 
Jegyzet. A gyűlés előtt a VIII. kerületi ,.Jézus 

szents. Szive" templomában Veni Sancte-val összekötött 
szentmise lesz. 

Július hó 4-én délután 5 órakor előértekezlet. 
Kelt Budapesten, 1904. május 26 án tartott tanács-

ülésben. 
Ember Károly lovag, Br Steinberger Ferencz, 

világi elnök. apát-kanonok, a közp. szeminá-
rium kormányzója, elnök. 

Dreisziger Ferencz, 
titkár. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
Az ifjúsági Mária-kongregácziójt harmadik országos 

értekezlete. 

Az ifjúsági Mária-kongregácziók prézesei és a 
tanuló-itjüság valláserkölcsi érdekei iránt érdeklődő 

j tanférfiak és nevelök julius hó 1-én délelőtt 9 órakor 
j tartják Mailáth Gusztáv Károly gróf erdélyi püspök úr 

elnöklete alatt harmadik országos értekezletüket, amelyre 
a meghívók már szét is mentek. Az értekezletet a 
Regnum Marianum központi házának első emeletén 
(Budapest, VII. Damjanich-utcza 50.) tartják meg. Az 
értekezlet tárgysorozata a következő : 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. Az ifjúsági kongresszusok belső világa; elő-

j adó Csúcs István főreáliskolai hittanár. 3. Hazánk 
ifjúsági kongregáczióinak állapota a jelenben ; előadó 
Trikál József, a „Magyar Sión" szerkesztője. 4. A 

j valláserkölcsi ifjúsági irodalom hazánkban. Előadó 
Varga Dámján dr főreáliskolai tanár. 5. A jubiláris év 
Mária-kongresszusának előkészítése. Előadó P. Komá-
rik István Jézus-társasági atya. 6. Egyéb indítványok. 
Minden előadó 20 percznyi fejtegetésben ismerteti 
tárgyát, melyet részletes vita követ. Programmal és 
felvilágosítással a Regnum Marianum intézetében (VII. 

j Damjanich-utcza 50.) szívesen szolgálnak. 

— Az Országos Czeczilia-Egyesület diszgyülése. 
Az Országos Czeczilia-Egyesület tegnapelőtt tartotta 
jubileumi diszgyülését. 1 logisich Mihály püspök, az egylet 
elnöke, fényes misét mondott. Ezután diszgyülés kö-

I vetkezett, melyen az egyházi és világi zeneművelők 
vettek részt. Bogisich elnök megnyitó beszédében meg-
emlékezett a pápáról és az ünnepség czéljáról és meg-
említő a pápa levelét, mely elsőnek üdvözli a magya-
rokat, mint az ősi gregorián choral követőit. Bundala 
igazgató a choralis történetét adta elő. Végül bankett 
volt, melyen Bogisich püspök először a királyra, majd 
a pápára és a prímásra mondott felköszöntőt. A pápá-
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hoz és a prímáshoz távirati üdvözletet küldöttek. Dél-
után Kersch alelnök karnagy vezetése alatt gregorián 
énekének történeti előadása volt. 

I R O D A L O M . 

— Irodalmi esemény. Megjelent Veuillot Lajos 
életrajzának harmadik kötete a nagy kath. publicista 
öcscsének, Veuillot Jenőnek a tollából. Rendkívül ér-
dekes, rendkívül tanulságos. Kezdődik az Inter multi-
plices kezdetű encyklikával s a szabadelvű Correspon-
dent polémiájával, s végződik Veuillot Lajosnak a zsi-
nat alkalmából Rómába utazásával. Közel két évtized 
történetének heves küzdelmei és vitái vonulnak el az 
olvasó lelki szemei előtt. A 2-ik császárság vallásügyi 
történetének kiváló forrásmunkája. 

— A Hittudományi Folyóirat junius 15-iki füzete 
224 oldalnyi terjedelemben, a következő érdekes tar-
talommal jelent meg : I. Értekezések. Az egyház kizáró-
lagos törvényhozó joga a keresztény házassági köte-
lékre vonatkozólag. Dr Notter Antal. Kánaán és Izrael. 
Dr Csárszky István. Az egyházi szónoklatról. Dr Réz-
bányai József. A keleti egyház zsinati törvénykezése 
a világiak püspökválasztási jogáról és cselekvőképes-
ségéről. Dr Pop István. II. Hittudományi mozgalmak, 
vegyesek. Szüntessük-e meg a papnevelőkben a délutáni 
előadásokat? Dr Kováts Sándor. A magyar hittudo-
mányi lexicon kérdéséhez. Dr Stuckner János. IV. 
Irodalmi értesítő. Herman Schell. Christus. Ismerteti 
Veritas. A Szerkesztő-kiadó dr Kiss János czime : 
Budapest, VIL, Rottenbiller utcza 5/a. 

— A líölcseleti Folyóirat ezideijun. 15-iki füzete 
megjelent a következő gazdag tartalommal: I. Érteke-
zések. Darwinizmus és kifejlődés. Dr Rott Nándor. Mit 
tartsunk a spiritisztikus jelenségek objectiv valódisá-
gáról. Dr Giesswein Sándor. Az idő és az örökkévalóság. 
Komárik István S. I. Az értelmi ismeretek eredetének 
főbb elméletei. Schütz Antal. II. Bölcseleti mozgalmak, 
vegyesek. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból. — A 
tudomány és a végső okok. Dr Stuckner János. — 
Egy uj érzési elmélet. — A matematikus tehetség. -
A gondolatolvasás. — Az őslénytan jelenlegi állás-
pontja és viszonya a leszármazás tanához. III. Irodalmi 
értesítő. Dr Frey János. A természetjog vagy észjog 
léte. Ismerteti dr Kiss János. A szerkesztő-kiadó dr 
Kiss János czime: Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. 

VEGYESEK. 
— X. Pius pápa május 24-én kelt Brevével tün-

tette ki Wilpert József dr prelátust „Le pitture Delle 
Catacombe Romane" cz. 2 kötetes nagy monumentális 
munkájának megjelenése alkalmából. Wilpert e köny-
vét 54 metszet és 297 másféle kép díszíti. A két 
ívrétű kötetnek ára 375 lira. X. Pius pápa nagy elis-
merést kifejező szavakban hirdeti a munka műtörténeti 
és keresztény, katholikus hitvédelmi értékét és mara 
dandó becsét. 

— A pápa uralkodásának emlékérme. Mocenni 
bíboros f. hó 19-én adta át a pápának .azt az emlék-
érmet, mely uralkodása első évének emlékére készült. 
Az érem Bianchi Ferencz lovag művészi munkája. 
Előlapjának körirata: Pius X. Pont. Max. Anno I. Hát-
lapjának felirata : Sacro. Principatu. Feliciter. Inito. Prid. 

Non. Aug. A MDCCCCIII. A pápa képe, mint az O. R 
megjegyzi, különösen jól sikerült. 

— Sión őrei ott lent Szlavóniában — vigyázza-
tok! Egyik magyar protestáns lapban „Püspök-látoga-
tás" czimmel le vannak írva Antal Gábor dunántuli 
„püspök" korvát-szlavonországi egyházlátogatásai. Czikk-
iró dicsekedve konstatálja, hogy az ő (már t. i. Antal 
Gábor) „erős, buzgó és ambicziózus vezetése alatt új 
érába lépett és hatalmasan fejlődik e misszió". A hor-
vátországi kálvinista misszió u j érájának és hatalmas 
fejlődésének jeléül látszik czikkiró tekinteni azt is, 
hogy a kálvinista „püspök" istentiszteletére és tem-
plom-szentelésére (lucus a non lucendo) Nagy-Piszani-
czára elmentek „a római kath. és gör. kel. atyafiak 
százai is", (más helyen tüzetesebben megállapítja a 
tényállást és azt mondja, hogy a gyülekezet „felerészt 
r. kath. gyülekezet" volt). Elmentek kálv. istentiszte-
letre, templomszentelésre és püspöki „papolás" ra, a 
r. kath. hivek „tanítójuk vezetése alatt, lelkipásztoruk 
szigorú tilalma ellenére". Szórói-szóra! És az elkeresz-
telési hajszáról hires „püspök" úr „ihletett lelkéből s 
ajkairól megszokott hatású alkalmi imákkal és . . . 
beszéddel ragadta fel a kölömböző vallású lelkeket a 
mennyei Jeruzsálem lelki templomába". . . A kath. lelki-
pásztor tilalmával, a kath. tanitó „vezetésével", pro-
testáns papolás mellett mennyei Jeruzsálemben járni — 
furcsa állapotokra mutató dolog Strossmayer egyház-
megyéjében ! 

— A veszprémi Irgalmas Nővérek intézetének 
50 éves jubileuma. Junius 29-én, Péter-Pál napján 
szép ünnepély színhelye lesz a veszprémi Irgalmas 
Nővérek nevelő- és tanintézete. Ezelőtt ugyanis 50 
éve hozta be szt. Vincze leányait boldog emlékű 
Ranolder János veszprémi megyés püspök városunkba, 
hogy rájuk bízza a betegek ápolását, valamint a leány-
kák nevelését. Azóta félszázad mult el, de a keresz-
tény szeretet apostolai soha sem szűntek meg a neve-
lés és tanítás fáradságteljes munkáját önzetlenül, min-
den emberi elismerés és jutalom reménye nélkül telje-
síteni. A jubileum a délelőtti órákban szt. misével 
veszi kezdetét, melyet az intézet kápolnájában dr báró 
Hornig Károly ő excellentiája a megyés püspök ur 
fog tartani, hogy igy is adózzék nagynevű elődjének, 
a zárda alapítója emlékének. Jelen lesz ő nagyméltó-
sága a belső növendékek ünnepségén is, f hol az intézet 
igazgatója, nagyságos és főtiszt. Néger Ágoston apát-
kanonok ur fog a nap jelentőségéről megemlékezni. 
Az intézet, igazgatósága e ritka napra meg fogja hivni 
a vármegye és város vezetőségeit, úgyszintén a hely-
beli tantézeteket is. 

— Gregorián-bizottság Yáczon. 0 mélt. gr. Csákli 
Károly megyés p. úr X. Pius pápának az egyházi zene 
reformját sürgető Motu Proprio körlevele értelmében 
egyházmegyei gregorián-bizottságot nevezett ki Jung 
János fölszentelt püspök elnöklete alatt. A gregorián-
bizottság tagjai : dr Galcsek György, dr Boroviczény Nándor, 
Matzenauer Oszkár, Smeringa Álfonz, Ulrich Károly. 
Folyó hó 8-án tartotta első ülését a bizottság, mely 
ülésben a pápai körlevél alapján előkészítő eszmecsere 
folyt a czélbavett reform felett. A körlevél az ősegyházi 
chorális, gregorián dallamoknak különösen, de más-
részt a Palestrina stílusban irt polyphon, összhang-
zatos éneknek és a modern stílusban irt remek-
műveknek is méltó helyet jelöl. Az első működés inkább 
negatív természetű, t. i. kiküszöbölni mindazt, a mi az egy-
házi zene szent helyével és czéljával meg nem férhet. Már 
ez a lépés is sokat jelent. Annál szebb eredményeket 
várhatunk a positiv működésétől t. i. a gregorián, 
polyphon és a modern igazán művészi és igazán egy-
házi zenének intenzív műveléséből. 
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— A B.. 8züz M. t iszteletére készülő világkiállí-
tás Rómában szépen halad előre kifejlődésében. Külö-
nös, hogy éppen Francziaország ' ós Magyarország 
vannak leghátrább a készülődésben. A kiállítás 5-ik 
csoportja a ker. művészeti csoport, melynek elnöke 
Bricarelli J - t . atya Ebben a csoportban leggazdagabb 
lesz a B. Sz. tiszteletére vonatkozó tárgyakról felvett 
fényképek csoportja. Minden egyházmegyében meg 
kellene indítani a gyűjtést. 

— Állandó lelkigyakorlatok. Télen szórványosan, 
tavasz nyiltával sűrűbben keresik fel rendházunkat 
egyházi s világi férfiak egyaránt, hogy itt csendes el-
vonultságban 3, 5 esetleg több napos lelkigyakorlatot 
tartsanak. Három év alatt eddig 393 személy fordult 
meg itt. Kezdetnek mindenesetre szép szám, azonban 
mikor fog oly nagy arányokat ölteni, a mint azt b. e. 
XIII . Leo pápa hozzánk magyarokhoz intézett levelé-
ben annyira ajánlotta és a most dicsőségesen uralkodó 
X. Pius pápa ő szentsége a Szeplőtelen fogantatás 
jubileumát elrendelvén, a lelkigyakorlatok és missziók 
tartását is bevonta az ünnepségek közé. Vannak, a 
kik szivesebben jönnek lelkigyakorlatokra olyankor, 
mikor többen jelentkeznek. Ez óhajra tekintve, ezen-
nel közöljük tehát, hogy jalius 4., augusztus 1., 
augusztus 29., oltcber 3. este fognak kezdődni ily na-
gyobb lelkigyakorlatok. E mellett egész éven át csak 
ugy, mint eddig, minden hétfőn uj csoport kezdődik, a 
mikor azok jöhetnek, a kik szivesebben tartják kisebb 
csoportban, vagy épen egyedül. Minden egyes személy 
külön szobát és ellátást kap a rendházban. Külön kert-
jök van Breviáriumon kivül nem kell hozni más köny-
vet. A lelkigyakorlatokat mindig egy Pater vezeti. 
Csak arra kérjük az urakat, hogy levélben idejekorán 
jelentkezzenek. Budapest, 1904. május 11. VIII., Mária-
utcza 25. Biesz Ferencz S. J . házfőnök. 

— A spanyol katholikus sajtó egyesület kon-
gresszust tartott f. hó 17-én és 18-án Sevillában, az 
Immaculata tiszteletére, a spanyol katholikus sajtó-ügy 
izmosítására. A kongresszus 4 szakosztályban műkö-
dött: a) egyetértés, b) terjesztés, c) fejlesztés a kath. 
sajtó terén, d) a katholikusok kötelességei a kath. sajtó 
iránt. Érdekes volt annak a kérdésnek fejtegetése, 
hogyan lehet a jó sajtót a rossztól megkülömböztetni. 
Határozatba ment egy nagy katholikus napilap alapí-
tása bőséges tudósításokkal és katholikus hírszolgálatra 
berendezett ügynökséggel. 

— Mennyi tulajdonképen a berlini tud. egyetem 
hallgatóinak a száma ? A világ tele van avval a híresz-
teléssel, hogy a berlini egyetem a világ legnépesebb 
egyeteme. Az is, nem is Legnépesebb, ha Berlin 
összes főiskoláinak a hallgatóit összeszámítjuk és erre 
a számra kimondjuk, hogy ez mind berlini egyetemi 
hallgató. Nem a legnépesebb egyetem a berlini tud. 
egyetem, hogyha csupán a tudomány egyetem hall-
gatóit vesszük. Ha Berlin összes főiskoláinak (tud. 
egyetem, katonai Vilmos-akadémia (318), műegyetem 
(2822), bányászati főiskola (234), földgazdasági főiskola 
(417), állatgyógyintézeti főiskola (457), művészeti fő-
iskola (315) összes hallgatóit együvé foglaljuk, a jelen 
2-ik félév 11,430 hallgatót mutat ki. Ha ellenben csak 
a tud. egyetemet tekintjük s csupán annak hallgatóit 
számítjuk össze, akkor a következő összeg jön ki: 
theologus 260, jogász 1766, orvos 953, filozófus 3117 
rendes, és 772 rendkívüli hallgató, vagyis együttvéve 
6868. Ennyi hallgatója van tehát a berlini tudomány-
egyetemnek. 

— Papi lelki-gyakorlatok az esztergomi szemi-
náriumban. A szokásos lelkigyakorlatokat a papság 
részére ez idén is megtartjuk, még pedig julius hónap-
nak elején. Julius 4-én este gyülekezünk s a követ-
kező három napon át evezünk ki „a mély tengerre". 
A szeminárium kormányzósága mindenkit szívesen látr 
aki a szent magányban a papi buzgóság lelkét magá-
ban föléleszteni s a lelki gyakorlatok páratlan áldá-
saiban részesülni kiván. Csak arra kérem a résztvenni 
óhajtó urakat, hogy ebbeli szándékukat minél előbb 
velem tudatni szíveskedjenek. Testvéri üdvözlettel 
Prohászka Ottokár, Budapest, I. Mészáros-u. 4. 

— A mi katholikusaink. A „Prot. e. és isk. L." 
ezidei 383. lapján olvastuk a következő eldicsekvést : 
„Ezelőtt negyvennégy évvel az első magyar kultuszminis-
ter, Eötvös, nevelőt keresett fiához és Pauler Vécseyt aján-
lotta. Ez igen nagy megtiszteltetés, — mondá Vécsey,— 
de én kálvinista vagyok. Tudom, — mondá Eötvös, — 
épen azért is bizom önre a fiamat, hadd érezze a kál-
vinista jellem hatását". 

— A Ranolder-iutézet évzáró ünnepe. A buda-
pesti Ranolder-intézet évzáró ünnepét tegnap délelőtt 
tartották meg a tantestület ós nagyszámú előkelő 
közönség jelenlétében. Ünnep előtt, reggel 8 órakor 
hálaadó istentisztelet volt, amelyet Krizsán Mihály 
pápai kamarás, intézeti igazgató tartott. A kápolnából 
a gyülekezet a földíszített nagyterembe vonult, ahol 
az ünnepség további része, — szavalások, zongorajáté-
kok — folyt le, mire a növendékek elénekelték a 
Himnuszt, végül pedig Krizsán Mihály igazgató szép 
beszédet mondott. A zajos tetszést keltett beszéd után 
kiosztották a bizonyítványokat. 

— Fényes templomszentelés volt f. hó 11-én 
Nemesmagason, a szombathelyi egyházmegyében. Viclos 
Lajos apátkanonok áldotta meg az ottani román stilú 
gyönyörű kis templomot, melyet Eszterházy Sándor 
gróf, a lelkes patrónus épittetett. Jelen volt az ünne-
pen Wagner Lörincz Sz. B.-r, kisczelli apátur is. Ünnepi 
beszédet dr Boda János szentszéki jegyző mondott. A 
község ez alkalomból két diszkaput állított fel s a 
banderisták a pápa, az ország, a megyés püspök és 
patrónus-gróf színeit viselték. 

f Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: A pannonhalmi sz. Benedekrend szomorú 
szívvel jelenti szeretett rendtársa Bertulanffy Theodóz 
szent-benedekrendi áldozópapnak, rendi számvevőnek, 
békés türelemmel viselt hosszas szenvedés és a hal-
doklók szentségeinek ájtatos fölvétele után f. évi jun. 
hó 23-án, reggel 6 órakor, kora 63-ik, szerzetesélete 
45-ik, áldozópapsága 39-ik évében, Balatonfüreden, 
máj baj következtében történt csendes kimultát. A bol-
dogultnak hűlt teteme folyó évi junius hó 25-ón Ti-
hanyban, az apátsági templomban délelőtt 9 órakor 
bemutatott engesztelő szentmiseáldozat után, fog a 
tihanyi sírkertbe nyugalomra vitetni. Tihany, 1904. 
junius 23. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Apró liirek. Győrött f. hó 26-án, vasárnap tartj k 
meg a szokásos szent László-körmenetet. 6 órakor ki-
tett Oltáriszentség mellett szentmise, */27 órakor szent-
beszéd, 7 órakor a város miséje, 8 órakor az ünnepé-
lyes szentmise, mely után körmenet és szentbeszéd 
lesz. — Váczon a székesegyház uj orgonájának átadása 
f. hó 7-én, fölszentelése pedig f. hó 12-én volt. A föl-
szentelést Bálás Lajos praelátus-kanonok végezte, a 
megyéspüspök úr, a káptalan, a közp. papság és nagy-
számú közönség jelenlétében. 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
131K É V F O L Y A M 

SZ. I. Félév. 1904, 

„Perge alacriter• in coepio tuo : praeiiare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
adlabora . . . Nos interim grati anwn Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

,Additos tibi animos auctoritate Rostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezereszmék és tanulmányok : A népoktatásügyi reform. — Szent Péter és Pál ünnepe. — Egyházi tudósitások : B u d a p e s t -
Protestáns hangok a népiskolaügyi reform-tervezetről. — B u d a p e s t : Protestáns nyilatkozat a zsidó kerületi elnökök jun. G-iki 
közgyűlésének követeléséről. — R ó m a : Szent Jeromos társulata. Valami az ola^z katholikus sajtóról. — Kath. Egyesületi Élet éi 

Köztevékenység. Férfiak zarándoklata Budapestről Mária-Besnyőre. — Vegyesek. 

hamvasztásra bármikor készörömest vállalkoz-
nak. Az enkétban például Tuba világosan ki-
mondotta , hogy „a népokta tás föltétlenül állami 
jog" ; Rákosi J enő a ministert még radikálisabb 
eljárásra, a kath. egyházat pedig „Regulus-
ugrás"-ra buzdí to t ta ; Szentiványi lu theránus 
főfelügyelő, Polónyi és mások világosan kimon-
dották, hogy szerintök teljes államosítás lehet 
csak a végmegoldás. Maga a minister szintén 
nem elvi helytelenítést mondot t ki „a merev 
és teljes államosítás" ellen, hanem a dolognak 
csak in opportunus, időszerűtlen oldalát hang-
súlyozta, midőn kijelenté, hogy a merev és tel-
jes államosításnak ezidőszerint még „igen sok 
ok" áll ú t jában .* Tehát van gyúlékony anyag 
elég az ország szellemi életében arra, hogy a 
hitvallásos iskola-rendszert franczia módon köz-
oktatásügyi konflagráczió zsákmányává lehessen 
tenni ; de a hitvallásos iskola halálos perczei 
még nem következtek be nálunk, azok esetleg 
még a messze jövőbe esnek tőlünk : vagyis a 
mostani ' reform-tervezet még nem halálharang 
kondulása. 

De másrészről, a másik szélsőséggel szem-
ben, szintén kötelességünk a valóságot híven 

* Például, hogy ez esetben csak épületekre kel-
lene 50 millió ; a mi pedig nincsen. 
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Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

A népoktatásügyi reform. 
II. 
„Clara pacta, boni amici." 

Két szélsőség hal lat ta eddig szavát katho-
likus táborunkból a kormány népoktatásügyi 
törvény-tervezetével szemben. Az egyik azt 
mondta, hogy ez a tervezet „a hitvallásos is-
koláklé lekharangjának megkondulása." A másik 
szélsőség abban a nyilatkozatban rejlik, hogy 
„a katholikus egyház és a h i t k ö z s é g e k jogos be-
folyásából nem vess el semmit a reformjavaslat ." 

Az igazság it t is a középen látszik lenni. 
És ott is van csakugyan. Nem halálharaug 
kondulása a tervezet és annak enkétban tör-
tént tárgyalása a hitvallásos iskolákra nézve, 
hanem egyelőre még csak országos symptoma, 
emlékeztető arra nézve, hogy a hitvallásos 
nevelés és iskola hívei vigyázzanak, mert gyú-
lékony anyag az iskolák hitvallásos jellegének 
elliamvasztására van még elég lerakva a szelle-
mekben s akadnak elegen az élet, sőt magának 
a törvényhozásnak körében is, kik erre az el-

te' 
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nif gállapítani. S e tekintetben a valóság nem 
az, hogy a törvény-tervezet a kath. egyház 
iskolaügyi jogállásából nem vesz el semmit, ha-
nem az, hogy a tervezet t reform, bizony, több-
szörösen megcsonkítja a kath. egyház jogállását. 
Igenis, ez a tervezet egész világosan elveszi a 
katholikus népiskolánál a kath. egyháztól a 
tanító kinevezésének a jogát a k u l t u s z m i n i s t e r szá-
m ira, abban az esetben, hogyha az illető tanító 
fizetéséhez az állami segítség 800 koronára 
emelkedik.* Ez az egyik világos jogfosztás. A 
másik jogfosztás a tanítóképesítő szakvizsgá-
latnál éri az egyházat az által, hogy a terve-
zet szerint az egyház a tanképesítés jogát, melyet 
eddig osztatlanúl egymaga gyakorolt, ezentúl 
kénytelen lesz az állami hata lommal megosztva 
gyakorolni. ** 

Annyira világos ezekben az esetekben a 
jogcsonkítás, illetve jogfosztás ténye, hogy 
annak bizonyítására kár volna két szót is vesz-
tegetni. Át térünk inkább annak a be vitatására, 
miszerint a magyar állami hatalom, illetve az 
uralkodó szabadelvű kultúr- és közoktatásügyi 
politika, midőn az ősi, Magyarország királysá-
gát , keresztény államiságát és kul túrá já t meg-
teremtő és fenntar tó katholikus egyház nép-
iskoláinak pénzbeli segítése alkalmából bizal-
matlanságával súj t ja és jogcsonkításban része-
síti, a tanítóképző intézeteknél pedig szintén 
bizalmatlanságával sújtva az egyházat, azt 
meggyökeresedett autonom tanképesítő jogá-
nak önálló élvezetéből kiszorítja, — A) téves 
úton halad és B) képtelen helyzetbe tereli, 
magyarán mondva arczul veri maga-magát . 

A) Téves ú ton halad a szabadelvű magyar 
közoktatásügyi politika ebben a vitatkozás 
a la t t levő tervezetben a népiskolánál és a tanítói 
tanképesítésnél a katholikus egyházzal szem-
ben tervbe vett jogcsonkítás illetve jogfosztás 
alkalmazásával azért, mert evvel az eljárásá-
val egy sorba állítja, sőt egy kalap alá vonja 

* lus quaesitumot szerzett s meggyökeresedett 
jogot veszít s függő helyzetbe kerül a kultuszminister-
rel szemben a kath. egyház oly esetben is, a mikor a 
tanító fizetéséhez való állami járulás 120 koronát meg-
halad s ezen a czimen a tanító kinevezése a kultusz-
minister jóváhagyásától tétetik függővé. 

** Kétségtelen jogcsonkítás, mert jogtalan lefoko-
zás a katholikus egyházzal szemben a törvény-tervezet-
nek a minister által kifejezett az az alapelve is, a mely 
szerint a hitvallásos és községi iskolák tanítóinak fize-
tését az államiakéval nem lehet egyenlővé tenni. 

az ősi, nemzetalkotó és fenntar tó katholikus 
vallást a magyarellenes aspirácziók és agitá-
cziók áramlatával : a magyar nemzeti lét ezer-
éves erkölcsi sziklaalapját egy húron pendülő-
nek t a r t j a a magyar nemzeti lét és államiság 
sziklaalapját ostromló nemzetiségi tengerek 
ál lhatat lan homokrétegeivel. Kell ezt vájjon 
hosszasan bizonyítani? Nem kell i t t semmit 
okfejtés ú t ján bizonyítani; mer t itt világos tény 
minden. Tény, hogy a szabadelvű magyar 
iskolaügyi politika, egyenlő mértékben véve el 
autonom jogokat , a bizalmatlanság egy és 
ugyanazon mértékével mér az ősi katholikus 
magyar népiskolának és tanítóképzésnek, mint 
az ujabb keletkezésű nemzetiségi iskolának és 
tanítóképzésnek. Tény másodszor a i s , hogy 
a katholikus anyaszentegyház és a modern 
nemzetiségi törekvések közt óriás külömbség 
van. Minden mívelt embernek, különösen min-
den mívelt katholikusnak tudnia kellene azt, 
hogy a katholikus egyház, a mely például 
Itália területén az egész világ szeme lá t tára 
világraszóló küzdelemben áll a túlhajtott , 
pogányszellemű, önző nemzetiségi államalkotó 
elvvel, egészen más szerepre van hivatva az 
országok és népek életében, mint a milyet a 
nemzetiségi áramlatok végeznek. Mig ugyanis 
a nemzetiségi elv százados erkölcsi kötelé-
keket szaggatva szét országokat bont szét és 
alkot újra, nem tekintve másra, mint csupán a 
nemzetiségi önkény érvényesülésre: addig a 
katholikus egyház, — éppen azért, mert ő minden 
nemzetet és nemzetiséget ugyanazon egy anyai 
szeretetének melegségével ölel fel anyai keb-
lére, s éppen az ő közös anyai méltóságánál 
és befolyásánál fogva, melynek isteni eredetét 
csakis a tanulás u t ján elkövetett végzetes 
mulasztás következtében lehet fel nem ismerni,— 
valóságos Isten áldása a nemzetiségi bajokkal 
súj tot t országokra, azoknak békéjére és törté-
neti alapokon való továbbfejlődésére nézve. A 
katholikus anyaszentegyház, a benne élő önzet-
len emberszeretet és jogtisztelet elvénél fogva, 
valóban a legideálisabb orvosa az önző nem-
zetiségi kórságban szenvedő lelkeknek, s az 
ezeknél végzett gyógyító működésénél fogva 
megbecsülhetetlen támasza és munkatársa a 
történeti alapokon haladó államoknak. Egé-
szen más értelme van tehát a dolog természe-
ténél fogva annak, midőn a magyar állam, az 
ő ezeréves erkölcsi alapját, támaszát és hűsé-
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ges munkatársát , a kath. anyaszentegyházat 
segélyezi az ő ősi, hitvallásos jellegű népisko-
láinál; és más értelme van annak, midőn 
ugyan az a magyar állam, a közjó, a közös 
magyar állami nyelv és honszeretet hathatós 
ápolása czéljából, a nemzetiségi iskolákat része-
síti segélyben. Amot t nincs mitől tar tania, 
tehát nincs hetyén a bizalmatlanság és az arra 
alapított jogcsonkitás. Emitt , a, nemzetiségi 
áramlatok kézzelfogható és senki által nem 
tagadható veszélyességénél fogva, az okosság 
egyenesen kötelességévé teszi a magyar állam-
nak, hogy a közvagyon, az ország pénzsegé-
lyének magyar állami és hazafias czélra való 
fordításáról, illetve e czéltól való el nem terel-
hetéséről hathatósan maga gondoskodjék és 
e gondoskodásában odáig menjen, a meddig 
elkerülhetetlenül szükséges az ország élet-
revalóságának bebizonyítására. Remekül for-
mulázta ezt a dolgot az országos bizottság-
ban dr Fehér Ipoly pannonhalmi főapát úr ; 
és ha magyar államiságunk szabadelvű állam-
férfiai kellő érzékkel birnak az igazságos és 
világos eljárás bölcsessége iránt, akkor követni 
is fogják a nagytekintélyű tanférfiú bölcs 
tanácsát . 

B) Menjünk át a második tekintetre ! 
A magyar állam kultúr-politikájának veze-

tői, midőn a tanítók kinevezésénél és a tanító-
jelöltek tanképesitésénél, az ősi kath. vallás-
nak és egyháznak, az ország legerősebb és 
legmegbízhatóbb támaszának, az állami hatalom 
ősi, hűséges munkatársának ugyanazt a bizal-
matlanságot és jogkorlátozást ju t ta t ják , mely-
ben hazafiságuk a nemzetiségi iskolákat lát ja 
szükségesnek részesíteni, nem csupán téves 
úton járnak, de magukat is képtelen helyzetbe 
sodorják és maguk állítanak ki magukról sze-
génységi bizonyítványt. 

Ugyanis, ki az, a ki a katholikus nép-
iskolákhoz a néptaní tókat kinevezi? Ki az, a 
kinek megbízásából és legfőbb ítélete szerint, 
az ő megbízott közege, a vizsgáló-bizottság, 
a katli. tanítójelölteket tanképesitéssel el lát ja? 
Ki ez az országosan ismert egyházi hatóság? 
Nemde minden egyházmegyében a püspök? 
Most azt kérdezzük tovább : kinek a vizsgálata 
alapján, kinek a javaslatára, kinek az előter-
jesztésére nevezi ki vájjon hazánkban a katho-
likus hitvallásos iskolák legfőbb kormányzóit, 
a püspököket, az ország királya? Nemde az 

ország kormánj 'ának vizsgálatára, javaslatára, 
előterjesztésére? No s ha a kormány bizalmat 
szavaz a kath. egyház püspökeinek, az ő ki-
választott jainak, ő felsége és az ország előtt 
egész ünnepélyességgel a püspöki kineveztetéskor : 
hogy van az, vagyis micsoda értelmi és jellembeli 
tényezők változásával, vagy e változásnak 
miféle feltevésével tör ténhet ik meg az, hogy 
ugyanaz a bizalommal viseltető kormány a taní-
tók kinevezésénél és a tanképesités megadásá-
nál az országosan megbízott püspökök tanítói 
kinevezésében és tanképesítésében már nem 
bízik és elvonva tőlük szerzett, királyi esküvel 
szentesített jogokat , maga veszi kezébe a ki-
nevezést és tanképesí tést — a püspökök há t ra 
vagy félretolásával, hitvallásos iskoláknál, ame-
lyekre nézve — ismételjük — az egyház min-
den szerzett jogát a királynak koronázó esküje 
védi minden csonkítás ellenében ? 

* 
* * 

Száz szónak is egy a vége, és ez — erre 
az ügyre nézve, ebben az időben — abban 
áll, hogy a kath. anyaszentegyház tanhatósá-
gai és tanférfiai az egyház jogaiból ne enged-
jenek egy jó t á t sem; — mert ez nem szükséges, 
sőt a tervezett jogelvevéssel kapcsolatos bizal-
mat lanság körülményénél fogva, az engedés szé-
gyen és veszedelmes volna. Ugyan mér t kellene a 
magyar állam ezeréves támaszának és hűséges 
munkatársának, a kath. egyháznak, királyi 
esküvel szentesített iskolai jogaiban kár t szen-
vednie, csak azért, mert az ország nemzetiségi 
iskolái nem mindenben megbízhatók? Mért 
tűr je a jogcsonkítást a kath. egyház azért, 

I mert az uralkodó magyar szabadelvűség szereti 
I az alakoskodást, és mikor tulajdonképpen 

csakis a nemzetiségi iskolákban kell a magyar 
nyelv tanítása és a hazafiság ápolása czéljából 
jobb rendet csinálni, ő — kapja magát és bele-
gázol a leghűségesebb munkatárs , a kath. 
vallás királyi esküvel szentesített iskolai jog-
körébe, csak azért, hogy azt mondhassa a 
nemzetiségeknek : ' nézzétek, én egyenlő mér-
tékkel mérek ! Erre az elj arasra, bizony, nem lehet 
ráfogni sem azt, hogy igazságos, sem azt, hogy 
jogtisztelő, sem azt, hogy megnyugtató, de még 
— és pedig legkevésbbé —- azt sem, hogy 
megnyerő. Mért? Mert nem őszinte. Alakos-
kodás sose volt képes maga iránt igaz 
vonzódást és ragaszkodást kelteni. Altalá-
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ban, világosan kell meghatározni és kimon-
dani, hogy mi Magyarországnak a legfőbb 
hultúr-ideálja — névszerint, a közoktatás terén, 
s ehhez a legfőbb kultúr-ideálhoz kell az tán 
egységesen vagyis az összhangzás törvényei 
szerint kiépíteni a magyar közoktatás épüle-
tét . Más legfőbb kultúr-ideál nincs, mint a 
keresztény kultúr-eszmény. Ennek az eszmény-
nek a nevelés-oktatás terén a keresztén}7  

h it vallásos iskola felel meg, mely az összhang-
zás teljességével egyedül képesíti az iskolát 
arra, hogy az megadja az Istennek, a mi az 
Istené, a királynak, ami a királyé, a hazának, 
a mi a hazáé, a nemzetnek, a mi a nemzeté, 
a magyar államnak, a mi a magyar államé, 
a nemzetiségeknek szintén, a mi őket Magyar-
országban, hogy ez az ország Magyarország 
maradjon, megilletheti. 

A katholikus tanügy hatóságainak, tan-
férfiainak és publicistáinak kötelessége ennél 
fogva felvilágosítani Magyarország gondolkodó 
és az ország sorsának alakulására befolyással 
bíró intelligens közönségét a keresztény kul-
tár-ideál párat lan fensőbbségéről. Ha e fel-
világosítás bekövetkezik, — de csakis akkor, 
ha ez bekövetkezik, — lehet várni majd azt, 
hogy „államosítás" és „egységes magyar nem-
zeti iskolázás" czégére a la t t franczia laiczizá-
cziónak, az iskolák szabadkőműves szellemű 
elvallástalanitásának soha se lehessen ebben az 
országban, az ország pénzén, sem u taka t épí-
teni, sem intézeteket emelni, sem országos 
rendszert csinálni — senkinek.* Ez lesz az tán 

* Sokaknak sejtelmök sincs arról, hogy mennyire 
el van már árasztva Magyarország a franczia keresz-
tényellenes, papgyűlölő laicizáczióval való rokonszenve-
zésnek áramlatától. íme például a legújabb eset. 
Chaitmié franczia közoktatásügyi minister, az iskolaügy 
teljes laicizácziójának abból az elvéből indulva ki, 
hogy pap iskolában ne taníthasson, e napokban 6 papot 
egyszerűen kitörölt a középiskolai tanári vizsgálatra 
jelentkezett jelöltek sorából. Ezt a bridális, hitehagyott 
Juliánra emlékeztető eljárást a finomság hírében álló 
r Est i Újság" tegnapi (28-ik) száma „energikus" eljárás-
nak minősíti s minden módon azon van, hogy iránta 
Magyarországban rokonszenvet, helyeslést keltsen és biz-
tosítson. Néhány nap előtt pedig (jun. 25-én) a „B. 
Hirlap" maga vert fel nagy örömlármát annak a 
hirére, hogy Párisban vagy százháromezer meghivós 
állam - paedagogiai etetés-itatás volt a Jean Macé 
által alapított „Ligue de l'enseignement" által 1872-ben 
piaczra vitt laicizácziő országos teljes sikerének emlé-
kezetére. 

i a keresztény kultúr-ideál diadala, a melyért 
buzgó imádság epedez minden vallásos hazafi 
ajakán. 

A mi különösen, végül, az ország kultúr-
vezéreit illeti, mi esdve kérjük, figyelmeztet-
jük őket, hogy : ne a züllés lejtőjén sülyedő 
Francziaország, hanem az emelkedés, az anyagi 
és szellemi izmosodás ut ján egyre nagyobbra 
növekedő Angolország legyen a magyar állam-
politika iskolai ügyének mintaképe, és pedig 
ne csak látszatra, hanem valóban és igazság 
szerint. Ha Magyarország segítséget ad a hit-
vallásos iskoláknak, ezt őszintén és ingyen, 
igazi segítségül tegye, mint Angolország*, ne 
pedig, ugy mint tervezve van, az autonom 
jogok kisajátí tásával az államomnipotenczia 
javara, a hitvallásos iskola-rendszer lerombo-
lásának végczéljával. 

A mai uralkodó rendszer tar thatat lan, mert 
kétszínű: segíti a hitvallásos iskolákat pénzzel, 
hogy kivetkőztesse jogaikból. Az ellenség, 
hadmivelései közben, ne lobogtasson béke-

! zászlót! "Ha pedig valaki ba rá t : gyakorolja 
híven — a barátság kötelességeit! 

Szent Péter és Pál ünnepe. 
„Uram, a te igédre megeresztem a hálót." 

Amikor ezen szavakat a nagynevű apostol 
kimondotta, a bizalom és szeretet hangján 
szólt az isteni Mesterhez — talán nem is 
sejtve, hogy mily magasztos hivatásnak teszi 
úttörőjévé őt, ki nemcsak a halak bőségét 
rekeszti be a hálóba, hanem az emberiség 
megtért jei t gyűjti össze egykoron a jó pásztor 
aklába. Bekövetkezet t a sejtett érzemén}7 

nyilvánulása ugy a halfogásban, mint az embe-
rek összegyűjtésében. 

Te Pé te r vagy azaz kőszál s én ezen a 
kőszálon építem fel anyaszentegyházamat. 
Titokteljes szavak. A földi gyarló embert 
kősziklához hasonlí t ja: nem annyira az embert, 

* „La liberté d'enseignement regne en Angleterre 
sans opposition . . . L'école libre est-elle bien tenue, 
l'enseignement y est-il fort, élevé, l 'Etat se reserve de 
lui accorder des gratifications et des secours". Abbé 
Crozat, Essai des droits et des devoirs de la famille et 
de l'état en matière d'enseignement et d'éducation. 
Ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales 
et politiques, augmente d'une Etude complémentaire 
sur les droits de l'Eglise en la même matière. Paiis, 
115—116. 1. 
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mint inkább az isteni hatalmat , melyet egy 
ember gyönge vállaira helyez. Pé te r halász 
elmélkedik a kijelentés t i tka felett, megérteni, fel-
fogni nem tudja, az isteni Mesterre bizza hivatása 
sziklaszilárdságát — gondolván, hogy ő csak 
eszköze leszen e szent czél elérésében. 

0 u tána igy gondolkozik Sz. Linus, Kilit, 
és utánok a pápák hosszú sorozatában mind-
egyik, X. Piusig. 

Miért kellett sziklaerősnek lenni a pápai 
intézménynek? Méltó vonásokban jelzi a hami-
sítatlan történelem, mely részletesen előadja, 
mily módon nyaldosták körül gúnyosan a 
megtámadásnak, üldözésnek, a félremagyará-
zásnak hullámai azt a sziklafalat, mely az idők 
hosszú sorozatával megküzdve, most is ren-
dületlenül áll. Pé te r — kőszál vagy ! Ne 
csüggedj, ha látod felvonulni az ádáz ellenség 
kétségbeejtő erejét ; a talapzat , melyen hatalmad 
áll, a gránit erejével mérkőzik s mint ilyen 
mellett, — jöjjenek feléje bármily ijjesztő módon 
is a rágalmak és üldözések szennyes habjai — 
elsimulnak mellette és azt meg nem dönt-
hetik. 

Tapasztal tá tok ti ezt majdnem mindnyá- s 
jan, ti a pápaság képviselői, személyesítői ; 
vérrel adóztatok ti, nagynevű vér tanúk és 
hitvallók, Krisztusnak méltó utódai ; egyik sem | 
pihent közületek a kényelem és puhaság pár-
ná in : — de mindannyian egy szivvel-lélek-
kel, a ti gyengeségteket odatámasztot tá tok 
Jézus isteni erejéhez, melylyel dicsőén szembe-
álltatok minden földi hatalommal, szivetekben 
hordozván azon tudatot , hogy az embert meg-
ölhetik, de nem a lelket, nem az intézinén}^, 
melyet a halhatat lanság övez körül. 

A pápaság szakadat lan lánczolata magá-
val hozta az üldözések egymásutánjá t is. Csak 
a nemrég elmúlt század is kegyetlen csapást 
mért reá, amidőn saját honfiai, daczára a 
szerződésnek, melyet Prancziaországgal kötöt-
tek, hogy Rómába be nem tolakodnak, breccia 
cli Por ta pia-t lövetve, betolakodtak a hitsze-
gők, Viktor Manó koronás forradalmár minis-
terei Cadorna tábornok vezénylete alatt. Hit-
szegőknek nevezzük, mert magok bevallot-
t á k : hogyha mint magán egyének tennék azt, amit 
Olaszhonért tettek, a legnagyobb gazemberek volnának! 

A pápát saját székhelyén fogolylyá tették. 
Miért maradtak el a tiltakozó szavak a koro-

nás fejedelmek ajkain, mostanáig is? Ha nem 
volt koronásfő, volt egy köztársasági elnök 
Ecuadorban, Garcia Moreno, ki bátor volt 
felemelni szavát a piemonti rablás ellen. 
Nyugodj békével, te a Peruból kiküldött szabad-
kőműves orgyilkosok fegyvere által kimúlt 
nagy lélek, IX. Piussal egyetemben elvetted 
Istentől a vér tanúi pálmát ! 

Es te Magyarhon, miképpen viselkedel 
sz. Pé te r u tódja i ránt? Sokan, igen sokan 
saját gyermekei az egyháznak félreismerik, 
t isztelettel nem környékezik. Ha pedig meg-
emlékezik róla, mint a múlt napokban felemlí-
te t ték Thaly Kálmán megjegyzését, az egyház 
kebelén kívül álló egyéniség: csak anyagi 
szempontból mél ta t ják a pápai széket, mond-
ván, a 40 ezer aranyért , melyet XI. Incze pápa 
adott Magyarországnak, — minden magyar 
ember hálával kell hogy legyen e nagy pápa 
iránt! A sok pénzbeli áldozat mellett, ki 
számíthat ja fel ama mérhetet len folytonos 
lelki gondozást, melj-et Sz. Is tvántól kezdve 
mostanig kifej tet t ez a lenézett pápaság 
Magyarország i ránt ? 

Sz. Péter , ki fejjel lefelé ontot tad véredet 
a keresztfán a pápaság becsületeért ; Sz. Pá l 
ki a pallosnak halálos csapása által pecsételted 
meg Jézus sz. h i té t : — imádkozzatok éret tünk 
s esedező imátokba foglaljátok az összes föld-
kerekségét, hogy fiai az üdvözítő egyházban 
mindnyájan helyet foglalhassanak. Számos az 
ellenség, nehéz idők járnak, legjobban ecseteli 
ez állapotot Rosty az ő kedves költeményében : 

Hitetlen ostrom ! mind hiába vivőd 
A győzhetetlen Róma szirtfalát! 
A szent vezér, kit Isten karja hivott, 
Bizton kiküzdi végdiadalát . . . 

Kétezred éven fénylik a tiára 
S örök babért fon mártír homlokára. 

A gőgös ármány oly sovárogva leste : 
Hogy sirba dől Leo, a gyönge ősz. . . 
S ő él, miként derengő nyári este 

Nagy szelleme tévely-borút legyőz. 
0 bűvös alkony, tündökölj sokáig . . . ! 
Szálljon sugárod föl a menny fokáig! 

S uj fény közéig ! Te pátriárka, mint nap 
Ragyogsz, Pius, kék Adria egén ! . . . . 

Breth Gyula. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 28. Protestáns hangok a népiskola-

ügyi reform-tervezetrőt. — 
Két prot. lap felfogását lesz szerencsénk a kővet-

kezőkben bemutatni. Az egyik meleg és édeskésen 
ajánló ; a másik hideg, kesernyés és — különös — 
azon a czimén, hogy Magyarországban az államosítás 
annyi mint „rómaiu-sitás (elpápistásitás, risum teneatis), 
visszautasító. 

Halljuk előbb az édeskésen ajánló protestáns szó-
zatot, mely iskolafenntartási költségek megnyerése fejé-
ben szívesen „veszít" autonom jogokat. Ez az autonom 
jogokat szívesen veszítő prot. szózat a „Prot. e. és. 
isk. Lap"-ban jelent meg, és így szól : 

„Mennyiben fog a törvény czélt érni, most nem 
fejtegetjük, de reméljük. Mennyiben helyesek, czélsze-
rűek a tervezett reformok pedagógiai, kulturális és 
politikai szempontból, arra nézve lesz még alkalmunk 
nyilatkozni ; most csak általában annyit, hogy ilyen 
erélyesebb, öntudatosabb, határozottabb magyar iskola-
politikára régóta szükségünk van. A tervezetre ebből 
a szempontból azt mondhatjuk : debuisset pridem, régen 
kellett volna. 

Az egyházi autonomia szempontjából az a néze-
tünk, hogy ez a tervezet ismét lenyír egy darabot a pro-
testáns iskolai autonómiából. No mert ezt a felekezeti 
paritás elve úgy kívánja, hogy a nemzetiségi egyházak 
miatt a magyar egyházak is rövidet húzzanak. Ezután 
a tisztán magyar egyházi tanítóképzők is szigorú állami 
ellenőrzés alá kerülnek és a tanitóképesítés autonom 
jogától megfosztatnak. Ez kétségtelenül nagy veszteség 
a jogban és szabadságban. De nekünk magyar protes-
tánsoknak nincs okunk félni az autonomia megszorítá-
sától s a tanitóképesítő alapvizsgálat kormányképvise-
lőitől. Jó magyarok, jó hazafiak vagyunk. Aztán a mit 
veszítenek a magyar egyházak a szabadságban, az iskolai 
autonómiában, azt megnyerik az iskolafentartási költsé-
gekben. Népiskola és tanítóképző-intézet jelentékeny 
állami segítséget nyer. A tanítói fizetéseket méltányo-
san rendezi és a tanítóképzőknek, a középiskolák ana-
lógiájára, tekintélyes fenntartási segélyre nyújt kilátást 
a törvénytervezet. A javaslatnak ezt az elvi álláspontját 
aggodalom nélkül elfogadhatják a protestáns egyházak 
is. Mi legalább tanácsoljuk az elv elfogadását, mert a 
magyar protestantizmus sokkal jobb magyar, hogysem 
az iskolai autonómiájának némi megszorítás okából 
nehézséget gördítsen egy oly javaslat elé, a mely a 
magyar nemzeti kulturának erélyes, de nem erőszakos 
és épen ezért bölcs és reméljük, sikeres megszilárdítá-
sát czólozza". 

A kesernyés protestáns szózat a népiskola-ügyi 
törvénytervezettel szemben a „Sárosp. Lapok" kurucz 
kálvinista lelkéből fakadt ki és igy szól : 

„<4 népoktatási törvénytervezetet immár letárgyalták 
azon az értekezleten, a melyre az u. 11. általános mű-
veltségű egyének voltak hivatalosak. Fontosabb módo-
sításokat nem eszközöltek, holott a magyar nyelv 
érdekében lelkes beszédek hangzottak el, de a minister 

csak a régi nyomokon kiván haladni. Főként a protes-
tánsok voltak, ami természetes is, a magyar nyelv 
jogainak követelői. * Semmiképen sem helyeselhető a 
ministernek az a kijelentése, hogy a nem állami taní-
tók fizetését nem teheti egyenlővé az államiakéval. Nekünk 
úgy tetszik, hogy ezt az álláspontot nem foglalná el, 
ha kizárólag római kath. felekezetű tanítókról volna szó, 
de mert protestánsok is vannak, akiknek bizony kevés 
a fizetésök : hát könnyű a húzódozás. Az ilyen kultúr-
politika nem sokat ér, és sajnáljuk, hogy egy dr Ber-
zeviczy Albert is ilyennek áll a szolgálatában ! Ha a 
magyar nemzeti "kulturát meg nem erősítjük, hiába 
lesznek ágyúink ; azok nem fogják a magyar létek szelle-
mét megmenteni! . . . Úgy tudjuk, hogy e hónap 17-én 
szak-tanácskozmány kezdődött a tervezet ügyében taní-
tókból összehíva . . . Feltűnőnek kell jeleznünk, hogy 
némely protestáns emberek erőnek erejével az államo-
sítást akarják ! Kissé, vagy ha úgy tetszik, nagyon is 
meggondolatlan eljárás ez akkor, a mikor az állami 
iskolák egyszersmind római jellegűek is, mint ezt már 
nem is egyszer bebizonyították!" 

Sem a labancz kálvinista, sem a kurucz kálvinista 
megnyilatkozáshoz, meg vagyunk győződve róla, hogy 
t. olvasóink nem szorulnak kommentárra. ? ? 

Budapest, jun. 25. Protestáns nyilatkozat a zsidó 
kerületi elnökök jun. 6-iki közgyűlésének követeléséről. 

A budapesti „Prot. e. és isk. Lap- ' ezidei 25-ik 
számában „A zsidók és az 1848. XX. t.-cz." czim alatt 
következőképpen emlékezik meg a magyarországi 
zsidóság „tökéletes egyenlőségi és viszonossági" törek-
vésének eme legújabb megnyilatkozásáról: 

„A magyarországi izraelita kerületi elnökök f. hó 
6-án tartották meg Budapesten rendes évi közgyűlé-
süket. Ez a közgyűlés nevezetes a tekintetben, hogy 
a hazai zsidóság a törvény által részére biztosított 
felekezeti egyenjogúság gyakorlati következményeinek 
levonása útjára lépett, s ebből folyólag, mig egyfelől 
az egyházi autonómia biztosítására törekszik, másfelől 
az állam anyagi támogatását kívánja megszerezni. Az 

I országos központi iroda e tekintetben konkrét javas-
latokat terjesztett a gyűlés elé, s azokat magáévá is 
tette. E javaslatok értelmében az izraelita hitfelekezet-
nek ugyanarra az álláspontra kell helyezkednie, a 
melyre a protestáns felekezetek helyezkedtek, a midőn 
a kormánynál az 1848. XX. t.-czikkben lefektetett 
elvek megvalósítását kérték, s ezen az alapon kérnie 
kell aránylagos állami támogattatását ; azután pedig 
arra kell törekednie, hogy a zsidóság egyházi auto-
nómiája országos törvény által biztosíttassék, és végül, 
hogy az egyenlőségi törvénynek megfelelöleg a zsidó 
hitfelekezet a főrendiházban is képviseltetést nyerjen. 
A gyűlés után testületileg tisztelegtek a ministerelnök-
nél és a kultuszministernél, s mindkét helyen biztosí-
tást nyertek a felől, hogy a törvényben biztosított 
jogaik tiszteletben fognak tartatni. A hazai zsidóság 

* Kérem, másodrendű hazafiakká a magyar nyelv jogainak 
követelésében mi katholikusok nem engedjük magunkat lefo-
koztatni! 
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törekvését törvényben gyökerezőnek tartjuk, s a „hanc 
veniam petimus damusque vicissim" elvénél fogva 
óhajtjuk is, hogy azok sikerre vezessenek Ehhez azon-
ban nélkülözhetetlen az a még ma hiányzó feltétel, 
hogy a hazai zsidóság egységes egyházi szervezetet 
nyerjen és egyházalkotmányát megalkossa. Addig, mig 
ez meg nem lesz, az állam segithet ugyan rajta a lel-
készi kongruával, de szó sem lehet róla, hogy ugy 
kezdjen vele tárgyalásokat, mint a konstituált protes-
táns egyházakkal és ugy segélyezze és ugy adjon neki 
képviseletet a főrendiházban, mint azoknak. A hazai 
zsidóság, mely egyenjogúságot nyert vallási tekintetben 
is, azzal kell, hogy megmutassa hazafiságát, hogy 
megmagyarosodjék és megalkossa egyházalkotmányát. 
Ha ezek meglesznek, akkor óhajtásaik teljesülhetnek : 
addig pedig csak pia desideria maradnak legnagyobb 
részben." 

Rónia, jun. 21. Szent Jeromos társulata. Valami az 
o]usz katholikus sajtóról. — 

XIII. Leo szózata, hogy az olasz papság lelke-
sebben, mint eddig tette, forduljon a néphez, kezd az 
irodalom terén is valóra válni. Rómából kiindulólag 
társulat alakult „Szent Jeromos" mennyei védnöksége 
alatt, avval a czéllal, hogy az olasz nép közt a Szent-
irás értelmes olvasását hozza napirendre. Ez a társu-
lat, a mint a „Religio" már jelentette, mindenekelőtt 
az újszövetségi Szentirást adta ki olcsó népkiadásban. 
Ebből a kiadásból eddig 250,000 példány kelt el, a mi 
kétség kivül igen szép siker. A társulat e mellett egy 
irodalmi vállalatot is indított meg. A Szentírás népies 
magyarázására kiadja a „Szentírás Könyvtára" czimű 
füzetes gyűjteményt. Az első füzetet Capecelatro bibor-
nok irta „A papságról az evangelium tanítása szerint". 
A második a nemrég feltalált „Didachet", a „12 apos-
tol tanításáról" szóló ősrégi keresztény iratot adja 
fordításban, magyarázatokkal, hogy az olasz nép, 
melyet a protestantizmus kísértései kezdenek itt-ott 
nyugtalanítani, lássa és meggyőződjék, hogy az apos-
tolok idejebeli kereszténység ugyanaz a mi keresztény-
ségünkkel, a mely jelenleg a kath. egyházban él. 

Az olasz katholikusok a napisajtó terén is erélyes 
lépésekkel kezdenek előre haladni. Az Opera dei Con-
gressi Cattolici (Kath. Kongresszusok Orsz. Bizottságá-
nak) negyedik csoportja a sajtóügynek van szentelve. It t 
megszűnt a régi eljárás, hogy a „jó és igazság magá-
tól is utat tör magának", uralkodni. I t t a jelszó az 
lett, hogy „annyit érünk, a mennyire érvényesülni 
tudunk." Ebben a szellemben indította meg ez a 
sajtóügyi csoport az olasz katholikus sajtó „évkönyvét", 
„Ephemerides" czim alatt. Az első évkönyv 92 nagy 
lex. oldalon jelent meg 30,000 példányban. Ez is siker. 
Egyébiránt erről a dologról legközelebb bővebben 
kívánok engedelmükkel szólni. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Férfiak zarándoklata Budapestről Mária-Besnyőre. 

A mint előre hirdettük, ugy történt. A ft. Bóta Ernő 
J.-t. atya által alapított bpesti férfi Congregatió zarán-
doklatot rendezett f. hó 26-ára M.-Besnyőre s meghívta 
arra Budapest főváros többi Congregatióit és más kath. 
egyesületeinek tagjait, de csak a férfiakat. Reggel 7 

órakor indult el a zarándoklat a Mária-térről a József-
köruton, Kerepesi-uton át a keleti pályaudvarra, honnan 
külön vonattal mentek Mária-Besnyőre. Az első lépés, 
a budapesti katholikus férfiak első bucsújárása fénye-
sen sikerült. 500-an jöttek össze és vonultak ki, Mária-
énekek éneklésével, csupa férfiak. Budapest legnépesebb 
utczáján végig megálltak a járókelők és bámulva néz-
ték a jelenet fenségét s álmélkodva hallgatták az ősrégi 
panaszos magyar Mária-ének bús dallamát : 

Boldogasszony Anyánk, 
Régi nagy Patrónánk ! 

Magyarországról, romlott hazánkról, 
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról ! 

Ott volt a közbámulatot és üdvös figyelmet keltő 
menetben a fővárosi férfivilág sava-java, a vallásos 
elem szine-java. Az összes katholikus egyesületek kül-
döttségileg képviseltették magukat. Mária-Besnyőn 
harangzugás közt vonult át a budapesti „búcsújáró 

! férfiak" zarándok serege a vasúttól a híres kegyhely 
templomába, a hol szentmise volt és testületi megáldoz-
tatása a zarándok férfiaknak. Az alkalmi szentbeszédet 
Komárik István J.-t. atya, az egyetemi ifjak Congre-
gatiójának prézese mondotta nagy hatással. Délben sike-
rült társ sebéd felköszöntők közt kedélyesen folyt le. 
Üdvözlőtáviratot küldtek a szentatyának. Aztán érte-

; kezletet tartottak, aztán ismét templomba vonultak és 
énekeltek, imádkoztak. Mennyi lelki öröm, vigasztalás 
és bátorodás szállongott a lelkeken át, azt csak a jó 
Isten tudja. Es a vezér: no, róla nem szólunk semmit. 
0 tudja csak, és az Isten. 

Lehetetlen, hogy egy szemtanúnak, a lelkes mun-
kás-vezetőnek, H. K.-nak leírásából a bevezetést és a 
befejezést ide ne iktassuk: 

„Ötszázan voltunk. Csupa férfi mind! Csak ötszá-
zan. Mit csak?! Már ötszázan! Ötszázan vallottuk meg 

I bátran a főváros nyilt utczáin szent hi tünket! Ötszá-
zan zarándokoltunk el a máriabesnyői kegyhelyhez, 
fennhangon énekelve útközben őseinknek szép Mária, 
énekeit, keseregtünk romlott hazánk sajnos sorsa, 
„nagy ínsége" felett, imádkoztunk a régi keresztény 
Magyarország dicsőségének és boldogságának vissza-
jöveteléért, a katholikus szellem nemzeteket megerősítő, 
népeket felemelő és országokat boldogító terjedéséért. 
Elől jártak az ifjak. Az eszményekért rajongó fiatalok. 
Büszkén, délczegen lépdeltek utánuk Kolping fiai, a 
legényegyesületi tagok. Marczona alakú, markos mun-
kások hatalmas csapatja követte őket. Kérges tenyerük 
nem a piros lobogót, hanem a Rózsafüzért szorongatta. 
Imádkoztak. Gyönyörűséges szép volt ezeknek a dol-
gozó embereknek az imádkozása, s jöttek utána a többi 
katholikus egyesületek mind. Egy se hiányzott. 
A derékhadat a legöntudatosabb katholikusok csapata, 
a Mária-kongregácziók tagjai képezték. Iparosmeste-
rek, tisztviselők, tanárok, egyetemi hallgatók, szoros 
csatarendben. Világi ember volt valamennyi. Pap még 
mutatóba is alig került. A hivek szinte keresték őket. 
A zenekar rázendített a kuruczvilág Mária-énekére s a 
hitvallók serege harsány hangon énekelte - a „Bol-
dogasszony Anyánkat." 

A dolog legjava a leirás végén következik, a 
mely azt mondja, hogy Budapest férfiai az ily bucsú-
járást minden esztendőben „megújrázzák". Halljuk 
csak őt, a kinek minden szava tett, a dolgozó katho-
likusok egyik imádságos vezérét : 
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„Budapest katholikus férfiai megmutatták a keresztény 
megújhodásra vezető utat. A dolgozó katholiczizmus és az 
imádkozó katholiczismus meggyőzi a világot. A férfiak 
hitvallása megtermékenyíti az üres helyeket is. A bá-
tortalanok is megerősödnek hitükben. Az egyházhoz 
való hűség törhetetlen lesz. A hitbuzgalom szent érzése 
összeforrasztja a szeretetben az érdekharczokat folytató 
társadalmi osztályokat, a szegényt és a gazdagot. A 
lelki kincseknek egész özönét árasztja reánk egy-egy 
ilyen férfi-zarándoklat. A mai langyos hitü. közönyös-
ségben fuldokló korban égető szükség van az igazi 
katholikus férfiak erős imájára, mert a világ gonosz-
ságai ellen csak az Isten kegyelméért esdeklő dolgozó 
katholikusok menthetik meg az emberiséget. 

Mindenki örült, aki ezt a hatalmas zarándokme-
netet látta. A fővárosi utczák népe ámult bámult a 
Kerepesi-uton imádkozó férfiak láttára. Elszoktak már 
ettől a látványtól. Hát majd újra rászoknak, mert a 
zarándokok szavait idézve azt mondom, hogy ezt a 
bucsujárást mi katholikus férfiak minden esztendőben 
megújrázzuk. " 

VEGYESEK. 
— Theologiai szigorlatok és doktoravatások Páz-

mány egyetemén. A folyó iskolai évben a budapesti 
kir. magyar tudomány-egyetem hittudományi karában 
volt összesen 35 szigorlat, ezek közül 6 sikerült kitün-
tetéssel. A legnagyobb kitüntetéssel sikerült Kaminszky 
Sándor kassai theol. tanár és lapszerkesztő szigorlata, 
t. i. cum applausu. Doktori babért nyertek öten, u. m. 
Kasztell Aladár theol. tanár Kassán, Bogáts Rudolf 
theol. tanár Győrött, Holma István hitoktató Buda-
pesten, Pevémy Imre hitoktató Hatvanban, Császár 
József karkáplán és lapszerkesztő Szombathelyen. 
Kasztell avató értekezésének czime: „A csoda, különös 
tekintettel a modern occultismusra" ; Rogátsé : „A pri-
vilégium fori Magyarországban1 ' ; Holmaé : „A keresz-
ténység eredete és a modern evolutio" ; Perémyé : ,.Tiz 
év a magyar egyház történetéből. (1780—179Ó.)U ; 
Császáré: „A Breviárium (Papi zsolozsmai". 

— Az uj szepesi püspökről. Dr Párvy Sándor sze-
pesi püspök úr, a „Sz. L-K." legújabb értesítése szerint, 
julius hó 14-ikén érkezik Schavnikra, honnan körül-
belül augusztus elején tartja ünnepélyes bevonulását 
szepeshelyi székhelyére. 

— Mért nem kaphatott Brunet ière tanári széket 
a Collège de France-ban, Francziaország legfőbb irodalmi 
iskolájában? Erre megfelel a „Lit. Echo." Két oknál 
fogva. Először, mert nem fogta Dreytus zsidónak a 
pártját, a hires pör revízióját ellenezte. Másodszor, 
mert az egyház hitének védelmére kelt. Különös dolog 
biz az, hogy egy zsidó-szabadkőműves kisebbség így 
tud uralkodni — nemcsak Francziaországban ! 

— A német egyetemek theologiai doktori pro-
mócziói ügyében jelentettük nemrég, hogy a strassburgi 
egyetem uj theologiai kara nemrég kapta meg Rómából 
a promóczió-rend megerősítését. A strassburgi rend 
egészen megegyezik a boroszlói egyetemen kath. theo-
logiai karának promóczió-rendjével. A bonni egyetem 
kath. theol. karának rendje, mely megerősítés végett 
jelenleg szintén Rómában van, némi tekintetben eltér 
a boroszlói és strassburgi rendtől. Bonnban például 
a jelölt az „érsek (kölni) nevében" kap promócziót és 
csak kölni főmegyeiek promoveálhatók. 

— Mezzofanti utódja a csodaszerü nyelvtudásban 
Trombetti olasz nyelvtanár lett, a ki csaknem minden 
nyelv felett uralkodik. Most kapott kinevezést a bolog-
nai egyetem szemitikai tanszékére, a mely megfelelő 
tanerő hiányában régóta üresen állt. 

— Don Bosco magyar képviselője Nyitrán. Dr 
Zafféry Károly szalézi magyar pap kirándulást tett 
junius 18-dikán — Nyitrára, ahová méltóságos Deride  
Imre püspök úr meghívta. Szándéka volt a nagyon 
gyéren, vagy már éppen nem folyó adományokra 
ujabb forrást nyitni meg, ami fényesen sikerült 
is. A méltóságos püspök, a káptalan, a papság 
vetélkedve siettek adományaikkal megvigasztalni a 
cavagliai szegény magyar intézetet. Egy nap alatt több 
mint ötszáz korona gyűlt össze, amit dr Zafféry az 
előbbi adományokkal együtt azonnal leküldött a sze-
gény papnevelő-intézet igazgatójához. Az intézet foly-
ton szaporodó kiadásain ezzel nagyban segített a 
nyitrai fő- és alpapság, habár e segítséggel az égető 
szükségletnek csak tizedrésze lett fedezve. Dr Zafféry 
nagy óvácziókban részesült, amit ő azon ügyre vezet 
vissza, amelyet képvisel; de nem mulasztja el hirdetni 

j egyúttal, hogy a legkellemesebb benyomást gyakorolta 
reá a nyitrai papság körében uralkodó szent szentet, 

i önzetlenség és áldozatkészség. A szükségben szenvedő 
szegény magyar intézet fölsegélésére másoktól is segélyt 
kér dr Zafféry. Kövessék sokan a nyitraiak magasztos 
példáját. Hiszen a magyar nép megmentéséről van szó. 
Adományokat szeptember l-ig elfogad dr Zafféry Károly 
(lakik VIII. ker. Német-utcza 16.). De küldhető a pénz 
egyenesen Olaszországba is. (Czim : „Szent-István-mté-
zet Cavaglia, Biellese, Italia.") 

— Nagy kitüntetés érte Lakies Vendel székes-
fővárosi elemi és ipariskolai igazgató s a közoktatási 
tanács előadó tanácsosának a családját. F. hó 25-én 
volt ugyanis a Teréz városi templomban, a szent Sziv 
zárdájában nevelt leányai egyikének, Olga kisasszony-
nak az esküvője Tasch József fővárosi tanító s tarta-
lékos hadnagygyal. Mint távoli bár, de rokon, ő emi-
nencziája Vaszary Kolos bibornok hgprimás és érsek 
ur kegyes figyelemmel nászajándékot küldött az ifjú 
házaspárnak. Az esketést, magas szárnyalású beszéddel, 
a szintén rokon dr Bita Dezső apát, egyetemi ny. r. 
tanár végezte. 

— A I I I . keresztény szocziális kurzus. Julius 
végére volt tervezve a III. országos szocziális tanfolyam. 
A közönség köréből tömegesen felhangzó kívánságnak 
engedve, áttettük a kurzus idejét szeptemberre. A kur-
zus elhalasztása a nagy gazdasági idő miatt vált szük-
ségessé. Szeptember hónap folyamán azonban biztosan 
meg lesz tartva a tanfolyam. A katholikus lapokat 

1 kérjük ezen hir szives átvételére 

f Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: A zsombolyai esperesi kerület papsága 
mélyen szomorodott szívvel jelenti, hogy feledhetetlen 
paptársuk, főtisztelendő Nyáry György nyugalmazott 
tóbai plébános, a csanádegyházmegye nestora, élete 
92-ik, áldozópapságának 68. évében a haldoklók szent-
ségének ájtatos fölvétele után f. hó 26-án éjjel 1 óra-
kor a zsombolyai „Erzsébet"-kórházban jobb létre 
szenderült. A drága halott hült tetemei f. hó 27-én, 
hétfőn, d. u, 4 órakor a tóbai temetőben fognak örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmiseáldozat 
28-án lesz a tóbai plébánia templomban. Zsombolya, 
1904. jun. 26-án. Az örök világosság fényeskedjék neki í 

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

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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